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Inledning 

Studier om kvinnor och deras roll i film har, tack vare sådana som Laura Mulvey såväl som 

dem som kom efter henne1, blivigt ett vedertaget område för ytterligare efterforskningar inom 

filmvetenskapen. En central funktion för den kvinnliga karaktären har i filmer inom skräck 

(huvudsakligen ”slasher”) genren varit som offer för det våld som nästan oundvikligen riktats 

åt deras håll. Det är därför av intresse att grundligt undersöka hur kvinnor i dessa filmer 

hanterar detta våld och om de ständigt fungerar som offer (och t.ex. inte som förövare) i 

dagens filmer, såväl som de för cirka 30 år sedan. Huruvida någon noterbar förändring av 

filmernas mycket likartade intrig har skett igenom dessa år är en fråga vars förekomst är 

viktig i denna uppsats.  

 

Syfte och frågeställning 

Genom att undersöka några av de mest berömda (och definitivt några av de viktigaste) 

filmerna inom slashergenren, är syftet med denna uppsats att försöka närmare förklara de 

kvinnliga karaktärernas framhävande och funktion i dessa filmer, mestadels i förhållande till 

den våldsamma miljö som berättandet ständigt försätter dem i. Fokus kommer i vissa fall att 

ligga på potentiella skillnader mellan originalen av dessa filmer och deras nyinspelningar, i 

syftet att undersöka vad (om något) som har ändrats genom tiderna. Meningen med detta är att 

få en klarare bild av vilka förändringar som kan ha skett, då i princip samma berättelse 

utspelar sig i en anpassning efter en ny tid och därför också (till en varierande gräns) speglar 

nya ideal.  

Hur har kvinnans roll (och hur hon hanterar våld) uppvisats och förändrats i tidiga såväl 

som nutida slasher filmer?  

 

Metod och teori 
Denna uppsats kommer att vara uppdelad i tre huvudsakliga delar, vilka samtliga har som 

syfte att beskriva och analysera dess huvudsakliga ämne i en mängd filmer. I del ett utförs (i 

separata indelningar) en översikt av filmerna The Texas Chainsaw Massacre (av Tobe 

Hooper, 1974), Halloween (av John Carpenter, 1978) och Friday the 13th (av Sean S. 

Cunningham, 1980). I var och en av dessa indelningar ska också en analys (som är relevant 

för det temat som kommer att följas igenom hela uppsatsen) utföras. Del två är menad att 
                                                            

1 Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, 1975 
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fungera som en jämförelse, inte bara mellan de filmer som redan nämnts, utan också med 

deras nyinspelningar. Meningen här är att avgöra hur genren ändrats från sin ursprungliga 

form och vilka ideal som speglas utefter denna potentiella utveckling. Del tre har som syfte att 

ta upp ytterligare subkategorier inom skräck genren som ytterligare exempel på hur våld kan 

yttra sig i relation till kvinnornas roller. Detta är menat att förtydliga slashergenrens 

utmärkande, huvudsakligen i dess uppvisande av de kvinnliga offren, såväl som det 

framhävda kvinnliga tillvägagångssättet att slå tillbaka.  

Den litteratur som kommer att användas i denna uppsats behandlar huvudsakligen 

ämnet slasherfilmer, såväl som kvinnornas roll inom denna specifika genre. Boken Slasher 

Films: An International Filmography, 1960 through 2001 av Kent Byron Armstrong kommer 

att användas för att definiera slashergenren och även som en guide för en mer detaljerad 

sammanfattning av originalfilmerna i den första delen av uppsatsen. Ytterligare analys utav 

slashergenren i allmänhet kommer att göras med hjälp av boken Horror Cinema av Jonathan 

Penner och Steven Jay Schneider. Boken Men, Women and Chain Saws: Gender in the 

modern horror film av Carol J. Clover kommer också att användas i samtliga kapitel i denna 

uppsats, då bokens ämne i stor grad relaterar till detta. Film Remakes av Constantine Verevis 

kommer kort att fungera som en hjälpreda för att förklara företeelsen med nyinspelningar. 

Utöver dessa böcker kommer två artiklar att användas: Film Bodies: Gender, Genre, and 

Excess av Linda Williams och Masculinity and Monstrosity: Characterization and 

Identification in the Slasher Film av Klaus Rieser.  

 

Originalen  
Efter uppkomsten av filmer som The Texas Chainsaw Massacre och Halloween, namngavs en 

ny genre inom filmen, nämligen slashergenren. Med dess huvudsakliga syfte att stimulera 

rädsla i dess åskådare genom att låta en hänsynslös mördare systematiskt ta livet av nästan 

alla introducerade karaktärer, för att sedan låta en ensam överlevande besegra denna till synes 

oövervinneliga antagonist. Kent Byron Armstrong räknar upp i sin bok Slasher Films An 

International Filmography, 1960 through 2001 ett antal noterbara drag som genren vanligtvis 

innehåller:  

 

It is impossible to look at a group of films and define them all by a single list of 

conditions. One must examine each film and define it on its own terms. Once the idea 

of formula is jettisoned, it becomes easier to identify the defining characteristics of 

slasher films. A prototypical slasher film will exhibit a combination of the following: 
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(1) an introductory murder or an event that evokes future murders; (2) a setting that 

does not inspire terror, but which may be confined; (3) visualized killings and killers; 

(4) a human or human-like killer; (5) the systematic killing of characters; (6) a theme 

that connects the murders; and (7) an unhappy, often unresolved, ending.2 

 

Ytterligare en definition av denna genre kommer ifrån Jonathan Penner och Steven Jay 

Schneiders bok Horror Cinema:  

 

With the possible exception of the hardcore porn flick, no modern film genre has 

managed to achieve quite the level of commercial success in spite (or because) of its 

inherently controversial nature as the slasher movie. The “slasher” label has been 

adopted by most fans and critics to designate a voluminous collection of remarkably 

similar post-1960 horror films. In these movies, isolated psychotic males – 

occasionally you get a female psychopath, but usually only to allow for a twist ending 

– typically masked or at least hidden from view, are pitted against young men and 

women (especially the latter) whose looks, personalities, or promiscuous ways serve 

to trigger recollections of some past trauma in the killer’s mind, thereby unleashing his 

seemingly boundless psychosexual fury.3 

 

Samtliga av de filmer som den här uppsatsen kommer att fokusera på har mycket klara drag 

ifrån varje punkt på Armstrongs lista, såväl som Jonathan Penner och Steven Jay Schneiders 

definition (med möjliga undantag i The Texas Chainsaw Massacre). De faller därför alla in i 

ett mycket tydligt mönster för vad som definierar en slasherfilm. Detta beror tveklöst på att 

dessa filmer senare kom att fungera som obestridliga milstolpar i genren och därför också som 

mönster för den stora mängden efterkommande filmer, vilka i en mycket stor utsträckning 

imiterade deras konventioner.  

 

The Texas Chainsaw Massacre  
Fem ungdomar färdas i en minibuss mitt ute i Texas, i syftet att besöka en kyrkogård där två 

av dessa passagerares farfar ligger begravd och även att leta upp ett gammalt hem som tillhört 

                                                            

2 Kent Byron Armstrong, Slasher Films: An International Filmography, 1960 through 2001, McFarland & 
Company, Inc., Publishers Jefferson, North Carolina, and London, s. 1. 

3 Jonathan Penner / Steven Jay Schneider, Horror Cinema, TASCHEN, s. 20.  
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släkten. På vägen dit plockar de upp en liftare, som från början avger en obehaglig känsla av 

att någonting är mycket fel. Efter en förlängd konversation, där han bekräftar tidigare 

föraningar, skär han sig oväntat i handen, för att sedan göra detsamma med den 

rullstolsbundne Franklin. Efter att de slängt ut honom kör de till en bensinstation som inte har 

någon bensin att erbjuda. Trots dessa motgångar kommer de slutligen till huset, där de 

spenderar lite tid och slappnar av. Ungdomarna blir efter hand utsatta för mycket grymma 

överfall av en mordisk familj, där alla utom en inte lyckas komma undan med livet i behåll.  

Detta är den huvudsakliga handlingen i The Texas Chainsaw Massacre, vilket är en film 

som bidrog avsevärt till att skapa vad som nu är känt som slashergenren. Filmen och dess 

innehåll var grundläggande för denna typ av filmers födelse och framtida utformning. Genom 

den och de första filmer som följde den kom slasherfilmerna att på sitt sätt bli till mycket 

välkända (och ökända) och betydande.  

En mycket noterbar företeelse (eller snarare brist därpå) i The Texas Chainsaw 

Massacre är dess avsaknad av någon uttrycklig sexualitet. Trots att ungdomarna är hopparade 

utvecklas inte detta ytterligare och deras förhållanden förblir under filmens gång till synes 

platoniska (även om så förmodligen inte är fallet). Den huvudsakliga sexualiseringen utav de 

kvinnliga karaktärerna sker endast i form av de kläder de har på sig. Framför allt har 

karaktären Pam ganska avslöjande klädsel och det kan också noteras att hon är den som dör, 

medan den lite mer påklädda kvinnliga rollen inte gör det. Dock är innehavandet av en 

pojkvän inte samma dödsdom i denna film som det onekligen blev i senare slasherfilmer, där 

sådana fasoner nästan alltid kopplas med tecken på en aktiv sexualitet och därför också en 

säker väg att gå för att senare bli mördad. Detta utvecklas av Linda Williams i hennes artikel 

Film Bodies: Gender, Genre, and Excess, där hon förklarar:  

 

[…] the sadomasochistic teen horror films kill off the sexually active “bad” girls, 

allowing only the non-sexual “good” girls to survive. But these good girls become, as 

if in compensation, remarkably active, to the point of appropriating phallic power to 

themselves. It is as if this phallic power is granted so long as it is rigorously separated 

from phallic or any other sort of pleasure. For these pleasures spell sure death in this 

genre.4 

 

                                                            

4 Linda Williams, Film Bodies: Gender, Genre, and Excess, Redigerad av Julie F. Codell, Genre, Gender, Race, and 
World Cinema, Blackwell Publishing Ltd, 2007 (Film Bodies: 1991), s. 30.  
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Efter att de hört en fungerande motor, går de till grannhuset för att be om att få låna lite 

bensin. Det är i detta hus som det första mordet begås, då en av karaktärerna (Kirk) plötsligt 

blir överrumplad utav den stora mannen iklädd en mask utav människohud, som därav blivit 

känd som Leatherface. Efter att ha slagit ner honom med en slägga drar han in den sprattlande 

kroppen i ett rum som tidigare varit dolt utav den förtäckta dörr som han nu hastigt stänger 

efter sig. Den kommande representationen av våldet i The Texas Chainsaw Massacre är 

hänsynslös, då karaktärer utsätts för fullkomligt förskräckliga lidanden innan de dör. Syftet, 

visar det sig, är kannibalistiskt. Det är efter denna första brutala vändning som filmens 

våldsamma kärna uppenbaras och resterande karaktärer tvingas utstå mycket grymma plågor, 

då de blir slagna, upphängda på krokar och sågade itu.  

De två kvinnliga karaktärerna hanterar detta på ett relativt klichéartat vis, då mycket lite 

motstånd görs i syftet att skydda sina liv. Det första offrets (Pam) metod att försvara sig är 

huvudsakligen begränsad till ett vilt men resultatlöst sprattlande med armar och ben, såväl 

som ett mycket högljutt skrik. Att slåss för sitt liv är här ett ytterst främmande fenomen och 

även om hon inte tycks acceptera sitt öde, verkar det som att hon åtminstone ser det som 

ofrånkomligt. Den sista överlevande, Sally, flyr framgångsrikt från Leatherface i natten och 

söker hjälp hos en närvarande affärsinnehavare. Denne visar sig dock också vara en del av 

denna människoätande familj och vid hans, Leatherfaces och den tidiga liftarens (såväl som 

deras invalidiserade farfar) händer utsätts hon för mycket grova (men slutligen misslyckade) 

försök att ta hennes liv. Efter att ha genomlidigt detta extrema överfall, lyckas hon till sist fly 

en andra gång. Liftaren blir påkörd och dör, medan Leatherface fäktar med sin motorsåg som i 

extas när han ser den skrattande flickan försvinna på ett bilflak. Sally börjar (och avslutar) sitt 

försvar med att fly, då hon springer genom den mörka skogen och till sist lyckas med att 

undkomma Leatherface och hans motorsåg. När hon sedan hamnar i den till synes ödesdigra 

situationen i slutet av filmen gör hon till en början lite för att komma undan. Hennes skrik är 

konstant och oundvikligt, men trots att hon blir frisläppt från stolen som hon tidigare var 

fastkedjad på, slåss hon inte tillbaka. Det är mer eller mindre ett mirakel att Sally lyckas ta sig 

ur situationen över huvud taget, när hon använder sig av så lite våld som hon gör. Återigen 

lyckas hon undkomma ytterligare fara genom att springa. Vad som kan avläsas från det här 

kan mycket väl vara att kvinnor, i filmskaparnas ögon, antigen inte var kapabla eller villiga 

(eller båda) att bruka våld för att själva undkomma det.  
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Halloween 

I Haddonfield år 1963 hugger en maskerad sexåring vid namn Michael Myers ihjäl sin syster 

med en stor kökskniv efter att hon haft sex med sin pojkvän. Han uttrycker ingen motivation 

eller ånger för denna gärning och blir inlåst på ett mentalsjukhus. Femton år senare, efter att 

ha vittnat Michaels flykt, utropar doktor Sam Loomis att självaste ondskan har flytt. I 

Haddonfield är det nu Halloween och Laurie Strode träffar Tommy, som hon ska sitta 

barnvakt för senare på kvällen. Michael syns till när han förföljer Laurie och hennes vänner 

när de är på väg hem från skolan, såväl som vid ett flertal andra tillfällen. Loomis är honom 

hack i häl, då han själv har dragit slutsatsen att Michael säkerligen finns i Haddonfield. En 

fruktansvärd Halloween kväll är vad som följer, när Michael dödar Lauries vänner innan han 

själv blir till synes oskadligjord.  

Halloween är en film som kanske mer än någon annan har hjälpt till att utveckla och 

definiera slashergenren. När den gjordes var slasherfilm konceptet ännu inte fastslaget och 

mycket av dess innehåll var av denna anledning nyskapande, vilket var ett möjligt skäl för 

dess stora popularitet. Filmen var en urtyp för vad som skulle komma inom genren. 

Handlingen satte gränser som framtida filmer inom samma genre i en enorm utsträckning höll 

sig inom, då de sällan avvek från de grundläggande narrativa drag som Halloween var 

uppbyggd på.  

 

Halloween’s incredible commercial success ensured its place at the head of the 

“Stalker Cycle” class; between 1978 and 1981, no fewer than eleven Halloween-

inspired slashers were made (including Friday the 13th, 1980; Prom Night, 1980; 

Terror Train, 1980; and Graduation Day, 1981), all structural, if not quite stylistic, 

copies of the original. In these movies, the predator-prey theme takes on 

unprecedented importance, as does the emphasis on “creative” murders and a reliance 

on camera shots taken from the killer’s point of view.5 

 

Skillnaden mellan de ”bra” och de ”dåliga” karaktärerna målas upp mycket tydligt i 

Halloween. Det råder en mycket tydlig kontrast mellan Laurie, filmens huvudperson, och 

hennes vänner, Annie och Lynda. Annie vill vid kvällningen träffa sin pojkvän och släpper 

därför av sin syster hos Laurie (som redan sitter barnvakt). När hon sedan sätter sig i bilen 

dyker Michael upp bakifrån och stryper henne. Lynda och hennes pojkvän anländer därefter 
                                                            

5 Jonathan Penner / Steven Jay Schneider, Horror Cinema, TASCHEN, s. 26.  
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till Annies hus och eftersom ingen är där börjar de ha sex. Efter de är färdiga blir båda dödade 

utav Michael, som hugger ihjäl Bob (Lyndas pojkvän) och stryper Lynda. Efter att ha gått till 

huset hittar Laurie deras döda kroppar och blir därefter attackerad av Michael. Efter att hon 

sprungit därifrån låser hon in sig i huset och sätter barnen i relativ säkerhet, för att sedan 

hugga Michael med en sticka. Han är dock bara tillfälligt utslagen och anfaller återigen 

Laurie, som nu gömmer sig i en garderob. När hennes gömställe blivit upptäckt lyckas hon ta 

Michales kniv och hugger honom igen. Efter att barnen skickats ut för att hämta hjälp reser 

Michael sig återigen. Den här gången kommer Loomis till hennes räddning, då han skjuter 

Michael ett flertal gånger innan han faller ut igenom fönstret. När de tittar ut för att bekräfta 

hans död chockeras de av faktumet att kroppen är försvunnen. Vad som kan utläsas ifrån det 

här är att Laurie är mycket ansvarsfull, då hon ser efter sina vänner när de inte svarar i 

telefonen. Detta förtydligas ytterligare genom hennes villighet att ta hand om andras barn och 

småsyskon, medan de som egentligen har ansvaret befinner sig på annat håll. Utöver detta 

sätter hon dessutom barnens säkerhet framför sin egen när hon skickar iväg dem för att ensam 

möta Michael. Istället för att spendera sin tid med en pojkvän, vilket tycks vara de övriga 

karaktärernas huvudsakliga intresse, använder hon sin tid mer konstruktivt. Framför allt är 

hon inte sexuellt aktiv, vilket tveklöst bidrar till att rädda hennes liv. Anledningen för detta är 

att (som det förklarades av Linda Williams ovan) den narrativa konventionen att döda de 

sexualiserade ungdomarna nästan är omöjlig att undvika inom denna genre. Detta 

exemplifieras genom de två sexakter som filmen innehåller, då de båda slutar med att 

majoriteten av deras deltagare blir nästan omedelbart mördade efter att de upphört. I början av 

filmen är det systern som dör och senare är det Lynda och hennes pojkvän. På grund av denna 

rådande negativa syn på en aktiv sexualitet bland tonåringar, går det att dra slutsatsen att 

Laurie, på grund av de ”positiva” ideal som hon tycks personifiera, förtjänar att överleva inom 

filmens diegetiska ram. På grund av alla dessa anledningar faller hon in i ett urtypiskt mönster 

för vad som kvalificerar vad Carol Clover kallar för en ”Final Girl”:  

 

The image of the distressed female most likely to linger in memory is the image of the 

one who did not die: the survivor, or Final Girl. She is the one who encounters the 

mutilated bodies of her friends and perceives the full extent of the preceding horror 

and of her own peril; who is chased, cornered, wounded; whom we see scream, 

stagger, fall rise, and scream again. She is abject terror personified. If her friends knew 

they were about to die only seconds before the event, the Final Girl lives with the 

knowledge for long minutes or hours. She alone looks death in the face, but she alone 
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also finds the strength either to stay the killer long enough to be rescued (ending A) or 

to kill him herself (ending B). But in either case, from 1974 on, the survivor figure has 

been female.6 

 

Vad som enligt Carol Clover gör denna karaktär så speciell och skiljd från konventionell 

Hollywood film är dess mångsidiga genusfunktion (samtidigt går den sexuellt förvirrade 

mördaren i en nästan motsatt riktning). Detta tas upp (och kritiseras) i Klaus Riesers artikel 

Masculinity and Monstrosity: Characterization and Identification in the Slasher Film:  

 

The Final Girl is indeed an ambivalent and theoretically challenging phenomenon that 

disrupts mainstream characterization practices. By placing her in the very center of the 

narrative, by having her overcome various obstacles, but above all by letting her 

rescue herself in the end, the slasher film and its mainstream derivatives typically put 

a biological female in the position of the traditionally male (victim) hero, making her 

the subject of the story rather than the price (or prey) the hero wins at the end.7 

 

Trots faktumet att det våldsamma innehållet är centralt för Halloween och dess 

handling, är det inte grafiskt eller extremt i samma utsträckning som ett flertal liknande 

filmer, vilka släpptes både före och efter den. Mängden mord som sker är betydligt färre och 

mördaren är mer av en mystisk figur än ett maskerat monster (vilket förstås också är en 

kategori som Michael Myers faller in i, om än i en mycket mindre utsträckning). Samtliga av 

de karaktärer som blir mördade har en ytterst begränsad förmåga att försvara sig själva. Detta 

inkluderar den enda mannen som dör under filmens gång. Med detta i åtanke finns det få 

exempel att använda sig av, men denna manliga karaktär blir minst lika dominerad innan sin 

död som tidigare och efterkommande kvinnliga karaktärer. Efter att med lätthet ha blivit 

upplyft och upptryckt mot en vägg blir han spetsad och fastnaglad av Michaels kniv. Inget 

noterbart motstånd sker under överfallet.  

Förmågan att själv bruka våld för att i sin tur överkomma det våld man blir utsatt för får 

inte sitt uttryck förrän i filmens slut. Det är nu som huvudpersonen (Laurie), med en klart 

överlägsen självbevarelsedrift, slår tillbaka. När det inte längre går att fly, måste hon kämpa 
                                                            

6 Carol J. Clover, Men, Women and Chain Saws: Gender in the modern horror film, Princeton University Press, 
1992, s. 35.  

7 Klaus Rieser, Masculinity and Monstrosity: Characterization and Identification in the Slasher Film, University of 
Graz, Austria, s. 8. 
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med Michael, då hennes överlevnad hänger på det. Linda Williams förklarar Carol Clovers 

argument om vad för förändring huvudpersonen måste genomgå innan hon kan hitta styrkan 

att stå emot den tidigare oövervinnliga mördaren: 

 

This argument holds that when the girl-victim of a film like Halloween finally grabs 

the phallic knife, or ax, or chain saw to turn the tables on the monster-killer, that the 

viewer identification shifts from an “abject terror gendered feminine” to an active 

power with bisexual components. A gender-confused monster is foiled, often 

symbolically castrated by an “androgynous” “final girl” (Clover, 1987, 206 – 209).8 

 

Tack vare denna nya ”makt med bisexuella element” lyckas Laurie, enligt Clover, 

överkomma och vid två tillfällen till synes oskadliggöra den tidigare skenbart oförstörbara 

Michael Myers. En ”symbolisk kastrering” av en antagonist som ingen annan (inklusive en 

man) hade skuggan av en chans emot.  

 

Friday the 13th  

Det sägs att en förbannelse vilar över lägret vid Crystal Lake, då ett dubbelmord begicks där 

1958 och en pojke drunknade i sjön ett år tidigare. Trots denna uttalade fara bestämmer sig ett 

antal ungdomar för att bege sig ut till lägret på fredag den trettonde, flera år senare. De 

ungdomarna som anlänt till stugan hittar en hysterisk man som varnar dem för att stanna, då 

de är fördömda om de är kvar. Allt för sent upptäcker de hur rätt han hade och vilket misstag 

de har begått, då de en efter en blir dödade av en (genom större delen av filmen) ansiktslös 

mördare. Det är inte förrän i slutet som den enda överlevande, Alice, lyckas besegra mördaren 

genom att hugga av henne huvudet.  

Som en fortsättning på trenden Halloween gav upphov till, är Friday the 13th en utav de 

mest välkända filmer inom slashergenren. Originalet, såväl som flertalet av dess uppföljare, 

utvecklade en historia som numera blivit mycket populär och som blir igenkänd även utanför 

slasherfilmernas strama kretsar. Trots detta är filmen ett mycket typiskt exempel på hur en 

slasherfilm i allmänhet är (eller åtminstone var) uppbyggd, då alla de nämnda konventionerna 

som tas upp i Armstrongs lista är mycket synliga igenom hela filmen.  

                                                            

8 Linda Williams, Film Bodies: Gender, Genre, and Excess, Redigerad av Julie F. Codell, Genre, Gender, Race, and 
World Cinema, Blackwell Publishing Ltd, 2007 (Film Bodies: 1991), s. 29.  
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Skillnaden mellan de sympatiska och de osympatiska karaktärerna i Friday the 13th är 

lite mer diffus än i många andra liknande filmer. Detta kan till stor del bero på att det finns en 

relativt stor mängd karaktärer, vilket innebär att få av dem får någon noterbar presentation 

eller utveckling. Vad som kanske mer än någonting kan fungera som en guide för vem som 

kommer att dö härnäst är ungdomarnas sexuella status. Liksom i Halloween innehåller filmen 

två sexakter (den första mellan två okända ungdomar i början av filmen, vilken aldrig 

fullföljs). När kvällen kommer smyger ett par (Jack och Marcie) iväg till en stuga (där, utan 

deras vetskap, liket av deras vän Ned ligger i överslafen) för att ha sex, medan kvarvarande 

ungdomar spelar stripp monopol. När Marcie sedan går till toaletten får Jack plötsligt en kniv 

igenom halsen. Efter att mördaren förflyttat sig in till toaletten blir också Marcie dödad av en 

yxa mot ansiktet. I båda fallen blir de närvarande nästan omedelbart dödade, vilket mer eller 

mindre bekräftar den tidigare forskningens slutsats (från bland annat Carol Clover) att sex, i 

den här genren, alltid leder till en oundviklig död.9  

Våldet i Friday the 13th är mycket grovt och innovativt, med ett flertal halsar som blir 

skurna och yxor som huggs i huvuden. Annie, som i början av filmen tagit hjälp av en liftare 

för att komma till Camp Crystal lake, tvingas hoppa av i farten för att sedan bli jagad ut i 

skogen. Där möter hon ett hastigt angrepp och får kvickt halsen uppskuren för att sedan 

lämnas till sin död. Mördaren verkar under filmens gång inte använda sig utav något specifikt 

vapen, utan varierar istället sin arsenal ganska fritt och tar vad som tycks passa bäst för den 

specifika situationen i fråga. Exempelvis blir Brenda, efter att ungdomarna slutat spela stripp 

monopol, dödad av en pilbåge när hon gått ut för att komma närmare den unga röst som hon 

nyligen hörde ropa på hjälp.  

Liksom i The Texas Chainsaw Massacre skriker kvinnorna mycket, i alla fall när 

tillfälle ges. Männen, å andra sidan, gör det sällan. Ett exempel kan ges när de två 

karaktärerna som till sist är kvar, Alice och Bill, beger sig ut för att ta reda på vad som hänt 

efter de hört Brendas mycket högljudda och ofrånkomliga skrik. Detta kan hävdas vara ett 

tillvägagångssätt att anpassa kvinnorna till en (i stor utsträckning) rådande föreställning om 

kvinnans naturliga svaghet. Denna svaghet verkar inte bara vara fysisk i sitt yttrande, utan 

också (i en kanske ännu större utsträckning) mental.  

Vad som kanske är som mest noterbart i Friday the 13th i jämförelse med majoriteten 

utav alla slasher filmer, är vad som avslöjas i dess slut: när Alice och Bill hittar Brendas döda 
                                                            

9 Carol J. Clover, Men, Women and Chain Saws: Gender in the modern horror film, Princeton University Press, 
1992, s. 33. 
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kropp försöker de förgäves att använda en telefon som inte fungerar och deras bil som vägrar 

att starta. Sedan, när de tillfälligt skiljs åt blir Bill dödad och Alice börjar nu arbeta för att 

hålla mördaren ute. Efter att en kropp slängts in igenom fönstret dyker en kvinna vid namnet 

Mrs. Voorhees upp. När hon berättat om drunkningen av hennes son för många år sedan, blir 

hon extremt aggressiv och anfaller Alice. Efter att de slagits lyckas Alice hugga av hennes 

huvud med en machete, för att sedan glida ut på Crystal Lake med en flotte. När allt verkar 

vara över dyker en ruttnad figur upp från sjöns botten och drar henne med sig ner i djupet. 

Sedan vaknar hon. Den mördare som tycks vara evigt förknippad med denna filmserie är 

Jason, just den pojke som i den här filmens sista stund sågs dyka upp från den tidigare 

stillsamma sjön. Med hockeymask och machete har han lyckats bli till en utav de mest 

välkända filmkaraktärerna, inom såväl som utanför slashergenren. I den här filmen, dock, är 

det inte Jason som står för dödandet, utan hans mamma: Mrs. Voorhees. Det som förstås är 

det mest uppseendeväckande med detta är faktumet att hon, filmens nästan oövervinneliga 

mördare, också är en kvinna. Då detta inte uppenbarar sig förrän i filmens slut, håller hon sig 

alltid gömd och man får sällan se mer än de vapen hon använder för att ta livet av diverse 

karaktärer. Till skillnad från senare representationer av Jason och hans hockeymask (från 

början var det endast en påse med hål för ögonen), är Mrs. Voorhees aldrig maskerad och får 

därför hålla sig till skuggorna ända fram till när filmen får sitt absoluta slut. Den avgörande 

konfrontationen mellan Mrs. Voorhees och den sista överlevande (Alice) utspelar sig efter 

mycket traditionella konventioner. Det typiska berättandet ändrar sig inte, eftersom allting 

utspelar sig såsom det i vanliga fall ska. Vad som genomgår en definitiv ändring är Mrs. 

Voorhees själv. På grund av sin fullständigt dolda identitet genom större delen av filmen 

genomfördes morden utan att åskådaren någon gång fått se hennes ansikte, eller fått någon 

som helst föraning om hennes kön. Den ändring som sker blir uppenbar först när hennes 

verkliga identitet avslöjas. Hennes förmåga och attityd till dödandet förändras och hon blir till 

en mycket annorlunda karaktär från vad man hittills kommit att vänta sig. Samtliga av de 

mord som hon utfört under filmens gång har skett med extremt precis och snabb effektivitet. 

Hon är skoningslös och lämnar inget rum för eftertanke, då hennes offer knappt (om 

överhuvud taget) hinner uppfatta hennes närvaro. Ingen har någon som helst möjlighet att slå 

tillbaka och dör därför utan något märkvärdigt motstånd. När hon slutligen visar sig själv för 

den sista överlevande, förklarar hon äntligen sina motiv. Genom att ta livet av dessa 

promiskuösa och inkräktande ungdomar tar hon hämnd för det misstag som ledde till att 

hennes son Jason (uppföljarnas eviga antagonist) drunknade. Med detta uppklarat ger hon sig 

på Alice, som nu tvingas försvara sitt liv på en mycket mer jämlik nivå än vad tidigare 
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ungdomar fått en chans att göra. Resultatet är alltså inte det enda som skiljer sig i den här 

utdragna konfrontationen och Mrs. Voorhees tidigare effektivitet är inte längre lika uppenbar, 

då hon till sist förlorar. Anledningen för denna ordentliga försämring av hennes tidigare 

fallenhet för dödandet kan, åtminstone till en gräns, vara på grund av faktumet att hon är (eller 

snarare visare sig vara) en kvinna. Faktumet att en medelålders dam ska ha kunnat döda så 

många, med en sådan skoningslös och brutal effektivitet, verkar vara svårt att acceptera.  

 

Jämförelse 

Med de urtypiska slasherfilms konventionerna som grund är det The Texas Chainsaw 

Massacre som, utav de filmer som här undersökts, är den mest avvikande. Vad som kanske 

mer än någonting blev till ett eget inslag för slasherfilmer, dock, var ”Final Girl” karaktären, 

vilken också (som tidigare nämnts) introduceras i The Texas Chainsaw Massacre. Ytterligare 

faller filmen onekligen in i de mönster som i efterhand anses typifiera slashergenren, men 

ändå är den annorlunda ur några synvinklar, då många detaljer som kom att förstärka denna 

typ av films säregenhet inte ännu var närvarande. En mycket noterbar sådan detalj är dess 

avsaknad av en uttrycklig sexualitet hos sina kommande offer. Både Halloween och Friday 

the 13th använder sig av detta, då filmerna sexualiserar de karaktärer som senare kommer att 

dö (och, enligt ett avhållsamt ideal, också förtjänar det). Som en fortsättning på detta, är också 

Final Girl karaktären annorlunda från kommande varianter. Enligt Carol Clovers citat på 

sidorna 9-10, är Final Girl karaktären (eller snarare sluten där hon på ett eller annat sätt lyckas 

överleva) uppdelad i två kategorier: A och B. I slut A lyckas hon undkomma mördaren länge 

nog för att till slut bli räddad och I slut B dödar hon istället mördaren själv. Slut B kan 

fungera som en utveckling av Final Girl karaktären, där istället för att förbli hjälplös, med 

flykt som enda utväg, utvecklas hon till någonting starkare, som själv innehar makt nog att 

döda den som tidigare ville döda henne.10 I alla tre filmerna är anledningarna för morden 

olika, men återigen skiljer sig The Texas Chainsaw Massacre, i och med att dess syfte inte har 

någon som helst sexuell innebörd eller bakgrund. Syftet är istället att de vill äta sina offer, 

medan (vilket speglas genom filmernas kontinuerliga sexualiserande av sina offer) Halloween 

och Friday the 13th av olika anledningar yttrar vad som nästan värkar vara ett hat mot 

ungdomlig sexualitet. Dock är dessa två filmer mycket liknande produkter av en relativ 

                                                            

10 Carol J. Clover, Men, Women and Chain Saws: Gender in the modern horror film, Princeton University Press, 
1992, s. 37. 
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samtid, med ytterst närliggande grundhandlingar (och nästan identiska konventioner). 

Mördarens sexuella förvirring och genusrelaterade status (i kontrast till Final Girl karaktärens 

till synes nyfunna maskulinitet) som Carol Clover tar upp, diskuteras ytterligare utav Klaus 

Rieser:  

”The difference between the nonmasculine monster and the nonfeminine Final Girl (one bad, 

the other good) also illuminates how patriarchy now under certain circumstances allows 

female figures a degree of masculinity, whereas femininity in men is either funny or 

horrific.”11  

Enligt detta argument är alltså en viss mängd maskulinitet beblandad med fysisk kvinnlighet 

en bra kombination, men motsatsen blir istället till något motbjudande och mordiskt (som till 

exempel Michael Myers). En sådan antagonist tycks i det här fallet vara som mest relevant för 

Halloween, men ändå ett mycket vanligt fenomen inom genren, vilket gör The Texas 

Chainsaw Massacre och Friday the 13th till avvikande i det här fallet. Trots dessa olikheter, 

dock, är samtliga filmer (framför allt Halloween och Friday the 13th) mycket lämpliga urval 

att använda i en jämförelse med sina nyare versioner.  

 

Nyinspelningarna  
Efter att slasherfilmer sedan många år varit relativt opopulära12, har de på senare tid blivit 

givna nytt liv i from av nyinspelningar. Detta tycks falla in i en typisk trend för hur och varför 

nyinspelningar föds, då de mest populära (och i det här fallet också ökända) filmerna är de 

första som görs om i ett nytt ljus. Likt vad Constantine Verevis förklarar i sin bok Film 

Remakes, är nyinspelningar bland annat gjorda på grund av åskådarnas tidigare kunskap (och 

till och med passion) som relaterar till originalen.13  

Efter att dessa vid det här laget välkända filmernas handlingar blivit omgjorda, är det 

värt att fråga just vad det var som ändrades (och vad som var nödvändigt att förändra) i 

processen. I det här fallet blir då hur kvinnobilden fungerar det relevanta området att 

undersöka, såväl som hur våldet representeras och hur det behandlas utav filmernas kvinnliga 

                                                            

11 Klaus Rieser, Masculinity and Monstrosity: Characterization and Identification in the Slasher Film, University 
of Graz, Austria, s. 11. 

12 Carol J. Clover, Men, Women and Chain Saws: Gender in the modern horror film, Princeton University Press, 
1992, s. 23. 

13 Constantine Verevis, Film Remakes, Edinburgh University Press Ltd, 2006, s. 3. 
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karaktärer. Huruvida den tidigare versionen av det kvinnliga offret, såväl som framväxten 

utav den eventuella ”Final Girl” karaktären fungerar på samma eller på ett liknande vis är här 

utav stor vikt att utreda.  

 

Översikt 
Då jag nämnde tidigare att slasher filmernas popularitet avtog avsevärt efter sin höjdpunkt på 

1980-talet, gjordes de fortfarande, om än i en mycket mindre utsträckning. Nyinspelningarna 

av de filmer den här uppsatsen fokuserar på var därför inte någonting spektakulärt, då de långt 

ifrån återupplivade en genre som sedan länge varit död. I bästa fall kan de ha bidragit till ett 

ökat (men förmodligen begränsat) intresse för denna form av film, mestadels på grund av de 

numera kultförklarade namnen som de bär. Dock är inte dessa filmer numera vad de var när 

fenomenet började. Den konstanta förändringen av filmers innehåll har oundvikligen också 

påverkat den mängd våld som anses acceptabelt att visa. Vad som för 20 år sedan tycktes vara 

osmakligt och till och med oacceptabelt, kan nu istället vara vardagligt. Alltså har våldet, 

såsom det framvisades i de tidigare slasherfilmerna (och alltså även de som här har 

analyserats), nu inte längre har samma shockvärde. Utan det (vilket var en sådan drivande 

faktor inom denna genre) blir de nya filmerna definitivt mer alldagliga och får därför inte fullt 

lika låg (eller hög) status som sina föregångare. Detta kan ses som både skadande och 

fördelaktigt, men hur som helst påverkar det filmernas utformning.  

 

Nyinspelningarna vs originalen 

Den första av de filmer som den här uppsatsen undersöker, The Texas Chainsaw Massacre, 

var också den första som gjordes om i nytappning, regisserad av Marcus Nispel, 2003. 

Berättandet är likt (om än inte identiskt) det i originalet, då handlingen börjar med ett antal 

ungdomar som är ute och reser i en skåpbil. På vägen plockar de upp en ung kvinna (inte en 

manlig liftare, som i den första filmen) som slutligen skjuter sig själv i panikångest när de kör 

i en riktning som skrämmer henne. Efter att de tagit kontakt med lokalbefolkningen blir de till 

slut utsatta för den kannibalistiska familj som påminner om den i originalet. Den är dock 

utökad och en korrupt sheriff har också lagts till i rollistan. Efter att ha blivit överraskade av 

familjens onda avsikter, dör nästan alla. ”Final Girl” karaktären Erin slåss i slutet mot 

Leatherface, där hon hugger av en hans armar. Hon stjäl sedan en bil (vilken hon använder för 

att köra över sheriffen) och flyr själv ifrån familjens hungriga angrepp.  
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Att filmen är gjord för en ny publik, i en ny tid, är mycket uppenbart från första stund. 

Trots att den (liksom sitt original) är menad att utspela sig under 1970-talet, är ungdomarnas 

beteende inte mycket annorlunda från övriga filmers karaktärer. Filmens stämning tycks i 

allmänhet inte direkt försöka spegla den tid som handlingen utspelar sig i, vilket framkommer 

bland annat i deras dialog. Karaktärerna är dessutom till synes inte baserade på originalen, då 

ingen utav dem speglar någon av de tidigare individernas personligheter. Syftet för deras 

tillfälliga närvaro i Texas är ändrat, då de nu är på hemfärd efter att ha inhandlat en mängd 

droger i Mexiko. Detta faktum förändrar kraftigt hur åskådaren ser på dem, med sympati som 

mycket väl kan gå åt båda hållen. Final Girl karaktären (Erin) etableras tidigt och man får en 

relativt tydlig klargöring av detta efter att hon visat en viss tvekan efter att ha blivit erbjuden 

en joint (vilket framhäver henne som en mer ansvarsfull person i jämförelse med de övriga 

dräggen). Hennes attityd är dock tvetydig, då on också beslutar sig för att ta ett bloss innan 

hon slänger den. Droger och dess användning uppvisas alltså inte som någonting bra, men 

ändå på ett ytterst liberalt vis.  

Ungdomarnas sexualitet (i motsats till dem i originalet, som framhävdes på ett mer eller 

mindre asexuellt vis) är mycket förstärkt, vilket också blir uppenbart i filmens början, när två 

av dess karaktärer oavbrutet hånglar med varandra. Erin är inte fullt så sexualiserad, men 

hennes förhållande med sin pojkvän är uppenbarligen långt ifrån platoniskt och hon är 

definitivt en sexuellt aktiv individ, om en på ett mer godtagbart vis. Anledningen för denna 

ökade sexuella aktivitet hos sina karaktärer kan ses antingen som en anpassning efter dagens 

mer liberala hållning till ämnet, eller som ett försök att komma närmare de konventioner som 

sattes upp för slashergenren först efter att The Texas Chainsaw Massacre gjordes.  

Ytterligare en mycket viktig företeelse är hur våldet och dess mening tycks ha ändrats 

sedan originalet. Som tidigare nämnts, faller slasherfilmerna inte längre in i en lika ”låg” form 

av underhållning som de gjorde när The Texas Chainsaw Massacre först kom. Detta faktum 

kan till viss del ha hjälpt till med att påverka utformningen av våldet i nyversionen. Då den 

form av brutalitet som skildrades i de tidigare slasherfilmerna (inklusive originalversionen 

utav denna film) inte längre är tabubelagd, innebär det att attityden emot våldet har förändrats. 

Detta kan mycket väl ha ett betydande inflytande över filmens innehåll och tillsammans med 

sina karaktärer som verkar vara från en ny tid (även om de inte är menade att vara det) 

förvränger de syftet med originalfilmen.  

Den enda karaktär som slår tillbaka mot sina förövare är, enligt slasher genrens vanliga 

konventioner, Final Girl figuren Erin. Efter filmens slut har hon själv inte bara huggit av 

Leatherfaces hand, utan även kört över sheriffen (en av nyinspelningens egna karaktärer) ett 
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flertal gånger. Till skillnad från 1973 versionen av The Texas Chainsaw Massacre, där Final 

Girl figuren bara lyckas tillfälligt komma undan för att sedan bli räddad av någon annan 

(Clovers slut A), tar hon istället aktivt saken i egna händer och lemlästar (såväl som dödar) 

gärningsmännen själv (Clovers slut B). Hon blir här själv till en sådan förövare som 

originalets Final Girl (Sally) aldrig kom att (såsom senare versioner av Final Girl karaktären 

vanligtvis gjorde) omvandlas till.  

Halloween, regisserad av Rob Zombie, 2007, är delvis mycket lik sitt original, men 

avviker samtidigt på många vis. Kanske utav mest vikt är faktumet att dess handling börjar 

långt innan den första scenen i originalet. Den tumultartade barndom som Michael Myers fick 

gå igenom skildras här i en mycket genomgående detalj. En rad händelser (såsom skildrandet 

av hans dysfunktionella familj och obehagliga styvfar, såväl som hans första mord) sker innan 

mordet på systern (och i det här fallet också styvfadern) inträffar. Sessioner tillsammans med 

doktor Loomis kommer att ytterligare fördjupa sig i Michaels utveckling. När han femton år 

senare bryter sig ut ifrån mentalsjukhuset har åskådaren en större kunskap om (denna 

specifika version av) Michael Myers än vad som erbjöds i originalet. Liknande (men återigen 

inte identiska) händelser inträffar härnäst, då Laurie Strode återigen introduceras och hennes 

sexuellt aktiva vänner återigen blir mördade av Michael innan hon slutligen lyckas skjuta 

honom.  

Handlingen i nyversionen av Halloween har en förlängd inledning, där Michael Myers 

livssituation förklaras i mycket större detalj än i originalet. Vad som följer med detta är att 

Michaels karaktär, som tidigare varit en antagonist som hållit sig i bakgrunden, nu förvandlats 

(åtminstone i filmens början) till en protagonist i minst lika stor utsträckning som Laurie. 

Ytterligare, på grund av denna ändring, förvrids också filmens syfte, då Michaels 

psykosexuella vrede nu förvandlats till ett mordiskt (men samtidigt apatiskt) hat.  

Den sexualitet som uttrycks av nästan samtliga karaktärer är uttrycklig och ibland till 

och med våldsam. Detta skildras bland annat genom moderns och systerns distinkta 

inställningar till sex, såväl som styvfaderns destruktiva lust. Liksom i originalet är Lauries 

vänner också sexuellt aktiva. Vad som är mest noterbart i nyinspelningen är faktumet att Final 

Girl karaktären också är sexualiserad. Detta framhävs inte genom någon fysisk aktivitet, utan 

istället genom hennes dialog, då hon uttrycker en stark vilja att kasta sig in i ett sådant liv som 

hennes vänner lever. Detta förvrider de konventioner som slashergenren tidigare hållit så hårt 

på, eftersom denna karaktär tidigare alltid varigt oskuldsfull.  

Utöver den nyfunna sexualiteten har också våldet blivit anpassat efter en ny tid. 

Antagonisten dödar sina offer mycket mer långsamt en vad originalets karaktär någonsin 
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gjorde. Dock stämmer Carol Clovers idé att de värsta plågorna nästan allid drabbar just de 

kvinnliga karaktärerna.14 Final Girl karaktären faller utanför traditionella gränser, då hon inte 

slåss tillbaka på samma sätt som den i till exempel nyinspelningen av The Texas Chainsaw 

Massacre. Detta beror bland annat på att representationen av Michael Myers är nästan 

omänskligt storvuxen och aggressiv. Därför skjuter hon honom i filmens slut istället för att 

försvara sig med ett (falliskt) objekt. Det här sker först efter en lång stunds springande från 

honom, då hon aldrig haft en chans i en jämlik konfrontation.  

Nyversionen av Friday the 13th regisserades av Marcus Nispel, 2009. Till skillnad från 

de tidigare filmerna, dock, är Friday the 13th inte en direkt nyinspelning. Trots det identiska 

namnet, utspelas inte samma händelseförlopp som i originalet. Handlingen existerar snarare 

endast i samma diegetiska universum. Handlingen (huvudsakligen slutet) i originalet används 

som en resumé i filmens början, där det framkommer hur Mrs. Voorhees blev halshuggen 

efter hon begått en mängd brutala mord. Efter att de första introducerade ungdomarna blivit 

dödade av Jason (antagonisten i samtliga Friday the 13th filmer efter originalet), får 

åskådaren följa en ny grupp som bestämt sig för att tillfälligt bosätta sig i närheten av Crystal 

Lake. Samtidigt introduceras Clay Miller, filmens protagonist, som letar efter sin syster (som 

blivit kidnappad av Jason efter de första ungdomarna blivit dödade). Efter att nästan alla 

ungdomar har blivit dödade, hittar Clay tillsammans med den överlevande Jenna hans syster, 

Whitney. Efter att Jenna blivit dödad låtsas Whitney vara Jasons moder, för att sedan hugga 

honom. När de försöker fly blir hon dock neddragen av Jason, som trots detta inte dött. Clay 

är den ensamma överlevande karaktären.  

Trots sin titel är Friday the 13th egentligen en nyinspelning av dess uppföljare, Friday 

the 13th 2. Dock, trots sin gemensamma bakgrund (händelserna i originalet av Friday the 

13th), är intrigen totalt förändrad i den här versionen. Liksom nyinspelningen av The Texas 

Chainsaw Massacre är de första introducerade karaktärerna missbrukare av lättare droger, 

såväl som sexuellt aktiva. Användandet av droger skulle här kunna ses som ytterligare en 

tabu, liksom sex också tidigare varit (och till en vis gräns fortfarande är). Att bryta mot denna 

tabu har då identiska konsekvenser, vilket tidigt bestämmer vilka karaktärer som tvingas dö 

och vem som slutligen får överleva. Trots detta uppvisas användandet av droger (vilket 

tidigare nämnts) som relativt harmlösa hyss, vilket i sig sätter sig emot faktumet att de som 

nyttjar dem alltid dör.  
                                                            

14 Carol J. Clover, Men, Women and Chain Saws: Gender in the modern horror film, Princeton University Press, 
1992 s. 34. f.  
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Någonting som är kanske mer tydligt i Friday the 13th än i någon av de övriga 

nyinspelningarna (eller originalen) är hur ett flertal karaktärer sexualiseras på ett mycket 

övertydligt vis. Sex och framför allt nakenhet verkar vara centrala för de kvinnliga 

karaktärerna. Exempelvis, när en (relativt oviktig) karaktär nakenbadar, blir hon slutligen 

huggen av en machete i huvudet och uppdragen ur vattnet så att hennes bröst syns till 

ytterligare en gång innan hon dör. Ett flertal långvariga sexscener, där den kvinnliga kroppen 

tydligt visas upp är också genomgående i filmen. De mer sympatiska kvinnorna lyckas dock 

inte med mycket mer än att vara intetsägandes. Detta, tillsammans med faktumet att det inte 

finns någon Final Girl, innebär att kvinnobilden förvrids från vad den en gång var. Utan en 

stark kvinnlig karaktär som slutligen besegrar antagonisten blir kvarvarande kvinnliga 

”individer” antingen till slampor eller dockor. Det är i det är fallet bara mannen som är stark 

nog för att överleva. Kvinnorna faller därför in i sin äldre roll som just offer, både för den 

mordiska antagonisten, såväl som för sina egna medfödda fysiska och mentala svagheter.  

Eftersom det inte finns någon direkt etablerad Final Girl, finns det inte heller någon 

kvinnlig karaktär som är i närheten av stark nog för att försvara sig. Utöver det återupprepas 

det tidigare faktumet att när könen skiljer sig skiljer sig också de ljud som karaktärerna avger 

när de utsätts för fara. Detta exemplifieras när den manliga huvudkaraktären (Clay) och en 

utav de mer sympatiska (men långt ifrån odödliga) kvinnliga karaktärerna (Jenna) tvingas 

gömma sig under en bil för att undvika mördaren. När han sedan kommer i närheten är Clay 

tvungen att hålla sin hand för Jennas mun så att hon inte skriker och därav avslöjar deras 

position. Kvinnans mentala svaghet visas här upp i en fullständigt övertydlig scen. En sådan 

person är helt enkelt inte menad att överleva någon form av angrepp, vilket leder till hennes 

slutliga död.  

 

Återstående analys 
Trots det onekliga faktumet att konventionerna ursprungligen var så centrala för 

slashergenren, lyckas nyinspelningarna till en viss gräns (och i varierande utsträckning) bryta 

mot dem, eller åtminstone försvaga deras vikt. Av dessa konventioner är (eller snarare var) 

kanske den viktigaste just Final Girl karaktären och hennes slutgiltiga kamp emot mördaren. I 

denna kamp, där hon slutligen dödar antagonisten med ett vapen som skulle vara menat att 

fungera som en fallisk symbol. Under striden blir hon (som nämnts tidigare) omvandlad, med 

en nyfunnen maskulin styrka. I sina senare representationer tycks denna karaktär ha fått gå 

igenom en mängd viktiga förändringar. Hon är genomgående mer vuxen, om inte i sin ålder, i 
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sitt beteende. Detta speglas bland annat genom hennes nu mer sexuella liv, då hon antingen 

redan är sexuellt aktiv, eller längtandes efter den tid då hon äntligen blir det. I detta kopplas 

en utav de mer viktiga delarna för slasher filmer bort, då karaktärens tidigare ”renhet” nu 

istället förvandlats till en sexualiserad ”orenhet”. Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara 

mer än en ny tids vis att sätta in ett äldre handlingsförlopp (med nu föråldrade ideal) i en ny 

kontext. Att favorisera karaktärer som med dagens ögon kan verka så ovanliga och avvikande 

från normen skulle kanske måla upp en orealistisk bild av en dagens hjältinna. Denna 

hjältinna tycks inte ha samma behov av den maskulina makt som tidigare Final Girl karaktärer 

(enligt Clovers forskning) aldrig kunnat överleva utan. I The Texas Chainsaw Massacre är 

hon stark nog för att själv stå upp emot sina förövare, medan i Friday the 13th har hon alltid 

den starkare mannen vid sin sida och blir slutligen inte en Final Girl karaktär över huvud 

taget. Halloweens Final Girl slåss inte tillbaka, utan dödar istället mördaren genom att skjuta 

honom, vilket ytterligare bryter mot tidigare mönster. Dock faller samtliga utav dessa 

karaktärer in i mönstret för Carol Clovers slut B.  

Våldet i alla tre filmerna är mycket påtagligt, även om det inte längre är specifikt för 

genren. En mycket viktig notering är just hur detta våld skildras, då våldsscenerna tenderar 

vara mycket mer utdragna och drar sig ofta åt The Texas Chainsaw Massacres (originalet) 

slutgiltiga scen, där det inte längre handlar om att döda karaktärerna i samma utsträckning 

som att plåga dem. Exempelvis, i Halloween, dödar Michael Myers inte en utav Lauries 

vänner, utan utsätter henne istället för en utdragen tortyr. Det är dock sant att just kvinnorna 

är de vars dödsscener är som mest utdragna. Det är dem som tvingas genomgå den mest 

hänsynslösa tortyren, deras kropp som visas upp på ett nästan erotiskt vis innan de dör. Detta 

tycks motsätta sig möjligheten att kvinnornas ökade sexualisering (vilket kan tolkas som ett 

försök till en anpassning efter nutidens normer) också ökar kvinnornas självständighet, såväl 

som att de (i vissa fall) kan slåss på ett mycket mer vilt sätt än de tidigare varit kapabla till. 

Eftersom de blir som sexuella objekt när de otaliga plågorna tar plats går iden om jämlikhet åt 

båda hållen, vilket kan tyckas neutralisera helheten. Sammanfattningsvis går det att säga att de 

konventioner som först typifierade slasher originalen förstärkts, i sin uppvisning av våld och 

sexualitet, såväl som att de försvagats, i att de nu förvrider idealen som tidigare exemplifierats 

i Final Girl karaktären.  
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Slasher filmens särdrag 

Den egenhet som slasherfilmen onekligen innehar, har särdrag som är specifika 

huvudsakligen i sitt berättande, invävt i dess narrativ. Trots likheter med andra subkategorier 

inom skräck filmen är syftet och framför allt utförandet mycket specifikt. Det metodiska 

avrättandet av sina karaktärer som till sist kulminerar (i de flesta fall) med den ensamma Final 

Girl karaktärens seger över filmens kontinuerliga antagonist. Det mycket strikta följandet av 

tidigare etablerade konventioner är också ett viktigt kännetecken för denna form av filmer. En 

genre som är så fast i sitt berättande, med så ytterst lite möjlighet för utveckling eller 

nytänkande, är därför mycket specifik och definitivt igenkännering. Få resurser läggs i vanliga 

fall på att ha en allt för detaljerad karaktärs presentation (den är i regel mycket stereotypisk), 

då dessa individer alltid kommer att dö innan filmens slut, någonting som publiken är mycket 

medveten om. Trots faktumet att Final Girl karaktären tenderar vara mer utvecklad än övriga 

individer som filmerna innehåller, fungerar hon fortfarande som en stereotyp, då mängden 

slasherfilmer som gjorts har med effektivitet typifierad vad en sådan karaktär är menad att 

vara.  

 

Parodier  
Då relevanta parodier kanske inte är extremt vanliga finns det trots detta åtminstone en 

noterbar sådan, vilken tar upp element av vad som diskuterats i Carol Clovers bok Men, 

Women and Chain Saws. Filmen är Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon, regisserad av 

Scott Glosserman, 2006. Handlingen berör ett filmteam som är ute efter att dokumentera en 

seriemördares liv, i en verklighet där alla tidigare filmer tycks vara sanning. Efter att en 

mängd utav genrens vanligaste företeelser blivit framhävda och förklarade, blir filmteamet 

själva inblandade i mördarens (Leslie Vernon) plan. Final Girl karaktären visar sig här (mot 

förmodan) vara hjärnan bakom dokumentären, Taylor. Filmens kanske mest noterbara del är 

dess förklarande av relationen mellan mördaren och Final Girl karaktären, då hennes stöld av 

hans manlighet genom att gradvis hitta sätt att attackera honom. Detta sägs ge henne en makt 

som hon annars inte skulle ha tillgång till:  

It´s the first sign of empowerment that I´ll be looking for in her. At some point 

she´s going to turn a corner, it´s a pivotal moment, when she makes a transition 

from victim to heroine. This is visually manifested when she reaches for a big, 

long, hard weapon. […] It´s deeply symbolic. She´s empowering herself, with 

cock. […] Look, you go back and research all of those women who survived 
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their ordeals and I guarantee you, none of them did it with a dinky little gun. 

[…] She reaches for my weapon. That´s the ultimate, because she will be 

taking my manhood, and empowering herself with it.15 

 

Ytterligare parodier på genren är bland annat Scream, av Wes Craven 1996. Innehållet i båda 

dessa filmer är menat att (till en stor gräns) vara komiskt, men komedin är i många fall 

begränsad till de som har ett åtminstone acceptabelt förstående för slashergenrens vanligaste 

konventioner. För att dessa (som för det tränade ögat trots allt är mycket lätta att känna igen) 

konventioner ska kunna urskiljas krävs alltså ett visst mått erfarenhet. I parodier är detta 

igenkännandet därför av en mycket stor vikt, eftersom den specifika humorn endast kan 

förstås om åskådaren känner igen de konventioner (och den införstådda kunskap som följer 

med dem) som parodiseras.  

Det fysiska våldet i Behind the Mask: The Rise of Lesle Vernon håller mer eller mindre 

samma nivå som tidigare slasherfilmer. Dödsfallen blir metodiskt skildrade (på ett nästan 

likgiltigt vis), men faller aldrig in i de utdragna våldsorgier som vissa filmer inom samma 

genre ibland gör. Det är dock inte i sin skildring av fysiskt våld som filmen lägger sin tonvikt, 

utan istället på att framhäva (huvudsakligen genom Final Girl striden) den undertryckta, 

sexuellt föränderliga, könsomvändande inre konflikt som blir till en oundviklig konsekvens av 

de yttre omständigheterna. Kvinnans (det vill säga oskuldens) eventuella seger över 

antagonisten sägs här vara hennes sätt att ta hans manlighet och använda den mot honom, 

eftersom hennes egna kvinnliga status själv inte kan stå upp emot hans maskulina styrka.  

Kvinnobilden blir här precis vad Clovers efterforskningar tidigare hävdat att 

slasherfilmer alltid gör den till. Filmens protagonist (och slutgiltiga Final Girl) blir som till en 

personifiering (och mycket medvetet en sådan) av tidigare uppbyggda genrespecifika 

hjältinnor. Till en gräns kan filmen sägas vara en utforskning av slashergenren och dess 

konventioner. Dess komiska innehåll blir det just genom den medvetenhet om genren som 

filmen med effektivitet använder sig av, med syfte att vrida och visa upp konventionerna på 

ett till synes objektivt vis. De iakttagelser som görs, oavsett om komedin lyckats eller inte, har 

därför onekligen en viss vikt för studier inom detta område. Parodieringen bidrar här med en 

form av analys som hade varit svår att framhäva på annat vis. Med detta i åtanke (och Behind 

the Mask: The Rise of Leslie Vernon som praktexempel) kan slutsatsen att parodier i viss mån 

                                                            

15 Scott Glosserman, Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon, 2006 
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är kapabla till att, kanske mer tydligt än någon annan form av film, framhäva slashergenrens 

unikhet, eftersom komedin tvingas förvränga filmernas mest typiska drag. Genom ett sådant 

förvrängande förtydligas konventionerna, då de först bryts ner till sin grund för att sedan 

förlöjligas.  

 

Skräckens subkategorier 

Skräck är en mycket gammal genre som under många år fått utvecklas och bit för bit kunnat 

utforska nya områden. Det kan då verka uppenbart att genren kom att eventuellt gå i mer än 

en riktning. Slashergenren är, jämfört med många andra liknande subkategorier inom skräck 

filmen, förhållandevis ny. Det hela fick en relativ början när filmen Psycho av Alfred 

Hitchcock kom år 1960. Handlingen börjar med att Marion Crane, som stulit pengar för att 

kunna gifta sig med sin pojkvän, tar in på ett motell som styrs av Norman Bates. Kort efter 

blir hon dödad i duschen av vad som till synes är hans moder. Ytterligare ett mord begås när 

detektiven Milton Arbogast kommer för att undersöka. Det visar sig sedan att det är Norman 

själv som begått morden, förklädd till sin moder som egentligen ruttnar i en stol på motellets 

övervåning. Efter att han blivit gripen blir det klart att han tar på sig moderns personlighet 

tillsammans med hennes klädsel. Dock, trots sina likheter med och oundvikliga inspirerande 

av kommande slasherfilmer, innehåller den mycket avskiljande och distinkta narrativa drag, 

vilka bryter mot vad som sedan kom att bli till normer. Den kanske viktigaste av dessa 

konventioner är Marion Crane. Då hon i filmens början blivit uppbyggd som en Final Girl 

karaktär blir hon, trots den stora mängd tidigare och efterkommande liknande filmer som 

säger emot det, dödad. Detta sker också långt innan filmens slut, vilket i en stor grad motsätter 

sig vad genrens narrativ sedan utvecklandes till. Exempel på senare filmer där de karaktärer 

som blivit uppbyggda som Final Girls har dödats finns16, men i det här fallet innebär det att 

Psycho egentligen är långt ifrån vad slasherfilmerna sedan kom att bli. Marion står aldrig upp 

emot mördaren, eller gör några noterbara försök till att försvara sig (utöver ett hjälplöst 

viftande med sina armar). Antagonisten, däremot, faller in i ett nästan övertydligt mönster för 

vad som definierar den genusförvirrade mördaren.17 Det är först efter att han klätt ut sig till 

sin döda moder som Norman Bates begår de mord som begås i filmen. Genom att klä sig som 
                                                            

16 Carol J. Clover, Men, Women and Chain Saws: Gender in the modern horror film, Princeton University Press, 
1992 s. 36. 

17 Carol J. Clover, Men, Women and Chain Saws: Gender in the modern horror film, Princeton University Press, 
1992 s. 27. 
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henne tar han också hennes personlighet (så som den är filtrerad genom hans sjuka hjärna) 

och bildar på något vis en delad personlighetsstörning. Vad som kan utläsas ifrån detta är att 

Psycho gav upphov till mycket av vad slashergenren sedan kom att inneha, men dess extremt 

specifika berättande betyder att olikheterna också är mycket påtagliga, vilket påvisar genrens 

evolution sedan begynnelsen.  

Ytterligare en film som utvecklades ifrån skräck genren var Alien, regisserad av Ridley 

Scott, 1979. Någon gång i framtiden blir besättningen på ett rymdskepp väckt från sin sömn 

när en nödsignal plockas upp. Efter att ha landat på planeten blir en utav besättningen 

attackerad utav en parasit, som senare faller av. Vid middagsbordet exploderar hans bröst och 

en främmande utomjording föds. En efter en blir de dödade (och en av dem visar sig var en 

instabil android) ända fram tills karaktären Ellen Ripley lyckas spränga skeppet och skjuta ut 

utomjordingen i rymden. Ripley fungerar i filmens slut som en slags Final Girl karaktär, då 

hon är den enda överlevande och själv lyckas med att till sist besegra monstret. Vad som 

skiljer sig är istället hur hon vinner över sin förövare, då hon inte gör det genom specifikt 

maskulina medel, utan istället med list. Ytterligare är hon inte förrän i slutet den som blir till 

filmens mest centrala karaktär. Innan resterande karaktärer gradvis dör är hon mest bara en 

länk i en kedja, där alla har sin egen uppgift och ingen är uppenbart mer osympatisk än någon 

annan. Det är här uppenbart att skeppet faller samman om alla inte arbetar tillsammans. 

Alltså, eftersom de övriga karaktärerna har ändrats (såväl som faktumet att antagonisten är ett 

monster och inte en människa), ändras också berättandet och Final Girl karaktären.  

The Descent regisserades av Neil Marshall år 2005. Här tas temat med kvinnor som 

vinner över sina förövare till sin yttersta gräns, då nästan hela rollistan består av kvinnor. 

Handlingen utspelar sig huvudsakligen i en grotta, som en mängd äventyrslystna vänner har 

bestämt sig för att utforska. Efter att de tagit sig djupt in i grottan blir de i mörkret överfallna 

av monsterliknande varelser och dör slutligen en efter en. Liksom i Alien är det här monster 

som nästan samtliga karaktärer tvingas slåss mot. Det är dock inte bara en utav karaktärerna 

som kämpar för sitt liv, utan ett flertal. De slåss dessutom på ett enligt slashergenrens 

vanligare konventioner mycket okvinnligt vis. Det går dock att ifrågasätta huruvida att slåss 

för sina liv är en specifikt maskulin företeelse, eller om det helt enkelt är en könsneutral 

överlevnadsinstinkt.  
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Avslutande diskussion 

Som subkategorin inom skräck genren hade slasherfilmerna sin stortid på 1980-talet. 

Kvinnobilden som framfördes utav dessa filmer har diskuterats av bland annat Carol Clover 

och Klaus Rieser. Vad som i allmänhet blivit vedertaget som genomgående konventioner i 

denna form av filmer är konceptet av en Final Girl karaktär. Hon, den ensamma överlevaren, 

blir som en androgyn figur, asexuell i en kvinnas kropp, med styrka som härstammar i en ny 

form av maskulinitet. Trots ursprungliga filmers nästan oföränderliga åhörande till denna 

konvention, lyckas nyare versioner (i en varierande utsträckning) bryta mot den. Av de 

nyinspelningarna som tas upp i den här uppsatsen håller The Texas Chainsaw Massacre 

hårdast på Final Girl idealet. De övriga två filmerna ändrar istället på karaktärens uppbyggnad 

och utveckling. Hennes evolution tycks ha ändrat henne nog mycket för att hon antingen inte 

längre behöver en manlig styrka för att överkomma de hinder som sätts upp för henne, eller 

att hon själv blivit föråldrad och därför också onödig.  

Våldet förvrids och dras ut, framför allt (liksom i de äldre versionerna) när det är just 

kvinnor som blir utsatta för det. Slasherfilmen är tveklöst unik i sitt sätt att framhäva 

kvinnlighet, framför allt i relation till filmernas i allmänhet mycket våldsamma innehåll. 

Sällan slår de tillbaka, om de inte lyckats hitta den inre manliga styrka som sägs behövas för 

att överleva. Alla karaktärer utom en tvingas bli slaktade av filmens antagonist och det är 

sällan någon av dem (inklusive männen) som gör, eller ens kan göra, något effektivt motstånd. 

En psykologiskt könsneutral protagonist ses då som den ultimata kombinationen för att 

besegra den könsförvirrade ondskan som ingen tidigare kommit i närheten av att besegra.  
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