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Abstrakt 
 

Regarding death in youth movies, 

analysis of Hunger Games and I Miss You  
 

Today, death is not as present in our everyday life as it was before when everyone knew 

how death both looked and smelled. This means that media today has a different role 

and that media can help their viewers to mourn and become aware of death in a 

completely different way. In this study, death is analyzed as an representation; how it 

affects and is experienced in two selected youth films, The Hunger Games, (Gary Ross, 

2012) and Jag saknar dig/I Miss You (Anders Grönros, 2011).  

Previous studies mostly analysis death as a figure, and in accordance with these studies 

have concentrated on different physical descriptions of death; often about diseases or 

how death is portrayed in the news. In my opinion, these studies lack the perspective of 

how death is presented, but also how young people respond to these deceptions of 

death. This essay highlight different perspectives and show more of how death occurs, 

how the cinematic look is described and how young people react to what is happening 

on the screen. In this thesis I have described the sound and the colors, but also results 

from other studies in which children and young people have responded to questions of 

how they have viewed death in different contexts, which then have been applied to the 

two films based on the different ages limits and restrictions set by the Swedish Media 

Council.   

 

Nyckelord 
Death, youth, how death occurs in youth movies, young peoples thoughs about death  
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1 Inledning 

Att fundera på döden är något som alla barn och ungdomar gör av och till i olika åldrar. 

Förr var döden något naturligt och som man oftast kom i kontakt med i hemmet 

omgiven av familjen. Idag möter ungdomar inte döden i verkligheten utan genom 

massmedia, litteraturen eller via filmens värld. Hur påverkar det dem när de inte har 

egna referensramar att utgå ifrån och hur upplever de döden?   

      Det här är frågor som jag har funderat på och som blivit mer aktuella nu när det har 

kommit fler ungdomsfilmer där döden visas upp på olika sätt. Det känns även som ett 

relativt outforskat område och även om man skrivit om döden förr finns det inte mycket 

där man har tittat på filmer utifrån perspektivet barn och ungdomar, vad som visas upp, 

reaktioner man ser i filmerna och hur det kan påverka även utanför filmduken. Det 

uppfattar jag som en genomgående brist i befintligt forskningsmaterial.  

      Det som redan finns är beskrivningar om hur döden gestaltas rent fysiskt i form av 

liemannen, skuggor, röster eller vilka olika slags död som visas upp.
1
 Här talar man om 

filmer som skildrar sjukdomar, krig, skräck vilket mer hör ihop med olika genrer än det 

som jag är ute efter med det mer påtagliga hur döden faktiskt visas upp och hur det 

påverkar de andra ungdomarna i filmerna.  

      För att ta mig an ämnet har jag valt ut två relativt nya ungdomsfilmer, dels en 

amerikansk megafilm Hungerspelen, (Gary Ross, 2012) som setts av miljontals 

ungdomar och som redan hade en given publik eftersom den bygger på en litterär 

förlaga. Den har rönt stor uppmärksamhet och vissa grupper i USA har velat bannlysa 

både böckerna och filmen då de innehåller spektakulära dödsscener där ungdomar dödar 

ungdomar i ett gladiatorliknande spel. Den andra filmen jag har valt är den svenska Jag 

saknar dig (Anders Grönros, 2011). Även den bygger på en litterär förlaga men 

spridningen av filmen är mer begränsad med sitt svenska ursprung. Här handlar det om 

en olyckshändelse, vilka reaktioner familj och vänner upplever och om sorgearbetet 

efteråt. Med tanke på det jag skrev här ovan att ungdomar idag inte kommer i kontakt 

med döden som man gjorde förr ger den här filmen en bra inblick i en mer realistisk 

situation. Båda filmerna ger ingående bilder av temat döden och hur det påverkar 

ungdomarna i filmerna och det blir intressant att jämföra dem.   

      Filmer idag använder många olika grepp för att fånga och intressera oss tittare. Det 

gör det intressant att titta närmare på hur filmregissörerna i de här utvalda filmerna 

                                                 
1
 Andreas Jacobsson , Döden på film, Intellecta DocuSys, Västra Frölunda, 2009. Diss: Göteborgs 

Universitet 
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använder visuella och auditiva medel för att förstärka respektive tona ner olika effekter 

när scener som rör döden visas. Ämnet döden är i Sverige relativt tabubelagt och 

debatten om filmerna i media handlade en del om vilken åldergräns den här typen av 

barn/ungdomsfilmer ska ha. Böckerna har en yngre publik än den åldersgräns som 

diskuterades och då kommer frågan upp om de ska uteslutas eller inkluderas. Här styr 

även en del kommersiella intressen men det mest intressanta blir ändå hur barn och 

ungdomar i olika åldrar uppfattar och tar till sig det de ser. Vi vuxna har en egen 

uppfattning där vi gärna vill tolka åt de yngre, men hur ser och upplever de själva 

döden? Här har jag utgått från en studie av Birgitta Johansson och Gun-Britt Larsson 

där man tar upp barns tankar om döden allmänt.
 2

 Jag kommer dock att sätta in den i 

sammanhanget med de utvalda filmerna och deras satta åldersgränser för visning. 

Johansson och Larsson säger: ”I barns föreställningar och känslor omkring döden är 

deras uppfattning av själva dödsbegreppet, deras medvetna föreställning om döden, 

betydelsefull att känna till. Denna har sina rötter i den information och de intryck de 

tagit emot”.
3
 

      Min förhoppning är att alla som arbetar med barn och ungdomar, producerar tv-

serier eller filmer eller har egna tonåringar hemma genom mina efterforskningar och 

den här analysen ska få mer kunskap och klarhet i hur döden både framställs och 

uppfattas.  

 

1.1 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur man visar upp döden i utvalda 

ungdomsfilmer. Visar man det som rått, hemskt, våldsamt eller stillsamt och värdigt? 

Hur har man använt visuella och auditiva medel för att förstärka alternativt tona ner 

temat? Dessutom vill jag undersöka hur man valt att framställa ungdomarnas reaktioner 

och förhållande till döden i filmerna och sätta in det i ett forskningssammanhang där 

olika källor tar upp hur ungdomar tänker och reagerar och påverkas av döden i det mer 

vardagliga livet och utifrån olika åldrar.  

      Jag har valt att begränsa mig till att svara på frågeställningarna utifrån de två filmer 

jag valt, en svensk film, Jag saknar dig, (Anders Grönros, 2011) med realistiskt 

                                                 
2
 Eftersom det inte finns någon publikstudie på de filmer jag analyserar kommer jag att använda mig av 

en befintlig studie som i grunden har ett annat syfte. Detta kan vara problematiskt men jag anser ändå att 

det finns ett värde i underlaget.  
3
 Birgitta Johansson /Gun-Britt Larsson, Barns tankar om döden, Engwall & Krantz Grafiska AB, 

1976,s.16 
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handling i nutid och en utländsk, Hungerspelen, (Gary Ross, 2012) i fantasygenren där 

handlingen utspelar sig i en dystopisk framtid. Därmed blir det även intressant att se på 

skillnaden i hur man skildrar döden i de båda filmerna som riktar sig till samma 

målgrupp. 

 

1.2 Frågeställning  

- Hur visas Döden upp i Jag saknar dig, (Anders Grönros, 2011) och Hungerspelen, 

(Gary Ross, 2012)? Vilken reaktion visar ungdomarna i filmerna till döden och hur 

påverkas de utifrån sin ålder och mognad? Till sist vill jag även se hur media förhåller 

sig till ämnet i filmerna och vilka publikreaktioner de framkallat. 

 

1.3 Metod 

I detta kapitel följer en beskrivning av det tillvägagångssätt jag valt att använda för att 

kunna besvara mina frågeställningar i uppsatsen.  

      Utgångspunkten för min uppsats är fakta ifrån olika teoretiska källor och artiklar där 

ämnen som döden i medierna, döden på film samt barns tankar om döden blir centrala 

att diskutera utifrån. Här har jag aktivt sökt efter avsnitt som behandlar ämnet död i 

samband med barn eller ungdomsfilm men då det har varit svårt att hitta har jag även 

fått inkludera mer allmänna texter om döden i olika medier. I första hand har jag utgått 

ifrån Andreas Jacobssons avhandling  Döden på film för att se vad som redan har 

publicerats i ämnet. 
4
 Avhandlingen saknar dock en del perspektiv utifrån barn och 

ungdomars syn på döden vilket har gjort att jag istället har närmat mig ämnet från andra 

hållet genom att studera Patti M. Valkenburgs bok Children´s Responses to the Screen 

5
och Birgitta Johansson/Gun-Britt Larssons Barns tankar om döden.

6
 Båda visade sig 

vara viktiga källor för att förstå och analysera hur barn uppfattar det som de ser. 

Jacobssons mer allmänna perspektiv samt de resultat som framkommit i Johansson och 

Larssons studie om hur barn ser på döden har sedan testats utifrån mina frågeställningar. 

För att till sist koppla ihop de resultaten med nutid har jag i slutet under avsnittet om 

publikreaktioner kompletterat med några citat ifrån Tidningar, Twitter och 

Facebookinlägg som direkt berör innehållet i de utvalda filmerna för att få med några 

                                                 
4
 Jacobsson, 2009. 

5
 Patti M Valkenburg , Children´s Responses to the Screen, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 

Mahwah New Jersey, London, 2004.  
6
 Johansson, Larsson, 1976. 
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röster om hur barn och ungdomar i publiken reagerat på innehållet. 
7
 

      En annan viktig källa har varit Anja Hirdmans bok Döden i medierna som tar upp 

både döden och dess sorgearbete vilket är högst relevant för min uppsats. 
8
 

      Eftersom det inte finns så många publicerade böcker inom området film, 

barn/ungdom och död har jag även utgått ifrån ett antal publicerade artiklar där ämnet 

lyfts fram åtminstone i rubriken.  

      Tills sist i de valda filmerna kommer jag att analysera de filmiska grepp man valt att 

använda genom mise-en-scène framförallt färg och ljud men även titta på vissa scener 

utifrån de känslor ungdomarna visar upp som har med döden att göra.   

 

 

2 Forskningsöversikt och teoretisk grund 

För att ge en bakgrund och utgångspunkt till analyserna vill jag ge en befintlig översikt 

omkring den forskning jag har hittat om ämnet. Jag har även valt att definiera en del 

begrepp och sedan beskriva hur de används och tolkas i olika texter. Många har använt 

döden i sina rubriker av både teoretiska texter och artiklar men när man går vidare och 

läser dem så förstår man att de ändå har olika syn på vad det är de beskriver.  

      Det har varit svårt att hitta relevant material och enligt min uppfattning finns det inte 

mycket forskningsmaterial skrivet om hur döden visas upp ur ett filmperspektiv. 

Därmed kan det material jag hänvisar till vara lite bristfälligt speciellt ur vetenskaplig 

synvinkel.  

      En avhandling i ämnet samt en del allmänna böcker där döden tas upp mer som 

psykologi har jag forskat i och det finns även en del skrivet om hur ungdomar reagerar 

på det som visas på tv och film.
 9
 
10

 Krönikor och artiklar finns några få, men de baserar 

sig mer på enskilt tyckande. De har ändå fått en roll som bakgrundsmaterial vilket 

kanske inte är helt korrekt.  

      Övrigt i analysen är min personliga uppfattning och tolkning av filmerna samt den 

sammantagna bild som jag har fått genom att analysera materialet.    

 

                                                 
7
 Helt oventenskapligt slumpmässigt utvalt underlag som hämtats från internet endast för att de berör och 

hänrör till de filmer jag analyserat.  
8
 Hirdman Anja, Döden i medierna, Carlsson Bokförlag, ScandBook AB, Falun, 2012. 

9
 Jacobsson, 2009. 

10
 Böcker, artiklar och övrigt källmaterial presenteras mer ingående i varje avsnitt. 
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2.1 Döden som begrepp 

Eftersom jag har valt att skriva om döden kan det vara på sin plats att åtminstone göra 

någon form av definition av begreppet som sådant. Detta var inget jag hade funderat på 

innan utan något som växte fram allteftersom jag kom djupare in i ämnet. Döden var 

inte bara döden utan det visade sig finnas flera sätt att se på det. Innan har begreppet 

bara existerat som ett vara eller icke vara. Antingen lever man eller så är man död. 

Enligt Nationalencyklopedin förklarar man det så här:   

 

död, i biologisk mening att en organism – encellig eller sammansatt, en växt, ett 

djur eller en människa – inte längre har förmåga till näringsupptag, 

ämnesomsättning, utsöndring, spontan rörelse, fortplantning och reaktion på yttre 

påverkan, dvs. inte längre är levande. En död människa saknar all form av 

psykisk aktivitet.11 

 

Men döden kan definieras på många olika sätt och har skapat problem bland annat inom 

sjukvården där man diskuterar hjärtdöd kontra hjärndöd.  

      Den här frågan kan tyckas oväsentlig men spelar även en stor roll i olika samhällen 

där man sätter in döden i ett kretsloppstänkande och därmed har svårt att binda en 

enskild kroppsdel till dödsbegreppet eftersom resten av kroppen då fortfarande fungerar. 

12
 Inte bara det medicinska spelar roll i vårt moderna samhälle utan även som jag 

uppfattar det, den minskande religiositeten har gjort att döden idag inte är lika starkt 

kopplad till evigt liv. Jacques Choron skrev om detta redan på 60-talet: ” And how can 

the possibility of the immortality of the soul be discussed when only a few believe in 

the existence of the soul?”
13

  

I många filmer och tv-serier räddar man också liv lite mer lättvindigt än i verkligheten. 

Skador som i verkligheten är dödliga påverkar inte offren på samma sätt i det fiktiva. 

Här vilar ett ansvar på de som producerar filmerna att vara medvetna om hur man 

beskriver t.ex. dödligt våld. Realistiskt eller fiktivt. Detta påverkar i sin tur de som tittar 

utifrån både kulturellt, socialt och religiöst perspektiv menar Jacobsson i sin bok.  

      Här saknar jag än en gång perspektivet ungdom. Man har bara utgått ifrån yttre 

omständigheter och inte tagit med hur begreppet döden tolkas utifrån mognad genom 

ålder. En klar brist i materialet där jag hoppas att mina analyser kan tillföra en del nytt.  

                                                 
11

 Nationalencyklopedin officiell hemsida, sökord ” död” hämtat från http://www.ne.se/död ,(2013-04-

23) 
12

 Jacobsson, 2009, s. 21 
13

 Jacobsson, 2009, s. 21 
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      Tillbaka till begreppet döden är det ändå den slutgiltiga döden som tas upp i min 

uppsats. I sak är detta rätt begrepp men jag vill ändå tillägga att den död som jag 

beskriver utifrån de utvalda filmerna är i Hungerspelen våldsam, brutal och påtvingad 

genom det spel som ungdomarna är uttagna att delta i. I den andra filmen Jag saknar 

dig är döden också brutal men på ett annat plan då det sker genom en olyckshändelse. 

Båda slutar dock i samma tillstånd, ”En död människa som saknar all form av psykisk 

aktivitet”.
14

 

 

2.2 Döden i olika medier 

Media präglar till stor del idag vår erfarenhet av hur döden beskrivs och visas upp. 

Nyhetsinslag i tv visar döda och deras skador, film och fiktion går in i närbild och visar 

hur människor dör och bilden av de som blir kvar, de efterlevande.  

      Anja Hirdman har tillsammans med några andra forskare tittat närmare på ämnet 

som jag tycker är intressant som en av grunderna till min uppsats. Där beskriver de hur 

media har tagit på sig rollen att vara de som representerar både det som sker i realiteten 

och i deckare och dokumentärer.
15

 Media påverkar vårt sett att se på verkligheten och 

det blir problematiskt att skilja på vad som är verkligt och fiktivt. Är det från dessa 

källor barn och ungdomar bildar sig sin uppfattning om döden idag? De lever och andas 

i en mer mediekoncentrerad värld och ser säkert inget konstigt i att internet används 

som en plats att sörja där anhöriga lägger upp bilder på de som dött och helt okända 

människor beklagar sorgen. Bloggar får mer och mer genomslag och både journalister, 

kändisar och privatpersoner skriver om allt ifrån mode till hur de i sina liv tacklar sin 

cancersjukdom och behandlingar.  

      Samhällen har i alla tider haft ritualer för att hantera döendet och döden och det 

förändras hela tiden. Förr var det en naturlig del av livet, man var sjuk och dog hemma 

med de sina omkring sig. Alla visste hur döden luktade och hur en död person såg ut. 

Döden hörde även ihop med religionen och nu när inte lika många tillhör svenska 

kyrkan längre finns det fler sätt att se på det och läkarvetenskapen har ökat sitt 

inflytande istället. Man obducerar och tar reda på dödsorsaker och döden ses numera 

som något man kan skjuta upp. 
16

  

      Samtidigt som döden har flyttats ifrån hemmet till det offentliga som sjukhus och 

begravningsbyråer så har medias roll i att beskriva och visa upp den blivit större. Detta 

                                                 
14

 Nationalencyklopedin officiell hemsida, sökord ” död” hämtat från http://www.ne.se/död ,(2013-04-23) 
15

 Hirdman, 2012, s. 7. 
16

 Hirdman, 2012, s. 8f. 
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tror jag är en av orsakerna till att det kommit fler barn och ungdomsfilmer som 

beskriver döden på ett eller annat sätt.
17

 Dagens teknik gör det möjligt att skapa bilder 

och ljud som liknar de fysiska möten vi hade förr och vi kan uppleva saker utan att 

behöva vara fysiskt närvarande.
18

 Likaså rapporterade man förr om döden och beskrev 

bestialiska brott men ingen hade en tanke på att intervjua anhöriga och beskriva sorgen 

eller deras saknad. Idag är det givet och en del av nyheterna att beskriva och berätta hur 

anhöriga eller vänner såg på den döde.  

      Det finns en del forskning om hur döden beskrivs i medier men då mer utifrån 

enskilda aspekter som krig, i nyheter eller med fokus på en speciell persons död. I 

boken Döden i medierna tar man upp hur samhällsutvecklingen har förändrat ritualer 

och hur vi ser på döden, hur den presenteras och vårt förhållningssätt utifrån ett 

nutidsperspektiv. 
19

 Den omfattar många områden där allt från självmord, religiösa 

handlingar och bloggar tas upp och sammantaget visar den att vi inte vill acceptera 

döden längre. Det som förr var naturligt har nu blivit onaturligt och ses som en fiende 

till det i högsta grad pågående livet. Men istället för att ignorera döden har vi lyft fram 

den och vill lära känna alla dess sidor så vi till sist kan förgöra fienden. 
20

 Men även om 

den är rätt omfattande så finns det ingenting där man tar upp just döden i ungdomsfilm 

eller andra ungdomssammanhang. Här finns en brist som jag känner är genomgående i 

det material jag studerat.  

      Den som annars har kommit närmast mitt ämne i fall man ser till titeln är Andreas 

Jacobssons Döden på film. 
21

 Han har gjort en tvärkulturell studie där han tittar på olika 

dödsmotiv på film. Där skriver han om kampen mot dödliga sjukdomar, hur döden 

gestaltas genom figurer på film och hur livet efter döden beskrivs. Han tar upp en del 

samma ämnen som Hirdman, bland annat självmord och andeväsen men går även in på 

dödshjälp samt olika riter i samband med döden som reinkarnation. Inget av det som jag 

letade efter till min analys var med. Istället hittade jag några intressanta rader där andra 

forskare ifrån andra områden nämns. En sociolog vid namn Margret Gibson hade 

analyserat några amerikanska filmer med utgångspunkt i att titta på den döende och se 

vad som reflekteras i dennes ögon när döden inträder. Här menar hon att man kan se det 

”som en spegling av åskådarens egna rädslor och funderingar kring döden” något som 

                                                 
17

 Exempel på filmer utöver de som jag har valt att analysera för den här uppsatsen är Fucking Åmål 

(Moodysson, 1998) där man beskriver ganska ingående hur en av huvudrollsinnehavarna skär sig i 

handlederna för att försöka ta livet av sig och I taket lyser stjärnorna (Siwe, 2009) där en ung tonårstjej 

ser sin mamma tyna bort i cancer medan hon själv går från barn in i vuxenvärlden. 
18

 Hirdman, 2012, s. 12. 
19

 Hirdman, 2012, s. 13. 
20

 Hirdman, 2012, s. 213. 
21

  Jacobsson, 2009. 
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Katniss upplever i Hungerspelen när hon får sina hallucinationer efter getingsticken 

(och själv är nära döden) och ser sekvenser från när hennes pappa omkom i gruvolyckan 

många år tidigare.  

      Även Sara Knox som Jacobsson tar upp i sin bok menar att förhållandet hur vi 

betraktar döden har ändrats (bland annat från hjärtdöd till hjärndöd) och att de nya 

medierna kan utbilda oss som betraktare i hur döden ser ut när vi nu inte kommer i 

kontakt med den på riktigt längre.
22

 Samma tankar som kom upp när jag beskrev 

definitionen av döden tidigare. Däremot kan man dra vissa paralleller till min forskning. 

De filmer som handlar om döden via sjukdom och som beskriver hur en cancersjuk eller 

aidssjuk person lever sin sista tid har antagligen som ett av sina syften att visualisera 

vilken process som den döende går igenom. Om vi som åskådare inte har upplevt detta 

på nära håll innan, blir det filmen som ”lär” oss hur sjukdomen och döden ser ut.
23

 På 

samma sätt är det med sorgeprocessen i Jag saknar dig, där vi genom att följa systern 

och familjen får en inblick i vad det innebär att mista en nära familjemedlem. När vi 

senare i livet kommer i kontakt med en liknande situation bär vi med oss det 

undermedvetna minnet av det vi lärt oss via filmen och har på så sätt lättare att genomgå 

en egen processhantering.  

      Jacobsson tar även upp ett avsnitt som handlar om barmhärtighetsmord eller 

barmhärtighetsdödande som han hellre vill kalla det, då ordet mord automatiskt har en 

annan känslomässig betydelse i negativ bemärkelse.
24

 Här är det förknippat med 

krigsfilmer och att förkorta någons lidande där hoppet att överleva ändå är ute men jag 

ser även att man kan knyta samma resonemang till det som sker i Hungerspelen under 

spelets gång och det blir därmed relevant att ta upp det i min analys.   

       

2.3 Barn och ungdomars reaktioner till det som visas i media 

Medan det finns lite forskning kring representation av döden i ungdomsfilm, finns det 

flera undersökningar som tar upp mediepåverkan på barn och ungdomar. Deras 

reaktioner till media är ett ämne som har debatterats otaliga gånger och framförallt när 

det kommer till eventuell påverkan av våld och våldshandlingar. Många studier har 

genomförts genom åren men jag kommer främst att lyfta fram delar av den forskning 

som direkt berör eller genom sin utformning även kan appliceras i min analys.  

      Patti Valkenburg har skrivit om Children´s responses to the screen och här finns 

                                                 
22

  Jacobsson, 2009, s. 25. 
23

  Jacobsson, 2009, s. 117. 
24

  Jacobsson, 2009, s. 175. 
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många intressanta ingångar som jag har valt att förhålla mig till. 
25

 Först tar hon upp hur 

utvecklingen sker av barn till mediakonsumenter. Här pratar man om 

underhållningsfilm och program som inte direkt har något utbildningssyfte. Vuxna har 

inget eller lågt intresse att titta på dessa men barnen uppskattar innehållet som ofta visar 

action och superhjältar som vinner över skurkarna eller de som har makten. Här skapar 

barnen band och identifierar sig med hjältarna. Har de inte möjlighet att bestämma i sin 

egen vardag så kan de i alla fall drömma sig bort och vara hjältar för en stund.  

      Även det sociala perspektivet är viktigt och att heja på någon som befinner sig i 

underläge är ett vanligt upplägg. Man lär genom att härma det man ser och utifrån vilka 

reaktioner ens beteende får. Valkenburg tar också upp olika former av teorier som berör 

våld: Rewarded and Punished Violence, Justified and Unjustified Violence, Violence 

without harmful consequences och till sist även Realistic Violence.
26

 Dessa testar jag i 

analysen av Hungerspelen.  

      Alla känner säkert igen begreppet ” Det är bara film” som vi säger till barn när det 

blir otäckt. Det är något som författaren Bo Torp Pedersen tar upp i en artikel med titeln 

Barn, död och film i Filmrutan, hösten 2000.
27

 Han diskuterar barns förhållande till hur 

döden visas upp inte bara i dokumentärfilmer utan även i fiktion och andra genrer. Han 

berättar om skillnader mellan förr och nu och tar även upp något han kallar ” 

gränssprängande förkunnelse”. Hit räknar han C.S Lewis berättelser om Narnia och 

även Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. Här menar han att Lejonet Aslan i landet 

Narnia är som en Gud och att Jonatan den äldre av bröderna Lejonhjärta är en form av 

kristusgestalt eftersom han berättar om Nangijala, dit man kommer efter döden, 

Gudsriket, och därmed ger sin dödssjuke lillebror hopp och tro som gör att han inte blir 

rädd för att dö. Även om han här kommer in på just barn och ungdomsfilm saknar jag 

ändå dimensionen som skulle beskriva mer hur de uppfattar döden. Det mest intressanta 

och relevanta för mig är hur han beskriver att vi reducerar döden genom att visa den mer 

i antal som dör, målet blir själva dödandet och inte vad som sker med människorna.  

      För att få veta mer om hur barn och ungdomar ser på döden har jag fått studera även 

en del böcker och texter som har med psykologi och psykisk hälsa att göra. Här pratar 

man om mognad och tidsbegrepp som barn och ungdomar har i olika åldrar och hur de 

ser på sin egen kropp. I lägre ålder är det mer en fysisk betraktelse och jag hörde själv 

en pojke i sjuårsålderns som satt framför mig på filmen Fucking Åmål (Moodysson, 

                                                 
25

 Valkenburg, 2004. 
26

 Valkenburg, 2004, s. 52. 
27

 BoTorp Pedersen , Barn, död och film, Filmrutan Hösten 2000, s.2-7.  
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1998) som efteråt kommenterade hur huvudpersonen hade skurit sig i handlederna, 

d.v.s. mer tekniskt om det var lodrätt eller vågrätt. Det är först i tonåren som de 

uppfattar döden mer känslomässigt och kan ta till sig vad som sker. 
28

  

      En återkommande bakgrund i nästan alla artiklar och böcker jag läst i det här arbetet 

är skillnaden mellan förr och nu när det kommer till hur döden upplevs i vårt samhälle. 

Förr var den mer närvarande i hemmet och inte lika tabubelagd som idag. Nu är vi mer 

beskyddande och vill inte öppet prata om döden på samma sätt. Den uppgiften och 

ansvaret har förflyttats till institutioner, läkare och begravningsentreprenörer. De blir 

professionella själavårdare och föräldrar har inte längre den rollen.  

      I boken Barns tankar om döden vänder man sig i första hand till de som arbetar med 

barn, skolor, sjukvård etc. 
29

 Även i den boken kommer sjukdom upp som ett stort 

avsnitt och barns funderingar kring döden i samband med det men det finns även andra 

undersökningar där man går in på hur barn och ungdomar funderar allmänt kring döden 

utifrån olika åldrar och känslor som är mer förknippade med konkreta föreställningar. 

Det som intresserar mig mest här blir hur döden uppfattas utifrån olika åldersgrupper då 

åldersgränsen är 11 år på de filmer jag ska analysera. Är de mogna att ta till sig filmen 

och är vi vuxna medvetna om hur de ser och upplever handlingen? Utifrån det material 

jag har studerat är det vuxna som beskriver vad barn/ungdomar tänker och känner och 

även om det i boken Barns tankar om döden relateras till en genomförd studie så kom 

det fram i debattprogrammet på tv där Hungerspelen diskuterades att när man väl 

släppte in ungdomarna att säga sitt så hade de en annan uppfattning än de vuxna.  

      Även sorgearbetet tas upp i ett avsnitt vilket blir relevant att jämföra i analysen med 

det som sker i Jag saknar dig.   

      Annan forskning har tagit upp hur framförallt ungdomar lär sig olika saker genom 

att spela videospel.
30

 Här fastnade jag främst för möjligheten att se om det fanns något 

spel som kunde liknas med Hungerspelen och om jag den vägen kunde få någon ledtråd 

till varför filmen blivit så populär och vilken påverkan den kan ha. Även om boken var 

intressant ur andra synviklar så fanns det tyvärr inget som kunde hjälpa mig att få svar 

på de frågeställningar som jag ställt upp i uppsatsen.      

 

 

                                                 
28

  Göran Bodegård , Barnets förhållande till döden, Psykisk Hälsa 4/2008, s.33. 
29

  Johansson, Larsson, 1976. 
30

 James Paul Gee , What video games have to teach us about learning and literacy, Palgrave Macmillan, 

New York USA, 2007. 
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3 Analys  

I filmerna kommer jag att titta på representationen av döden och hur reaktionerna är på 

detta. Jag kommer även att beakta filmerna utifrån den forskningsbakgrund som tidigare 

beskrivits och till sist blir det en analys av mediereaktioner allmänt och i förhållande till 

ålder och censurgränser.  

 

3.1 Hungerspelen 

  I en futuristisk värld som ska föreställa det som förr var Nordamerika, väljs varje år 12 

pojkar och 12 flickor mellan 12-18 år ut att representera sitt distrikt i de årliga 

Hungerspelen. De hålls för att man inte ska glömma bort upproret som slogs ner och för 

att distrikten för alltid ska offra dessa ungdomar för att sona att de vågade trotsa 

huvudstaden och dess ledare. Spelen som det här året är de 74:e är som en stor reality 

show som visas på storbildsskärmar över hela riket. Bara en vinnare kommer levande ut 

ur spelen! 

      I filmen har man använt olika typer av mise-en-scène för att skildra just det eländiga 

och det dödshot som vilar på alla ungdomar som ska vara med i uttagningen till 

Hungerspelen. När distrikten visas upp så är det i gråa och trista färger och samma 

sorgsna musikslinga spelas om och om igen. Man kan se hur fattigt de har det och även 

om de klär sina barn fint till ceremonin så är det ändå enfärgat och dystert. Detta står 

sedan i stark kontrast till den levande huvudstaden och de som lever där. De bär färgrika 

kläder, är överdrivet sminkade och ser på alla sätt annorlunda ut. Traditionellt 

symboliserar svart ondska och vitt oskuld men här har man satt det ur spel genom att 

huvudstadens arme är klädda i vitt och Katniss och Peeta i sin scen där de visar upp sig 

för publiken inför Hungerspelen bär svarta skinndräkter med caper och flammande eld. 

Kanske ska man tolka det som att de två symboliserar ett hot mot regimen i 

huvudstaden.  

      Ljudet är en annan viktig faktor och förutom ljudslingan jag nämnde innan så 

laborerar man med ljudet på ett lite annorlunda sätt i filmen. När spelen ska börja så 

både hör och ser man bilder på vrålande folkmassor som väntar på att spelet ska börja. 

Katniss skickas upp i röret som leder till spelplanen, då försvinner ljudet plötsligt och vi 

upplever det som sker endast genom det vi ser. Slaktandet av deltagarna börjar då de 

flesta rusar till mitten för att få tag i vapen och förnödenheter som ska hjälpa dem att 

överleva.  
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      Många actionfilmer idag använder ljudet för att förstärka skeendet och man kan ofta 

förstå att något hemskt ska hända. Här har man gjort tvärtom och tagit bort ljudet! En 

form av antiljud och min tolkning blir att det ska skildra hur Katniss karaktär upplever 

det och avskärmar sig i en form av chock. Lite som när man blir tillfälligt döv av en 

granatsmäll. Samma grepp använder man senare i filmen när Katniss vrålar ut sin sorg 

över det meningslösa dödandet i spelen, vi kan se att hon vrålar men vi hör inget, det är 

helt tyst och vi kan bara se smärtan hon känner. Ljud används annars mer normalt 

genomgående som en del av berättelsen förutom de kanonskott som används som en 

form av domedagsljud (utifrån de tävlandes vy) alternativt salut (ifrån publikens 

horisont) varje gång någon av de 24 tävlande har dött.  

      Inledningsvis visar man inte heller några direkta bilder på själva dödandet men man 

ser hur de hugger, blod som skvätter och nersölade knivar men inte vem som är offer. 

Enligt regissören Gary Ross är det ett medvetet val att inte visa mer än nödvändigt för 

att föra handlingen framåt. 
31

 Här antar jag att han även hade censuren och den framtida 

åldersgränsen för filmen i åtanke och inte ville chansa och kanske få en högre 

censurgräns.  

      I en artikel i filmrutan, hösten 2000 diskuterar författaren Bo Torp Pedersen ämnet 

Barn, död och film. Han inleder med att barns förhållande till döden inte bara visas upp 

i dokumentärfilmer utan beskriver även hur dagens fiktionfilmer både gamla och nya 

behandlar ämnet på olika sätt.  Idag kan filmer med teknikens hjälp göras mer 

trovärdiga och vi vill att de ska spegla olika berättelser och händelser så att publiken 

lever sig in i handlingen. I Hungerspelen får man snabbt en relation till både Katniss 

och Peetas karaktärer när man får följa dem under resan till huvudstaden och under 

träningen inför spelen. De andra deltagarna är mer diffusa så när de sedan dödas 

reagerar man inte lika starkt. Det blir till något som Pedersen beskriver som en form av 

reduktion av döden vilket innebär att man inte bryr sig om människorna i sig utan bara 

visar upp döden i massbilder eller när målet blir att döda någon och inte visa vad som 

sker med personen som människa.
32

  

      Hur hanterar man detta när det är yngre barn som tittar på filmerna? Hungerspelen 

är tillåten från 11 år vilket innebär att barn från 7 år kan se den i målsmans sällskap. 

Enligt en studie som Birgitta Johansson och Gun-Britt Larsson genomfört på barn i 

åldrarna sex till tolv år, är det 40 % som uppger våld som dödsorsak när de får en direkt 

                                                 
31

 DVD Hungerspelen ,extra material och intervju md Gary Ross.  
32

 Pedersen, 2000. 
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fråga om vad man dör av. Här nämner man pistol, kniv, hängning och bomber.
33

  

      Idag har vi inte ett naturligt förhållande till döden och det är mer vanligt att vi får en 

föreställning om hur det är genom tv och andra media. Med andra ord så vet barn inte 

idag vad naturlig död är och hur den ser ut. Johansson och Larsson menar att barn kan 

känna dödsfruktan och att den tilltar med åldern upp till tioårsåldern. Mest är det en 

rädsla och barn vill gärna prata om hur det känns att dö men eftersom vuxna ofta vill 

skydda barn och ungdomar undviker de ämnet. Detta skapar dock mer oro och ängslan 

och när vi vuxna ofta säger till barn ” Det är bara film”, menar Pedersen att det kan vara 

skadligt eftersom det påverkar förhållandet mellan sanning-lögn.
34

 Men hur blir det med 

sanning och lögn när hela filmen bygger på fiktion. Kan barn och ungdomar skilja på 

det? Personligen tror jag att det inte spelar någon roll om det är en påhittad handling. 

Man ser igenom det yttre och koncentrerar sig på huvudpersonerna. När de är trovärdiga 

som i Hungerspelen är det lätt att leva sig in i hur de känner och upplever sin situation 

och utsatthet i spelen.  

      Filmen passar väl in i det som Timothy Shary tar upp i sin bok Teen Movies där han 

lyfter fram att det på senare år har kommit fler och fler ungdomsfilmer där 

huvudrollsinnehavaren växer upp och mognar i filmen. Det handlar om att kliva in i 

vuxenvärlden och fatta beslut som avgör om man ska lyckas eller inte. Det kan sätta 

press på ungdomarna som ser filmen och få dem att vilja likna olika karaktärer för att 

liksom de mogna och bli vuxna.
35

 Fattigdom och krig visas på tv dagligen och 

parallellen med Hungerspelen är kanske ändå inte så långt från verkligheten.  

      Sedan media blev mer inriktat på barn och blivit en del i deras utveckling har det 

skrivits och debatterats om de positiva och negativa effekter det kan ha. Från början 

fanns det inte tidningar eller program speciellt för barn utan de läste och tittade på 

samma saker som de vuxna. Patti Valkenburg har i sin bok, Children´s responses to the 

screen  sammanställt en del av den forskning som gjorts omkring detta. En del av det är 

relevant för den här uppsatsen och jag kommer att belysa det här nedan. 

      Ser man tillbaka så fanns det redan på 1700-talet böcker som skrevs för vuxna som 

barn tyckte om att läsa, Gulliver´s Travels (1726) och Robinson Crusoe (1719).
36

 Ingen 

hade en tanke på vilken nivå barnen eller ungdomarna befann sig i utvecklingen, varken 

emotionellt eller kunskapsmässigt. Här kunde de läsa om döden, sjukdomar, otrohet, 

                                                 
33

 Johansson, Larsson, 1976, s. 3. 
34

 Pedersen, 2000. 
35

 Timothy Shary, Teen movies, American youth on screen, Antony Rowe Ltd. Chippenham, Wiltshire, 

2005. 
36

 Valkenburg, 2004, s. 2. 
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spritproblem och sex. Tidningarna innehöll krigsskildringar, politik och sensationella 

nyheter. Ingen tänkte på att barn eller ungdomar kanske borde skyddas ifrån den hemska 

verkligheten. Det var en del av vardagen för barn såväl för vuxna. Detta ändrades och 

under en kort tid i början av 1900-talet hade man en tanke om att barn skulle växa upp 

mer skyddat och få ha sin lyckliga barndom utan att behöva tänka på allt runtomkring. 

Man censurerade texter och böcker från allt ont. Det visade sig dock att det inte hjälpte 

och efter 1960 hade man ändrat uppfattning igen och barn skulle i alla fall vara 

medvetna om den värld de levde i så de kunde förbereda sig för det vuxna livet.
37

 En 

forskare vid namn James Flynn, gjorde en jämförelse av IQ resultat hos barn mellan 

åren 1952 till 1982. Studien omfattade 14 länder och gav ett klart resultat på att IQ hos 

barn hade ökat markant under den här tiden. Han menade att idag visar 9-åringar upp ett 

beteende som tidigare hörde hemma hos 15-18 åringar. De lär sig mer tidigare och blir 

vuxna fortare än förr .
38

  Barn lär sig beteende på två sätt: genom att göra och testa saker 

själv och genom att titta på hur andra gör. När de ser hur andra gör och vilka 

konsekvenser det får, kan de dra egna slutsatser om det var bra eller dåligt. Om ett 

beteende möts av gillande är det högst sannolikt att man tar efter och gör likadant, men 

om beteendet tvärtom blir bestraffat är det inte troligt att de tar efter .
39

  

      Vad är det då som gör att barn/ungdomar är så attraherade av äventyr, action och 

våld? Speciellt i åldergruppen 5-8 år är det attraktivt med filmer och program som är 

mer underhållande än utbildande. De kan fly in i sin låtsasvärld där det inte finns några 

gränser och regler. Det mesta är på en enkel nivå lätt att ta till sig och identifiera sig 

med, de goda mot de onda, extremt stereotypt manligt eller kvinnligt.
40

 I åldern 8-12 år 

blir de mer intresserade av den verkliga världen och kan skilja på det och fantasin men 

de tycker fortfarande att det är intressant med dramatiska konflikter och actionhjältar 

som de kan identifiera sig med. Även verkliga hjältar blir aktuella såsom filmstjärnor, 

popartister och sportidoler .
41

  

      Som jag skrev här ovan så lär sig barn av att testa olika beteenden och se vilka 

reaktioner och konsekvenser det får. Föräldrar ger i sin uppfostran återkoppling på vad 

som är ok eller inte. Om ett barn/ungdom gör en våldshandling och blir straffad för den 

så är det inte troligt att de gör om samma sak igen. I Hungerspelen testar Katniss att 

uppträda på olika sätt. Hon är inte van vid att skaffa sig sponsorer eller vänner och 

måste genom att betrakta hur folkmassorna reagerar se vad som ger mest positivt utslag 

                                                 
37

 Valkenburg, 2004, s. 3. 
38

 Valkenburg, 2004, s. 4. 
39

 Valkenburg, 2004, s. 9. 
40
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41
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17 

och störst chans till att överleva. Om man tittar på en våldshandling i en film eller på tv 

kan det ge olika signaler om man i förväg får veta orsaken till att våldshandlingen eller 

mordet begås. I Valkenburgs bok skiljer man på rättfärdigat och orättfärdigt våld. Här 

ger man ett exempel på en pappa som får reda på att någon har förgripit sig på och 

mördat hans dotter. Han ger sig själv ut och letar upp förövaren och använder sedan 

själv extremt övervåld för att straffa personen. De som ser detta tycker oftast att det är 

rättfärdigt våld eftersom han ger igen för det som personen orsakat honom i lidande. 

Men om det är någon som dödar en annan för sitt eget höga nöjes skull och det inte 

finns någon orsak som vi kan försvara tycker majoriteten att det är orättfärdigt och tar 

avstånd ifrån handlingen.
42

 Framförallt barn gör skillnad på bedömningen av våld 

utifrån orsak.  

      När Katniss karaktär för första gången i filmen dödar en annan människa med sin pil 

är det för att försvara Rue den yngsta deltagaren i spelen. Hon gör det instinktivt, visar 

ingen ånger och det blir en bild av mer rättfärdigt dödande eftersom de blev attackerade. 

Här ser det annorlunda ut för en del av de andra deltagarna i spelet. De från distrikt 1 

och 2 har tränats hela livet och söker upp de andra deltagarna för att utan att visa ånger 

döda dem en efter en. När de hittar en tjej som gjort upp eld för att värma sig, visar 

filmen hur de skrattar högt åt hennes dumhet och mer eller mindre drar lott om vems tur 

det är att döda. Man hör hur tjejen skriker och sedan ännu ett kanonskott. Även om 

spelet går ut på att bara en ska överleva så känns deras sätt att känslokallt döda mer 

orättfärdigt och skapar inte samma sympatier som när det sker i självförsvar.  

      Det finns även en skillnad mellan hur våld påverkar pojkar och flickor enligt 

Valkenburg. Eftersom det när den boken skrevs (för snart tio år sedan) fanns mer 

manliga hjältar på film menade man att pojkar lättare kan identifiera sig med rollerna än 

vad tjejer kan. Det är en sanning som enligt min åsikt inte gäller längre då det idag finns 

fler kvinnliga förebilder och hjältar både i verkligheten och på film. Katniss karaktär 

visar redan från början i filmen att hon är den som tar hand om familjen och skaffar mat 

så när hennes lillasyster Primerose blir helt förlamad av skräck inför att för första 

gången vara med i lottdragningen och riskera att väljas ut till en säker död, är det 

Katniss som tröstar henne. Att bli vald är som att bli pestsmittad och när det är 

Primeroses namn som ropas upp backar alla omkring henne undan. Inte ens hennes 

mamma rör en min. Katniss inser att Primerose som bara är 12 år inte kommer att ha en 

chans i spelen och anmäler sig som frivillig i hennes ställe. Det blir en del tumult då 

distrikt 12 aldrig haft någon frivillig förut och Primerose dessutom visar upp ren 
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förtvivlan då hon inser att hennes storasyster som mer är som hennes mamma ska tas 

ifrån henne. Filmen visar hur hon skriker och slåss när de bär bort henne i säkerhet, 

samtidigt som Katniss förs fram till scenen. Peeta Mellark blir dragen som den manliga 

deltagaren. Hans karaktär visar samma chock som alla andra men gör inga utspel.  

      Valkenburg skriver att Barn/Ungdomar lär sig ifrån låg ålder och uppåt hur de ska 

vara i olika situationer beroende på om de är pojkar eller flickor. Pojkar förväntas vara 

starka, inte gråta och vara mer äventyrliga. För flickor är det tvärtom och det är mer 

accepterat att de blir rädda, gråter och behöver tröstas. De varnas också oftare för faror 

omkring sig och att de ska se upp och akta sig. Här följer filmen de normer som 

vanligtvis gäller och för ett ögonblick är vi tillbaka i de vanliga könsrollsmönstren. 

Även Peeta intar en beskyddande roll gentemot Katniss och även om han för att 

överleva slår följe med de som jagar henne, ser han till att de håller sig på avstånd ifrån 

henne. 

      Filmregissörer använder olika medel för att förstärka effekten och skapa rädsla. 

Speciellt är det musiken som bygger upp och förstärker scenerna. I ett experiment lade 

man till skräckfilmsmusik till en vanlig dokumentär och skapade på det viset mer rädsla 

för de som såg den versionen än för de som såg dokumentären med ”vanlig” musik till 

.
43

 Samma effekt kunde man få om det innan programmet varnades att det kommer att 

visas en del våldsamma scener. Genom att förvarna byggde man upp en inre 

föreställning om det hemska som skulle komma. 

      Men vad är det som gör att vi dras till att titta på våld även om vi får mardrömmar 

och har svårt att somna efteråt? Ett avsnitt i Valkenburgs bok tar upp just detta ” but it is 

also a bit of  fun to watch media violence”. 
44

 Vi tycker att det är hemskt men vill ändå 

titta vilket är precis vad som sker i Hungerspelen. Om man säger att filmen handlar om 

24 barn och ungdomar som strider i en direktsänd reality show till dess att det bara finns 

en överlevande kvar så låter det verkligen makabert. Varför vill vi se det? Och varför 

har böckerna och filmen blivit så populär? Valkenburg beskriver att det finns något 

djupt nedärvt i vårt mänskliga psyke och tar upp Gladiatorspelen som exempel. Där 

stred man på amfiteatrarna i Rom redan för 2000 år sedan. Gladiatorerna, som var slavar 

eller fångar stred på liv och död antingen mot djur eller mot varandra. De slets itu av 

djuren medan publiken skrek och hurrade .  

      Hungerspelen visas upp som ett modernt eller futuristiskt Gladiatorspel, publiken i 

huvudstaden hurrar och slår vad om vem som ska vinna årets spel. Oddsen sätts utifrån 
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deras förmåga att hantera olika vapen och fysiska förutsättningar. Stora tavlor visar 

vilka som har högst odds och ger mest pengar vid vinst. När döden blir till ett spel och 

visas upp i tv eller på stora medieskärmar upplevs det av publiken som att de har 

kontroll. ”Om döden är i medierna är den i våra händer. För vi kan stänga av tv:n, 

bläddra förbi tidningsartiklarna och vi kan låta bli att koppla upp oss. Döden blir på så 

sätt symboliskt bemästrad. Vi är publiken. Vi kan ’stänga av’ döden och-hålla den ute.” 

45
  

      I Valkenburgs bok tar man upp fem olika teorier som beskriver vad som lockar oss 

och varför vi vill se den här sortens filmer. Den första är ” Exitation-Transfer Theory” När 

ett barn ser någon jagas för att dödas stegras rädslan i en form av upphetsning, när sedan 

denne någon undkommer faran ersätts den känslan med en annan, lättnad! På grund av 

den tidigare upphetsningen som finns kvar blir känslan av lättnad större än om inget 

hade hänt innan. Den andra teorin är ” Sensation Seeking Theory” . Här är tesen att både 

barn och vuxna tycker om att titta på hemskheter för att det fyller ett behov av att 

uppleva sensation. Det börjar när man är liten och når sin kulmen när man är tonåring, 

sedan avtar det med åldern. Generellt har pojkar mer behov av sensation är flickor. 

Antingen kan de tillgodose sitt behov på riktigt genom att hoppa bunge-jump eller kan 

de titta på otäcka filmer med död och våld. Som nummer tre av teorierna kommer ” 

Forbidden-Fruit Theory” här menar man att barn/ungdomar vill testa gränser till vad som 

är tillåtet, något de inte annars skulle ha fått delta i eller titta på eller så vill de se 

hjältar/hjältinnor som inte rättar in sig i de gängse sociala normerna. Den fjärde teorin ” 

Snuggle Theory” tar upp genusperspektivet. Pojkar kan visa sin manlighet och flickor 

kan beundra pojkarna för det. Här tar man återigen upp Gladiatorspelen som exempel, 

ju värre hemskheter som pågick på arenan desto mer sökte de kvinnliga åskådarna tröst 

hos sitt manliga sällskap. Sist men inte minst är ” The ”Me too” Effect” Här tittar man på 

hemska filmer bara för att sedan kunna diskutera dem med sina kompisar. Om man inte 

hade sett den hade man varit utanför gruppen och det som alla pratar om.
46

  

      Även om alla dessa teorier säkert kan appliceras på oss som ser filmen så är det 

främst den första ” Exitation-Transfer Theory” som kan förklara en del av den känslan 

som deltagarna i Hungerspelen visar upp. De jagas för att dödas och allteftersom de 

trängs in i olika hörn eller har någon precis efter sig stegras deras rädsla. Adrenalinet 

gör dem mer skärpta och de vet att ett enda misstag betyder en säker död. De visar 

också upp en tydlig lättnad när de lyckats undkomma för tillfället vilket ger kraft tills de 
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attackeras nästa gång. I filmen kan vi se hur Katniss använder denna korta lättnad efter 

en attack till att ta sig tid att ge Rue, den yngsta av deltagarna i spelet en värdig 

begravning. Rue ligger i ett hav av blommor och Katniss knäpper hennes händer och 

lägger en bukett på bröstkorgen vilket blir till en fin symbolhandling och när hon efteråt 

vänder sig om och gör segertecken direkt in i kameran får hon många sympatier och då 

inte bara från Rues distrikt som är tacksamma för hennes gärning. Detta ska senare visa 

sig ge Katniss en extra chans till överlevnad. 

      Döden sker på olika sätt i filmen. Det mesta är det råa där deltagarna kastar kniv, 

skjuter pil eller vrider nacken av varandra även om det inte alltid visas direkt som jag 

beskrev innan. Andra dör genom misstag som att äta giftiga bär eller genom indirekta 

handlingar där tusentals stick av superaggressiva bålgetingar blir följden när Katniss 

skär loss deras bo från trädet så att det hamnar på hennes förföljare som vaktar 

nedanför. 

      Katniss karaktär dödar en gång till i slutet av filmen när en av deltagarna håller på 

att slitas i stycken av flera djur och vrålar ut sin dödsångest. Katniss skjuter en pil som 

dödar honom snabbare för att förkorta hans lidande. Än en gång ett dödande som kan 

räknas som rättfärdigt och precis det som Jacobsson tog upp i sitt avsnitt om 

barmhärtighetsmord eller dödande där mord var mer negativt laddat och 

barmhärtighetsdödande mer positivt. 
47

 Ingen kommer nog på tanken att anklaga 

Katniss i negativ bemärkelse för den gärningen i slutet av spelen.          

     

3.2 Jag saknar dig 

Enäggstvillingarna Tina och Cilla är nästan som En person, de står varandra så nära 

man bara kan, delar rum och hemligheter men är ändå olika som individer. De ska snart 

fylla 15 år, men både i texten på baksidan av dvd:n och i inledningen av filmen får vi 

veta att Cilla inte kommer att uppleva den dagen eftersom hon kommer att dö innan 

dess. Tina är den som berättar genom filmen, ”Detta är historien om Tina som blir 

ensam kvar”.
48

 

      Eftersom man redan vet innan och det är det första som berättas: att Cilla ska dö, 

skapar det en spänning och man sitter som på nålar och väntar på att det ska ske. När 

ska det ske? Hur sker det? Olika scener skapas där bråk förekommer och döden omtalas 

som ett alternativ till att straffa de vuxna som de på tonårsvis hatar och vill straffa. 
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Bland annat frågar Tina om Cilla vet hur många sömntabletter hon tror att man behöver 

ta för att ta livet av sig, men INTE dö. En annan incident är när Tina slår till Cilla så 

hon ramlar och slår i huvudet i en planka där det vid sidan sticker upp spikar. Man har 

skapat ett ångestladdat ögonblick där man för en kort stund tror att Tina är den som 

orsakar Cillas död.   

      Mise-en-scène i filmen när döden väl sker är tydlig med både ljuden och filmandet. 

Man hör bildäck som bromsar och sedan ser man i slowmotion hur Cillas skolpapper 

fladdrar i vinden, Tina som fryser i sin position och Martin deras kompis som sitter helt 

paralyserad i sin bil efter att ha kört på Cilla. Döden är plötslig, oförutsägbar och brutal. 

Man visar inget av själva olyckan, men man förstår ändå vad som har hänt.  

      Om vi går tillbaka till barn och ungdomars tankar om döden utifrån den studie som 

Birgitta Johansson och Gun-Britt Larsson gjorde så funderar framförallt de lite äldre i 

10-12 års ålder på hur det är att dö. Hur det känns, att det blir ensamt och varför man 

måste dö, etc.
49

  En del känner ledsamhet och att det är synd om dem som blir kvar. 

Hela filmen Jag saknar dig är egentligen en lång beskrivning av just det, ensamhet, 

sorgearbete och hur det är att vara den eller de som blir kvar och överlever. Ingenstans 

tar man upp det som Pedersen i sin artikel kallar ”gränssprängande förkunnelse.”
50

 

Med det menar han någon som i berättelsen eller filmen gestaltar en form av Gud eller 

Kristusgestalt som i Bröderna Lejonhjärta, (Olle Hellbom, 1977), där den äldre brodern 

Jonatan är en form av Kristus som berättar om Nangijala dit man kommer efter döden. 

Här är döden mer rakt på och det finns inget förmildrande eller förskönande.  

      Det mesta som skrivs om döden är i sammanhang med sjukdom eller 

olyckshändelse. Göran Bodegård som är barnpsykiater och doktor i medicinsk 

vetenskap skriver i en artikel att barn inte har samma dödsbegrepp som vuxna. ”Först 

vid tolv års ålder, då barn får ett tidsbegrepp som innefattar evigheten, uppfattas döden 

på ungefär samma sätt som hos vuxna”.
51

 Vuxna vill gärna skydda barn och hålla dem 

borta från upplevelser som döden och ångest men barn vill hellre veta sanningen än 

hållas utanför. Mindre barn förknippar livet med kroppen och därför är de mest rädda 

för att skadas fysiskt. 

      I Jag saknar dig får man inte se när Cilla blir påkörd och heller inga bilder på blod, 

det är metaforer som skapas med flygande papper i slowmotion och sedan reaktionerna i 

form av chock och förnekelse från de som finns runtomkring. Detta ger en mildare bild 

än den som media idag oftast visar upp.  
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      Media präglar till stor del idag vår erfarenhet av hur döden beskrivs och visas upp. 

Nyhetsinslag i tv visar döda och deras skador, film och fiktion går in i närbild och visar 

hur människor dör och bilden av de som blir kvar, de efterlevande.52 Internet utnyttjas 

som en plats att sörja och okända människor beklagar sorgen.  

      Detta är inget som man tar upp i filmen vilket kan tyckas konstigt eftersom det är en 

så pass ny film och ungdomar idag mer eller mindre lever sina liv på nätet. Antagligen 

beror det på att förlagan skrevs mycket tidigare men då borde man ha anpassat 

handlingen och manuset mer till dagens förhållande.  

      Samhällen har i alla tider haft ritualer för att hantera döendet och döden och det 

förändras hela tiden. Förr var det en naturlig del av livet, man var sjuk och dog hemma 

med de sina omkring sig. Alla visste hur döden luktade och hur en död person såg ut. 

Idag obducerar man och tar redan på dödsorsaker och döden ses numer som något man 

kan skjuta upp.
53

 Även om döden har flyttats från hemmet till det offentliga som 

sjukhus och begravningsbyråer så har medias roll i att beskriva och visa upp den blivit 

större. Dagens teknik gör det möjligt att skapa bilder och ljud som liknar de fysiska 

möten vi hade förr. Vi kan uppleva saker utan att behöva vara fysiskt närvarande.
54

 Jag 

tror att just den här filmen Jag saknar dig kan fylla en sådan uppgift där man kan följa 

hela processen hur familj och vänner går igenom olika stadier i sitt sorgearbete under ett 

helt år. Om man sedan själv drabbas på riktigt så har man upplevt det förut om än på 

avstånd och vet vad som väntar.  

      I Jag saknar dig, får vi se flera olika reaktioner på hur ungdomarna i filmen reagerar 

på det som har hänt. Tina är den vars reaktion visas upp först. Filmen visar att hon 

vägrar inse vad som har hänt och det blir en form av omedelbar reaktion som Johansson 

och Larsson beskriver när de tar upp ”kulturella förväntningar på hur man ’bör’ reagera 

vid dödsfall”. 
55

 Det man menar är att reaktionerna avviker från det som omgivningen 

förväntar sig. Tinas karaktär visar inget alls och hennes tankar blir en form av 

förnekelse där det blir viktigare att ringa till skolan och berätta att de blir sena för att 

något har hänt. Istället för hennes reaktion får vi se ansiktena i bussen som de skulle åkt 

med. Där visar resenärerna chock och flickornas mamma kommer springande och 

skriker högt då hon inser att Cilla är död. Likaså är det när Tina möter sina kompisar 

som visar mer sorg och beklagar det som har hänt, men Tina uppvisar fortfarande inga 

tecken på att ta in händelsen. Hon skrattar oväntat vilket också är ett typiskt drag på 
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reaktioner vid plötslig sorg enligt Johansson och Larsson.
56

 Det mest tydliga är att man 

utvecklar en stark försvarmekanism som kan uttryckas i förnekelse av det som har hänt 

vilket bidrar till att det vanliga sorgearbetet hindras.  

      Tina den av tvillingsystrarna som blev kvar har förlorat den som stod henne närmast 

och upplever nu ett enda stort tomrum som hon inte vet hur hon ska fylla. Samtidigt 

som hon ska sörja själv finns omgivningens förväntningar på att hon nu ska fylla 

tomrummet och ta på sig uppgifter som hennes syster Cilla hade hand om i skolan. Det 

blir en form av identitetskris där Tinas karaktär under året som går ska hitta sitt nya 

ensamma jag. Göran Bodegård skriver i en artikel om barns förhållande till döden ”att 

tonåringen är känslig för allt som ifrågasätter dennes självständiga duglighet, samt för 

separationer och avståndstagande” här menar han att det är mycket svårt för en tonåring 

att be om hjälp och upptäcka att de inte var så självständiga som de trodde. 
57

 Hans 

artikel handlar om att be om hjälp om man är döende men jag tycker att man kan se 

samma beteende hos Tina som i filmen visar sin tonårsfrigörelse, vill klara sig själv och 

inte be om hjälp för att hitta sin nya identitet efter Cillas död. Skolans kurator försöker 

utifrån sin roll flera gånger ta kontakt och säga att han finns till hand för henne men det 

dröjer lång tid innan hon till sist ger efter och tar hjälpen som erbjuds. Resten av hennes 

familj sörjer på sitt sätt och filmen visar hur Tina upplever att pappans tidigare klara 

favoriserande av Cilla gör att hon har svårt för att sörja tillsammans med dem då hon 

känner skuld för att hon själv överlevde. Det blir en form av att det var fel syster som 

dog. Den snälla och duktiga Cilla dog medan Tina den rebelliska och jobbiga blev kvar.  

      De här känslorna ligger helt i linje med det som tas upp i boken Barns tankar om 

döden. 
58

 I den undersökning som de gjorde visade det sig att många barn kände precis 

detta. Deras eget beteende och olydiget blev till en form av ”felaktigt samband mellan 

händelser och aktiviteter, som ägde rum i det dagliga livet”.
59

  

      Eftersom den här filmen bara visar upp en form av död, olyckshändelsen blir det 

mer intressant att titta på hur ungdomarna runtomkring beter sig och reagerar på 

dödshändelsen. Cillas nya vän och förälskelse Ailu visar i filmen att han har svårt att 

uttrycka vad han känner och låter musiken vara sin kanal för att visa sorgen. Ailu 

sjunger på Cillas begravning och det visas upp en stark scen där han sjunger en sång om 

Gud och hur orättvist det som skedde var. I slutet skriker hans karaktär ut sin sång och 

smärta och man ser hur det hela klart påverkar resten av de som är i kyrkan och de 
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gråter högljutt. Det känns ändå som en form av befrielsescen och det är säkert fler som 

skulle vilja skrika ut sin sorg på det viset istället för att snällt sitta i en kyrkbänk och 

lyssna på prästens konventionella prat om döden. Martin deras nära vän och den som 

körde på Cilla skulle behövt den frigörelseprocessen. Hans gestalt visar ångestfylld sorg 

vilket är smärtsamt att se. Han hade nyss fått sitt körkort och blir totalt förlamad av 

skuld och sorg efter olyckan. Han isolerar sig och utvecklar ett självdestruktivt beteende 

där han klipper sönder sitt nya körkort och skär sig blodig på de vassa kanterna. Han 

puttar även sin bil ner för ett stup och vill aldrig köra bil mer. Hans självvalda isolation 

bottnar sig också i en rädsla att möta Cillas familj och framförallt Tina som han innan 

händelsen uppvaktade.  

      Anja Hirdman berättar i sin bok att man förr rapporterade om döden och beskrev 

bestialiska brott men ingen hade en tanke på att intervjua anhöriga och beskriva sorgen 

eller deras saknad. Idag är det givet och en del av nyheterna att beskriva och berätta hur 

anhöriga eller vänner såg på den döde. Vi fokuserar hellre på andras död än på vår egen 

förestående .
60

 Här tror jag det är viktigt att bryta de tabun som vi uppenbarligen har i 

vårt samhälle idag och där tror jag att filmer som denna fyller en viktig funktion. Här 

blir det inte bara döden som ensam visas upp och det är mer viktigt att visa hur alla 

runtomkring reagerar och känner. Eftersom det finns flera olika gestalter är det lätt att 

hitta någon som man kan identifiera sig med. Det behöver inte vara familjen utan kan 

lika gärna vara som klasskamrat eller nära vän. Hirdman pekar även på fenomenet att vi 

genom media kan sörja även de som vi inte kände och vi lägger blommor och tänder 

ljus på platser där brott eller olyckor har skett.   

      I slutet av filmen visar man upp en enad positiv anda att familjen och vännerna nu är 

på väg att kunna leva sina liv igen även om saknaden givetvis kommer att finnas med 

för lång tid framöver. Tinas karaktär har genom kuratorn fått utlopp för både sin känsla 

av skuld och sin ilska mot systerns som lämnade henne ensam. Martin kommer gående 

till festen tveksamt, men tas emot med öppna armar och blir förlåten. En form av kristet 

budskap där man bör förlåta sin fiende och inte låta ett eventuellt hat ta överhanden. 
61

 

Här kan man ifrågasätta om detta ger en trovärdig bild. Verkligheten är nog inte så 

enkel och det hade varit mer naturligt att lämna några delar av den fortsatta handlingen 

öppen för egna tolkningar.    
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3.3 Publikreaktioner/Medierapportering  

 Hur har man då tagit emot de här filmerna i media och finns det något som visar på 

vilka publikreaktioner de skapat?  

      Den av filmerna som skapat mest debatt är utan tvekan Hungerspelen, vilket kanske 

inte är så konstigt eftersom det är en stor amerikansk succéfilm som redan första helgen 

den visades i USA sålde biljetter för 155 miljoner dollar och i Sverige sågs av över 

100 000 under öppningshelgen.
 62

 Den har genomgående fått mycket bra recensioner 

och ligger på ett snitt 7,3/10. Även publikbetyget är högt och med över 170 000 som 

svarat hamnar den på 4,2/5 enligt internetsajten Rotten Tomatoes.
 63

  I de flesta svenska 

recensioner återberättar man mest handlingen i filmen och refererar till den dystopiska 

samhällsvisionen där man drar paralleller till diktatur och folkets uppror, västvärldens 

utnyttjande av naturresurser i tredje världen och den allmänna samhälsskritiken som 

finns i filmen. Även de moderna såpoperorna som Robinson, Big Brother etc. jämförs 

och då med utgångspunkt i spelets regler där man i Hungerspelen går längre och inte 

bara blir utröstad utan dödad.  

      Det som ändå skapat mest debatt är åldersgränsen på filmen utifrån innehållet att 

barn dödar barn. I USA har flera grupper velat bannlysa både filmen och böckerna 

eftersom man anser att innehållet är skadligt och liksom den Japanska filmen Battle 

Royale  kan orsaka vågor av ungdomsvåld (vilket många experter påstod i Japan).
 64

 I 

USA fick Hungerspelen ändå en 13-års gräns. England satte efter många diskussioner 

12 år och även där skapade det stora rubriker och Geoffrey Beattie, professor i 

psykologi vid Manchester Universitet uttryckte sig så här i en artikel som publicerades i 

Daily Mail och handlade om att man ville höja åldersgränsen till 15 år i England: 

watching teens killing each other will have a stronger effect on young people 

than adult battle scenes. ‘If you identify with the characters then it is going to 

seem more familiar and ... the things that happen will feel more visceral and have 

a stronger emotional impact on you. There is a danger that there is so much death 

or violence that teens become desensitised.
65
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I Sverige blev åldersgränsen 11 år vilket i praktiken innebär att även 7 åringar kan se 

den i vuxnas sällskap. Detta har upprört så många att till och med Kvällsöppet tog upp 

ämnet i ett av sina program. Här hörs röster för och emot, röster som alla förs av vuxna 

som utgår ifrån sina egna referensramar och vad man anser att barn och ungdomar är 

mogna att se och ta till sig. När man till sist släpper in en ungdom i debatten, 13-årige 

Olle så menar han att barn nuförtiden ser både värre filmer och spelar nätbaserade spel 

som är mycket otäckare. Detta framkom även i de twitterinlägg som presenterades 

under debatten där någon tyckte att man underskattade barns förmåga att själva skilja 

mellan verklighet och fantasi. En annan menade att det räckte att titta en hel kväll på 

vanlig ocensurerad tv så såg man värre saker.
66

 

      När jag själv läser och lyssnar på de olika inläggen är det mest slående att man 

rycker ut delar av filmen ur sitt sammanhang och bedömer olika scener individuellt. Att 

barn dödar barn är givetvis hemskt och när man t ex ser barnsoldater på tv är det 

fasansfullt att tänka tanken vad de tvingas gå igenom och tränas för. I Hungerspelen är 

det ett dystopiskt gladiatorspel och som man även tar upp i boken Populärkultur av 

Simon Lindgren får innebörden av det man läser eller ser olika verkningar beroende på 

vilket sammanhang det sätts i. 
67

 Här menar Lindgren inte bara vilken målgrupp som 

texten eller mediet är ämnat för utan också vilka sociala institutioner som lyfter fram 

frågan.
68

 Ur min synvinkel liknar det väldigt mycket moralpanik där framförallt kvinnor 

förfasar sig över vad deras döttrar ser och jag tror inte att det hade varit lika stort pådrag 

om filmen haft en mer tydlig manlig tonårspublik. Genusfrågan är ju inte i centrum i 

den här uppsatsen men får ändå en påverkan på ämnet då död och dödande finns mer 

relaterat till pojklekar än när tjejer är i centrum.  

      I övrigt har det varit svårt att få fram mer om vilka reaktioner som tonårspubliken 

själva har upplevt och varken twitter eller Hungerspelens egen svenska facebooksida tar 

upp detta. Där uttrycks mer beundran och frågor som rör karaktärerna och när nästa del 

ska filmatiseras. Efter en del sökande hittade jag ändå till slut några kommentarer på 

tjejtidningen Julias nätsida där ungdomar skrivit kommentarer: 

 

Yazesweet, har sett den!!!! den äger och är ganska sorglig och lite läskig, 2012-04-13 21:35 

MajaAkesson, Den bästa filmen på länge !? Såg den igår :D, 2012-04-13 18:24  

                                                                                                                                               
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2121303/The-Hunger-Games-rating-Shocked-youngsers-

walking-movie.html, (2013-05-18) 
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Nialls_biatch,[quote="Lisa_Grimes"]Jag har inte sätt Hungerspelen men mina kompisar har sätt den och 

dom sa att den var jätte läskig. Men jag vill se den ändå :D? den var inte läskig alls! 2012-04-12 17:49 

Claris01,Bästa filmen ever! Jag älskar Katniss! 2012-04-11 08:36.
69

 

 

Här framkommer det att flera yngre beskriver och upplever den som läskig vilket dock 

inte hindrat dem från att vilja se den ändå! 

      I jämförelse med Hungerspelen, så är det inte så mycket som skrivits om Jag saknar 

dig. För det första så är det en svensk film med begränsad spridning och även om boken 

som filmen bygger på har sålts i över hundratusen exemplar så är det nästan tio år 

mellan det att boken kom ut och filmen gjordes. För det andra är inte ämnet och döden 

lika kontroversiell i Jag saknar dig då det rör sig om en olycka. Nästan alla recensioner 

från den filmen fokuserar enbart på att beskriva handlingen och skådespelarnas insatser. 

Genomsnittligt betyg på 20 recensioner blev 3,1/5.
70

 Det gör att ämnet om hur döden 

påverkar dem själva som betraktare inte kommer fram och det finns heller inte mycket 

publikreaktioner att få tag i mer än att filmen har vunnit ett flertal priser på olika 

festivaler runt om i både Sverige och övriga världen. Det ger ett gott betyg i sig men här 

är jag mer nyfiken på om publiken är tonåringar eller om det är vuxna som gör sin egen 

bedömning i tonåringarnas ställe. I en intervju med regissören Anders Grönros och 

systrarna Midfjäll som spelar Cilla och Tina framkommer deras tankar om hur de 

upplevde hela berättelsen.  

     

Hur har ni själva påverkats av filmen? 

- Det känns som att vi har varit ganska sårbara inför varandra under hela 

inspelningen. Men efter det här kommer vi för alltid vara själssystrar, 

säger Erica Midfjäll och fortsätter: - Sedan tror jag faktiskt inte att jag är 

lika rädd för döden längre.
71

 

Just den sista meningen tror jag ger en sann bild av hur tonårspubliken kan uppfatta 

filmen, genom att identifiera sig med antingen systern som blir kvar, klasskompisarna i 

skolan eller med Martin som körde på Cilla går man genom filmen igenom en 

mognadsprocess som kan hjälpa till om det ofattbara skulle ske i ens egen verklighet.           

Anders Grönros säger också i en annan intervju att han har spelat mycket på de känslor 
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som systrarna plockade fram inom sig när de tänkte hur det skulle kännas om den ena 

av dem dog som i filmen.
72

 I filmhandledningen som Svenska Filminstitutet gett ut tar 

man upp flera olika diskussionsområden som kan väckas och diskuteras utifrån filmen. 

Döden är en av dem och här är det tankar om döden som man menar är något de flesta 

unga människor funderar på. Det kan vara tankar om att fly ifrån något jobbigt men 

även att det ofattbara hemska kan drabba i ens egen familj som i filmen. Tankar att man 

blir räddad i sista stund eller att man ser hur ledsna och ångerfulla de blir som läser 

brevet efter ett självmord eller hur de sörjer att någon dött. Man tar även upp om man 

kan prata med de som dött såsom Tina gör med Cilla när hon ser henne flera gånger 

efter att hon dödats i olyckan.
73

  

      Till sist har jag ändå lyckats hitta några publireaktioner på nätet och valt att ta med 

de som berör filmen och inte skådespelarnas prestationer. 

 

”Jag grät när jag läste boken för massor med år sedan. Jag minns på ett ungefär hur handlingen skulle 

vara nu när jag skulle se filmen, ändå grät jag i princip konstant från det att hon dog fram till eftertexterna. 

En otroligt gripande film helt enkelt.”  

 

”Blev himla besviken, trodde den skulle vara bra. Men visst hade den något att komma med, tänkvärt. Grät 

ungefär hela filmen på grund av saker som hänt i mitt liv som är likt det, tror dock inte jag gråtit om jag inte 

varit med om det för det kändes inte som att det fanns så mycket känsla.” 74 

 

Båda personerna uttrycker starka känslor där man gråter även om den ena inte var nöjd 

med filmatiseringen. Samma person uttrycker även det som vi berört innan att om man 

upplevt något liknande så tar man till sig en handling på ett annat sätt.  

 

 

  

4 Sammanfattning/Slutsats 

Idag är döden inte lika närvarande i våra vardagsliv som den var förr när alla visste hur 

döden både såg ut och luktade. Det har medfört att media har en annan roll idag och de 

kan få sina betraktare att sörja och ta del av döden på ett helt andra sätt. I den här 
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studien har jag koncentrerat mig på att analysera och visa hur döden representeras, 

påverkar och upplevs i två utvalda ungdomsfilmer.   

      För att få en bakgrund till analysen var det nödvändigt att först definiera vad döden 

innebar då det visade sig att det fanns flera begrepp som hjärtdöd och hjärndöd. Båda 

begreppen används idag men när det handlar om de filmer som analysen omfattar stod 

det klart att det är hjärtdöd som avses här.  

      I tidigare studier och analyser talar man ofta om döden som gestalt, d.v.s. det 

handlar mer om döden klädd i svart kåpa, att han bär på en lie eller bara syns som en 

skugga. Man lyfter också fram i vilka sammanhang som döden omnämns. Här handlar 

det om dödliga sjukdomar som cancer, det skrivs om död i nyheter, och vi får även möta 

döden i krigssammanhang. Här är min uppfattning att tidigare material är bristfälligt om 

man ser utifrån de frågeställningar som jag ställt upp. Ingenstans tar man upp hur döden 

visas upp, presenteras och upplevs av barn och ungdomar. Det innebar att jag även fick 

närma mig ämnet ifrån det mer psykologiska hållet. Här fanns underlag som tog upp hur 

barn och ungdomar reagerade mer allmänt i förhållande till döden. Vilket då kunde 

sättas i relation till uppvisade reaktioner i filmerna. 

      När hungerspelen sätter igång och dödandet börjar får man inte se döden direkt utan 

bara som brottstycken där man anar vad som sker. Ljudet är också helt borta vilket är en 

kontrast till hur man annars brukar använda ljudet som förstärkning i filmer när något 

hemskt ska ske. Analyserna och resultaten lyfter fram att döden i de här två 

ungdomsfilmerna visas upp på helt olika sätt.  

      I Hungerspelen är dödandet en nödvändighet för att själv överleva och det sker på 

olika sätt, antingen som mer accepterat där man dödar i självförsvar eller om det är 

utstuderat och orättfärdigt, dvs. de söker upp sina medtävlare för att kallblodigt döda 

dem. Framförallt barn skiljer på hur de ser på våld utifrån orsak. Döden reduceras också 

genom att man i filmen inte presenterat och fått en relation till de andra i spelet vilket 

gör att man inte bryr sig om dem eller vad som händer med dem. Huvudpersonen 

Katniss bryter det mönstret genom att visa medmänsklighet till en av sina medtävlande 

Rue som hon tar sig tid att begrava i ett hav av blommor. Katniss är också den vars 

karaktär vrålar ut sin frustration över det meningslösa dödandet medan andra visar mer 

rädsla eller likgiltighet. I Jag saknar dig är det tvärtom, döden sker genom en 

olyckshändelse, systern Tina visar chock och förnekelse. Andra runtomkring är de som 

sörjer i början och det blir mer fokus på det som sedan händer efter döden och 

sorgearbetet för familj och vänner. I båda filmerna blir synintrycken det som styr 

eftersom ljudet dämpas och allt sker som i en bubbla. Här är min uppfattning att döden 
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medvetet har avskärmats och visas på ett mer dolt sätt just därför att det handlar om 

ungdomsfilmer.  

      Färgsättningen i filmerna skiljer sig också åt. I Jag saknar dig är allt helt normalt 

och hela filmen är en spegling av en verklig händelse. Hungerspelen visas färger på ett 

annat sätt och förutom att Gruvdistrikten visas upp som grå och trista i motsats till 

huvudstadens glättiga och färgrika tar man ett annat grepp och klär de onda soldaterna i 

vitt medan huvudpersonerna bär svart och flammande eld. Klart annorlunda och en 

brytning mot det konventionella där svart normalt betyder ondska. 

      Till sist är det även intressant att lyfta fram vad min studie och analys visar utifrån 

den satta åldergränsen i förhållande till hur man i den åldern uppfattar döden. Här står 

det enligt min uppfattning klart att USA såväl som Sverige och andra länder påverkats 

att sätta en lägre åldergräns pga. att båda filmerna har en yngre publik redan utifrån den 

litterära förlagan. I USA fick filmen 13 års gräns och i Sverige 11 år. I Sverige innebär 

det att även 7-åringar kan se filmen tillsammans med vuxen. Resultaten i den här 

studien visar dock på att yngre 5-8 åringar mer ser det som de upplever i media som 

underhållande och en låtsasvärld. Det goda mot det onda och kan inte sätta det i relation 

till verkligheten och döden på riktigt. I åldern 8-12 år kan de skilja på fantasi och 

verklighet vilket gör att de identifierar sig med actionhjältar och personerna de ser i 

filmerna. De funderar också mer på hur det känns att dö, att man blir ensam och varför 

någon måste dö. De här resultaten är viktiga att ha med sig och att barn inte har samma 

dödsbegrepp som vuxna.  

      Det kom även fram att vi hellre fokuserar på andras död än på vår egen. Ungdomar 

vill prata om döden medan vuxna som anser ämnet hemskt eller jobbigt vill skydda sina 

barn genom förbud. Ett tabu som behöver brytas!  

     Min forskning och analys har lyft fram hur döden visas i två utvalda ungdomsfilmer. 

Det jag hoppas ha tillfört och uppfattar som nytt är framställningen av hur döden visas 

upp mer konkret och inte bara som en genre. Dessutom har analysen lyft fram 

reaktionerna av både ungdomarna i filmen och frågeställningarna i relation till olika 

åldergrupper och hur de uppfattar döden vilket är nytt i filmsammanhang.  

      Att media tagit en ny roll som förmedlare av budskap och känslor har flera forskare 

tidigare pekat på men det framkom även att vuxna gärna vill censurera döden utifrån sin 

egen synvinkel utan att fråga hur barnen eller ungdomarna själva ser på frågan. Här 

finns möjligheter att forska vidare och genomföra mer publikstudier där den aktuella 

åldergruppen själva får möjlighet att lämna sina synpunkter.   
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