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Abstract 
 

Immortal styles and transformed masks 

 

This study examines Goya’s etching The Sleep of Reason Produces Monsters and 

Fuseli’s The Nightmare and how they are used in the slasher movie A Nightmare on Elm 

Street (2010). The purpose of this study is to explore the artworks and their role within 

the movie and examine if it is possible to distinguish stylistic and thematic similarities 

between the works despite being separated by approximately 200 years. The artworks 

are analyzed according to a semiotic method, while the movie is analyzed mainly using 

the study’s theoretical aspects: intermediality, transmediality and intertextuality. The 

result shows that intertextual references and self-referential expressions are frequently 

used in slasher movies. However, the specific role which these artworks play in the 

movie is often hard to decipher. There are several similarities between the artworks and 

the movie and previous studies shows that early horror movies were influenced by 

gothic novels and romantic paintings which were transmediated to fit the film medium. 

The art works used in A Nightmare on Elm Street (2010) have the same motifs as part of 

the film’s story and are also part of a postmodern trend of mixing between so called 

high culture and popular culture. 
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1 Inledning 
 

[K]ulturproducenterna har inget annat att tillgå än det förflutna: att imitera redan döda 

stilar, att tala genom alla masker och röster som finns lagrade i den nu globala kulturens 

imaginära museum.
1
 

 

1.1 Ämnesval 

På en viss gata i den amerikanska småstaden Springwood försöker tonåringen Nancy 

hindra sig själv från att somna. Hon har i flera dagar försökt hålla sig vaken eftersom 

hon är rädd för vad som väntar på henne i drömmarnas värld.  Där finns det nämligen 

någon som vill henne illa. Hon lägger förtvivlat ansiktet i handflatorna och utan att hon 

märker det faller hon i djup sömn. Färgerna och ljuden förvrängs och gränsen till 

vakenhet suddas sakta ut. Nancy befinner sig nu i en värld där en man med sönderbränt 

ansikte, röd- och grönrandig tröja och knivförsedd handske gör allt i sin makt för att 

hindra henne från att vakna upp levande igen. 

 

Scenen som beskrivs ovan är hämtad från filmen Terror på Elm Street (A Nightmare on 

Elm Street, Bayer, 2010). Filmen är en nyinspelning av Wes Cravens numera klassiska 

slasherfilm med samma namn från 1984.
2
 Slasher är en undergenre till skräckfilm som 

ofta kretsar kring ett gäng ungdomar som blir utsatta för en ondskefull kraft, ofta i form 

av en maskförklädd mördare som vill skada dem med något form av tillhygge. Filmerna 

har nästan alltid ett sexuellt tema och i centrum står en ung hjältinna som efter att ha sett 

största delen av sina vänner bli mördade, ensam måste möta hotet och göra allt hon kan 

för att besegra ondskan. I slutet brukar den kvinnliga huvudpersonen besegra mördaren 

som till synes dör för att sedan återuppstå i uppföljaren till filmen.
3
 Terror på Elm 

Street kategoriseras vanligtvis som en slasherfilm, men förutom den vanliga tematiken 

bygger filmen även på övernaturliga element. Filmen handlar om en grupp ungdomar 

som inte vågar sova på nätterna med rädsla för att möta Freddy Kreuger, mannen med 

knivhandsken som plågar dem i deras drömmar. Filmens twist: dör du i drömmen, dör 

du även i verkligheten. Genom hela filmen rör sig karaktärerna mellan vaket och 

drömmande tillstånd, mellan verklighet och overklighet. Såväl karaktärerna som 

betraktaren har svårt att skilja på vad som är fantasi och vad som är ”verkligt” i filmen. 

                                                 
1
 Jameson i Simon Lindgren, Populärkultur: teorier, metoder och analyser (Stockholm: Liber, 2009),  

165. 
2
 Förtydliggörande: när jag refererar till Terror på Elm Street så är det till nyadaptionen från 2010. Vid de 

tillfällen då jag talar om originalfilmen skrivs ”(1984)” efter filmens titel.   
3
 Carol J. Clover, Men, women, and chain saws: gender in the modern horror film (Princeton, N.J.: 

Princeton Univ. Press, 1992), 23-42. 



 

2 

Utöver denna kombination av dröm och verklighet finns det ytterligare en dimension 

som jag som konststuderande lägger märke till.  

 

Ett vanligt förekommande inslag i slasherfilmer är att använda sig av referenser till 

äldre skräckfilmer. Detta sker oftast genom att karaktärerna tittar på en äldre välkänd 

skräckfilm på tv:n i filmen. Någon sådan typ av referens finns inte i nyinspelningen av 

Terror på Elm Street, däremot innehåller den massvis av andra referenser. Det dras 

paralleller mellan filmens antagonist Freddy Kreuger och Råttfångaren i Hameln, en av 

huvudkaraktärerna bär en bandtröja med Joy Divisions album Closer (1980) och The 

Everly Brothers All I Have to Do Is Dream (1958) spelas i en scen då 

huvudkaraktärerna inte längre kan hålla sig vakna. I en annan scen försöker den manliga 

huvudkaraktären Quentin förstå vad det är som drabbar honom och gör en webbsökning 

på ”sleep deprivation” (sömnbrist).
4
 Resultatet av sökningen genererar inte enbart text 

om sömnbrist och dess konsekvenser. Flera bilder uppenbarar sig även på skärmen. 

Bland annat syns Francisco de Goyas När förnuftet sover kommer monstren (El sueño 

de la razón produce monstrous, 1797-1799) och Henry Fuselis Nattmaran (The 

Nightmare, 1781), vilka båda är konstverk som illustrerar mardrömmar.
5
 Utöver detta 

mardrömstema tycker jag mig även urskilja andra stilmässiga och tematiska likheter 

som trots konstverkens och filmens skillnad i uttrycksform och produktionsår förefaller 

väldigt lika. 

 

I denna studie undersöks användningen av konstverken När förnuftet sover och 

Nattmaran i slasherfilmen Terror på Elm Street. Verken analyseras tillsammans med 

delar av filmen för att undersöka om det finns stilistiska och tematiska drag i bilderna 

som reflekteras i Terror på Elm Street. Bilderna är skapade i början av den kulturella 

strömning som kallas romantiken. Under romantiken spreds tankar om att människan 

skulle framhäva sin fantasi och låta sig styras av sina känslor istället för att bara lita på 

sitt förnuft. Denna strömning skulle förändra synen på västerländsk konst.
6
 Under 

romantiken spreds även mörka och gotiska influenser som framhävde melankoliska, 

dramatiska och skräcklika drag, vilka påminner om filmen Terror på Elm Street. Jag vill 

med utgångspunkt i dessa två konstverk undersöka om stilistiska och tematiska drag, 

vanliga under romantiken, även går att finna i Terror på Elm Street.  

                                                 
4
 Denna scen benämns i förtsättningen ”webbsökningsscenen”. 

5
 Eftersom titeln till Goyas konstverk är väldigt lång har jag valt att förkorta den. Hädanefter hänvisas 

målningen När förnuftet sover kommer monstren till: ”När förnuftet sover”. 
6
 Michael Ferber, Romanticism: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2010), 

10-11. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur äldre konstverk återanvänds inom 

populärkultur och undersöka ifall det finns likheter mellan Goyas och Fuselis skräcklika 

1700-talskonst och slasherfilmen Terror på Elm Street. Mina frågeställningar är: 

 Om det finns, vilka stilmässiga och tematiska likheter finns det då mellan 

bilderna När förnuftet sover och Nattmaran och filmen Terror på Elm Street?   

 Vilken betydelse kan Goyas och Fuselis bilder få i filmen Terror på Elm Street? 

 

1.3 Forskningsöversikt 

Det finns mycket skrivet kring romantiken som rörelse och dess olika konstarter. I 

denna studie ligger fokus främst på de mörka sidorna av romantiken och även de 

gotiska influenser som spreds från England under mitten av 1700-talet. Forskning 

rörande slashergenren är inte lika etablerad. Dock har ett antal artiklar och ett par 

böcker som berör slasherfilmer och Terror på Elm Street varit betydelsefulla för 

undersökningen. 

 

1.3.1 Mörk romantik och gotiska influenser 

I Dark Romanticism: From Goya to Max Ernst utforskar ett flertal författare den mörka 

sidan av romantiken från dess början av 1700-talet till hur den utvecklades inom 

symbolismen och surrealismen.
7
 Romantiken ses som en intellektuell rörelse som 

omslöt kulturen runt om i Europa och som fortsatte vara inflytelserik långt in på 1900-

talet. Begreppet ”Dark Romanticism” eller mörk romantik myntades av 

litteraturteoretikern Mario Praz för att beskriva romantikens gotiska sida och hur den 

tog sig uttryck inom litteratur. Bokens syfte är att vidga begreppet mörk romantik till att 

även innefatta bildkonst och ge en inblick över hur mörk romantik uttryckts inom konst, 

litteratur, opera och tidig skräckfilm.  

 

I Mattias Fyhrs avhandling De mörka labyrinterna: Gotiken inom litteratur, film, musik 

och rollspel utforskar författaren hur den gotiska traditionen, som uppkom i England 

under 1700-talet, idag lever vidare inom vår populärkultur.
8
 Begreppet gotik definieras 

utifrån litteratur och dramer från åren 1764-1820. Syftet är att visa en helhet där gotiken 

fortfarande är tongivande. Fyhr problematiserar gotikens förhållande till skräck och att 

                                                 
7
 Felix Krämer, red., Dark Romanticism: From Goya to Max Ernst (Berlin: Hatje Cantz, 2013). 

8
 Mattias Fyhr,  De mörka labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (Lund: Ellerström, 

2003).   
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gotisk litteratur i Sverige ofta benämns som skräcklitteratur. Fyhr hävdar att gotisk 

litteratur inte enbart har för avsikt att framkalla skräck utan även känslor av melankoli 

och sorgsenhet. Bland annat gör Fyhr en skillnad på skräckfilm och gotisk film, vilka 

båda vanligtvis hamnar under kategorin skräckfilm.
9
  

 

1.3.2 Skräck- och slasherfilm 

Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, forskar inom 

skräck, skräckfilm och skräckromantik. I sin avhandling I skräckens lustgård: 

skräckromantik i svenska 1800-talsromaner undersöker hon skräcklitteraturen i svenska 

1800-talsromaner för att se hur de svenska författarna influerades av utländska 

författare.
10

 Det övergripande syftet är att undersöka hur både 1800-talets mest populära 

författare som tidens största diktare inspirerades av arvet från romantiken. Leffler har 

även skrivit boken Skräck som fiktion och underhållning där hon undersöker 

skräckfilmens och skräckromanens underhållningsvärde med utgångspunkten att förstå 

varför så många människor tycker om att skrämmas av skräckfilm och skräckromaner.
11

 

Boken inleds med en inblick i 1700-talets skrämmande teaterföreställningar och 

skräckromaner vilka leder fram till skräckfilmen som blev tekniskt möjlig och populär i 

början av 1900-talet. Leffler har även skrivit avhandlingen Horror as Pleasure som 

även den undersöker skräckgenrens popularitet.
12

  

 

Forskningen kring slashergenren är begränsad men två pionjärer nämns nästan alltid i 

sammanhanget: Vera Dika, docent i filmvetenskap och litteraturprofessor Carol J. 

Clover. Dika har i boken Games of Terror: Halloween, Friday the 13th, and the Films 

of the Stalker Cycle gjort en kritisk studie över hur ”stalker-filmen” (som hon benämner 

genren) steg i popularitet under 1980-talet. Dika definierar undergenren utefter filmer 

producerade mellan åren 1978-1984.
13

 Slasherfilmer som Motorsågsmassakern (The 

Texas Chainsaw Massacre, Hooper, 1974) och Alla helgons blodiga natt (Halloween, 

Carpenter, 1978) väckte stor uppståndelse när de kom med sitt grova våld, främst mot 

kvinnor. Mördaren inom slasherfilmer porträtteras i regel alltid av en man. Filmerna 

sågs länge som sadistiska våldsfilmer för män som föraktar kvinnor. I Men, Women and 

                                                 
9
 Fyhr, De mörka labyrinterna, 18. 

10
 Yvonne Leffler,  I skräckens lustgård: skräckromantik i svenska 1800-talsromaner (Göteborg: 

Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ.), 1991.  
11

 Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning  (Lund: Studentlitteratur, 2001). 
12

 Yvonne Leffler, Horror as Pleasure: The Aesthetics of Horror Fiction (Stockholm: Almqvist & 

Wiksell International, 2000).   
13

 Vera Dika, Games of Terror – Halloween, Friday the 13
th

, and the Films of the Stalker Cycle 

(Rutherford: Fairleigh Dickinson Univ. Press, 1990).  
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Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film analyserar Clover slashergenren ur ett 

genusperspektiv och omdefinierar detta synsätt.
14

 Clover argumenterar för att dessa 

filmer är utformade för att väcka sympati för den kvinnliga karaktären, inte det manliga 

monstret, och att kvinnan måste uthärda lidande, smärta och ångest för att till slut 

besegra ondskan i slutet av filmen. Clover analyserar och hittar tendenser, till exempel 

att det alltid är en ung ensam kvinna som överlever i slutet av filmen och att det i 

filmerna finns en specifik hemsk plats där grymheterna ofta sker. Clover myntar många 

begrepp som kommit att bli grundläggande för senare tids forskning inom slasherfilm.  

 

Sotiris Petridis, docent i filmvetenskap, har i sin artikel A Historical Approach to the 

Slasher Film skrivit en uppdatering kring vad som hänt inom genren sedan slutet på 

1980-talet.
15

 Petridis har analyserat slashergenren utifrån filmernas historiska och socio-

politiska kontext och påstår bland annat att filmernas konventioner om att de som har 

sex i filmen alltid dör baserades på det amerikanska samhällets konservatism och 1980-

talets rädslor för AIDS. Filmdocent Adam Lowenstein har i en artikel jämfört 

nyadaptionen av Terror på Elm Street med originalfilmen och kritiserar nyinspelningen 

för karaktärernas saknad av gemenskap till varandra och till deras lokalsamhälle.
16

 I 

Razors in the Dreamscape: Revisiting A Nightmare on Elm Street and the Slasher Film 

diskuterar filmdocent James Kendrick filmens svårkategoriserade struktur. Filmen både 

bekräftar och förkastar många av slashergenrens konventioner vilket gör den svår att 

placera in i en specifik genrekategori.
17

 I artikeln Elm Street's Gothic Roots: Unearthing 

Incest in Wes Craven's 1984 Nightmare undersöker författaren David Kingsley 

originalfilmens rötter i den gotiska litteraturen. Kingsley diskuterar att filmen bygger på 

flera teman hämtade från den gotiska romanen vilka tillsammans med slashertematiska 

drag skapar en samtida gotisk film.
18

 

 

1.3.3 Goya och Fuseli 

Goya finns representerad i nästan all litteratur som ger en överblick över romantiken. 

Utöver det har bland annat konstprofessor Folke Nordström i sin bok Goya, Saturn and 

Melancholy ägnat stort intresse över hans melankoliska verk och försökt analysera och 

                                                 
14

 Clover, Men, women, and chain saws. 
15

 Sotiris Petridis, "A Historical Approach to the Slasher Film," Film International 12 (2014).   
16

 Adam Lowenstein, “Alone on Elm Street,” Film Quarterly, vol. 64, 1 (2010). 
17

 James Kendrick, "Razors in the Dreamscape: Revisiting A Nightmare on Elm Street and the Slasher 

Film," Film Criticism 3 (2009). 
18

 David Kingsley, ”Elm Street's Gothic Roots: Unearthing Incest in 

Wes Craven's 1984 Nightmare,” Journal of Popular Film and Television,41:3 (2013). 
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tolka dem genom Goyas personliga, historiska och sociala faktorer.
19

 Nordström ställer 

sig kritisk till en del perspektiv rörande Goyas mentala och fysiska ohälsa som han 

anser blivit överbetonad. Istället fokuserar Nordström på romantikens strömningar som 

han anser varit mer inflytelserik då Goya skapat sin konst. Fuseli ses ibland som den 

första konstnären som etablerade en gotisk stil till sin konst. Han var även en konstnär 

som hade som mål att chockera och skapa uppståndelse med hjälp av sin konst.
20

 Många 

av artiklarna i Dark Romanticism framhäver Goyas och Fuselis inflytande på den mörka 

konsten och de räknas båda som förgrundsgestalter till flera efterföljande konstnärliga 

rörelser och konstverk. 

 

1.4 Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel kommer teoretiska begrepp och termer som ligger som grund till denna 

studie närmare definieras. De teoretiska utgångspunkterna har bland annat påverkat 

perspektivet jag haft då jag analyserat och tolkat mina studieobjekt.  

 

1.4.1 Intermedialitet 

Enligt teorin om intermedialitet finns inga rena medier, endast kombinationer av medier 

som blandas på olika sätt när de används vid förmedling av kommunikation. Ett 

medium kan närmast ses som en kanal som används vid överföring av betydelse i form 

av information och underhållning. Prefixet ”inter” som betyder mellan eller delad kan 

ses som en bro som överbryggar de olika medierna.
21

 

 

Studier kring intermedialitet berör relationen mellan olika former av konstarter och 

massmedier; hur de ”hänger ihop” och hur deras egenskaper går att korsa. Det kan röra 

sig om kombinationer, integrationer och förmedling av nya och äldre medier. Musik, 

fågelkvitter eller en ljudbok uppfattas med hjälp av hörseln medan ett bildkonstverk, ett 

fotografi och en roman uppfattas med hjälp av synen. Samtidigt är till exempel en film 

en kombination av medier som uppfattas med hjälp av både syn och hörsel.
22

 Det skapas 

hela tiden nya medieformer genom att teknik förbättras och att medier hela tiden lånar 

karaktäristik från varandra. Film ”uppstod” inte bara när tekniken var möjlig, utan 

                                                 
19

 Folke Nordström, Goya, Saturn and Melancholy, (Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1962). 
20

 Franziska Lentzsch, “Moments of the Sublime: Fuseli and Aspects of Dark Romanticism in British 

Art,” i Dark Romanticism, red. Felix Krämer (Berlin: Hatje Cantz, 2013), 77. 
21

 Lars Elleström, “The Modalities of Media: A Model for Understanding Intermedial Relations,” i Media 

borders, multimodality and intermediality, red. Lars Elleström (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 

11. 
22

 Linnéuniversitetet, “Intermedialitet och multimodalitet,” ändrad 31 mars 2015, hämtad 21 december 

2015, http://lnu.se/polopoly_fs/1.116399!LNUC_IMS_2015_Webb.pdf.  
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lånade estetiska och kommunikativa egenskaper från till exempel fotografi och teater.
23

 

På samma sätt utvecklades televisionen utifrån film och radio, och elektroniska spel 

utifrån analoga spel och datorteknik.  

 

De olika mediernas fallenhet att överträda varandras gränser gör att deras egenskaper 

och teckensystem kan kombineras. På så sätt involveras även sinnenas modalitet, främst 

det visuella, audiella och det semiotiska betydelseskapandet genom tecken.
24

 Genom 

denna korsning blir intermedia en effektiv strategi för kommunikation då de utifrån sin 

kombination kan uppvisa något ”nytt” och unikt, men även för att intermedia är starkt 

självrefererande.
25

 

 

Hans Lund gör i sin bok Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel en kort översikt 

över hur intermedialitet behandlats genom historien. Under 2000-talet införlivades även 

populärkulturen i forskningsfältet och dess många grenar inom bland annat 

serieteckning, reklam, logotyper och tv-spel började i större utsträckning studeras 

vetenskapligt. Lund delar in fältet för intermedialitet i tre olika områden som han 

betecknar som kombinerade medier, integrerade medier och transformerade medier. Det 

är främst den kategori som Lund benämner som transformerade medier som jag studerar 

i detta självständiga arbete. 
26

 

 

1.4.2 Transmediering och remediering 

Transmediering eller remediering är den process som sker när ett innehåll förflyttas från 

ett medium till ett annat.
27

 Studier kring transmediering syftar till att förstå hur 

processen i fråga går till. Detta är ingen företeelse som uppstått i samband med de nya 

medierna, utan en process som skett genom hela historien. Till exempel har muntliga 

berättelser skrivits ner för hand och därmed transmedierats till textform. Andra exempel 

är en bok som filmatiseras, målningar som bygger på verbala myter eller musikstycken 

som gestaltar konstverk. Transmediering sker även då nya medier, som lånar 

karaktäristik från andra redan existerande medier, uppstår.
28

  

 

                                                 
23

 Elleström, “Modalities of Media,” 25. 
24

 Christina Ljungberg, ”Intermedial Strategies in Multimedia Art,” I Media borders, multimodality and 

intermediality, red. Lars Elleström, (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 82. 
25

 Ibid, 83. 
26

 Hans Lund, Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel (Lund: Studentlitteratur, 2002), 20. 
27

 Lars Elleström, Media Transformation: The Transfer of Media Characteristics Among Media (New 

York: Palgrave Macmillan, 2014), 11. 
28

 Lund, Intermedialitet, 20. 
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I Remediation: Understanding New Media gör medieforskarna Jay David Bolter och 

Richard Grusin en omfattande undersökning kring hur digitala medier lånar och 

återanvänder drag från äldre medier. Bolter och Gruisin kallar detta förfarande för 

remediering och bygger denna studie på två begrepp som de kallar ”immediacy” och 

”hypermediacy”.
29

 ”Immediacy” betyder i det närmaste omedelbarhet och är en idé om 

att vissa medier hela tiden strävar efter genomskinlighet och att betraktaren ska glömma 

mediet och tro att vederbörande tittar direkt på det som mediet representerar.
30

 Det kan 

vara en konstnär som strävar efter att måla så verklighetstroget som möjligt, en film 

som visas i 3D eller ”virtual reality” där det är meningen att få användaren att tro att 

användaren är på en annan plats eller i en annan miljö än användaren egentligen är. 

Medier som förlitar sig på ”hypermediacy” strävar i vissa avseenden efter det raka 

motsatta, genom att göra betraktaren uppmärksam på dess medium.
31

 ”Hypermediacy” 

eftersträvas ofta på sociala medier som blandar ikoner, bilder och filmklipp och som 

uppmuntrar till interaktion. Eller i filmer med slow-motion-effekter som visserligen 

skapar en häftig känsla men som inte speglar verkligheten.  

 

Lars Elleström, professor i litteraturvetenskap, menar att Bolter och Gruisins studie har 

varit viktig och inflytelserik men att den även innehåller många brister. Bland annat 

motsätter han sig deras begrepp remediering. Elleström menar att transmediering (som 

han benämner det) inte enbart behöver innebära re-mediering, alltså repeterad 

mediering, utan även trans-mediering: repeterad mediering genom ett annat tekniskt 

medium.
32

 I min studie använder jag mig av Elleströms formulering. 

 

1.4.3 Intertextualitet och självrefererande uttryck 

Intertextualitet innebär att ingen text står isolerad utan att all text ingår i ett nätverk av 

andra texter. Termen var från början reserverad för litteraturvetenskapen men detta 

textbegrepp har utvidgats till att även omfatta andra former av meddelande i 

kommunikationsprocessen, oberoende av medium.
33

 På så sätt kan text definieras som 

                                                 
29

 I brist på bättre svenska översättningar för ”immediacy” och ”hypermediacy” har jag valt att använda 

mig av Bolter & Gruisins originalbegrepp. 
30

 Jay David Bolter och Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media (London: MIT Press, 

1999), 9. 
31

 Ibid, 272. 
32

 Elleström, Media Transformation, 14. 
33

 Hans Lund, Intermedialitet, 19. 
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vilket annat teckensystem som helst, till exempel det visuella eller auditiva.
 34

 Denna 

typ av utvidgade textbegrepp används bland annat inom semiotiken.  

 

Intermedia uppvisar olika grader av självreferens på samma sätt som att alla ikoniska 

tecken är självrefererande, vilket kan uppfattas som motsägelsefullt eftersom ikoniska 

tecken är menade att stå för någonting annat. Citat, allusioner, adaptioner och allt annat 

lånande från olika texter och medier genererar intertextuella självreferenser.
35

 Detta 

gäller till exempel när en film refererar till en målning eller när en roman refererar till 

en visa. Ett exempel på en intertextuell referens är när en film citerar en annan film, 

istället för ”den riktiga världen” som den i slutändan representerar. Blandade former av 

konstarter och media ökar graden av självreferenser som också är vanligt inom olika 

typer av postmoderna konstformer som ofta innebär någon form av eklekticism.
36

  

 

1.5 Metod 

Arbetet bygger på en semiotisk analys av webbsökningsscenen i filmen Terror på Elm 

Street med särskilt fokus på dess användning av bilderna När förnuftet sover och 

Nattmaran. Filmen analyseras även i sin helhet, främst utifrån dess intertextuella 

referenser och relationer till andra typer av medier. När förnuftet sover och Nattmaran 

analyseras semiotiskt, både utifrån deras ursprungliga kontext och deras kontext i 

filmen. 

 

Detta är en fallstudie på ovannämnda verk för att skapa förståelse för hur äldre bilder 

återanvänds inom populärkultur. Både bilderna och filmen är olika representationer av 

mardrömmar. Särskilt fokus riktas mot att undersöka om det finns fler tematiska likheter 

utöver mardrömstemat. Webbsökningsscenen analyseras utifrån nio stillbilder tagna 

inom ett tidsspann på 40 sekunder. Bilderna representerar scenens narrativa 

konstruktion och ger ett prov över några av filmens intertextuella referenser och 

intermediala relationer.  

 

I bakgrundsdelen gör jag en beskrivning av romantik, mörk romantik och gotisk 

romantik. Syftet är att undersöka om dessa stilar kan ha påverkat och gjort avtryck i 

filmen. Jag vill även undersöka hur tidigare uttryck kan ha influerat efterföljande 

medier, både konstnärligt och tekniskt. I denna del undersöker jag även den gotiska 

                                                 
34

 Lars Elleström, “The Modalities of Media,” 27. 
35

 Ljungberg, ”Intermedial Strategies in Multimedia Art,” 89. 
36

 Ibid, 90. 
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romanen och skräckfilmsgenren. Avsikten med detta är att undersöka hur intertextualitet 

använts inom andra konstnärliga grenar, men även för att utvidga studiens intermediala 

perspektiv.   

 

1.5.1 Analysmodeller 

Studien använder sig av en semiotisk modell för bildanalys. Den modell jag hänvisar till 

är hämtad från Göran Sonessons bildanalysmodell.
37

 Sonesson är professor i semiotik 

vid Lunds universitet. Modellen är ett analytiskt verktyg som används för att plocka isär 

en bild och spåra hur de olika delarna fungerar i relation till bredare meningssystem. 

Semiotik är en lära kring hur människor kommunicerar via tecken. Semiotik berör både 

sändare och mottagare samt kanalerna som används vid förmedling av tecken. Tecken 

produceras och används av sändaren och tas emot och tolkas av mottagaren.
38

 

Bildsemiotik handlar även om hur bilder skapar mening och hur dessa bilder sedan kan 

förstås.
39

  

 

Semiotisk analys kan delas in i två delar. I den första undersöks bildens denotationer, 

vad som finns i bilden, vad det är som skildras och hur motivet är gestaltat. I den 

denotativa tolkningen beskriver jag det jag först ser och tolkar, alltså endast det som 

bilden föreställer.
40

 En bild har en piktoral betydelse som även kan kallas för det 

avbildade rummet. Däri beskrivs det bilden visar – alltså bildens olika delar, hur de 

relaterar till varandra och hur helheten påverkar oss. I bildens plastiska skikt återges 

bildens färg, form och textur, och hur dessa element påverkar tolkningen av bilden.
41

 

Här återges även vilka stämningar och känslor som bilden kan ge upphov till. Bilden har 

även ett referentiellt rum vilket kan ses som bilden utifrån dess tillblivelsesituation; till 

exempel utifrån regissörens, fotografens eller utifrån karaktärernas synvinkel vilket, 

även kallas för Point of View (POV). Här tolkas även det som händer utanför bilden.
42

   

 

Bildens andra del är det konnotativa planet där det undersöks om det finns ytterligare 

meddelanden, utöver det som direkts syns, i bilden. Bland annat undersöks det om 

bilden bär på någon ”högre” mening och om det finns några värderingar dolda i 

                                                 
37

 Anders Marner, ”Upplevelse, tolkning, analys och samtal – bildsemiotiskt perspektiv på teori och 

metod i bildbetraktandet,” i Tilde 12 – Rapporter från institutionen för estetiska ämnen, red. Per-Olof 

Erixon (Umeå: Umeå universitet, 2009). 
38

 Yvonne Eriksson och Anette Göthlund, Möten med bilder: Analys och tolkning av visuella  

uttryck (Lund: Studentlitteratur 2004), 32.   
39

 Marner, ”Upplevelse, tolkning, analys och samtal,” 11. 
40

 Ibid, 12. 
41

 Ibid, 13. 
42

 Ibid, 30. 
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bilden.
43

 I denna del diskuteras kopplingar till olika stilar, genrer och konstruktionsarter. 

Det är här bildens intertextualiteter diskuteras, det vill säga hur en bild via en genre eller 

stil kan kopplas vidare till en annan bild. Även relationer till annan text som till 

exempel ljud, musik eller verbal text analyseras och hur i sin tur den andra textens egna 

denotationer och konnotationer kan tolkas. Det undersöks även vad bilden har för 

konstruktionsart, funktionsart och cirkulationsart, det vill säga genom vilket material 

och vilken teknik som använts vid skapandet, vad bilden har för syfte och 

användningsområde samt hur och i vilken kontext bilden färdas från sändare till 

mottagare.
44

 

 

1.5.2 Källor och källkritik 

Mina primärkällor är filmen Terror på Elm Street och konstverken Nattmaran och När 

förnuftet sover. Sekundärkällorna är material från forskning inom bland annat 

konstvetenskap, filmvetenskap, litteraturvetenskap och medieteori. Sekundära källor är 

även forskning kring Terror på Elm Street, Goya och Fuseli. Bilderna som jag 

analyserat är hämtade från källor online. Jag har således inte sett originalen utan endast 

fotografier av konstverken som transmedierats till bilder på internet. Detta har beaktats 

vid analysen av bildernas stil, färg och textur. 

 

1.6 Arbetets disposition 

Studien inleds med ett bakgrundskapitel där fokus ägnas åt mörka och gotiska 

romantiska inslag som kan ha inspirerat efterföljande kulturprodukter. Den gotiska 

romanen, skräck- och slasherfilmen samt filmen Terror på Elm Street beskrivs och följs 

av ett kort bakgrundskapitel om konstnärerna Goya och Fuseli. Därefter analyseras och 

tolkas Terror på Elm Street samt konstverken När förnuftet sover och Nattmaran. 

Studien avslutas med ett diskussionskapitel och en sammanfattning över arbetet i stort.  

 

2 Från romantik till slasher – en bakgrund 
Följande kapitel kommer leda undersökningen från romantiken som Goya och Fuseli 

tillhörde till slasherfilmen Terror på Elm Street. Två kapitel ägnas även åt de båda 

konstnärerna som är kända för sina mörka och starka känslouttryck som karaktäriserar 

mörk romantik. Mörk romantik har många likheter med det gotiska som börjat 

                                                 
43

 Ibid, 25. 
44
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återanvändas som begrepp inom litteraturen. Under romantiken var det den gotiska 

romanen, eller skräckromanen som den ofta kallas, som var det främsta mediet för 

skräck. Detta kom att ändras under 1900-talets början då skräckfilmen blev populär 

vilken ledde fram till undergenren slasherfilm som såg dagens ljus under 1970-talet. 

 

2.1 Romantiken 

Michael Ferber, professor i engelska, har skrivit boken Romanticism: A Very Short 

Introduction som introducerar läsaren till den kulturella strömningen som benämns 

romantiken.
45

 I David Blayney Browns bok Romanticism närmar sig författaren 

romantiken genom att undersöka hur tidens sociala och psykologiska skiften förändrade 

synen på konst.
46

 Brown skriver att många konstnärer, bland annat Goya, inte går att 

förstå om betraktaren inte ser dem i relation till romantiken.
47

 Han hävdar att bröderna 

Schlegels skrift Athenaeum (1798) brukar markera romantikens början och att de 

romantiska idéerna uttrycktes starkast ungefär mellan åren 1798-1846.
48

 Både Ferber 

och Brown gör ett försök att definiera vad denna strömning egentligen innebar men 

menar att det är svårt att sammanfatta något så brett med ett fåtal ord.  

 

Utifrån Browns och Ferbers texter kan romantiken definieras som en eller flera 

kulturella rörelser i Europa som betonade individuell erfarenhet, känsla och uttryck.
49

 

Romantikerna ville utforska sig själva, sitt förhållande till andra och till naturen, och 

främjade fantasin som en egenskap högre och mer betydelsefull än förnuftet. Det 

gudomliga var förkroppsligat i naturen och själen och teologisk doktrin ersattes med 

metafor och känsla.
50

 Filosofiska tankar rörde sig från det objektiva till det subjektiva, 

och en ny generation började utforska känslor och intuition före rationellt tänkande. 

Personlig integritet ersatte underkastelse, och starka känslouttryck som smärta och sorg, 

rädsla och glädje skulle förmedlas via konstarterna.
51

 Konstarterna hyllades som 

människans högsta skapelser och skulle gå emot mycket av upplysningstidens och 

nyklassicismens estetik och ideal.
52

 Såväl aristokratiska som borgerliga sociala och 

politiska normer ersattes av ideal som var mer individuella, inåtvända och 

                                                 
45

 Ferber, Romanticism: Introduction. 
46

 David Blayney Brown, Romanticism (London: Phaidon, 2001). 
47

 Brown, Romanticism, 8. 
48

 Ibid, 15. 
49

 Ibid, 10. 
50

 Ferber, Romanticism: Introduction, 10. 
51

 Brown, Romanticism, 9. 
52

 Ferber, Romanticism, Introduction, 10. 
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känslomässigt betonade.
53

 Det var dags att anamma ungdomliga ideal och låta 

människan styras av sina drömmar, fantasier och känslor.
54

  

 

Romantiken ska inte ses som en självständig epok, utan mer som ett mentalt tillstånd 

som för evigt förändrade synen på västerländsk kultur.
55

 Romantiken genomsyrade alla 

konstarter och inom konst var det ofta natur- och landskapsmålningar som skulle 

illustrera människans djupa känslor och nattsidor. Majestätiska berg, stormande hav och 

väldiga åskmoln var tillsammans med gränslösa vyer och vulkanutbrott återkommande 

motiv.
56

 Dessa motiv beskrevs som sublima vilket är ett begrepp som skulle vara en 

kontrast till det vackra och istället väcka överväldigande känslor och fasa inför naturens 

vilda och okontrollerbara kraft.
57

 Den tyska konstnären Caspar David Friedrich ses ofta 

som förgrundsgestalt till det sublima måleriet med sina många konstverk som avbildar 

människors ryggsidor framför sublima landskapsmotiv. 

 

De sublima målningarna är en del av den konst som diskuteras i boken Dark 

Romanticism. Begreppet ”mörk romantik” myntades på 1930-talet och omfattade bilder 

av det fasansfulla, förunderliga och fantastiska.
58

 Denna mörka form av romantik går att 

utläsa i gotiska noveller och kan definieras som en dragning åt det kusliga och spöklika, 

det oåtkomliga och groteska. Formen spelar på gestaltandet av rädslor, drömmar och 

hallucinationer, liksom människans nattsidor.
59

 Krämer konstaterar att definitionerna för 

att beteckna den mörka romantiken är väldigt otydliga och att termen inte kan användas 

för att beteckna en särskild epok. Istället ska mörk romantik ses som ett specifikt 

uttryckssätt, istället för en stil, som definieras utifrån särskilda estetiska kriterier.
60

 I 

förordet till Dark Romanticism skriver Max Hollein att den mörka romantiken kan 

utläsas i många av Goyas, Fuselis och Friedrichs konstverk.
61

  

 

2.2 Den gotiska romanen 

Begreppet ”gotik” introducerades av Giorgio Vasari under 1500-talet och användes 

ursprungligen som term för att beskriva en ålderdomlig stil inom arkitektur. Vasari 

                                                 
53

 Ibid, 11. 
54

 Ibid, 10-11. 
55

 Felix Krämer, “Dark Romanticism – An Approach,” i Dark Romanticism, red. Felix Krämer (Berlin: 

Hatje Cantz, 2013), 24. 
56

 Ferber, Romanticism: Introduction, 72. 
57

 Ibid, 73. 
58

 Max Hollein, “Foreword,” i Dark Romanticism, red. Felix Krämer (Berlin: Hatje Cantz, 2013), 9. 
59

 Krämer, “Dark Romanticism – An Approach,” 15. 
60

 Ibid, 19. 
61

 Hollein, “Foreword,” 9. 
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hämtade begreppet etymologiskt sett från goterna vilka var ett germanskt folkslag som 

invaderade romarriket och som ibland anklagas för att ha förstört den klassiska stil som 

det romerska riket hade byggt upp.
62

 Gotiska slott och kyrkor med stora glasytor, 

spetsbågar och öppna ytor var populära från 1100-talet fram till 1500-talet. 

 

Det är alltså inte denna gotiska arkitektur som undersöks, utan startskottet för den 

gotiska stil som jag refererar till började inom engelsk litteratur i samband med Horace 

Warpoles roman The Castle of Otranto (1764). Walpole gav boken den förlängda titeln: 

A Gothic Novel. Romanen som var inspirerad av konstnären Giovanni Battista Piranesis 

serie etsningar Carceri d’invenzione (1760) tar vid i en medeltida borg med kusliga 

korridorer, mörka källargångar och ödsliga dunkla kryptor.
63

 Det som var unikt med 

boken var ändamålet den hade med att väcka skräckupplevelser hos läsaren samt dess 

övernaturliga inslag och fantasifulla miljöskildringar.
64

  

 

Den gotiska romanen brukar i Sverige även kallas för ”skräckroman”, vilket Fyhr 

problematiserar då den gotiska romanen inte enbart ska förmedla skräck utan även 

känslor av bland annat dysterhet och melankoli.
65

 Fyhr ringar in en viktig åtskillnad 

mellan skräck och gotik och menar att gränsen mellan verklighet och fantasi är tydligare 

inom skräck än vad den är inom gotik. Inom skräck finns det ofta en tydlig åtskillnad 

mellan det normala och det monstruösa. Den gotiska världen är en hemsk plats där 

gränsen mellan fantasi och verklighet, osanning och sanning löses upp. Medan det 

ondskefulla besegras eller tillfälligt slås tillbaka i skräck-verket åstadkommer det 

gotiska verket ingen ordentlig lösning, utan betraktaren får leva med känslan av att det 

otäcka existerar någonstans där ute.66 

 

Fyhr har definierat begreppet gotik utifrån ”gotikens genrekonstituerande tid” som 

skedde i England mellan 1764-1820.
67

 Definitionen är tillämpbar på alla former av 

texter och inte enbart tillskriven litteratur. Den gotiska texten uttrycker en eller flera 

subjektiva världar, således utifrån berättarens eller huvudpersonens synvinkel och 

dennes känslomässiga intryck.
68

 Världens yttre omständigheter bryts ner och 

internaliseras i självet, vilket leder till att världen snabbt kan börja förändras och bli 

                                                 
62

 Marilyn Stokstad och Michael W. Cothren,  Art: A Brief History (u. o.: Pearson, 2012), 262. 
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”mardrömslik”.
69

 Miljön kretsar ofta kring en ondskefull plats som utmärks av en 

atmosfär av förfall, till exempel gamla underjordiska gångar, medeltida slott eller ruiner 

av olika slag.
70

 Detta förfall behöver dock inte enbart beskriva miljön. Fyhr skriver även 

om känslomässigt, moraliskt och psykiskt förfall som vansinne och galenskap.
71

 Det 

tredje utmärkande draget är att gotiska texter har motiv, teman eller narrativa 

konstruktioner som ger den skildrade världen labyrintiska egenskaper. Den till synes 

lösbara gåtan leder på så sätt endast längre ner i olöslighet och låsning.
72

  

 

Den gotiska romanen kännetecknas av att den gestaltar människans rädslor och känslor 

av maktlöshet inför ett inre eller yttre hot. Det inre hotet beskriver människans strid 

mellan hennes goda och onda sidor. Det yttre hotet blir verkligt då människan hotas av 

en ond makt som kan gestaltas i en demonisk skepnad. Teman som ”den förföljda 

jungfrun” och ”det förflutnas hämnd” skildrar huvudpersonen utsatt för ett yttre hot. I 

det förstnämnda är huvudpersonen en ung oskyldig hjältinna som blir indragen i en 

händelse hon inte förstår. I det andra temat är det barnen som får betala för sina 

förfäders synder, hur oskyldiga de än kan tänkas vara.
73

 Redan The Castle of Otranto 

och The Romance of the Forest (Radcliffe, 1781) byggde på denna tematik.  

 

Några av de mest inflytelserika gotiska romanerna som fortsatt att inspirera fram till 

idag är bland annat Frankenstein; or, The Modern Prometheus (Shelley, 1818), Dr 

Jekyll and Mr Hyde (Stevenson, 1886) och Dracula (Stoker, 1897). Dessa berättelser 

sågs som nya i sitt slag när de kom men byggde på äldre idéer och myter. Frankenstein 

kan tolkas som människan som trotsar guds vilja och utmanar döden medan Dr. Jekyll 

and Mr. Hyde skildrar striden mellan en människas goda och onda sida.
74

 

 

Fyhr menar att den klassiska gotiska litteraturen leder in i vår tid och yttrar sig olika 

beroende på kulturell och konstnärlig kontext. Klassiska gotiska motiv och teman har 

transmedierats till moderna versioner av sig själva som passar verkets tid.
75

 Även 

Leffler sammanfattar att vår tids skräckfiktion huvudsakligen har sitt ursprung i dessa 

tidiga engelska gotiska romaner.
76
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2.3 Skräck- och slasherfilmsgenren 

Många av de gotiska romanerna gjordes tidigt om till skräckdramer och 

teaterföreställningar.
77

 Dramatisk ljussättning och andra tidiga scentekniska effekter 

bidrog till skräckgenrens popularitet och ryktbarhet. När filmmediet senare 

introducerades byggde filmskaparna vidare på teaterpjäsernas framgångar vilket gjorde 

filmen till skräckgenrens ledande medium under 1900-talet.
78

  

 

En av de allra första skräckfilmerna som nådde stor publik var stumfilmen Nosferatu 

(Murnau, 1922) som var så pass lik Dracula att änkan till Bram Stoker åtalade Murnau 

för upphovsrättsbrott.
 79

 Claudia Dillman hävdar att Nosferatu och flera andra tyska 

skräckfilmer från 1920-talet influerades av romantiska konstverk.
 
Framförallt Friedrichs 

motiv med knotiga träd, gravstenar och ensamma skepp illustrerade med sparsam 

ljussättning och siluett-effekter återanvändes av filmskaparna. I Friedrichs Mann und 

Frau in Betrachtung des Mondes (1830-1835 [se bild 1.]) finns just ett knotigt träd som 

är påfallande likt en scen i både Murnaus filmadaption av Göthes Faust (1926) och den 

tyska filmregissören Fritz Langs film Destiny (1921).
80

 I en av filmatiseringarna av 

Frankenstein (Whale, 1931) har Krämer observerat att karaktären Elizabeth ligger i en 

position som är väldigt lik positionen för den sovande kvinnan i Nattmaran.
81

 Även 

Dillman finner karaktärer i denna position i flera andra tidiga skräckfilmer.
82
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Bild 1. 

 

Under 1970-talet etablerades slasherfilmen som genre. Petridis delar in genren i tre 

perioder. Den klassiska perioden pågick ungefär mellan 1974-1990. Nämnvärda titlar är 

Motorsågsmassakern, Alla helgons blodiga natt, och Fredagen den 13:e (Friday the 

13th, Cunningham, 1980). Nästa decennium kom att utmärkas av den postmoderna 

slasherfilmen. Dessa filmer gjorde narr av genrens konventioner och de annars så 

vanliga självrefererande uttrycken gjordes övertydliga och metafiktiva. I början av 

2000-talet transformerades post-slashern och uppstod igen som neo-slasher.
83

 

 

En film som brukar ses som föregångare till många skräckfilmer, inklusive hela 

slashergenren är Psycho (Hitchcock, 1960).
84

 Flera enskilda scener i filmen har blivit 

stilbildande för efterföljande skräckfilmer. Den välkända duschscenen med dess 

avancerade cinematografi och notoriska ledmotiv gjorde dusch- och badrumsscener till 

ett standardinslag i senare skräckfilmer.
85

 Clover fördelade Psycho till sex stycken 

analyserbara beståndsdelar: mördaren, den hemska plats som blir skådespel för 

skräcken, vapen i form av tillhyggen, filmens offer, en sista överlevande tjej och 

chocken som filmskaparna vill väcka hos betraktaren.
86

 Dessa delar använde hon för att 

analysera de klassiska slasherfilmerna och upptäckte då ett mönster i form av 

genrekonventioner i filmerna. 
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En annan genrekonvention inom slashergenren är att filmerna brukar vara starkt 

självrefererande, vilket även gäller för skräckfilmer i stort. Clover ger flera exempel på 

olika filmer där karaktärerna blir attackerade på en biograf, där karaktärer tittar på 

skräckfilm på sin tv, där karaktärer dör av att titta på tv, där monster kryper ut ur tv:n 

eller där tv-apparater suger åt sig människor så att de försvinner.
87

 Det som sker i 

filmen, alltså det som är verkligt för karaktärerna i filmen, brukar benämnas som 

diegetiskt.
88

 Dessa exempel spelar medvetet på det faktum att betraktaren som ser 

skräckfilmen i fråga även ser en diegetisk skräckfilm i skräckfilmen. Clover menar att 

när den diegetiska skärmen attackerar sin publik, vill den även attackera oss som tittar 

på både filmen-i-filmen och filmen.
89

 I sin tur skriver Lowenstein att skräckfilmer alltid 

antingen hyllat, imiterat eller rent av plagierat tidigare filmer. Han exemplifierar och 

anser att många av genrens mest kända regissörer ”kannibaliserat” sina egna filmer och 

återanvänt teman och händelseförlopp i efterföljande filmer.
90

  

 

Postmoderna slasherfilmer spelar explicit på både självreferens och intertextualitet. 

Scream (Craven, 1996) blev en stor succé och trendsättare för många av 1990-talets 

postmoderna slasherfilmer. Filmen innehåller element av parodi och gör narr av genrens 

konventioner med repliker som ”snälla döda mig inte, jag vill vara med i uppföljaren”. I 

en scen är filmens regissör med i en liten roll där han, klädd i Freddys fedora och röd-

grön-randiga tröja, står och städar skolans golv.
91

 I filmen tittar karaktärerna på Alla 

helgons blodiga natt och analyserar den på ett sätt som påminner om Clovers forskning. 

Ett annat exempel är den postmoderna slasherfilmen Halloween H20: 20 Years Later 

(Miner, 1998) som bland annat refererar till sin originalfilm från 1978, Fredagen den 

13:e, och Scream. Framförallt görs kopplingar till Psycho genom att en specifik bil, 

skådespelare, nummerskylt och musik som finns med i Psycho, även återfinns i 

Halloween H20.  

 

Neo-slashern kan i sin tur delas upp i två kategorier: nyinspelningar av äldre 

slasherfilmer från den klassiska perioden eller nya berättelser.
92

 I dessa filmer är de 

relativt statiska elementen som Clover synliggjorde med sin studie inte lika självklara. 
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Den sista överlevande tjejen behöver inte vara den enda som överlever då flera, både 

män och kvinnor, kan överleva i slutet av filmen. Hon behöver inte heller vara sexuellt 

inaktiv, vilket var otroligt konsekvent under den klassiska perioden eftersom de som 

hade sex i filmen alltid blev mördade. Neo-slashers har även en tendens att förklara 

antagonistens motiv och bakgrund vilket gör att betraktaren även kan sympatisera med 

mördaren och att våldet på så sätt inte förefaller sig lika meningslöst.
93

   

  

2.4 Terror på Elm Street 

Terror på Elm Street (1984) kategoriseras vanligtvis som en slasherfilm. Trots det är 

den inte en renodlad slasherfilm eftersom den blandar in övernaturliga element. 

Kendrick problematiserar att den enbart ses som en slasherfilm eftersom den är mer 

strukturellt och tematiskt komplex än slasherfilmer brukar vara. Filmen var den första 

konventionella slasherfilmen som blandade element från det ockulta (besatthet), det 

surrealistiska och det fantastiska, vilket förändrade genrens grundregler.
94

 Filmens 

struktur blev på så sätt mer komplex eftersom filmen tar hänsyn till drömlogik, som i 

sig är föränderlig, flexibel och flytande.
95

 Fyhr, som gör en distinktion mellan skräck-

verk och gotiska verk, skriver att Terror på Elm Street inte är en skräckfilm utan en 

gotisk film.
96

  

 

Utöver de surrealistiska och övernaturliga elementen finns dock mycket som kan 

härledas till slashergenren. Enligt Clovers terminologi är Nancy filmens sista 

överlevande tjej. Detta ställs på sin spets i nyadaptionen av Terror på Elm Street 

eftersom Quentin också överlever. Enligt Petridis är det inget ovanligt att det inte bara 

är en ensam tjej som överlever eftersom neo-slashers är kända för att vända på 

konventionerna. Filmens ”hemska plats” är också speciell eftersom den finns i 

karaktärernas undermedvetna som Freddy underkuvat och tagit i besittning. Platsen, 

som återkommer i karaktärernas drömmar, är ett fuktigt, mörkt och rostigt pannrum 

vilket troligtvis relaterar till platsen som Freddy blev bränd till döds på.  

 

Originalfilmen som hade premiär 1984 fick sex uppföljare. Den sjätte uppföljaren, New 

Nightmare (Craven, 1994) släpptes tio år efter den första filmen. I New Nightmare 

spelar både skådespelarna och producenterna från första filmen sig själva. Handlingen 

                                                 
93

 Ibid, 83. 
94

 Kendrick, “Razors in the Dreamscape,” 20. 
95

 Ibid, 21. 
96

 Fyhr, De mörka labyrinterna, 118.  



 

20 

kretsar kring att de måste hindra Freddy Kreuger från att fly ut i den riktiga världen. 

Wes Craven som spelar sig själv säger att det enda sättet att besegra Freddy på är att 

fortsätta att göra uppföljare till filmen så att Freddy blir fast i filmens handling. Utöver 

uppföljarna gjordes ytterligare en film: Freddy vs. Jason (Yu, 2003), där Freddy slåss 

mot Jason Voorhees - antagonisten i Fredagen den 13:e. Även en tv-serie, leksaker, 

serietidningar, tv-spel etcetera har producerats genom åren. 

 

2.5 Francisco de Goya 

Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) var en spansk konstnär och grafiker 

som stod med ena foten i det klassiska måleriet och den andra i den nyss födda och 

omtumlande rörelsen romantiken. Under hela sitt liv befann sig Goya mitt emellan 

dessa två rörelser vilket tog sig uttryck i hans ambivalenta konstnärskap. Han började 

sin karriär som kartong-, fresk- och porträttmålare, och arbetade även som hovmålare åt 

flera av Spaniens regenter.
 97

  

 

1793 insjuknade Goya i en okänd sjukdom som ledde till att han blir helt döv. Dövheten 

isolerade honom från omvärlden men tillät honom att överföra mycket av det som 

plågade hans inre till sina konstverk.
 98 

Denna händelse tillsammans med det spanska 

frihetskriget mot Frankrike tros ha haft stort inflytande på hans konst. Kriget var en 

politisk konflikt mellan reformvänliga och konservativa krafter. Goya var osäker på 

vilken väg som var den rätta att gå och visste inte var han befann sig i det sociala och 

politiska utvecklingsskeendet.
99

 Vid den här tiden influerades Goya av brittiska 

satirtecknare som James Gillray och Thomas Rawlandson och 1797-1799 producerade 

han sin första etsningsserie Los caprichos.
100

 Serien hånar kyrkans samhällsroll, 

angriper inkvisitionen och samhällets ignorans, okunnighet och enfald. Serien blandar 

fantasi och verklighet, satir och politik, skrock och ondska och Goyas motiv består av 

allt från monster och mardrömmar till allegoriska djur klädda i människokläder.
101

 Los 

caprichos består av 80 etsningar och är precis som Goyas efterföljande etsningsserier 

tillverkade genom den grafiska trycktekniken akvatint.
102
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Hans andra etsningsserie, Krigets fasor (Los desastres de la guerra, 1810-1820), 

avbildar spanska frihetskriget, hungersnöden som följde kriget och förtrycket från den 

regerande makten efter krigets slut.
 103

 Bilderna skildrar de fruktansvärda grymheter, 

mänskliga lidanden och tragedier som alla krig för med sig. Såväl fransmännens slakt 

och våldtäkter mot lokalbefolkningen som spanska gerillans hämndattacker mot 

invasionssoldaterna skildras.
104

 Serien publicerades aldrig av Goya och visades först 

upp för allmänheten flera år efter hans död. Goya har blivit starkt förknippad med sina 

mörkare och mer fantasifulla alster som bland annat går att finna i Los caprichos och 

Krigets fasor. Några av hans mest makabra och skrämmande målningar finns bland De 

svarta målningarna (Las pinturas negras, 1819-1823) Dessa målningar har blivit 

väldigt mytomspunna och målades direkt på väggarna i Quinta del Sordo (den döves 

hus), som hans hem kallades.
105

  

 

2.6 Henry Fuseli 

Johann Heinrich Füssli (1741-1825) växte upp i Zürich, Schweiz. Tidigt skolades han 

av sina lärare att studera Wagners Nibelungens ring (Der Ring des Nibelungen, 1854-

1874) och poesi av Homer, Dante, Shakespeare och Milton vilket influerade hela hans 

konstnärskap.
106

 Fuseli blev snabbt känd för att vilja bryta mot de estetiska normerna. 

När hans oljemålning Nattmaran för första gången visades på brittiska Royal Academy 

of Art 1782 väcktes starka reaktioner. Känsliga betraktare med svaga nerver ombads att 

antingen stanna hemma eller att inte gå för nära målningen.
107

 När Walpole, författaren 

till den första gotiska romanen, såg Nattmaran utbrast han ”shocking!”.
108

 

 

Fuseli var en av förgrundsgestalterna för konstnärer som bejakade fantasins mörkaste 

sidor. Enligt Franziska Lentzsch var hans uttryckssätt i huvudsak gotiskt, även om han 

själv kanske inte var medveten om det. Lentzsch påstår att precis som Walpole 

introducerade den gotiska romanen, så var det Fuseli som etablerade stilen för den 

gotiska konsten.
109

 Många av hans konstverk karaktäriseras av dikotomier mellan gott 
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och ont, man och kvinna, ljus och mörker samt dröm och vakenhet.
110

 Shakespeare var 

en stor inspirationskälla och Fuseli fascinerades av hans dystra, lidelsefulla och ibland 

våldsamma skildringar. Just Macbeth (1623) såg Fuseli som höjdpunkten för all poesi 

och häxorna från denna tragedi inspirerade honom att göra många dramatiska 

kompositioner genom åren.
111

 Även John Milton och hans episka diktverk Det förlorade 

paradiset (Paradise Lost, 1667) transmedierade Fuseli till ett omfattande konstprojekt 

med 47 målningar.
112

 

 

3 Resultat 
Stillbilder ur Terror på Elm Street samt bilderna När förnuftet sover och Nattmaran 

beskrivs och analyseras utifrån Sonessons semiotiska bildanalysmodell för att 

synliggöra viktiga delar som kan ha betydelse för hur jag sedan tolkar mina 

studieobjekt. Syftet är att undersöka hur Goyas och Fuselis konstverk återanvänds i 

filmen i fråga samt att undersöka vilken betydelse konstverken får i filmens kontext. 

Analysdelen har för avsikt att successivt gräva sig djupare ner i filmen för att synliggöra 

intermediala, självrefererande och intertextuella tendenser. I början av kapitlet beskrivs 

filmens handling, därefter läggs särskilt fokus på en viss scen och avslutningsvis görs en 

djupgående analys av de två konstverken i den valda scenen.  

 

3.1 Analys av filmen Terror på Elm Street 

Terror på Elm Street (2010) utspelas i den fiktiva amerikanska småstaden Springwood. 

Staden bär samma namn som staden i skräckfilmen Alone in the Dark (1982). Filmen 

inleds med en scen på ett gatukök där Dean sitter och berättar för sin flickvän Kris om 

sina mardrömmar där han blir jagad av en man med sönderbränt ansikte och knivar på 

fingrarna. Mannen i mardrömmarna heter Freddy Kreuger och är en vidareutveckling av 

Krug, en av mördarna i Wes Cravens film The Last House on the Left (1972). När Kris 

går somnar Dean med ansiktet i handflatorna. I mardrömmen hoppar Freddy på honom 

bakifrån, varpå Dean mumlar ”you’re not real, you’re not real”. Trots det skär Freddy 

halsen av honom och Dean dör på så sätt även på riktigt.  

 

Nu är det Kris som börjar drömma mardrömmar, liknande dem som Dean berättade om. 

I hennes första dröm befinner hon sig på sin vind när Freddy överfaller henne och viskar 
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”remember me?” i hennes öra. När Kris vaknar går hon till skolan och i klassrummet 

ber läraren eleverna att slå upp sidan 84 i böckerna. Kris börjar trött bläddra och ser 

svartvita bilder på tortyrredskap, häxor, lemlästning, en hängd man och förvridna 

ansikten. När hon i boken ser en bild på Freddys handske inser hon att hon drömmer. 

De flesta av bilderna är hämtade från Goyas bildserier Los caprichos och Krigets fasor. 

När Kris vaknar, flyr hon ut ur klassrummet. Väl hemma får hon besök av sin ex-

pojkvän Jesse som försöker intala henne att det hon upplever endast är drömmar, att det 

inte är på riktigt. Samtidigt berättar han dock att även han drömmer om Freddy. Den 

natten sover de tillsammans och då lyckas Freddy döda Kris, vilket Jesse bevittnar och 

springer livrädd därifrån. Jesse blir arresterad, misstänkt för mordet på Kris, och i häktet 

faller även Jesse in i Freddys drömvärld och går ett lika ont öde till mötes som Dean och 

Kris. 

 

Under filmens gång har betraktaren även introducerats till Nancy och Quentin som 

också börjat uppleva mardrömmar. Nancy, som är filmens huvudkaraktär är väldigt 

konstintresserad och skissar och målar under hela filmens gång. Väggarna på hennes 

rum pryds av mängder av konstverk, både egna och andras målningar. Efter de andra 

ungdomarnas död börjar Nancy och Quentin undersöka vad det är som händer med 

dem. I en scen undersöker Quentin med hjälp av en dator följderna av sömnbrist. I en 

annan hittar de en bok med folksagan om Råttfångaren i Hameln, som stal en hel bys 

barn eftersom föräldrarna inte ville betala för råttfångarens tjänster. I boken finns en 

illustration av råttfångaren där han bär röd-grön-randig tröja och fedora. Hemma hos 

Nancys mamma får Nancy och Quentin reda på att Freddy har funnits på riktigt och att 

de träffade honom när de var små. Freddy arbetade som trädgårdsmästare på deras 

förskola. Han misstänktes för att ha utnyttjat barnen sexuellt. Nancys mamma säger att 

föräldrarna inte berättat om detta eftersom de ville att barnen skulle glömma och att 

mardrömmarna således är förträngda barndomsminnen. Senare bevittnar Quentin, 

genom en dröm, hur föräldrarna som misstänkte Freddy för sexuella övergrepp tog 

lagen i egna händer och brände ner byggnaden som Freddy gömde sig i.  

 

Nancy och Quentin börjar tro att Freddy blev oskyldigt anklagad för sexuella övergrepp 

och att Freddy nu kommit tillbaka för att hämnas på barnen som ljög om honom. De 

beslutar sig för att köra ut till deras gamla förskola för att försöka ta reda på sanningen. 

På vägen dit stannar de till vid en affär och när Nancy går in i den somnar hon samtidigt 

som The Everly Brothers All I Have to Do Is Dream spelas ur affärens högtalarsystem. 
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När de slutligen kommer fram till förskolan hittar de en serie polaroidbilder på Nancy 

som bevisar att Freddy verkligen utnyttjade henne och de andra barnen sexuellt.  

 

Nancy har tidigare listat ut att det går att dra ut saker ur drömmarna och i ett desperat 

försök lägger hon sig ner för att sova så att hon ska kunna få med Freddy ut i 

verkligheten och döda honom. Nancy lyckas dra ut Freddy ur drömmen, skär halsen av 

honom och skriker ”you’re in my world now, bitch!”. Efteråt lämnar de kvar Freddy på 

golvet och bränner ner hela förskolan. Någon dag senare när Nancy och hennes mamma 

kommit hem till deras hus, ser hon Freddy i en spegel bakom mamman. Freddy kommer 

ut ur spegeln, hugger ihjäl mamman bakifrån och lämnar Nancy ensam och skrikandes 

kvar. Filmen avslutas med att The Everly Brothers trygga och dröminspirerande låt 

spelas än en gång. 
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3.1.1 Analys av webbsökningsscenen 

 

Bild 2. 

 

 

Samuel Bayer, A Nightmare on Elm Street, bildsekvenser ur filmen mellan 

00:35:07-00:35:47. 
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Jag har valt att analysera webbsökningsscenen utifrån nio stycken stillbilder, tagna i ett 

tidsspann på 40 sekunder (se bild 2). Scenen pågår i filmen mellan 00:35:07-00:35:47. 

Många av bilderna bjuder på intressanta teoretiska aspekter, andra är mest där för att 

tydliggöra händelseförloppet. De röda siffrorna i varje bilds övre högra hörn har jag 

placerat där.  

 

Scenen inleds med en etableringsbild som visar att platsen där scenen utspelar sig är i en 

bokaffär. Quentin undersöker med hjälp av en dator vad det är som kan ha drabbat 

honom och vad följderna av att inte sova kan vara. Det faktum att han använder en dator 

för sin undersökning är en indikation på att filmen är inspelad 2010. I originalfilmen 

hade således en liknande scen varit omöjlig. Bakom Quentins rygg syns en intressant 

målning som avbildar en förfallen teater där ett rampljus riktas mot en ensam figur på 

scenen. Märk väl att rampljuset även riktas mot Quentins sittande position. Rampljuset i 

målningen ser ut att styras av en man i en hatt, inte alltför olik Freddys ikoniska fedora. 

Möjligtvis symboliserar målningen och riktningen på ljuset att det är Quentins tur att dö 

då han och Nancy är de enda överlevande ungdomarna.  

 

Quentin gör en sökning på orden ”sleep deprivation” (sömnbrist) genom sökmotorn 

Gigablast. Sökningen genererar ett antal länkar med rubrikerna ”Insomnia’s Harsch 

Effects on your Life”, ”Sleep Deprivation: Psychosis and Mental Effieciency” och ”The 

Risk of Sickness and Insanity”. Förutom dessa rubriker projiceras även fem stycken 

bilder på skärmen. När jag med hjälp av samma sökmotor som Quentin använder gör en 

exakt likadan sökning, genererar den inte alls några bilder. Bilderna är alltså medvetet 

placerade i scenen.
113

  

 

De fem bilderna som Quentin tittar på är från vänster till höger Tom Paine’s Nightly 

Pest (Gillray, 1792), Nattmaran, en beskuren del av The Last Sleep of Arthur in Avalon 

(Burne-Jones, 1881-1889), Comforts of a Bed of Roses (Gillray, 1806) och När förnuftet 

sover. Alla bilder är välkända konstverk skapade mellan 1781-1889. Gemensamt med 

bilderna är att de alla, förutom Burne-Jones målning, illustrerar mardrömmar och 

övernaturliga element. Burne-Jones målning är skapad nästan 100 år efter de andra och 

avbildar kung Arthur som ligger på sin dödsbädd och inväntar det ofrånkomliga 
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slutet.
114

 Quentin navigerar sig in på länken med rubriken som lyder ”The Risk of 

Sickness and Insanity”. Texten förklarar att det är väldigt skadligt för psyket att vara 

vaken för länge och att alltför långa perioder utan sömn kan leda till sjukdom och 

vansinne. Bilden som illustrerar denna text är Goyas Saturnus slukar en av sina söner 

(Saturno devorando a un hijo, 1819-1823). Bilden visar hur titanen Saturnus, med stora 

uppspärrade ögon äter upp ett av sina barn. Målningen är en av De svarta målningarna 

som målades direkt på väggarna i Goyas hem.
115

  

 

Även om Quentin inte vill sova så vill datorn göra det. Denna bildsekvens kan tolkas på 

många olika sätt. Det kan vara en skämtsam gest från filmskaparna eller kanske ett sätt 

att föra handlingen vidare. Precis innan datorn slocknar visar den en rörlig bild på ett 

ensamt träd som faller som en siluett mot en ljusare bakgrund. Det går att dra paralleller 

till Friedrichs konst och de tidiga tyska skräckfilmerna där regissörerna inspirerades av 

bland annat Friedrichs ljussättningar och motiv. Det knotiga svarta trädet och de svarta 

fåglarna är kusliga och oroväckande. Det är svårt att veta om trädet är diegetiskt verkligt 

eller om Quentin redan somnat. Kanske är bilden av fåglarna och trädet en långsökt 

koppling till Alfred Hitchcock, regissören till skräckfilmen Fåglarna (The Birds, 1963) 

och slashergenrens ursprungsfilm Psycho. Hur som helst tappar Quentin till slut 

tålamodet, lägger ansiktet i handflatorna och reser långt bort till en värld som inte längre 

är hans egen. 

 

3.2 Bildanalys av konstverken När förnuftet sover och Nattmaran 

Bildanalyserna inleds med en beskrivning av bildernas denotationer, till exempel 

bildernas piktorala skikt där motiven och sättet de är gestaltade på beskrivs. När 

bildernas plastiska skikt analyseras görs en beskrivning av hur bilderna är uppbyggda i 

förhållande till bland annat färg form och textur. I analyserna diskuteras även viktiga 

symboliska och inexikala tecken som leder vidare till andra referentiella rum. Därefter 

analyseras bildernas konnotationer och hur de kan kopplas vidare till andra bilder eller 

annan text. Särskilt fokus riktas även mot bildernas kontext i Terror på Elm Street och 

vilken betydelse bilderna får i filmen. 

                                                 
114

 John Christian, “Burne-Jones, Edward,” Grove Art Online, Oxford Art Online, Oxford University 

Press, hämtad 21 december 2015, 

http://www.oxfordartonline.com.proxy.lnu.se/subscriber/article/grove/art/T012569 
115

 Luna, ”Goyas liv och verk,” 23. 



 

28 

3.2.1 När förnuftet sover kommer monstren 

 

Bild 3. 

 

En manskropp ligger med armarna framför ansiktet och med överkroppen över ett 

skrivbord. Mannen sitter i en länstol och är klädd i ålderdomliga kläder – mantel, 

knäbyxor, höga strumpor och låga skor. Ansiktsuttrycket går inte att urskilja då hans 

blick vänds ner i bordet och det axellånga kolsvarta håret faller utmed hans kinder. På 

skrivbordet ligger ritblock och ett antal pennor. På skrivbordets kortsida, mot 

betraktarens position syns texten ”El Sueño de la razon produce monstruos”. 

 

I bildens bakgrund syns flera olika sorters djur. Jag skymtar flertalet fladdermöss och 

ugglor, ett lodjur och precis bakom mannens rygg ser det ut som att en katt tittar fram. 

Lodjuret ligger ner bredvid mannen till höger i bild medan ugglorna och fladdermössen 

fladdrar omkring ovanför eller sitter bredvid. Det ser ut som att djuren förgäves försöker 

väcka honom. En uggla håller en av mannens pennor i klorna medan ugglan bredvid ser 

ut att vilja ha hans uppmärksamhet. Katten bakom hans rygg stirrar med vaka ögon mot 

betraktaren. 

 

När förnuftet sover är en etsning i akvatint i sepia-toner som är uppbyggd av djup 

skuggning. Mannen är placerad i bildens mitt medan djuren i det närmaste bildar en 

Francisco de Goya, El Sueño de 

la razon produce monstruos, 

1797-1799. 



 

29 

triangel upp mot bildens övre högra kant. Texten översatt till svenska lyder i princip: 

”när förnuftet sover kommer monstren”. Texten är svåröversatt eftersom ”sueño” både 

betyder sömn och dröm på spanska. Bilden har något kusligt och dystert över sig vilket 

jag bland annat grundar på mannens position. Det ser ut som att han försökt hålla sig 

vaken men somnat över skrivbordet av någon okänd anledning. 

 

Med tanke på bildens titel och motiv verkar det som att sömnen gett upphov till vilda 

drömmar om monster. Antingen illustrerar bilderna vad som händer i mannens 

undermedvetna eller så har monstren rymt från drömvärlden och hamnat ute i mannens 

värld. I en av skisserna som föregick När förnuftet sover finns några kommentarer 

skrivna av Goya. I övre marginalen har han skrivit ”dröm” och i undre marginalen står 

det skrivet ”konstnären sover/drömmer”, vilket indikerar att mannen som sover 

föreställer Goya.
 116

 Underst i marginalen finns en längre text som översatt till engelska 

lyder “Imagination, deserted by reason, begets impossible monsters. United with reason, 

she is the mother of all arts and the source of their wonders”.
117

 

 

Det är svårt att skilja på vad som är verkligt och overkligt I bilden – ett kännetecken 

som Fyhr menar kan förknippas med gotiska verk.
118

 Antingen illustrerar bilden det 

mannen drömmer eller också så har monstren rymt från mannens drömmar och hamnat i 

den sovande mannens diegetiska värld. Hur som helst verkar det inte som att monstren 

vill honom illa, snarare försöker de väcka honom så att han kan fortsätta med sitt arbete. 

Monstren är inte gestaltade som några fantasimonster utan som vanliga djur. Djuren har 

alla gemensamt att de är aktiva under natten och att de har ögon anpassade för mörker. 

 

Folke Nordström som undersöker det melankoliska i Goyas verk menar att fladdermöss 

traditionellt sett är förknippade med melankoli eftersom de oftast syns i skymning eller 

på natten och för att de lever på ödsliga, mörka och förfallna platser.
119

 Han påpekar 

också att lodjuret förr var en symbol för fantasi.
120

 Nordström drar även flera paralleller 

till melankoliska dikter, och till bilder som har ordet ”melankoli” i titeln där de 

avbildade personerna sitter i likadan pose som mannen i När förnuftet sover.
121

 Texten 

som fanns skriven på den andra skissen sammanfaller väl med ett stycke från författaren 
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Joseph Addisons text On the Pleasures of Imagination (1712).
122

 Addison skriver att när 

sinnet förvrängs av drömmar eller sjukdom blir fantasin överbelastad och skrämd av 

tusentals hemska monster som fantasin själv givit upphov till.
123

 

 

I När förnuftet sover hänger sig Goya åt människans nattsidor och melankoliska 

känslor. Hans kommentar talar både för nyklassicismen och upplysningens ledord 

förnuft som romantikens högsta dygd fantasi. Han menar att om fantasin låter sig styras 

utan förnuftet så uppenbarar sig otäcka monster. Det är endast när fantasi och förnuft 

förenas som vi hindrar oss från att falla i galenskap och då något meningsfullt kan 

skapas. Det är dessa dygder som tillsammans gett ursprung till konstarterna. Goya, som 

å ena sidan var klassicistisk konstnär, var även en av förgrundsgestalterna till den mer 

individuella, subjektiva och känslosamma rörelsen romantiken. Goyas ambivalens och 

förmåga att kombinera uttryck från nyklassicismen och romantiken visar sig tydlig i 

När förnuftet sover. 

 

Bilden har förutom sin samtida kontext i detta fall även en koppling till Terror på Elm 

Street. Bilden förekommer i en scen som förebådar en mardröm. Bilden är inte särskilt 

skräckinjagande, snarare dyster och lite kuslig vilket i sin tur kan vara skrämmande i 

sig. Både film och bild uppvisar element där det är svårt att veta om det som sker är 

diegetiskt verkligt eller om det endast sker i de berördas fantasi. Gränsen mellan det 

overkliga och det reella är väldigt svag.  
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3.2.2 Nattmaran 

 

Bild 4. 

 

I bilden är tre stycken gestalter synliga: en kvinna, en häst och något som ser ut att vara 

en fantasivarelse. Kvinnan ligger på rygg med ena armen hängandes ner mot golvet. 

Hennes avslappnade ansiktsuttryck får det att se ut som att hon sover. Hon är klädd i ett 

vitt åtsittande nattlinne som snor sig kring hennes kropp. Nattlinnet är någon nyans 

ljusare än hennes mjölkvita hy. Kvinnans färger är i stor kontrast till bildens övriga 

färgschema. De övriga färgerna är dunkla och går i mörkröda, bruna eller svarta 

nyanser. Bildens textur är målerisk och färgernas gränser är inte så tydliga utan smälter 

in i varandra. Hästen är helt svart och tittar fram bakom en av de mörkröda gardinerna 

som syns i bakgrunden. Dess ögon är kritvita, uppspärrade och ser galna ut, inte alls så 

som ögonen på en häst brukar göra. Närmast betraktaren syns även ett nattduksbord i 

rokokostil. På bordet skymtas en bok, en ask och ett glasföremål. 

 

Det mest iögonfallande är den lilla varelsen som sitter uppe på kvinnans mage. Varelsen 

är liten och satt men ser ändå ut att väga en hel del med dess robusta ben och armar. 

Den har inga kläder på sig, utan ser snarare ut att täckas av brun-grön päls. Dess ansikte 

har ett bistert uttryck med arga, gult lysande ögon, köttig näsa och spetsiga, stora öron 

som liknar öronen på en fladdermus. Bilden ger ett obehagligt och skrämmande intryck. 

Henry Fuseli, The Nightmare, 1781. 
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Varelsen stirrar rakt mot betraktaren vilket gör att den kusliga stämningen blir ännu 

tydligare. Det ser ut som att kvinnan legat och vridit sig i sömnen tills täcke och lakan 

fallit av. Kvinnan befinner sig i en dröm, vilket förtydligas av den drömlika hästen i 

bakgrunden. Med tanke på varelsen ovanpå henne verkar det som att kvinnan drömmer 

en mardröm. Konstverkets svenska titel – Nattmaran, får mig att tro att det är maran 

som sitter ovanpå henne. 

 

Det ser ut som att maran tagit henne i besittning, att den utövar någon slags äganderätt. 

Maran stirrar mot betraktarens position med en blick som säger att den som betraktar 

stör. Kvinnan har legat och vridit sig och det ser ut som att hon är fuktig av svett. 

Kvinnans avslappnade ansiktsuttryck och hängande kropp kontrasterar mot den 

mardröm hon troligtvis drömmer. Bildens måleriska textur får den även att se drömlik 

ut då linjerna inte är skarpa utan flyter ihop med varandra. Enligt nordisk folktro var 

nattmaran ett ondsint väsen som sades plåga människor i sömnen. Det sades att maran 

satte sig på människan och att ridas av maran blev synonymt med att drömma 

ångestfyllda drömmar.
124

 Målningen tycks ha influerats av tidens medicinska och 

psykologiska läror då folk trodde att mardrömmarna tog kroppen i besittning – 

framförallt den kvinnliga kroppen. Detta ledde till att kvinnor ombads att inte sova på 

rygg då det fanns risk att maran skulle sätta sig på en.
125

 Det finns även ett tydligt 

sexuellt tema med tanke på kvinnans pose och att hennes tunna nattlinne följer varenda 

tum av hennes slanka kropp. 

 

Det sexuella och skrämmande förenas i ett svårförglömligt scenario som var 

chockerande för sin samtid. Förutom denna målning gjorde Fuseli mellan 1790-1791 

ytterligare en version av Nattmaran. Utöver det har målningen kopierats och parodierats 

åtskilliga gånger vilket gjort att dess ryktbarhet fortsatt att spridas.
126

 I Nattmaran finns 

ett chockerande värde som många efterföljande konstnärer, författare och filmskapare 

eftersträvat att uppnå.  

 

I Terror på Elm Street figurerar konstverket tillsammans med flera andra klassiska 

konstverk. Maran skulle i denna kontext kunna jämföras med hur Freddy Kreuger 

gestaltas som en ondskefull demon som har förmågan att röra sig mellan olika världar 

                                                 
124

 Nationalencyklopedin, ”Mara,” hämtad 2015-12-20, 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/mara 
125

 Kohle, “Nightmare – Anxiety – Apocalypse,” 43. 
126

 Johannes Grave, “Uncanny Images: The ‘Night Sides’ of the Visual Arts Around 1800,” i Dark 

Romanticism, red. Felix Krämer (Berlin: Hatje Cantz, 2013), 32. 



 

33 

och levnadsstadier, mellan drömvärld och verklighet. Maran, med sina tydliga 

maskulina drag, fungerar som motpart till den feminina kvinna som han besitter. 

Liksom i Terror på Elm Street och många andra slasherfilmer finns en tydlig koppling 

till sex och unga kvinnor där det i regel alltid är en man som fungerar som filmens 

antagonist och plågoande. 

 

4 Tolkning av resultatet 
I kapitlet för tolkning kommer studiens tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

kopplas samman med det mest relevanta från bakgrundskapitlet och analyserna. Kapitlet 

är uppdelat utifrån de teorier som genomsyrat undersökningen. Tolkningen öppnar upp 

för diskussionskapitlet där studiens frågeställningar besvaras. 

 

4.1 Intermedialitet och transmediering 

Filmmediet är liksom andra medier en kanal som används för att överföra information. 

Utöver det, är filmen Terror på Elm Street även intermedial, eftersom flera olika 

medieformer används. Till exempel så kombinerar webbsökningsscenen karaktäristik 

från bland annat rörliga bilder, stillbilder, målningar, skriven text och konstverk på 

datorskärmar. Tillsammans skapar dessa kombinationer någonting unikt för slasherfilm 

som även är starkt självrefererande. Filmmediet bygger huvudsakligen på fotografi som 

rör sig i ett snabbt tempo vilket skapar en illusion om att motiven på fotografierna rör 

sig. Den tidiga skräckfilmen transmedierade även scentekniska färdigheter från 

teaterföreställningar, samt estetiska och kommunikativa drag från den gotiska romanen 

och romantiska målningar, vilket bidrog till att någonting ”nytt” kunde skapas.  

 

Resultatet av analyserna i studien tyder på att Terror på Elm Street inspirerats av den 

gotiska romanen och andra gotiska verk. Fyhr nämner i sin avhandling att filmen inte är 

någon skräckfilm, utan en gotisk film. Enligt hans definition faller mycket av filmen 

innanför ramarna om vad som karaktäriserar ett gotiskt verk. I filmen beskrivs en eller 

flera subjektiva världar utifrån huvudpersonernas känslomässiga intryck. När deras 

värld bryts ner och internaliseras i dem själva blir deras värld bokstavligt talat 

mardrömslik. Atmosfären av förfall syns i Freddys rostiga pannrum, men gäller även för 

karaktärernas psykiska tillstånd, eftersom de tror att de håller på att bli galna. Enligt 

Clovers definition av element som finns med i slasherfilmer, fungerar pannrummet även 

som filmens fruktansvärda plats där Freddy ofta mördar sina offer. Vidare i filmen 

förekommer ingen ordentlig lösning utan Freddy kommer tillbaka i slutet trots att 
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Nancy dödade honom. Enligt Lefflers beskrivning över gotiska romaner förstås Freddy 

som en ond makt som personifieras i en demonisk skepnad, och Nancy som den unga 

hjältinnan som dras in i ett händelseförlopp hon inte förstår. Nancy är, enligt Clovers 

definition, även filmens sista överlevande tjej. Det är även barnen som får betala för 

sina förfäders synder eftersom föräldrarna tog lagen i egna händer och mördade Freddy, 

vilket leder till att han kommer tillbaka för att hemsöka barnens drömmar. 

 

Precis som Fyhr skriver, så har klassiska gotiska motiv och teman transmedierats till 

versioner av sig själva som passar verkets tid. Skräckfilmen, som var bland de allra 

första filmgenrerna, har med tiden gett upphov till flera olika undergenrer. Mycket av 

Clovers forskning om slasherfilmer hämtade hon från skräckfilmen Psycho, som från 

början var en bok (Bloch, 1959). Populära gotiska romaner som Dracula och 

Frankenstein transmedierades tidigt till filmer och sedan dess har otaliga filmer om 

dessa populära filmmonster producerats, bland annat Dracula Untold (Shore, 2014) och 

Victor Frankenstein (McGuigan, 2015). Walpole inspirerades av Battista Piranesis 

etsningar när han beskrev de förfallna och labyrintiska miljöerna i The Castle of 

Otranto. Walpole bevittnade senare målningen Nattmaran under dess premiärvisning i 

London och fann den chockerande. Samma målning var en transmediering av den 

skandinaviska myten om maran som tog sovande kvinnor i besittning.  

 

4.2 Intertextualitet och självrefererande uttryck 

Skräckfilmer i stort och slasherfilmer i synnerhet är väldigt flitiga med användandet av 

självrefererande uttryck och intertextuella referenser. Framförallt då en äldre skräckfilm 

visas på en tv i filmens bakgrund, vilket mer är regel än undantag i slasherfilmer. 

Konstverken i Terror på Elm Street är illustrationer av mardrömmar och förebådar att 

något ondskefullt är på väg att hända. Målningarnas självrefererande element, anser jag 

vara en av orsakerna till att de medvetet placerats i filmen.  

 

En del av skådespelarnas repliker i Terror på Elm Street är lika mycket ämnade åt 

karaktärerna i filmen som till publiken. En självrefererande replik kan vara då Freddy 

frågar: ”remember me?” eftersom både publiken och ungdomarna sett honom förr – 

publiken i någon av de andra filmerna i serien och ungdomarna när de var barn. När 

Nancy skär halsen av Freddy och skriker: ”you’re in my world now, bitch!” är detta 

troligtvis en intertextuell koppling till de gamla filmerna, där Freddy använder sig av en 

liknande replik och ofta kallar sina offer för just ”bitch”.  
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Skräckfilmsregissörer är kända för att hylla och låna från andras filmer. Förekomsten av 

Goyas och Fuselis konstverk i Terror på Elm Street kan vara en hyllning till dem 

eftersom de båda konstnärerna är förgrundsgestalter för kuslig, mörk och skräckfull 

konst. Konstverken kan även vara intressanta detaljer för dem som har den specifika 

typen av kulturellt kapital och känner igen konstverken med deras bakgrundshistoria.  

 

Vid webbsökningsscenen uppenbarar sig konstverken precis innan Quentin hamnar i 

Freddys värld, som ett dåligt omen som antyder steget in i mardrömmen. Samma sak 

sker i scenen i klassrummet då Kris faller i sömn och flera av Goyas konstverk 

framträder i hennes kursbok. I dessa fall har konstverken placerats i anslutning till 

ögonblicket då karaktärerna passerar gränsen mellan vakenhet och dröm. Goyas 

mytomspunna målning Saturnus slukar ett av sina barn syns i webbsökningsscenen 

tillsammans med en text om sjukdom och vansinne. Målningen är en av De svarta 

målningarna som Goya målade direkt på väggarna i sitt hem, då han blivit döv och 

isolerad från omvärlden. Målningen är mörk, skrämmande och konnoterar till 

sinnessjukdom och galenskapen som drabbar den som inte sover. Konsttemat är 

påtagligt i filmen eftersom Nancy är väldigt konstintresserad och skapar egna målningar 

och ritar egna teckningar genom filmens gång. Hennes rum är även fyllt av konstverk 

vilka dock inte fyller samma funktion som konsten i anslutning till mardrömmarna.  

 

I filmen finns det en filmsekvens när Quentin och Dean lägger ansiktet i handflatorna 

och börjar drömma. När de börjar drömma kommer monstret, nämligen Freddy som 

terroriserar deras medvetande. Både Quentin och Dean sitter ner i en position som 

påminner om den Nordström hänvisar till melankoli och om den sovande mannens 

position i Goyas konstverk När förnuftet sover. I scenen när Nancy är på väg att dra ut 

Freddy ur drömvärlden och in i hennes verklighet är Freddy positionerad över Nancy på 

ett sätt som påminner om motivet i Nattmaran. Dessa exempel ur filmen, tillsammans 

med de båda konstverken, är typexempel på när gränsen mellan verklighet och dröm 

löses upp. Dessa konstverk blir på så sätt självrefererande eftersom de illustrerar 

mardrömmar i en film om mardrömmar.  
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Bild 5.  

 

 

Bild 6. 

  

Samuel Bayer, A Nightmare on Elm Street, bildsekvens ur filmen 

00:08:42. 

 

Samuel Bayer, A Nightmare on Elm Street, bildsekvens ur filmen 

01:26:47. 
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4.3 Postmodern populärkultur 

 

[K]ulturproducenterna har inget annat att tillgå än det förflutna: att imitera redan döda 

stilar, att tala genom alla masker och röster som finns lagrade i den nu globala kulturens 

imaginära museum.
127

 

 

Detta citat, som jag även inledde min studie med, är hämtat från kulturkritikern Frederic 

Jameson som talar om postmodernitet. Jameson menar att den postmoderna 

populärkulturen är uppbyggd av pastischer, det vill säga intertextuella lån. Han menar 

att varken filmregissörer, författare, konstnärer eller musiker har något val än att härma 

äldre kulturproducenter och återuppta stilar som tillhör det förflutna.
128

 Enligt Jameson 

är det utmärkande för det postmoderna att kombinera uttryck och stereotyper från det 

förflutna.
129

 Simon Lindgren, författare till boken Populärkultur – teorier, metoder och 

analyser skriver att begreppet ”postmodernitet” tenderar att användas i alla möjliga 

sammanhang utan att någon som helst förklaring ges. Enligt honom blir postmodernitet 

trots det aktuellt när populärkultur berör gränsen mellan finkultur och populärkultur.
130

  

 

I denna studie blir idén om postmodernism aktuell om Goyas och Fuselis konstverk 

karaktäriseras som finkultur och nyadaptionen av slasherfilmen Terror på Elm Street 

som populärkultur. Inom slasherfilmer är det mer eller mindre praxis att en äldre 

skräckfilm visas i filmen. Detta förfarande lyser dock med sin frånvaro. Istället visas 

konstverk från 1700-talet på en datorskärm i filmen vilket gör Terror på Elm Street mer 

postmodern i det avseendet att barriären mellan ”finkultur” och populärkultur rivs ner. 

På så sätt förenas de båda medieformerna till någonting unikt inom slasherfilm. 

 

5 Diskussion av resultatet 
Studiens frågeställningar var: ”om det finns, vilka stilmässiga och tematiska likheter 

finns det då mellan bilderna När förnuftet sover och Nattmaran och filmen Terror på 

Elm Street?” samt ”vilken betydelse kan Goyas och Fuselis bilder få i filmen Terror på 

Elm Street?”. Genom hela studien urskiljer jag tematiska och stilmässiga likheter mellan 

konstverken och filmen, vilket främst rör sig om konstverkens gotiska drag som 

återspeglas i filmen. När förnuftet sover är kuslig medan Fuselis målning är mer 

skrämmande med sexuella anspelningar. Maran ser också ut att, likt Freddy, vilja 
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kvinnan illa. Det finns stilmässiga tendenser som förenar konstverken och filmen, som 

exempelvis det mörka, drömska och fantasifulla. Även tematik som mardrömmar, 

subjektiva känslor och det undermedvetna går att finna i såväl konstverken som i 

filmen. Dessa tendenser utmärker gotiska och mörka romantiska verk vilket betonar att 

detta arv lever kvar i bland annat Terror på Elm Street.  

 

Goyas och Fuselis konstverk blir i filmen självrefererande uttryck som förebådar att 

någonting ondskefullt är på väg att hända. Inom slasherfilmer är självreferenser vanligt 

förekommande och mer eller mindre en genrekonvention. I sin avhandling skriver Fyhr 

om ”den mystiska tavlan” som är förekommande i en del gotiska romaner. Det kan röra 

sig om tavlor som kan visa eller antyda något som kommer ha betydelse för 

karaktärernas öde.
131

 Konstverken i Terror på Elm Street kan möjligtvis fylla ett 

liknande syfte. Min första tanke var att konstverken fungerar som en kuslig kuliss eller 

en häftig detalj i bakgrunden – vilket de troligtvis också gör. Utöver det finns det även 

en lång tradition tillbaka till romantiken som filmskaparna kanske medvetet eller 

undermedvetet hyllar. Under romantiken uppkom en teori om ”allkonstverket” vilket 

skulle vara en form av medium som lyckades integrera de olika konstarterna till en 

samverkande helhet. Bland annat gjorde Wagner, med sina grandiosa musikdramer, 

flera försök att skapa denna typ av (på tyska) ”gesamtkunstwerk”.
132

 Det kan diskuteras 

om inte filmmediet lyckats med att integrera, om inte alla så åtminstone, flera 

konstformer och förenat dem till en enhet. I Terror på Elm Street finns såväl diegetisk 

som icke-diegetisk musik, dialog, konstverk, rörliga bilder, myter och även rim som 

lyder ”one, two, Freddy’s coming for you…”. Hur som helst så är Terror på Elm Street 

en komplex blandning av olika uttryck som är svåra att spåra tillbaka till deras 

originella ursprung. Men om teorin om intertextualitet stämmer och om alla texter är 

sammankopplade, finns kanske trots allt en möjlighet att hitta var de olika uttrycken 

härstammar från. 

 

Jameson skriver att kulturproducenterna tvingas att imitera döda stilar. I motsats till 

honom tror jag inte att dessa stilar är döda, endast transmedierade och förvandlade till 

en form som passar kulturproduktens samtid. På så sätt är romantiska och gotiska 

uttryck högst levande inom vår kultur än idag. Likaså är transmedierings- och 

adaptionsforskning aktuell med tanke på att konstnärliga uttryck hela tiden 
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transformeras och görs om för att passa exempelvis filmens, konstverkets eller 

romanens kontext. Denna typ av forskning är viktig eftersom den visar att vi inte är 

historielösa, utan att mörka och gotiska uttryck ingår i en lång tradition av mänskliga 

tecken som existerar i den globala kulturens känslomässiga rymd. I denna studie har jag, 

med början i 1700-talet, undersökt en väldigt begränsad del av mänskliga uttryck och 

uttrycksformer. Det hade varit intressant att gå ännu längre tillbaka i historien, då 

varken begreppet romantiken eller den gotiska romanen var påtänkt, för att se vad som 

då var det främsta mediet för skräcklika uttryck. Var det folksagor som Rödluvan och 

vargen som berättades muntligt mellan människorna, eller kanske kyrkans bilder av 

kättare som brann eller torterades i helvetets eviga käftar? Någonstans där emellan 

kanske en ung och godhjärtad huvudperson, inte alltför olik Nancy i Terror på Elm 

Street, tvingas kämpa för sitt liv för att inte förgås av en demonisk ondska.  
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6 Sammanfattning 
Studien undersöker användningen av Goyas etsning När förnuftet sover kommer 

monstren och Fuselis oljemålning Nattmaran som förekommer i slasherfilmen Terror 

på Elm Street (2010). Konstverken är placerade i en scen där konstverken bland annat 

får en självrefererande roll eftersom det som sker i konstverken även sker i filmen. 

Syftet med studien är att undersöka vad konstverken fyller för funktion i filmen och att 

undersöka om det finns stilistiska och tematiska likheter mellan konstverken och filmen 

trots att det skiljer ungefär 200 år mellan dem. De båda konstverken analyseras 

semiotiskt och filmen analyseras främst utifrån studiens teoretiska perspektiv: 

intermedialitet, transmediering och intertextualitet.  

 

Resultatet visar att slasherfilmer och skräckfilmer är väldigt flitiga med användandet av 

intertextuella referenser och självrefererande uttryck men att det är svårt att veta exakt 

vad konstverken har för betydelse. Tidigare forskning visar att tidig skräckfilm 

inspirerades av gotiska romaner och romantiska konstverk vilka transmedierades till 

filmmediet när det var tekniskt möjligt. Mellan konstverken och filmen går det att hitta 

flera stilmässiga och tematiska likheter som är typiska för det som började framhävas 

under romantiken. Terror på Elm Street (2010) bär på flera postmoderna drag, bland 

annat eftersom filmen kombinerar uttryck från det förflutna och berör gränsen för vad 

som ses som fin- respektive populärkultur. 
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