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Inledning 

 

År  2002 greps den amerikanske filmregissören Fred Vogel i tullen till Kanada. Han var på väg till 

en filmfestival där han skulle visa upp sin senaste film. Väskan med filmen beslagtogs och Fred 

Vogel stod misstänkt för att det som visades på filmen var ett riktigt material och att det alltså rörde 

sig om en så kallad Snuffmovie, där människorna på filmen hade torterats och bragts om livet på 

riktigt. Filmen hade fått namnet August Underground
1
 och blev snart kultförklarad, inte minst av 

anekdoten om vad som hände i tullen, men även de myter som kretsar kring filmen och dess 

inspelning. 

Projektet August Underground kom senare att utvecklas till en trilogi, en trilogi som räknas till 

bland det otäckaste och det mest groteska som någonsin gjorts på film. De omtalade orsakerna till 

varför denna trilogi chockerar till den grad den gör, ligger i trilogins form. En form som strävar 

efter att imitera Snuffmoviegenren, som i sin tur gör anspråk på att dokumentärt skildra mord eller 

tortyr. Den genre som August Underground skapat har sina rötter i den tidiga sensationsfilmen och 

har via ny teknik - VHS-kameran, övervakning och Youtube.com, utvecklats till att representera den 

kollektiva bilden av hur Snuff ser ut idag. Detta har resulterat i att August Undergroundtrilogin har 

levt på spekulationerna som cirkulerat, huruvida filmerna är på riktigt, alltså Snuffmovie, eller om 

det är fejk.  

Det som gör filmerna så intressanta för oss är hur man gjort filmerna och hur man lyckats så väl 

med sin marknadsföring. Filmerna diskuteras flitigt på internet och når bara fler och fler nya tittare. 

Filmerna saknar egentlig budget och lyckas ändå chockera och äckla sin publik. Vad är det som gör 

att de här filmerna lyckas skrämma livet ur en publik som mer eller mindre skrattar åt klassiska 

skräckfilmer som Texas Chain Saw Massacre
2
  eller Friday the 13

th3
? 

 

                                                 
1 August Underground, Fred Vogel, USA 2001 

2 Texas Chain Saw Massacre, Tobe Hopper, USA 1974 

3 Friday the 13
th

, Sean S Cunningham, USA 1980 
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Syfte 

Vi vill med den här uppsatsen visa hur regissören Fred Vogel fångar en mediekultur och filmteknik 

som får oss att ifrågasätta om de filmer han spelat in verkligen är på låtsas. Vi vill undersöka hur 

Fred Vogel använder sig av privata/dokumentära förlagor för att återskapa en realism i sin August 

Undergroundtrilogi. Vi vill även undersöka August Undergrounds form för att se hur bilden av 

Snuff ser ut, eftersom Snuff kanske inte existerar och ändå kan vi känna igen den i August 

Underground. Vi tror att anledningen till att August Undergroundfilmerna chockerar som de gör inte 

ligger i det extrema våld som utförs, inte heller i sadismen, pornografin eller andra otrevligheter 

som dessa filmer kan erbjuda, istället chockerar August Underground genom sin geniala form. Vi 

vill med den här uppsatsen försöka ringa in en mediekultur och en form. Dels genom att påvisa en 

trend, en trend som har en historisk linje med en bakgrund som tar sin början i televisionens jakt på 

det privata, äkta eller verkliga livet. Vi vill även belysa att denna form eller grepp återskapas och 

används i vanlig spelfilm. För att kunna göra detta måste vi först belysa ett antal genre historiskt, 

för att kunna visa hur August Underground genom att blanda och ta, fångar en bild av hur vi tror att 

Snuff verkligen ser ut om vi skulle hitta den. 

 

Frågeställning 

 Hur lyckas Fred Vogel chockera sin publik? 

 Vad är det för mediekultur Fred Vogel relaterar till? 

 Vilka referenser går att se till annan film, det vill säga spelfilm? 

 

 

Metod 

 

Uppsatsen är en närstudie av de tre filmerna i Fred Vogels Augustundergroundtrilogi. Uppsatsens 

metod är jämförande. Studien undersöker hur filmerna är uppbyggda för att ge skenet av att skildra 

verkligheten eller imitera Snuffgenren. Eftersom filmerna är uppbyggda i klipp, med en känsla av 

att klippen är slumpmässigt filmade, kommer fokus att ligga på formen. Någon narrativ studie 

kommer egentligen inte göras, utan fokus kommer att ligga på scenerna en i taget.  
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Material 

 

August Underground är en trilogi, som är svår att passa in i en genre. Den gör anspråk på att vara 

Splatter, Gonzo och Snuff. Att filmerna är så svårdefinierbara ligger i dess form och upplägg. Att 

kalla filmerna banbrytande känns lite djärvt, med tanke på att filmerna imiterar och lånar ur en 

mängdtidigare filmer och klipp. August Underground drar dock formen till sin spets och imiterar 

det som idag uppfattas som Snuff. Vi har sett August Underground 1-3, vilka vi använder som 

diskussionsunderlag. Denna uppsats diskuterar en mängd filmer, genrer, TV, tidningar och fenomen 

på Internet. Eftersom Snuffbegreppet är en slags kulturell konstruktion och myt kommer vi också 

att använda oss av tidningar som skrivit om Snuff och söka aktivt i filmforum för att få fram ett 

diskussionsunderlag för bilden/myten av Snuff. Det är svårt att göra en direkt avgränsning då de 

bilder uppsatsen diskuterar inte är bundet till ett medium, utan förekommer överallt, på Internet, 

inbakat i film eller TV. Vi ser bildtekniken som en form och en berättarteknik och kommer att 

försöka täcka in och referera brett, för att ringa in den mediekultur studien syftar till. Uppsatsen 

förhåller sig till David Kerekes och David Slaters bok Killing for Culture: An Illustrated History Of 

Death Film From Mondo to Snuff
4
 och även dokumentärfilmen Snuff – a Documentary About 

Killing on Camera
5
 som båda diskuterar kring Snuff, både historiskt och kring själva myten om 

Snuff-filmen. Vi har även sett filmen A Perverts Guide to Cinema
6
 som en inledande inspiration, 

där den excentriske professorn Slavoj Zizek gör små-freudianska tolkningar av en mängd filmer 

inom skräckfilmsgenren.  

 

Genomförande och bearbetning av material 

Vi har sett Fred Vogels filmer tillsammans ett flertal gånger och även plockat ut enskilda scener som 

vi sett ytterligare några gånger. Under bearbetning Fred Vogels tre filmer har anteckningar av egna 

reflektioner förts och därefter har materialet bearbetats genom tematisering för att urskilja teman 

och betydelser. Scenerna ur de tre filmerna ställs mot andra scener ur andra filmer eller 

                                                 
4 David Kerekes and David Slater, Killing for Culture: An Illustrated History Of Death Film From Mondo to Snuff, 

London, Creation books, 1995  

5 Snuff – A Documentary About Killing on Camera, Paul von Stoetzel, USA 2008 

6 The Pervert´s Guide to Cinema, Sophie Fiennes and  Slavoj Zizek, USA 2006 
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nyhetsinslag, TV-program eller Youtube. Detta för att visa hur Fred Vogel tolkar vårt sätt att se och 

tolka in verkligheten i dessa. Vidare har likheter och skillnader sammanställts och analyserats. Aktiv 

sökande på Internet har utförts efter de genrer som nämns i begreppsförklaringen. Detta för att få 

den historiska bakgrunden för de genrer som vi anser ligger till grund för den genre som Fred Vogel 

skapar i och med August Undergrund. Vi anser att August Underground skapat en ny slags genre. 

En genre som uppstått i Fred Vogels tillvägagångssätt, genom att använda kamera och ljussättning 

för att mörka skräckeffekternas fel och brister. Här uppstår en amatörfilmskänsla, men det som 

känns amatörmässigt är inte mördandet, utan filmandet. Där i uppstår genren, en genre som vi 

känner igen från en mängd olika områden inom populärkulturen.  

 

Urval 

De filmer som vi jämför studien med har vi dels sett tidigare, men även sett om för att uppdatera oss 

avseende just den scen vi kopplar ihop med uppsatsens syfte. Urval av dessa scener har gjorts av 

vår förförståelse i ämnet och genom att aktiv söka på Internet, i filmforum och i tidningar. Dessa 

filmer och scener har valt på grund av att de är bäst lämpade för studiens syfte. Vi går inte in och 

beskriver August Undergrounds scener i detalj, detta görs endast för att poängtera något och i den 

mån det behövs. I fråga om TV-program kan en viss generalisering ske, ‖Reality-TV‖, då det idag 

dagligen sänds TV-program innehållande sensationellt material, där människor omkommer, 

förolyckas, förnedras eller gör bort sig.  

 

Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att det finns en viss förförståelse i ämnet och att det troligen påverkat de teorival 

som ligget till grund för analysen. Det material som vi ställer August Underground mot är i första 

hand filmer vi sett innan vi börjat med den här studien, men det finns även filmer som vi känt att vi 

varit tvungna att se, men där vi faktiskt inte orkat se hela filmerna på grund av dess påfrestande 

innehåll. I dessa fall är vi medvetna om att vi generaliserar dessa filmer i en hel genre, exempelvis 

mondo-filmerna, Faces of Death
7
 – Traces of Death.

8
 Vi ser inte generaliseringen av dessa filmer 

som något problem, då vi nämner dessa filmer mest som en genre. 

                                                 
7 Faces Of Death,  John Allan Schwarz, Japan 1980 

8 Traces Of Death, Damon Fox, USA 1993 
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Begreppförklaringar 

 

Gore  

Är en skräckfilmsgenre där mycket av fokus är koncentrerat till makeupeffekter. Målet är ofta att 

dessa effekter ska se så verklighetstrogna ut att publiken ska kunna tro att exempelvis denna mage 

skärs upp på riktigt, att dessa inälvor är riktiga inälvor och så vidare. Goreeffekter handlar ofta om 

att så verklighetstroget som möjligt skildra diverse fysiska inslag som amputeringar av kroppsdelar 

eller uppkastningar av diverse slag. Gorefilmer går ofta ut på att beröra åskådaren med äckel. 

 

Splatter 

Splatter har sina likheter med genren gore i form av makeupeffekter, fast med skillnaden att splatter 

gärna har en stark underton av humor. 

 

Troma Entertainment   

Är ett oberoende filmbolag som skapat sig en egen genre utifrån den sorts filmer som de producerar. 

En Tromafilm har ofta låg budget och fokuserar på våld, kroppsuppstötningar och blod blandat med 

pornografiska inslag. 

 

Mondo 

Mondo kallas även shockumentary och är en genre som går ut på att visa chockerande filmer på 

döda människor och djur eller människor och djur som avrättas, torteras eller misshandlas. Ofta 

innehåller mondofilmer en speakerröst för att ge åskådaren intrycket att det som visas är på riktigt. 

Ofta marknadsförs dessa mondodokumentärer med att de är bannlysta. 

 

Gonzo 

Gonzo sägs vara skapad av Hunter S Thompson och är en reportageform där reportern själv är med 

och skapar nyheten. När vi pratar om Gonzo, menar vi att kameramannen är med och skapar/deltar i 

händelserna/filmen. 



 

9 

 

 

 

Tribal Terror 

En myt om att ett filmteam ger sig in i djungeln och utnyttjar infödingar istället för att betala 

skådespelare eller för effekter i sin film. Infödingarna ska alltså dö på riktigt i dessa filmer.  

 

Amatörporr 

Pornografi där ingen av de medverkande är med för att tjäna pengar. Utan pornografin spelas in av 

ett exhibitionistiskt syfte. Genren har etablerat ett formspråk där även filmandet bör vara av 

amatöraktig karaktär. 

 

P.O.V  

Point Of View. Benämning för pornografi inspelad ur ett förstapersonsperspektiv, där kameran är 

placerad för att låta åskådaren ta plats som en av aktörerna. De andra skådespelarna adresserar 

kameran som en person. 
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Teori/Teoretisk bakgrund 

Visuell Kultur 

 

Vår tid präglas av ett överflöd av information i form av bilder. Att kunna förstå och tolka bilder, 

förstå deras sammanhang och betydelse är en grundläggande förutsättning i en internationalisering 

och interkulturell kommunikation. Realism är något som varit ett fundamentalt mål för många 

konststilar, eftersom konsten reflekterar det samtida samhället.
9
 Vad som gör att bilden uppfattas 

som realistisk är något som har förändrats genom historien.
10

 I och med kameran och fotografiets 

intåg kom diskussionen att inte bara handla om realism, utan också om äkthet och autenticitet. Då 

fotografiet kunde enklare reproduceras i kopior. Filosofen Walter Benjamin beskriver hur vår 

upplevelse av en bild är starkt beroende av bildens autenticitet.
11

 Äktheten Benjamin talar om 

handlar främst om original kontra reproduktioner av en bild. När man pratar om rörliga bilder, 

ligger inte deras värde i unicitet, utan värdet ligger i estetik, kulturell- och socialt värde. Exempelvis 

får bilder som sänds samtidigt på flera kanaler stor trovärdighet i fråga om nyhetsvärde. Men vi ser 

i alla fall en klar koppling mellan Benjamins äkthet när det gäller Snuff, eftersom det finns en tydlig 

mytbildning runt Snuffen. Eftersom Snuff måste ha någon form av avsändare för att det ska gå att 

bedöma materialets äkthet och eftersom denne avsändare inom populärkulturen porträtteras som en 

privatperson, eller en hemlig krets av privatpersoner som tjänar pengar på att filma mord, bör 

antalet kopior spela en stor roll i fråga om materialets äkthet och hur vår upplevelse av materialet 

bedöms. Benjamin menar att originalet är mer autentiskt än sina kopior. Vi tar i vår uppsats upp en 

myt som vi kallar ‖det upphittade videobandet‖, en myt som härstammar från hur Snuff porträtteras 

i spelfilmen. Myten går ut på att avsändaren är otydlig, okänd eller befinner sig på ett avstånd som 

gör att denne blir ‖främmande‖. Vi menar att ett sådant avstånd gör kopian mer autentisk, dels 

eftersom denna myt ofta syftar till ett upphittat original, eller en av få kopior.  

Samtidigt är vi medvetna om att internet gör att den här diskussionen om autenticitet i fråga om 

antal kopior blir lite fel, eftersom kopior sprids snabbare via internet, utan att förlora lika mycket 

värde i fråga om autenticitet. Men bilder som sprids över internet, kan förhålla sig på liknande vis, 

                                                 
9 Marita Sturken and Lisa Cartwrigth, Practices of Looking, Oxford University Press, New York, 2005, sid 111 

10 ibid 

11 Ibid sid 123 
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bilder med en otydlig avsändare orsakar ständigt nya debatter, vare sig det gäller bilder på påstådda 

misshandlingsscener
12

 eller påstådda bevis för att döda kändisar lever.
13

  

Bilder som dagligen bombarderar oss genom internet och TV-nyheterna, får ett starkt värde i fråga 

om autenticitet. Bilderna från 9/11 som har visats om och om igen i olika TV-kanaler och ett av 

klippen på Youtube visar över 6 miljoner visningar. Vi har sett dem så många gånger att det måste 

ha hänt.
14

 I boken The State Of the Real skriver Sutton: 

 

The trauma of this ‖live‖ video images of death is that they look almost too 

real to be real.
15 

 

Men, dessa bilder fyller en viktig funktion, nämligen att dessa bilder kan bevisa för oss är att det 

inte är vi som är döda.
16

 Detta är något som vi kommer att ständigt återkomma till, vi dras till det 

mörka och hemska, dels därför att det är autentiskt, men också i en fascination och lättnad över att 

det inte är vi själva som är de drabbade. I kontrast till detta bör nämnas att de flesta ögonvittnen från 

9/11 berättade att de upplevde händelsen som att de var med i en film.
17

 Där filmen då kommit att 

symbolisera det overkliga. Samtidigt är vi otroligt tränade i att förstå vad det att är vi ser på TV och 

på film. Att se och avbilda verkligheten, är något som sedan realityvågen uppstod i TV, fortsatt att 

fascinera och även muterat ut i olika grepp i både film och television. Detta att skildra vanliga 

människor i olika miljöer, som i dokusåpavärlden då människor ska agera bartenders eller får bo 

tillsammans i ett hus, eller på en öde ö ihop. Utifrån detta har vi skapat oss en bild som ser ut som 

det kan tänkas förmodas se ut. Bilden av verkligheten har formats under en lång tid. Vad som tolkas 

som ‖verklighet‖ på film har istället kommit att bli en motsats mot den välputsade fasad som 

Hollywoodfilmen målar upp. Där en perfekt bild snarare fungerar som en fasad eller distans, snarare 

än att göra åskådaren tveksam till var gränsen går för vad som är verkligt. Filmens utseende är en 

hypermedial kuliss, det vill säga en allt för polerad och vacker bild, som består av flera olika typer 

av media i form av specialeffekter och en allt för manipulerad bild, som blir till en form att hålla 

fast vid när filmen är otäck. En bild med distans. Vi känner igen och tolkar specialeffekter i film, 

där effekten av specialeffekten blir att den ses mer som ett fyrverkeri eller attraktion än att fungera 

                                                 
12 Carl V Andersson, Expressen http://www.expressen.se/Nyheter/1.1682573/filmen-som-oppnade-en-mordutredning  

13 Hittades egentligen på aftonbladets webbtv http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/mj58_09/article5715784.ab  

Dn skriver om det på http://www.dn.se/blogg/markligheter/2009/09/02/michael-jackson-lever-4564 

14 Damien Sutton, State of the Real, sid 19 

15 ibid 

16 ibis 

17 ibid 

http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/mj58_09/article5715784.ab
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som en illusion.  

Istället är det från televisionen vi lärt oss att tolka bilden av det ‖verkliga‖, inom televisionen växer 

fascinationen för det verkliga och det privata fram. Program som visar ‖normala‖ familjers liv 

fångar tittarna under 70-talet. MTV lanserar The Real world
18

 1992, ett program där man satt ihop 

ett gäng spännande unga människor i en lägenhet och filmat resultatet. Även om programmet skulle 

spegla ‖verkligheten‖, klipptes ‖opassande‖ delar bort ur programmet. Genom televisionen kan vi 

nu också få ta del av kända och rika människors liv. Program som Access Hollywood
19

 och 

Lifestyles of the Rich and Famous
20

 ger oss en inblick i rika människors livsstil. Televisionen ger 

oss ‖access‖, TV är ett medium som för oss närmare, trots kamerans uppenbara närvaro. Kameran 

både avslöjar och ger oss inblick. TV-program som exempelvis Uppdrag Granskning
21

 och 

Insider
22

 är typexempel på hur TV både avslöjar och ger åskådaren access, eller placerar publiken 

mitt i hetluften. TV-program som Americas Funniest Homevideos
23

 har etablerat ett uttryck gällande 

privatinspelade videofilmer. Dessutom etablerat ett slags reality-regelverk, där innehållet måste vara 

på riktigt, eftersom man tävlar. Amatörupptagningar från katastrof- och olycksplatser följer samma 

estetiska uttryck, i form av dålig bildkomposition, taskig vitbalans och ganska dålig bildkvalité. 

Men samtidigt har detta uttryck fått en slags status som avbildare av verkligheten. Inom pornografin 

växer fascinationen för amatörinspelat material fram. Även här gäller samma regler, ljussättningen 

bör vara obefintlig, bildkompositionen kan vara en skakig handkamera eller en ‖dold‖ kamera som 

agerar vouyeristiskt, avslöjande.  

Det vi idag kallar för reality-tv har funnits sedan mitten av 80-talet. Billiga handhållna kameror, 

kombination med CCTV övervakningskameror, har varit vad som både möjliggjort och utvecklat 

genren och dess sub-genrer. Den billiga kameratekniken har även stått som grund för subgenres 

inom den här typen av TV, som Caught on Camera eller You've been framed som använder sig av 

material från en handhållen amatörkamera och program som Really Caught in the Act och 

Crimewatch UK som istället utnyttjar övervakningskamerornas bilder.
24

 Populariteten och 

variationen hos dessa program har formligen exploderat i USA och om man tittar på programmens 

taglines hittar man ‖Shocking, real footage you have to see to belive!‖
25

 och ‖No scripts! No actors! 

                                                 
18 The Real World, Mary-Ellis Bunim and Jonathan Murray MTV, USA 1992 

19 Access Hollywood, Ann Lewis, Usa 1996 

20 Lifestyles of the Rich and Famous, Dennis Coleman and Jim Cross, USA 1984 

21 Uppdrag Granskning, Nils Hansson SVT, Sverige 2001 

22 Insider, Robert Aschberg TV3, Sverige 200? 

23 Americas Funniest Home Videos, Eric Fleming and Neil Gordon, USA 1990 

24 The State of the Real, Sid 64, Lennart van Oldenborgh, I.B. Tauris, UK 2007 

25 Cops, John Langel, USA 1989 -  
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No reconstructions!‖
26

 vilket egentligen skulle kunna vara taglines hos en mondofilm, exempelvis 

Faces of Death
27

, där man från början hade en tagline som löd;  ‖The most shocking film ever 

before complete uncensored‖.
28

 Senare byttes denna tagline ut mot ‖Banned in 46 countries!‖. En 

tagline som också den syftar till att även om filmen inte är svårtillgänglig skapa en myt om att den 

är det och på så sätt ge den ett mer autentiskt anspråk. En kopia av en film som är förbjuden 

överallt, gör innehållet mer spännande. TV-program som Cops och Caught on the Camera använder 

sig istället av upprepning för att skapa autenticitet något som bidrar till deras popularitet. 

Populariteten och fascinationen hos de här TV-programmen skriver Lennaart van Oldenborgh i 

boken The State of the Real ligger i att bilderna visar händelser som normalt inte drabbar oss, men 

som ändå sker runt om i världen och att detta upplevs som mer verkligt än vår egen verklighet. 

Spänningen ligger i bildernas nära liv och död-situationer och även om personerna oftast överlever i 

de här programmen ligger bilderna bara ett litet steg från att vara Snuff.
29

 För vad dessa program 

ständigt erbjuder är en glimt av en verklighet som bara är tillgänglig under traumatiska ögonblick.
30

 

Fascinationen för de här bilderna bereder väg för en verklighets fetischism: 

 

the video clip is more reality fetish than evidence, as it is replayed over and over, slowed down, 

grabbed, processed, de- and re-constructed for our entertainment and horror. The video clip here 

stands for a reality (of horror) that cannot be known but which must at the same time be contained.
31  

 

Det som blir tydligt är att fascinationen för den våldsamma verkligheten inom televisionen ligger i 

möjligheten att kunna spela upp det igen, spela upp det långsammare och söka efter det omöjliga 

ögonblicket när liv blir död. När ett realityTV-klipps våldsamhet blir målet för vår fascination, blir 

klippet mer verkligt, där våld och död blir ett verklighetens kriterium.
32

 

Övervakningskameror, privata vhs-inspelningar och gryniga nyhetsinslag har även gett den illa 

hanterade kameran en slags objektivitets och sanningsförmedlare. Uppdrag Granskning, Insider 

och liknande TV lyckas tackvare den hemliga kameran ge oss ‖den osminkade sanningen‖. August 

Undergrounds imitation av Snuffmoviegenren som en form är ett grepp avsett att imitera 

verkligheten, så som vår visuella läskunnighet säger att verkligheten ser ut i ett visuellt medium. 

                                                 
26 Caught on Camera, Sue McMahon and John Morgan, UK 1994 

27 Faces Of Death,  John Allan Schwarz, Japan 1980 

28 David Kerekes and David Slater, Killing for Culture, London 1994 Creation Books, Second Printing, Sid 137  

29 Lennart van Oldenborgh, The State of the Real, London 2007, I.B. Tauris, Sid 64  

30 Ibid Sid 65 

31 Ibid 

32 Ibid Sid 66 
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August Undergrounds form imiterar egentligen inte bara snuff-genren, den imiterar egentligen all 

privatinspelad video. 

Något som kommit att bli omåttligt populärt är det så kallade ‖blooper-fenomenet‖. Ett fenomen så 

populärt att vissa TV-serier eller TV-shower kör sin eftertext till ett kollage med misstag som 

uppstått under inspelningen. DVD-utgåvor bifogar gärna ett blooper-material i sitt extramaterial. 

Fenomenet har kommit att bli så etablerat att man idag använder det och återskapar det även i 

animerade serier, reklam eller i sketcher. Som funktion kan en fejkad blooper i en animerad serie 

eller film tillföra extra egenskaper/personlighet åt fiktiva karaktärer. En animerad hund kan genom 

en fejkad blooper visa sig vara sympatisk eller hysterisk vid en misslyckad tagning och på så vis 

stärks den fiktiva karaktären, men kanske är det nåt som används även i riktiga TV-serier? För en 

blooper ger en känsla av att vi får uppleva en ‖äkta personlighet‖. Avståndet blir mindre till tv-

personligheterna och vi ser hur de arbetar tillsammans ‖bakom kameran‖. Kanske blir det lite som 

en fejkad förflyttning mellan ‖Frontstage‖ och ‖Backstage‖, där personerna slutar att agera, blir 

spontana eller kanske bortgjorda.  Kanske något som blir extra tydligt i program som Bingolotto, 

där ‖vanliga människor‖ kan få programledarna att ‖tappa ansiktet‖ inför kameran. Blooper-

effekten blir glimtar av en verklighet. Programledare som vi ser dag ut och dag in, blir helt plötsligt 

populära i och med en felsägning i direktsändning och får miljontals tittare via Youtube. Eva 

Nazemson som kräktes i direktsändning i TV-programmet Nattliv, blev ‖stjärna‖ via Youtube, där 

klippet har över en halv miljon tittare. 

 

Dogma 

 

I filmhistorien finns flera exempel och stilar som uppkommit för att bryta mot en rådande 

traditionell film. Den nya vågen inleddes i Frankrike under senare 1950-talet med regissörer som 

Francois Truffaut, Jean Luc Godard och Claude Chabrol. Deras filmer kännetecknas ofta av rörlig 

kamera längs gator eller på caféer. Utrustningen krävdes vara bärbar för att kunna fånga 

verkligheten utomhus. 1995 presenterade Lars Von Trier och Thomas Vinterberg ett manifest, 

Dogme 95. Manifestet bestod av tio punkter, bland annat att ljud inte får läggas på i efterhand, utan 

att allt ljud som är med i filmen måste finnas med i scenens realtid. Manifestet kom att bli grunden 

för den genre vi idag kallar Dogma eller Dogmarealism. Andra krav var att kameran måste vara 

handhållen och att scenerna inte får ljussättas, utan enbart det befintliga ljus som finns naturligt får 
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användas. Materialet får inte påverkas genom filterpåläggning och diverse tekniker, dessutom måste 

filmen vara i färg. I manifestets förord skriver Lars Von Trier och Thomas Vinterberg: 

 

Idag har vi översvämmats av en teknisk stormflod, som innebär den slutliga demokratiseringen av 

mediet. För första gången har alla möjlighet att göra film.
33 

Genom att följa Dogmamanifestets punkter så får filmen ett utseende därefter. Bilden är ryckig och 

skakig och tankarna till exempelvis Americas Funniest Homevideos ligger inte särskilt långt borta. 

Dogmafilmerna kastade om mycket av de uppfattningar en normal biobesökare kan ha av hur en 

film ska se ut. Bilden är så rörlig och ibland suddig och ljudet skramligt och burkigt att 

skådespelarna ibland varken hörs eller syns. Samtidigt gav filmerna en känsla av verklighet, samma 

verklighet som privatfilmade barnkalas eller American funniest homevideos. Amatörkänslan som 

uppstår  säger att det är äkta, eftersom hade det varit proffsigt så hade det sett proffsigt och 

tillkonstlat ut. Trots att en av buden i Dogmamanifestet förbjöd att filmer fick tillhöra någon genre, 

så påverkades olika genrefilmer av dogmafilmerna, alltifrån komedier till skräckfilmer. Vi ser på 

Dogmafilmerna som ett försök att skapa realism inom filmen. Filmen Idioterna
34

 känns väldigt 

August Underground på det sättet att något bisarrt sker för kamerans skull, även om det är film, 

utspelas sex och våld så nära verkligheten som skådespelarna förmår. Vi åtrår verkligheten och det 

äkta inom den audiovisuella kulturen,
35

 även om det bara är korta glimtar av verklighet. Exempelvis 

blooperfenomenet, där misstag eller bara det att någon gör bort sig representerar något äkta på film. 

I David Lynch Twin Peaks
36

 har Lynch valt att använda sig och ta med scener där uppenbara 

misstag görs. Lars Von Triers Idioterna känns som den extremaste formen av detta eftersom ju mer 

idiotiskt skådespelarna agerar och/eller testar gränserna, desto bättre blir det. Detta i förhållande till 

kameran som befinner sig i händelsernas centrum, det icke pålagda ljudet och det ständiga testet av 

skådespelarnas gränser är något som gör både Idioterna och August Underground verklighetstrogna. 

Även tagningarna som känns lite för långa, avsaknaden av att redigera bort hostningar och skratt ger 

publiken glimtar av verkligheten i de bägge filmerna. Vi tycker oss se en illusion av Erwin 

Goffmans teorier om Frontstage och Backstage i dessa klipp.
37

 Där vi förflyttas från en situation 

som känns agerad till en situation där vi ifrågasätter huruvida skådespelaren agerar eller helt enkelt 

reagerar på det som sker i filmen. Grundtanken i Erwin Goffmans teorier är att människans 

                                                 
33 Stig Björkman, Dogma95 – Estetik och Ekonomi, Dramatiska Institutet, Stockholm 2002 

34 Idioterna, Lars Von Trier, Danmark, 1998 

35 Susanne Ostby Saether, State of the Real,  sid 55 

36 Twin Peaks, David Lynch Mark Frost, USA 1990 

37 Erwin Goffman, Jaget och Maskerna,  Rabén Prisma, Stockholm 1995, sid 97-125 
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agerande till stor del bestäms utifrån den situation hon befinner sig i. Han tar dessa situationer och 

jämför dem med ett scenframträdande.
38

 Det är från den scenen, eller teatervärlden, som han hämtar 

många av de begrepp som han använder sig av. Människan uppträder inte likadant i alla situationer, 

man upprättar ett antal roller för olika situationer och man lär sig tidigt att skilja på sina olika roller 

och sig själv. Vi kommer att använda oss av två av dessa begrepp – Frontstage och Backstage. Där 

Frontstage är den plats där man spelar upp den roll man tänkt sig, man upprätthåller normer. Det 

vill säga Frontstage representerar det förväntade agerandet. Backstage är en plats där man kan 

släppa på sina roller, en privat arena.
39

 Vi använder detta som att skådespelaren blir privat framför 

kameran, man ifrågasätter skådespelaren genom att tolka situationen som att skådespelaren reagerar 

i scenen i stället för att agera. 

I en artikel i Svenska Dagbladet skrivs det om Lomo-kameran. En kamera som blivit trendig och 

som i stället för att ta skarpa digitala bilder, tar oskarpa suddiga bilder på film. Karolina Andersson 

som skrivit artikeln jämför Lomokameran med dogmafilmerna. ‖Det är lätt att se paralleller till de 

senare årens vurm för Dogma och super-8-filmer.‖40 Vad som gör artikeln spännande är att den just 

jämför fenomenet med dogmafilmerna, i det här fallet görs jämförelsen på ett estetiskt plan. Där 

man pratar om bildens utseende, ‖Dogma och Super-8-film‖, som ett utseende, men artikeln tar 

också upp fascinationen för ‖det okontrollerbara‖. ‖Eftersom inställningsmöjligheterna är få kan 

fotografen inte påverka bilden så mycket.‖41 Kanske inte bara okontrollerbart i form av bristen av de 

tekniska inställningsmöjligheterna på kameran, utan som det står längre ned i artikeln; ‖den 

okontrollerade slumpen‖. Kanske är det i den okontrollerade slumpen man kan skymta glimtar av 

verkligheten? Artikelförfattaren nämner att dagens digitalkameror är ‖för perfekta‖. Visst finns det 

kanske för många effekter i dagens kameror, så som automatisk borttagning av röda ögon och 

ansiktsigenkänning och så vidare. Men frågan är om det inte är frågan om en kameramedvetenhet 

hos allmänheten som gör frågan om autenticitet aktuell i det här sammanhanget, där ‖den 

okontrollerbara slumpen‖ kan ge oss den glimt av verklighet som dessa ‖slumpkameror‖ kan skapa. 

Goffman pratar om ‖den ärliga‖ och ‖den cyniska‖ aktören, där den ärliga är omedveten om den 

roll den spelar och den cyniska är medveten om sin roll. Något som August Underground tydliggör 

genom rollfigurernas kameramedvetenhet. Mördarna i filmerna agerar för kameran, medan offren 

                                                 
38 Ibid 

39 Ibid 

40 Karolina Andersson, Idag står oskärpan i fokus, SvD, 051022, 

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_469687.svd 

41 Ibid 

https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=47bd37520784486a95df734ab2556c7a&URL=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Fkulturnoje%2Fnyheter%2Fartikel_469687.svd
https://mail.liu.se/owa/redir.aspx?C=47bd37520784486a95df734ab2556c7a&URL=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Fkulturnoje%2Fnyheter%2Fartikel_469687.svd
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symboliserar ‖den ärliga aktören‖, dels i ett agerande, men också genom att placeras i situationer 

som frammanar äkta reaktioner, i form av äckel, kräkeffekter med mera. Under en filminspelning 

förväntas skådespelarna agera ut en förväntad roll och leva ut den rollen fullt ut. Men i en situation 

som inspelningen av August Underground placeras skådespelaren i äkta gristarmar och avföring, 

därför blir reaktionerna i agerandet inte enbart ett spel. Eftersom skådespelaren både blir en 

rollfigur och samtidigt reagerar spontant, äkta, genom äckel, uppstår en illusion av att skådespelaren 

blir mer privat, alltså Backstage. 

 

 

 

Definition snuff 

Ordet Snuff myntades av Ed Sanders 1971. I boken The Family: The Story of Charles Manson's 

Dune Buggy Attack Battalion
42

  antyder Sanders att Manson familjen ägnade sig åt ―brutality‖ 

films, där ordet ‖brutality‖ sedan byts ut mot ordet ‖Snuff‖.  

När vi diskuterar Snuff, syftar vi till en föreställning om filmer som innehåller mord. Där mordet 

begås för kamerans skull. Definitionen om vad som är Snuff kan variera, detta eftersom Snuff ännu 

inte bevisats existera eller för att mytbildningen kring det är så stor. Författarna till boken Killing 

for Culture, Kerekes och Slater definierar Snuff enligt följande: 

 

Snuff films depict the killing of a human being — a human sacrifice (without the aid of special 

effects or other trickery) perpetuated for the medium of film and circulated amongst a jaded 

few for the purpose of entertainment.
43  

 

Kerekes och Slater anser att denna definition är fullt tillräcklig, marknad och den ekonomiska 

vinningen är inte nödvändig. Istället är det själva filmandet av dödandet som bör definieras som 

Snuff, även om det finns ett motiv inbakat definitionen, nämligen attraktionen.  

Ett vanligt tillägg till denna definition är att Snuff produceras för en ekonomisk förtjänst. Att det 

existerar en publik som kan tänka sig att betala pengar för att se människor bli mördade. Filmen 

                                                 
42 Ed Sanders, The Family: The Story of Charles Mansons Dune Buggy Attack Battalion, New York, Dutton, 1971,  

New Edition, 1990 

43 David Kerekes and David Slater, Killing for Culture: An Illustrated History Of Death Film From Mondo to Snuff  
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Snuff – a Documentary About killing on Camera definierar begreppet som 

  

A motion picture showing the actual murder of a human being that is produced, 

perpetrated, and distributed solely for the purpose of profit.
44 

 

Ett annat vanligt tillägg till definitionen är att Snuff skulle vara besläktad med pornografin. 

Exempelvis filmen Snuff
45

 från 1976, som ger oss bilden av Snuff som något som skulle komma 

från pornografin. Som en effekt av att pornografin bara blir grövre och grövre och för att vara värst 

och först med något blir mord den ultimata våldspornografin. Filmen Snuff definierar begreppet som 

att; ‖våldta, misshandla och sedan mörda (och i vissa fall dessutom dissekera) offret, på film.‖
46

 När 

filmen Snuff utkom 1976 lanserade man samtidigt en hype kring titeln, rykten om att material i 

filmen var ‖äkta‖. Tackvare marknadsföringen etablerades även uttrycket Snuff i folkmun. Även om 

definitionen av Snuff varierar beroende på vem man frågar, kan man idag 38 år efter det att Ed 

Sanders myntat begreppet fråga vem som helst om vad Snuff är för något och de flesta vet att det 

handlar om mord på film. En enkel sökning på Google visar också att många tror att det existerar en 

slags hemlig underground-marknad för genren. Exempelvis nyhetssidan Nyheter24 som i en 

artikelserie om Snuff skriver följande: 

Det finns internetportaler som kan betala uppemot 1,5 miljoner kronor för ett 

filmat mord uppger Eugene Sidorenko, internetspecialist i staden.  

I väst och USA finns det ett oerhört behov att se dessa hemskheter. Om en 

person lägger upp ett sådant mord, liknande det som nu sprids, kan han eller hon 

tjäna enorma summor pengar, avslutar Sidorenko för Komsomol Pravda the 

Ukraine. 
47 

  

 

 

Snuff i spelfilm  

Det går att dra referenser mellan Snuff och offentliga avrättningar och obduktioner som ett folknöje. 

De bygger båda på lusten att vilja se något hemskt och obehagligt. Steget är egentligen inte långt 

från detta till voyeurism och det går att koppla till att det finns en nyfiken, upphetsad eller chockad 

                                                 
44 Snuff – A Documentary About Killing on Camera, Paul von Stoetzel, USA 2008 

45 Snuff, Michael and Roberta Findlay, USA 1976 

46 Ibid 

47 Nyheter24, Det här är Snuff-film, 2008-12-12, http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/92674-snuff 

http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/92674-snuff
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publik. Det går även att tänka på löjeskomik som Skrattmänniskan eller Elefantmannen, just en 

exploatering av utsatta människor som förnedras både psykiskt och fysiskt. En underhållning som 

baseras på att andra skrattar åt den som är utsatt och udda. 

Ted Brownings film Freaks
48

 från 1932, går att nämna som en tidig film som hör hemma i denna 

genre. Filmen kretsar kring ett cirkussällskap som gestaltas av ‖riktiga‖ människor med 

missbildningar som förlöjligas och förnedras. Det uppseendeväckande med den filmen var att det 

inte användes smink och effekter utan att de medverkande var hämtade från verkligheten och hade 

dessa utseenden. Filmen går därmed att ses som en dokumenterad realism av hur dessa 

cirkusarbetare lever. Precis som i Snuff, så är målet det realistiska och äkta. Filmen ska inte vara 

polerad och fejkad, och resultatet ska inte vara något man åstadkommit med smink, teaterblod eller 

specialeffekter. En annan likhet mellan Snuff och den cirkusunderhållning som visas i Freaks är att 

filmens offer även är offer, (offer i en tragisk bemärkelse) på riktigt, att filmens skådespelare är 

hämtade från verkligheten. 

Under 1970-talet började begreppet Snuff movie att smygande komma fram, vilket var filmer som 

ansågs innehålla och visa riktiga mord. Ruggero Deodatos Cannibal Holocaust
49

 från 1980 räknas 

till en av de första filmer som ansågs vara en snuff movie. I denna film hittas ett videoband från en 

forskningsexpedition till en kannibalstam, ett band som visar upp scener på hur expeditionens 

deltagare dödas av kannibaler. Det här är en av de första filmerna som använder sig av myten om 

det upphittade videobandet. Som en del av filmens marknadsföring och som en reaktion på det 

existerande underhållningsvåldet presenterades denna historia som att den var sann. Detta i 

kombination med filmens realism ledde till att den uppfattades som en Snuff movie och att 

regissören åtalades. För att bevisa sin oskuld visade Deodatos upp sig offentligt tillsammans med en 

del av de skådespelare som man trodde dödats under inspelningen, och han friades när man bara 

kunde bevisa att det var djuren i filmen som avrättats på riktigt. 

Debatten kring huruvida Snuff movies existerar eller inte har pågått sedan 1970-talet och flera 

spelfilmer har därefter knutit an till detta temat som exempelvis David Cronenbergs Videodrome
50

 

från 1983 eller Alejandro Armenabars  Tesis
51

 från 1996, eller Joel Schumachers Eight milimeter
52

 

från 1999. Intresset för Snuff  har alltså både ökat och utvidgats till populärkulturen och blivit ett 

återkommande inslag i skildrandet av våld i film, där skildrandet av det äkta i våldet har stått som 

                                                 
48 Freaks, Ted Browning, USA 1932 

49 Cannibal Holocaust,  Ruggero Deodatos, USA 1980 

50 Videodrome, David Cronenberg, USA 1983 

51 Tesis, Alejandro Armenabar, Spanien 1996 

52 Eight Milimeter, Joel Schumacher, USA 1999 
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mål. Här går det att återigen göra en koppling till offentliga avrättningar och bestraffningar. Det som 

är äkta, eller åtminstone det som vi kan luras att tro är äkta, lockar oss och drar till sig vår 

uppmärksamhet. På samma sätt som cirkusen hellre visar upp ett äkta ‖freak‖ än någon som 

sminkats till det. I och med att Snuffen bakades in i spelfilmen, som ett tema, tog myten och 

diskussionen fart huruvida Snuff existerade. Spelfilmerna med Snufftema kunde alltså genom denna 

mytbildning skapa ett intresse för en film som inte var en Snuffilm, men som tog upp och 

problematiserade fenomenet. Något som gjort ordet Snuff och dess innebörd både allmänt känt och 

återkommande modernt. 

Trovärdigheten hos de filmer som påstås vara Snuff movies stärks med hjälp av den teknik och de 

miljöer som används. Morden och tortyren sker till exempel i en avskalad källarlokal, ljuset och 

ljudet är dåligt och bilden ser ut som om det filmats med en dålig handkamera. Det ser ut och låter 

som en amatörfilm, vilket ger oss en känsla av att kanske kan detta vara på riktigt. Vi ställer oss 

frågan om det som ser ut som ett mord verkligen kan vara något annat än ett mord när den teknik 

som används är så enkel och man uppenbarligen, utifrån bild och ljudkvalitet, har en mycket liten 

budget att röra sig med. 

I takt med internet har de suspekta videobanden med ryktesinnehållande Snuffmaterial ersatts med 

fildelning och streamade sajter som Youtube.com, eller Ogrish.com där man på ett lättillgängligt vis 

kan ta del av material som sägs innehålla verkliga tortyr-, mord- och slagsmålsscener. Det 

sistnämnda visar gärna upp allt ifrån misshandel från skolor och tunnelbanor till avrättningen av 

Saddam Hussein eller krigsfångar som torteras och förnedras i fängelser och i krig. 

I takt med att Snuffmovies existens började spekuleras, så dök det även upp imitatörer som genom 

marknadsföring och ryktesspridning utgav att filmerna var riktiga Snuffmovies, trots att de i själva 

verket egentligen bara var spelfilm. Kännetecknande för de olika skaparna bakom dessa filmer är att 

de vill chockera och förmedla äckelkänslor genom inzoomade och långdragna scener av våld, blod 

och tortyr.  Inom genren, att imitera Snuffmovie finns ett par nämnvärda, exempelvis den tyske 

regissören Jörg Buttgereit som bland annat har gjort filmen Nekromantik
53

.  Nekromantik, från 

1987, handlar om en man som jobbar med att sopa undan kroppar efter dödsolyckor. Han plockar 

med sig kroppsdelar hem och ibland får han med sig en hel kropp, vilket han då ser som fest. Med 

kroppen och kroppsdelarna umgås han nekrofiliskt och filmen går ut på att chockera med det 

förbjudna, vilket visas genom hans aktiviteter med dessa. 

                                                 
53 Nekromantik,  Jörg Buttgereit, West Germany 1987 
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Till detta bör även den japanska filmserien Guinea pig
54

 nämnas. Guinea pig är en serie filmer som 

till synes utan handling kretsar kring experiment med människokroppen i olika varianter. 

Återkommande för denna typ av filmgenre är tortyr, avhuggna kroppsdelar, blod och 

äckelassociationer . Ofta upplevs en viss avsaknad av handling och manus till hänsyn för det 

visuella i det kroppsliga och dess vätskor. På sitt sätt kan dessa filmer för en europé upplevas ännu 

mer som möjliga Snuff movies än flera av de tidigare nämnda europeiska och amerikanska 

filmerna. Filmernas ursprung och innehåll känns främmande då de producerats och distribuerats 

från en kultur som vi upplever som annorlunda från vår egen. Vi förstår inget av det som sägs och 

våra fördomar mot andra kulturer kommer snabbt upp till ytan. Vi undrar om det kanske kan vara på 

riktigt ändå, och i smyg dyker tanken upp att ‖man vet ju aldrig med asiater‖. Tilläggas bör att inom 

spelfilmen har de Snuffilmer som dykt upp i spelfilmen antingen varit, ryska, sydamerikanska eller 

asiatiska. Att avsändaren är avlägsen bidrar till Snuffmaterialets trovärdighet på ett suspekt sätt. Det 

handlar inte om att bevisa dess äkthet, snarare en fascination för att inte kunna bevisa dess oäkthet. 

Filmen Hostel
55

 från 2005, av Tarantino, är en film som i det här sammanhanget kan fungera som 

ett skolexempel på hur myten om Snuff används. Filmen sägs bygga på verkliga händelser, 

händelser som ska ha ägt rum i Thailand. Filmen går ut på att ett par skolungdomar från Amerika 

tågluffar i Europa. Genom att lockas med sex luras de ut på den Slovakiska myllan. Slovakien 

framställs i filmen som exotiskt och främmande. I filmen lockas amerikanerna med att Slovakien 

kan erbjuda vackra kvinnor och sex. I stället hamnar de i en industri som låter rika människor 

tortera och döda lättlurade turister för enorma summor pengar. I filmen är amerikaner populärt byte 

och tortyrkammarens kunder kan tänka sig att betala extra mycket pengar för att få borra i en 

amerikan. Filmen marknadsför sig själv som en film baserad på verkliga händelser och att dessa 

händelser sägs ha ägt rum i Thailand gör att det blir svårare att kontrollera detta. Att filmen utspelar 

sig i Östeuropa, kan kännas lite märkligt för oss Européer, men är säkert en väldigt främmande plats 

för amerikaner. Att amerikanerna i filmen blir tortyrkammarens À la carte säger också en del om 

både avsändaren och den tilltänkta publiken. Fenomenet med Östeuropa som en diffus fläck på 

kartan  i filmen Hostel, där man som västerländsk turist får se upp så att man inte hamnar på 

styckbänken, tar Fredrik Strage upp i en artikel i Dagens Nyheter. Fredrik Strage skriver: 

 

Det obehagligaste med "Hostel" är dock den sjaskiga och råa atmosfär som Eli 

Roth ger Slovakien. Allt är slitet och korrupt. Kvinnorna är prostituerade och 

                                                 
54 Guinea Pig, Satoru Ogura, Japan 1985 

55 Hostel, Eli Roth and Quentin Tarantino, USA 2005 
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männen psykopater.
56 

 

Fredrik Strage poängterar även det som är mest väsentligt för vår studie nämligen det att Östeuropa 

är en plats där vi inte kan kontrollera vad som är sant eller inte sant i det som rapporteras därifrån: 

 

Eli Roth säger att han valde Slovakien eftersom inga amerikaner vet att det existerar. 

Anonymiteten gör att de två öststaterna kan fungera som projektionsdukar åt vrickade, 

västerländska fantasier.
57 

 

Något som porträtteras återkommande i spelfilmen är kamerans makt. Dels en makt över 

integriteten men också över ens säkerhet. Övervakningskamerorna förutsätts tjäna samhället och 

individens säkerhet, men samtidigt inkräktar de på vår integritet. Filmerna One Hour Photo
58

 och 

Manhunter
59

 placerar den kriminelle i en position där denne får en inblick i våra privatliv genom att 

arbeta för företagen som framkallar våra privata filmer/foton. Filmen Red Road
60

 placerar en 

paranoid stalker bakom det brittiska övervakningssystemet CCTV. Dessa filmer visar på hur 

kameran används för att ge brottslingar och mördare inblick i våra privatliv. Michael Hanekes film 

Dolt Hot tar det hela lite längre och låter en förstapersonskamera smyga in i våra hem, sökande och 

iaktagande tar sig kameramannen stegvis och tillslut hela vägen i sovrummet, vår mest privata plats. 

Scenen känns igen från filmen Lost Highway
61

 av David Lynch. Gemensamt för Lost Highway och 

Dolt Hot är förstapersonskameran med ett grönaktigt VHS-brus över bildutseendet. Bägge 

förstapersonskamerorna tar oss in i sovrummet, dessutom får de drabbade familjerna ta del av 

materialet via anonymt postade VHS-kassetter. Vad dessa filmer har gemensamt är att de visar på 

kamerans makt, den skrämmer, kränker och avslöjar.  

 

Internet 

Internet har gjort det enklare för människor att köpa och distribuera film. Smalare och smalare film 

                                                 
56 Fredrik Strage, Om vår neurotiska Östskräck, http://www.dn.se/kultur-noje/fredrik-strage-om-var-neurotiska-

ostskrack-1.512286 

57 Ibid 

58 One Hour Photo, Mark Romanek, USA 2002 
59 Manhunter, Michael Mann, USA1986 

60 Red Road, Andrea Arnold, UK 2006 

61 Lost Highway, David Lynch, USA 1997 

http://www.dn.se/kultur-noje/fredrik-strage-om-var-neurotiska-ostskrack-1.512286
http://www.dn.se/kultur-noje/fredrik-strage-om-var-neurotiska-ostskrack-1.512286
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kan nå fler och fler människor, tack vare internet och dess många kanaler. Varje nisch och genre har 

sin egen hemsida och eller forum där man kan beställa exempelvis italiensk kannibalfilm eller 

ironisk splatterhumorfilm från Troma
62.

 Men det är i och med möjligheten att publicera sin egen 

film på internet som det har blivit svårare och svårare att utläsa och tolka vad det är man ser. Ett 

exempel på hur otydligt detta är hittar vi på en svensk nyhetssidar. ‖Icke kommersiella Snuffilmer 

har via dagens teknik blivit allt vanligare. Med hjälp av mobilkameror och filmpubliceringssidor 

har det skett en inflation av Snuff. Dessa är svårare att avgöra äktheten på.‖63 Påståendet att det skett 

en inflation av Snuff kommer från Nyheter 24:s artikelserie rörande de tre unga seriemördarna som 

tagit 21 människoliv i Ukraina sommaren 2007 och filmade sina handlingar. Motiv till morden 

saknades, vilket skiljer de tre unga männen från andra seriemördare. Senare uppgifter eller 

spekulationer ska ha varit att de tre unga männen trodde sig kunna tjäna pengar via internet för sina 

inspelade mord.  

Youtube.com och liknande sidor möjliggör en enkel publicering av alla sorters film. Det har flertalet 

gånger stått om ungdomar som publicerat mobilfilmade misshandlingar, filmer med olika sorters 

anknytningar till skolskjutningar eller helt enkelt bara filmer som lyckats fånga diverse olyckor. 

Vare sig det är Saddam Husseins avrättning, barn som misshandlar varandra eller någon som kör 

ihjäl sig på motorcykel, så verkar det alltid finnas en stor publik.  

 

Filmer som annars har bannlysts på tevekanaler och biografer får genom internet ett lättare sätt att 

nå ut. John Allan Schwarz mondoserie Faces of death
64

 som sträcker sig från 1978 till 1999 består 

av samlade klipp på hur människor och djur skadas eller dödas. Ryktet sade att det skulle vara 

autentiskt material, vilket senare dementerades av regissören, i dokumentären Faces of Death –fact 

or fiction där han förklarar vad som är äkta och vad som är konstruerat i filmerna. Han hävdar bland 

annat att alla djuravrättningar var äkta. Eftersom Faces of death blev bannlyst i de flesta länder i 

världen och de därmed blev svåra att få tag på, så blev internet ett redskap att få dem att spridas 

genom torrents. Genom diverse internetforum ökade intresset av Faces of death genom 

tillgängligheten och privatpersoner klippte ihop sina egna Best of Faces of Death, där de 

diskuterade deras favoritklipp. Ett populärt klipp visar hur två levande apor serveras på en asiatisk 

restaurang och får deras huvud sönderknackade och uppätna som om det vore två ägg.  

 

                                                 
62 Troma Entertainment, Produktionsbolag, http://www.troma.com/ 

63 Nyheter24, 2008-12-21 http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/92674-snuff 

64 Faces Of Death,  John Allan Schwarz, Japan 1980 
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En annan mondoserie som fått stor spridning, tack vare internet är Damon Foxs Traces of death
65

 

från 1993 till 2002, som, i kontrast till Faces of death hävdar sig innehålla helt och hållet autentiskt 

material. Filmerna är ljudlagda av hårdrocksmusik och kommentarspår dels av regissören Damon 

Fox och vittnen till händelserna som visas. I första delen av Traces of death får man följa två 

familjer som befinner sig på ett safari. Den ene familjefadern kliver ut ur bilen för att filma lejon ur 

förstapersonsperspektiv, varpå han bli överfallen av lejonen. Kameran faller till marken och filmar 

skakigt gräset och närbilder av lejonens ben, samt de två familjernas bilar i bakgrunden. Därpå 

klipps materialet över till den andre familjefadern som filmar förloppet från sin sida samtidigt som 

han skriker och försöker jaga bort lejonen. Mannens röst ligger på och kommentarer hur han 

upplevde när lejonen anföll och åt ihjäl den andre mannen. 

 

Internets påverkan på spridningen av den här typen av filmer tar ofta sin början genom 

internetforum där människor med intresse inför detta kan mötas. Ogrish.com är ett internetforum 

där användare diskuterar, visar och försöker bräcka varandra med filmklipp och bilder på människor 

och djur som slåss, torteras, avrättas eller döda kroppar, operationer och obduktioner.  Många av 

klippen som visas där är hämtade från mondofilmerna Faces of Death och Traces of Death. 

 

Rotten.com är ett annat internetforum som också fokuserar på döda människor och djur, eller som 

dödas eller misshandlas eller äter avföring och så vidare. Flera av klippen kommer från Faces of 

Death och Traces of Death, varvat med användarnas egna klipp från exempelvis förra veckans 

blodiga misshandel av en uteliggare. Ytterligare exempel på hur fascinationen för döden tar uttryck 

på Internet är så kallade Celebrity Morgue och liknande sidor, där bilder av döda kändisar eller helt 

enkelt bara bilder av avlidna finns samlade i prydliga gallerier. 

 

 

                                                 
65 Traces Of Death, Damon Fox, USA 1993 
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Presentation August Underground 

August Underground 

 

August Underground 1
66

 är från 2001, den är 70 minuter lång. Filmen har fått kritik på grund av sin 

brist på handling, något som Fred Vogel besvarat med att filmen visst har en handling, enligt Fred 

Vogel handlar filmen om två seriemördare. Vi vill tillägga att filmen handlar om två seriemördare 

och deras kamera. Filmen distribueras av Toetag Pictures och har blivit förbjuden och bannlyst i 

många länder, något som gjort filmen svårtillgänglig. Detta är något som filmen tjänat på, då myten 

och kulten kring filmen växt ytterligare.  Handlingen kretsar kring två killar som går runt med en 

handkamera och dokumenterar diverse tortyrmoment som de utsätter människor inlåsta i en källare 

för. I och med handkameran, upplevs filmen ur ett förstapersonsperspektiv. Bakgrunden  torde då 

vara att de kidnappat dessa människor från någonstans och kedjat fast dem i deras tortyrkammare. 

Dramaturgiskt berättas filmen surrealistiskt och det finns ingen tydlig kronologi, utan istället slängs 

man in i extrema och plågsamma scener. Handlingen är svår att beskriva, eftersom den inte har 

någon röd dramaturgisk tråd. Miljöerna är trovärdiga i form av sin smutsiga scenografi och 

rekvisita.  Det ser ut som om man intagit ett övergivet rivningshus, bebott av missbrukare och 

uteliggare, och gjort detta till tortyrnäste. Killarna med kameran, som utför dåden, har en skämtsam 

och nyfiken inställning till vad de gör när de experimenterar med deras offer. De skrattar och 

uppmuntrar varandra till värre och värre åtaganden med offren, samtidigt som de själva verkar 

äcklas mitt i all njutning inför vad de åstadkommer.  Experimenten omfattar alltifrån sexuella lekar 

med inslag av avhuggna kroppsdelar, avföring och spyor och så vidare. Toetag Pictures har även 

samlat citat från diverse recensioner på filmens hemsida; 

 

―I got five minutes into the movie before I had to turn it off. Not because it was 

bad- quite the opposite, it was so well done.‖  

-Mike Watt Rue Morgue Magazine67 

 

 

                                                 
66 August Underground, Fred Vogel, USA, 2001 

67 Mike Watt, Rue Morgue Magazine, http://www.toetagpictures.com/site/augustunderground.html 
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August  Underground Mordum
68

 

 

2003 kom den andra delen av trilogin, 85 minuter, här så har de två gärningsmännen från första 

filmen gått bildat en trio tillsammans med en kvinna. Handlingen är tillsynes densamma som första 

filmen. Man får se hur trion torterar, mördar och våldtar och gör experiment med offer, tills de är 

antingen döda eller på gränsen till det. I filmens inledning ges en diffus känsla av ett 

svartsjukedrama där en av gärningsmännen är arg för att flickvännen verkar ha ett förhållande med 

hennes bror, vid sidan om. I slutet av filmen ansluter ytterligare en karaktär till deras gäng och de 

blir nu en sammangaddad kvartett.  Miljömässigt har ”Mordum” fler utomhusscener. De åker 

exempelvis bil och plockar upp en alkoholiserad prostituerad som de våldtar tills de beslutar att ha 

ihjäl henne. I övrigt används samma smutsiga inomhusrekvisita. Ständigt är det uppmuntrande 

skrattet närvarande i bakgrunden till när dåden visas.  Samma kroppsliga inslag finns kvar även i 

denna uppföljare, fast med somliga nya inslag som penisar som blir avskurna och händer som 

gräver i offrens uppskurna magar och tvångsmatningar av likmaskar och så vidare. Handlingen och 

dramaturgin fortsätter i samma surrealistiska linje som föregångaren. Genomförandet med kameran 

är även här gjord med skakig handrörelse och som oftast ur ett förstapersonsperspektiv. 

 

 

August Underground Penance 

 

August Underground Penance
69

 utkom 2007 och är 85 minuter lång. Den avslutande delen i 

Augustundergroundtrilogin har bibehållit samma innehåll och förvirrande handling och dramaturgi. 

De har försökt krydda den sista delen med humor. Det är mer skadeglädjeskratt i den här delen än i 

de två första. Filmen är också mer välgjord, i form av snyggare bild och ljus. En splitterny 

handkamera har antagligen införskaffats. I denna delen gör de även hembesök och mördar och 

våldtar en familj, som står i färd att fira jul. Man får även följa förövarna när de besöker nöjesfält 

och järnvägsmuseum, slakterier och djurparker och smygfilmar människor på stan. Denna del känns 

mer genomtänkt och ansträngd än de första delarna och vittnar om en större budget. Liksom de 

övriga två filmerna i trilogin så återkommer konsertscener, där man får se gänget som filmar och 

                                                 
68 August Underground Mordum, Fred Vogel, Jerami Cruise, USA 2003 

69 August Underground Penance, Fred Vogel, Cristie Whiles, USA 2007 



 

27 

andra människor dansa på en konsert, för att sedan bege sig in i omotiverade slagsmål. Man tar ut 

svängarna för att komma på så mycket ingredienser och äckelscener som möjligt och när idéerna 

redan använts så kommer scener som att slicka upp ketchup från gatan. Ofta finns en 

understrykning av regissören eller pekande på att något är extra äckligt, genom att utbrista att detta 

är äckligt eller genom att spy, samtidigt som de drar ut inälvorna på en man. Nästan som en 

tvångstanke ‖jag vet att det är skitäckligt att dra ut inälvorna på en människa, men jag kan inte låta 

bli, det är så kul!‖ 
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Analys och diskussion 

August Underground som form och verklighetsfetischism 

 

Det första man möts av i August Underground och August Underground Mordum är en mycket 

grynig bild, filmad ur ett förstapersonsperspektiv. Förstapersonsperspektivet gör att man associerar 

till filmer som Dolt Hot, Lost Highway eller The Silence of the Lambs. Men samtidigt är bilden 

betydligt mycket sämre än dessa filmer, vilket för tankarna till amatörporren eller suspekta 

mondofilmer/olycksfilmer på internet. Inte bara bilden är dålig, utan även kameraföringen. Den 

sammanlagda effekten av dålig bild och dålig kameraföring bidrar till en känsla av att kameran är 

underordnad våldshandlingarna. Det viktiga är alltså inte att göra en bra film, utan brottet i sig. 

Detta tolkar vi som att det är ett sätt att referera till definitionen av Snuff, alltså mordet sker för 

kameran, men vad är det som är intressantast? Filmen eller mordet? Eftersom August Underground 

imiterar Snuff signalerar Fred Vogel att mordet är det viktigaste, även om definitionen oftast talar 

om att mordet endast sker för kameran. Ibland lägger kameramannen kameran åt sidan för att sedan 

kasta sig in i mördandet och styckandet, under den tiden kan kameran vara riktad rakt in i en vägg 

och man får ta del av obehagliga ljud. Detta för tankarna till exempelvis olycksscener från TV, där 

kameramannen slutar filma för att istället hjälpa till vid olyckan. Just dessa scener visar på hur Fred 

Vogel behärskar formen och verkligen vet vad han sysslar med. Trots att kameran inte visar vad 

som sker, kommer vi ännu närmare händelsernas centrum genom ett slags undermedvetet 

formgrepp som lurar oss att tro ännu mer på det vi ser, eller inte ser. Ibland är platsen bara helt 

enkelt för mörk för att kameran ska kunna fånga en bild och istället får man som åskådare nöja sig 

med gryniga siluetter och ljud. Andra gånger blir kameramannen helt enkelt för upphetsad för att 

kunna filma åt rätt håll. Alla dessa grepp är medvetet iscensatta för att få oss att relatera till vår bild 

av hur det skulle se ut på riktigt och vi tror på det vi ser, det är helt enkelt för dåligt gjort för att vara 

fejk.  

Däremot i den tredje filmen, August Underground Penance, känns bilden fräschare. Färgerna är 

klarare och bilden är ljusare och tydligare. Detta kan tolkas som att ‖idag har alla råd med en bra 

kamera‖, för den tredje filmen känns mer ‖digital‖. För oss fungerar inte den tredje filmen på 

samma sätt som de två föregångarna. Den nya finputsade bilden ger inte samma undermedvetna 

verklighets/doku-referens utan känns mer som en vanlig film. Som skräckfilm fungerar det och det 
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är äckligt, men det ger inte det där gränsöverskridande känslan där man verkligen ifrågasätter 

huruvida det är verkligt eller inte. Kanske kommer den tredje filmen fungera i framtiden, men nu 

känns det istället amatörmässigt på fel sätt. 

Det finns även en återkommande sekvens som skildrar en hårdrockskonsert och människor som 

dansar för att i nästa klipp visa människor som slåss, utanför vad vi tolkar är konsertbyggnaden. Det 

är svårt att urskilja vilka som slåss, ibland ges intrycket att det är någon av 

‖Augustundergroundkillarna‖. Det är mörkt och svag belysning och kameran flackar och i 

huvudsak så är det bara utrop och svordomar som uppfattas. Scenerna får heller ingen vidare 

förklaring och för inte handlingen vare sig framåt eller bakåt. Vi tolkar scenerna som att 

huvudpersonerna inte bara gillar att stycka och tortera människor, utan även unnar sig en konsert då 

och då. Kameran gestaltas på det här sättet som en del av huvudpersonernas liv. När 

huvudpersonerna gör något extra, ska kameran med och dokumentera, vare sig det gäller ett 

lustmord eller en hårdrockskonsert. Bilderna i sig känns igen som slagsmålsscener, bilder från 

konserter som spårar ur eller gatuvåld, vilket går att se exempelvis på Youtube.com. Det känns som 

att Fred Vogels avsikt är att kopiera ännu en bekant ‖form‖.  

Tagningarna kan variera i längd, vilket antyder att man tar del av ett oredigerat material. Det är 

svårt att utläsa hur länge handlingen i filmerna sträcker sig, om det rör sig om en helg eller flera år. 

Klippen är alla ‖hårda‖ och verkar inte hänga ihop. Istället påminner det lite om ett filmat 

familjealbum, där någon valt att filma sina semesterupplevelser, födelsedagar eller högtidligheter. 

Där avståndet mellan det hårda klippet mellan Eiffeltornet och jultomten kan vara flera månader.  

Att kameran är underordnad själva handlingarna för tankarna till ett filmat familjealbum, där den 

som filmar också är en del av händelserna. Bilden och förhållandet till kameran annonserar också ut 

en slags amatörprofilering. Denna amatörkänsla anspelar på vårt sätt att tolka och associera bilder. 

Den här typen av bild och kamerateknik hittar vi i Americas Funniest Homevideos
70

, 

amatörupptagningar från olycksplatser eller ‖undercover reportage‖. Även övervakningskamerans 

filmer brukar ge en grynig känsla och filmar inte enligt ‖det gyllene snittet‖.  

Mobilkameraupptagningar faller också inom ramen för skakig och grynig bild, men vi har lärt oss 

att uppfatta dessa bilder som avbildare av verkligheten. På samma sätt som Americas Funniest 

Homevideos, så går det att knyta till privatpersoners hemvideor, det har samma skakighet och 

bildspråk som vanligt återkommande barnkalasfilmande brukar ha. Denna form säger och visar att 

det är så dåligt att det måste vara på riktigt, eftersom en riktig film ser mycket bättre ut och har 

                                                 
70 Americas Funniest Homevideos, Eric Fleming Neil Gordon, USA 1990- 
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diverse tekniker för att bilden och ljudet ska vara bättre.  

 

När Fred Vogel och hans kumpan i den första August Underground, beslutar sig för att spontanråna 

en nattöppen bensinmack och arrangera ett litet gisslandrama, filmas början av scenen från en bil 

och in till i bensinmacken. Detta ger en extra dålig bild som är flimrig och skakig. Bilden filmas 

genom dubbla glas och i mörker och för tankarna till ett dåligt Youtubeklipp, som är filmat med just 

en mobilkamera. Det är bara att avsikten inte är att imitera Jackass
71

 eller Ballar av stål
72

, utan att 

istället bara dominera och misshandla. När sedan kameramannen beger sig in i bensinmacken med 

kameran som förstapersonsåskådare, bryts formen. Nu är vi inte längre passiva åskådare, utan 

kameran vandrar runt i butiken för att kontrollera att alla människor är ‖oskadliggjorda‖. Vi är på 

plats och helt plötsligt fångar kameran en person som har försökt att gömma sig. Kameramannen 

ropar då på Fred Vogel, med ett glatt utrop, och i rörande samförstånd både förnedrar de och 

misshandlar personen som har gömt sig. 

 

 Ett tydligt exempel på hur man med hjälp av grynig bild, skakig kamera och dålig ljussättning 

skapar realism på precis samma sätt som August Underground är TV 3:s Efterlyst. Där man varvar 

bilder från övervaknings kameror med rekonstruktioner. Bilderna ur dessa rekonstruktioner är starkt 

manipulerade att se sunkiga ut. Ofta blandas svartvita bilder med färgbilder, alla bilder har ett filter 

som tillför grynighet. I en rekonstruktion visas först platsen och huset för brottet, oftast med ett 

tungt filter, antingen grynighet, färgmanipulation eller svartvit bild. När en gärningsman uppenbarar 

sig blir klippen skakigare, både i kamerans rörelsemönster, men även i klippens hastighet. Detta kan 

ha att göra med att man vill göra gärningsmannen mer diffus, eftersom det är en rekonstruktion som 

innehåller skådespelare och bara signalement ska synas. Men tempoväxlingen, att ha snabbare och 

skakigare klippteknik, bidrar även till en ökad spänning, något som Texas Chainsaw Massacre 

också använde sig av. Texas Chainsaw Massacre använder sig av ett ökat klipptempo och skakig 

kamera istället för blod och specialeffekter. Ett grepp som skrämde livet ur, och skapade moralpanik 

hos sin publik världen över under 80-talet. 

Något som Efterlyst också använder sig av är repetition, framförallt i klipp där den äkta brottslingen 

är fångad, men detta förekommer också i rekonstruktionerna. Bilderna upprepas, zoomas in och 

manipuleras för att vi ska få bästa möjliga blick för brottslingen/brottslingarna. Här är 

verklighetsfetischen som Lennart van Oldenborgh diskuterar i boken The State of the Real mycket 

                                                 
71 Jackass, Spike Jonze and Johnny Knoxville, Dickhouse Production, USA, 2000-2002 

72 Ballar av Stål, Strix Television, Sverige, 2007 - 
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tydlig, men det intressanta är hur den (om än blygsamt) också används på rekonstruktionerna 

tillsammans med den manipulerade bilden, för att både skapa spänning, autenticitet och för att ge en 

trovärdig och samtidigt ge en tydlig bild av signalementet hos brottslingen.  

Efterlyst erbjuder sålunda den verklighetsfetischism som Lennart van Oldenborgh diskuterar, det 

erbjuder också en hel del våldsbilder, exempelvis från tunnelbanans övervakningskameror. 

Programmet erbjuder kanske en verklighet som är verkligare än vår egen verklighet, vår verklighet 

där vi inte kan föreställa oss dessa hemskheter. Men vad den också erbjuder är möjligheten att 

telefonera in och på så vis bli en del av den här verkligheten. Möjligheten att hjälpa dessa 

traumatiserade offer, vars öden vi fått uppleva i verklighetstrogna rekonstruktioner. Att man kan 

vara med och påverka är något som skapar en ännu närmare relation till bilderna, vare sig det är 

rekonstruktioner eller äkta bilder. Ett annat vanligt grepp i Efterlyst är att filma platser där brott 

begåtts i ‖Nightvision‖, även om det är mitt på dagen. Nightvision-effekten för tankarna till både 

The Silence of the Lambs och Paris Hiltons sexfilmer och skapar en slags dramatik och spänning 

över platsen och signalerar att här har det hänt nåt fult, eller ondskefullt. Det är intressant att se hur  

Texas Chainsaw Massacre influerat Efterlysts rekonstruktionsfilmer, även om vi inte tror att det är 

ett rakt led, och hur August Underground-filmerna liknar dessa rekonstruktioner. De två första 

August Underground är filmade i VHS-kvalitet, något som gör att de allra mörkaste delarna får en 

grönaktig ton, något som faktiskt kan påminna om en Nightvisioneffekt. Man skulle enkelt kunna se 

August Underground som ett Efterlyst ur förövarens perspektiv. Där vi ‖verkligen‖ får se vad som 

händer ur brottslingarnas perspektiv. Till skillnad från många andra Reality-program försöker 

Efterlyst att återskapa händelser både innan, runt och under själva brottet. Vilket August 

Underground också återskapar, ur brottslingarnas perspektiv, även om detta också görs i Efterlyst 

ibland, voyeuristiskt, men då oftast kopplat till ett offer som vi som åskådare kan göra en 

känslomässig koppling till och känna empati inför. August Underground ger oss aldrig chansen att 

bilda oss någon uppfattning om offren, mer än hur de ser ut på insidan.  

1986 kom filmen Henry:Portrait of a Serial Killer.
73

 En film om den amerikanske seriemördaren 

Henry Lee Lucas. Filmen varvar 16mm film med ett antal VHS-videoklipp, det vill säga filmen har 

en tonart som säger att det här inte är en vanlig film. Just därför att 16mm-formatet används ofta vid 

gamla undervisningsfilmer och av glada amatörfilmare. I filmen filmar mördarna Henry och Otis 

sina mord och det finns scener när vi ser dem titta på sina mord, dessa klipp är av vhs-videoformat. 

Scenen när de återupplever sina mord via sin film är ganska utdragen och de båda mördarna ser 
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filmen om och om igen. Scenen påminner mycket om August Underground av flera skäl. För det 

första skulle filmen i filmen kunna vara August Underground, både till utseende och innehåll, men 

också det faktum att miljön känns väldigt mycket den samma. TV-apparaten står ovanpå en annan 

TV-apparat som fått skärmen inslagen, ovanpå TV:n som fungerar står VHS-spelaren och VHS-

band ligger staplade vid sidan om. De ser även klippen i slowmotion, vilket genererar brus över 

bilden. Ett liknande brus finns alltid närvarande i de två första August Underground, inte lika starkt, 

men det finns där. 

 

The Sickest Film Ever Made 

 

Eftersom Augustundergroundtrilogin har marknadsförts som världens äckligaste film, så är det 

intressant att titta på vilka ingredienser som utgör att dessa filmer skiljer sig från övriga 

skräckfilmer som mer avfärdas till en stereotyp skräckisbox.  De inslag som suddar ut känslan av 

skådespel och manus och populärförväntad scenografi ger den ovane åskådaren en känsla av något 

främmande och oväntat. Den ovane åskådaren som kanske förväntar sig en titel i början av filmen 

och lite musik och eftertext, men som istället slängs in i en extrem scen med skakig kamera och 

människor som skriker, berövas på de invanda referenserna den har av hur en film inleds. Det finns 

ingen presentation av karaktärerna och inte heller någon uppbyggnad och presentation av 

handlingen, utan publiken får helt enkelt gissa och anta vad det är som pågår, vilket inte är så svårt 

eftersom det huvudsakliga består av människor som torteras och skriker i panik. 

Förstapersonsperspektivet hjälper också åskådaren att känna sig mer närvarande och delaktig i 

situationen. Att personen som håller i kameran sedan är på ‖de ondas‖ sida gör inte oss som 

åskådare lugnare. Istället blir detta till en del av filmernas chockerande form. Filmerna gör anspråk 

på att vara på riktigt, alltså Snuff, genom dess smutsiga scenografi och dåliga kamera och 

ljudteknik. Detta tillsammans med både avsaknad av handling och känsla av skådespel ger en snabb 

känsla av verklighet. Problemet med Snuffanspråket i filmerna är längden på dem. Det är också för 

många scener, vilket ger en aning av att det faktiskt är en riktig filmproduktion. Somliga scener 

känns dessutom enbart som humorflirtande scener, vilket också tar bort känslan av att det är Snuff. 

Vissa scener upplevs väldigt influerade av andra filmer, på ett nästintill imiterande vis. Sådana 

utsvävande referenser och inslag tar bort känslan av att det är Snuff. Det känns alldeles för 

konstruerat. För att uppnå en mer äkta Snuffkänsla så skulle filmerna ha klippts ned och exempelvis 

fokuserats på enbart tortyrscenerna och tagit bort diverse försök till humorinslag.  
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De grepp som vi direkt reagerade på i de tre filmerna var den gryniga bilden, bristen på ljussättning, 

det dåliga ljudet, förstapersonsperspektivet med Gonzoinslag, den smygande kameran vilken i 

exempelvis scenen utanför bensinmacken kan ses som en övervakningskamera. Vi reagerade även 

på den återkommande effekten eller greppet då de slänger kameran eller ställa ifrån sig den. 

Klippmässigt reagerade vi på att alla klipp är hårda och att vi kan förflyttas precis hur som helst 

mellan klippen, vare sig det gäller tid eller rum, till synes utan någon struktur. 

 

  

Innehåll och handling( We`ll wipe fuckin`Disney right off the air) 

På samma vis som August Underground saknar klippmässig struktur så har filmerna inte heller 

någon tydlig handling. Karaktärerna är i den första filmen antingen offer eller förövare. Detta blir 

sedan allt mera otydligt i den andra delen av Augustundergroundserien, där karaktärerna verkar 

kunna gå från att vara förövare till att vara offer i en handvändning. I den tredje filmen är mördarna 

en man och en kvinna och det är mer tydligt att det är de två mot världen. De människor som är 

med och agerar ser sunkiga och bedrövliga ut. Allt i August Underground är smutsigt, rummen, 

sakerna, människorna och bilden. Övergrepp, kidnappningar, tortyr, slagsmål och våldtäkter varvas 

med konserter, utflykter och semesterbilder. 

En sak som slår oss när vi tittar på August Underground är att förövarna står helt utan empati. Hela 

filmen osar av ett fruktansvärt människoförakt. Den läskiga världsfrånvändhet som visas upp hos 

förövarna för tankarna till Beavis and Butthead
74

, som helt saknar moraliska värderingar och som 

står utanför det normala samhället och hånskrattar åt sig själva, varandra och åt världen. Samtidigt 

som de torterar sina offer skrattar förövarna på ett sätt som även kan föra tankarna till 

Jackassgenren. Det är som om det är kul och trivsamt när någon förnedras. Det lånas även andra 

grepp från dessa genrer, när makt inte utövas genom våld, förmedlar man istället denna makt genom 

pengar. Man betalar exempelvis människor för att följa med dem i deras bil, eller för att ursäkta att 

man uppfört sig illa. Detta tolkar vi som något man hittar i förnedrings-TV (i stort sett alla genrer), 

särskilt inom Jackass och kanske framförallt i dess uppföljare, där man reser till öststatsländer, 

beter sig hur som helst, köper en fru och deltar i biltävlingar för rika personer, som har råd att betala 

böter och fortsätta tävla efter att ha blivit stoppade av poliser. I exempelvis Bumfights
75

 är detta 
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maktutövande själva kärnan i filmidén, man betalar människor för att misshandla varandra, tatuera 

sig i pannan eller dra ut tänder med polygrip. Att den här typen av maktutövande förekommer i 

August Underground känns inte överraskande, det bidrar till att ge huvudpersonerna ännu mer 

narcissistiska karaktärer. De ser på sig själva som människor som står över alla andra. Detta är 

något som förmedlas väldigt starkt, exempelvis genom deras agerande mot andra människor, vilket 

är något som Fred Vogel också valt att ironisera över. Något som framkommer i alla filmerna är att 

våra mördare gillar att döda och slakta djur. De matar även olika djur med egenhändigt slaktat kött. 

I första filmen besöker man ett slakteri, i andra filmen slaktar man ett djur och matar ett lejon med 

köttstyckena. Det går att ana att Fred Vogel försöker göra en slags koppling till att hans 

seriemördarkaraktär ser sig själv på toppen av matkedjan. Han matar lejon och slaktar både 

människor och djur. I tredje filmen besöker våra seriemördare en fest där man har en krokodil i ett 

gigantiskt akvarium. Festens deltagare målas alla upp som ‖rednecks‖ och ‖hillbillys‖, utifrån vilket 

det går att ana att Fred Vogel försöker måla upp en slags whitetrash-fest. På den här festen matar 

man krokodilen med små söta möss och kaniner, något som fascinerar Fred Vogels rollfigur något 

enormt. Scenen kommer direkt efter det att man har kidnappat en uteliggare, förnedrat, torterat och 

mördat denne. Vi tolkar detta som att Fred Vogel ironiserar över tanken på att dessa whitetrash-

figurer skulle vara högst upp på näringskedjan och att de skulle vara mer civiliserade än djuren de 

matar i bur.  

I de två första filmerna har mördarnas offer ofta levt i en utsatt situation, de har varit uteliggare, 

prostituerade eller folk som jobbar på nattöppna bensinmackar etc. I den tredje filmen går de båda 

mördarna hem till en helt vanlig familj och utför ett synnerligen vidrigt dåd. Hemmet har julpyntats 

och tortyr, våldtäkt och mord sker i skenet från julgranen. Vi tror att med den tredje filmen vill Fred 

Vogel försöka skrämma på ett nytt sätt. Då alla tidigare offer i princip varit i samhällets utkant, tar 

han sig istället in i den finaste av familjehögtider och visar att ingen går säker. Att man tidigare valt 

att enbart fokusera på människor som uteliggare och prostituerade kan tolkas som ett grepp att ge 

filmerna större trovärdighet i fråga om Snuffimitation. En familj som mördas under julgranen borde 

fått större utrymme och uppmärksamhet i medierna, men kan kanske fungera i en avslutande film 

där bilden fått en modernare, snyggare, digital känsla. 

Det är ganska enkelt att förstå varför de smutsiga miljöerna ser ut som de gör. Som åskådare känner 

man en sorts distans till miljöerna, något som Fred Vogel försöker bryta mot i och med julscenen i 

den tredje filmen. Men samtidigt, skulle man råka ut för en seriemördare skulle de flesta troligtvis 
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föreställa sig en möglig knarkarkvart med kanske en Josef Fritzlinstallation i källaren. Det är i 

källaren som de oftast utför sina dåd. Ett par återkommande scenografiska detaljer finns som oftast 

närvarande i filmerna; en avstängd TV av äldre modell och pornografiska tidningar. Dessa tidningar 

river Fred Vogel sönder och använder på sina offer. Antingen klistrar han fast delar av sidor på sina 

offer, med hjälp av blod eller så stoppar han sidorna i munnen på dem. En handling som kanske går 

att tolka som att vi matas med äckliga bilder från flera olika medier, ett medialt ekologiskt kretslopp 

där vi blir vad vi ser. En slags självkritik från Fred Vogel, genom att mata sina offer med snuskiga 

bilder. Den ständigt närvande TV:n som finns med i nästan varje tortyrscen är avstängd men kan 

också tolkas in som närvarande här. I filmen Network
76

  av Sidney Lumet från 1976 sitter två före 

detta nyhetsankare och spånar på programidéer. Programmen liknar väldigt mycket de tv-program 

vi kan se dagligen på reklamkanalerna; 

  

Suicides Executions, Mad Bombers, Mafia Hitmen, Automobile Smash-ups. The Death 

Hour, A great Sunday night show for the whole family! We`ll wipe fuckin`Disney right 

off the air.
77

   

 

1976 var dessa förslag cyniska och helt otänkbart, men exempelvis förslaget Automobile Smash-ups 

kan man idag se dagligen på reklamtvkanalerna. På samma sätt kan vi se att filmerna Ed TV
78

 och 

The Truman Show
79

 från början var science fiction, den yttersta gränsen för reality-tv. Men i dag 

känns dessa filmer inte alls lika avlägsna, utan kan ses mer som medial självkritik än science fiction. 

Så när Fred Vogel torterar sina offer genom att mata dem med snuskiga bilder kan vi tolka det som 

att August Underground är en kritik mot en mediekultur som hela tiden flyttar fram smärttröskeln 

för vad vi klarar av att se, eller vad som är okey att visa.  

En scen i August Underground Mordum känns direkt inspirerad av filmklippet 2 Girls and a Cup
80

, 

som fick en enorm uppmärksamhet på internet. Scenen går ut på att den kvinnliga av mördarna 

torterar två kvinnor genom att få dem att kräkas. Det är en plågsam scen att se, dels för att man 

förstår att själva skådespeleriet måste vara oerhört påfrestande för de agerande. Den kvinnliga 

seriemördaren torterar dem genom att ömsom misshandla dem och ömsom få dem att kräkas, 

samtidigt smeker hon dem ganska beskyddande och stryker in dem i deras egna spyor. Scenen 
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känns starkt inspirerad av klippet 2 Girls and a Cup där två kvinnor spyr och tömmer tarmen ihop 

och på varandra till klassisk musik. Klippet fick en märklig reaktion på internet, där folk filmade 

när andra personer bevittnade klippet. Det fanns alltså en dubbel fascination, där man dels kände en 

otrolig fascination för klippets effekt på andra människor och dels samma effekt som August 

Undergroundfilmerna; ‖Det är så äckligt, jag klarar inte av att titta, men jag kan inte låta bli.‖ Det 

visar det förbjudna och samtidigt spontant motbjudande i vad som visas, vilket i sin tur lockar 

ständigt nya åskådare. Fascinationen i detta äckel kan ses som en lyteskomik liknande den som 

skildras i David Lynchs The Elephant Man
81

 från 1980 som skildrar en svårt deformerad man. På 

samma sätt visar detta att här kan man se människor som är så äckliga att man bara måste bevittna 

detta. Lusten och nöjet att se detta går att koppla till nyfikenheten att se det förbjudna eller 

onormala, vilket går att koppla till gamla folknöjen som halshuggningar och tortyrer, samtidigt som 

skadeglädjen i att vara skonad från denna utsatthet kan visa sig i form av den maktposition det 

innebär att inte själv vara drabbad och utsatt. Kanske finns attraktionen i känslan av att vara den 

som är i trygghet, men bakom sin trygga datorskärm är man ändå fullt medveten om att man skulle 

kunna vara den drabbade, den utsatte. Där fascinationen och medlidandet för Josef Fritzls offer 

kanske kan utläsas som ‖stackars människa, vilken tur att det inte var jag‖. Samtidigt tar sig 

otäckheterna in till oss genom internet och TV-skärmen och här ser vi fascinationen, genom de 

personer som filmat effekten som 2 Girls and a Cup har på de som ser den, där effekten är en 

skräckblandad förtjusning. De klipp vi har sett visar personer som kiknar, de vill se, men samtidigt 

är det för mycket. De tittar bort, men bara för några ögonblick, fascinationen är för stark. Frågan är 

om det är äckel eller social acceptans som får oss att visa motvilja inför filmen, eller tvärtom är det 

tufft att se på det vidriga? Det finns en lustbetonad fascination att klara av att se på det förbjudna 

och detta kan vara anledningen till att man filmar sina bekanta när de klarar av, eller inte klarar av 

att se 2 Girls and a cup. 

 

En serie filmer som är värt att nämna i sammanhanget är filmatiseringen av Stieg Larssons 

Millenniumserie
82

. I den första filmen lyckas huvudpersonen Lisbeth Salander med hjälp av en 

‖spionkamera‖ filma ett övergrepp som begås mot henne. Att använda en ny kamera inuti en film är 

något som vi återkommit till och den här kameran visar upp en svartvit grynig bild. Gissningsvis 

beror detta på att övervakningskameror ofta upplevs som svartvita sanningssägare. I den första 
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filmen får vi följa den här scenen främst genom ‖spionkameran‖ men scenen varvas lite, ljudet är 

det samma genom hela scenen. I de två efterföljande filmerna får dessa svartvita bilder gestalta ett 

traumatiskt minne. Men vi får också följa dessa bilder genom hur andra uppfattar dem. I del två 

hittar den andra huvudkaraktären filmen och vi får följa filmens effekt på honom genom att se hans 

ansikte när han bevittnar filmen via en dator. Det blir lite som 2 girls and a cup, där man som 

åskådare får uppleva bildernas effekt på en annan åskådare och på så vis identifiera sig med 

åskådarens reaktion. Detta blir tydligast i den tredje filmen, där vi får följa en hel domstols reaktion 

på bilderna. Men i den tredje filmen används videoinspelningen som bevis. Vilket är det mest 

intressanta i dessa filmer. Innan filmen visas för domstolen har karaktären Lisbeth Salander ingen 

trovärdighet i domstolen, men när filmmaterialet läggs fram som bevis har detta förändrats. Filmen 

är svartvit, filmad ur en ryggsäck, alltså är det en iakttagande kamera, som en övervakningskamera. 

Filmen finns också i en mycket begränsad upplaga, en upplaga som bara Lisbeth Salander känner 

till, men vi som publik vet att den är liten. Materialet som filmen innehåller är en våldtäkt och 

innehåller mycket våld och sadism, skulle vi som publik inte tycka att det är skrämmande används 

andra människors reaktioner för att tala om exakt hur pass otäckt det är. Effekten av att vi får följa 

filmen genom andras ansikten för också tankarna till katastroffilmningar där kameramannen tappar 

kameran, vi hör ju vad som sker. Något som gör att vår egen fantasi kan skapa ännu värre bilder. 

För att filmen ska kunna fungera som ett bevis behövs formskiftet inuti filmen, filmen behöver ha 

ett annat utseende. Formbytet talar om för oss som åskådare att vi ska betrakta det materialet 

annorlunda och kanske gör att det kan fungera som bevis inuti filmen.  

 

”What ever happens keep your cameras rolling” 

 

Hänsynslöshet inom film är något som det diskuterats mycket om, men då mest med tanke på 

åldersgränser och våldets inverkan på unga människor. Exempelvis Cecilia Von Feilitzens Våld från 

alla håll från 1993, där Von Feilitzens ringar in fyra perspektiv hur medievåldet påverkar sina 

konsumenter. Men oftast är det ju ungdomar och våld som filmerna problematiserar. Det handlar 

ofta om att växa upp i ett farligt område, rasism eller gängbråk. August Underground 

problematiserar på ytan egentligen ingenting, vi får ingen förklaring till våldet och den film som 

mest liknar August Underground på det sättet är Penelope Spheeris film The Boys Next Door
83

 från 

1985. Det finns stereotypa psykologiska orsaker till våldet i filmen, man får små ledtrådar i stil med 
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‖kvinnor ser aldrig oss‖ eller ‖killar som han har kört över oss i hela våra liv‖, men det finns ingen 

egentlig orsak till våldet. Filmen handlar om två unga killar som reser till Los Angeles för att söka 

lyckan, under deras resa möts de ständigt av motgångar. Människor försöker att lura dem, kvinnor 

sårar dem och världen verkar vara en hård och kall plats. Det hela resulterar i att de två unga 

grabbarna gör revolt mot världen, vilket resulterar i en hel del mord och våld. Morden är oftast 

egentligen helt oprovocerade, det kan handla om växelpengar eller en konstig blick. Det är brutalt 

och framförallt onödigt. Filmen ligger även ganska nära Joel Schumachers film Falling Down
84

 från 

1993, men Falling Down ger en tydligare samhällskritik på så sätt att karaktären uppenbart får nog 

av livet och dess regler. Huvudkaraktären som känner sig sviken av samhället, då han är en 

arbetslös krigsveteran. Han möts av en värld av bilköer, fåniga serveringstider och byråkratiska 

irritationsmoment, som till slut gör att han köper ett vapen och går bärsärkagång mot det samhälle 

som svikit honom. Kanske är dock Terry Gilliams Fear and Loathing in Las Vegas
85

 från 1998 en 

film som stämmer bättre in på konceptet för The Boy Next Door. I Fear and Loathing in Las Vegas 

följer vi Raoul Duke och hans advokat Dr.Gonzo. Filmen bygger på Hunter S Thompsons bok
86

 

med samma namn (1973) och anses vara ett slags Gonzo-manifest. Karaktärerna ger sig iväg för att 

rapportera om ett motorcykellopp i Las Vegas, men tar så mycket droger att världen vänds ut och in 

och allt blir till ett kaos. Likheterna med The Boys Next Door ligger i ett slags filmiskt sökande efter 

att få karaktärerna att tappa kontrollen. I Fear and Loathing in Las Vegas dricker karaktärerna sprit 

från första scenen fram tills de sätter sig i bilen för att ge sig iväg mot Las Vegas och där börjar 

drogerna ta över. I The Boys Next Door sker det första mordet redan i Los Angeles utkant för att 

sedan bara bli fler och fler. Det finns en känsla i det Gonzoinspirerade, saker sker i en kedja av 

händelser som alltid leder fram mot den totala katastrofen. I Fear and Loathing in Las Vegas tar 

drogerna karaktärerna in i en slags surrealistisk mardröm, där uppvaknandet efter ett antal dagars 

hårt droganvändande och surrealistiskt festande bara blir mer och mer obskyrt. Samtidigt känns det 

som ett sökande, ur ett Gonzoperspektiv, där huvudpersonen söker sin story att skriva om, eftersom 

karaktärerna inte har någon som helst koll på den motorcykeltävling som de är där för att rapportera 

om. I dessa filmer med en slags Gonzoanknytning är det enkelt att dra paralleller till August 

Underground.  

August Underground har samma råa hänsynslöshet mot samhället och sina offer, samtidigt som 
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varje händelse måste överträffas av nästa. Vi har tidigare nämnt Jackass, Bum Fights
87

 och liknande 

TV-shower som alla måste överträffa sig själva och varandra i jakten på det ultimata äcklet. Dessa 

program har tydliga Gonzoinslag, eftersom karaktärerna bakom kameran ofta känns väldigt 

delaktiga i sina inslag. Dessutom har alla dessa program ett slags behov av att dra in verkligheten i 

sina klipp. Vare sig det handlar om att chockera, överraska eller något annat så finns behovet av att 

påverka verkligheten och få med det på film, vilket egentligen är vad gonzo handlar om.  

Man kan även dra in Michael Hanekes film Funny Games
88

 från 1997 där två överklassgrabbar 

bestämmer sig för att leka med en familj i deras sommarhus. De tränger sig på, binder och 

misshandlar familjen och berättar att de tänker leka en lek. Leken går ut på rått våld, det handlar 

mycket om makt och att kontrollera andra fysiskt. Hänsynslösheten är påtaglig. När en av de onda 

karaktärerna blir skjuten i vardagsrummet, tar den andre upp fjärrkontrollen från soffbordet och 

spolar tillbaka filmen för att undvika att hans kumpan blir skjuten. Vi som tittare accepterar detta 

underliga grepp från Haneke, eftersom vi omtolkar filmen som ett slags reportage. Där 

fjärrkontrollen representerar verkligheten i form av ett dokumentärt inslag, om än underförstått. När 

fjärrkontrollen används möter skådespelaren kameran med sin blick, vilket blir en slags referens till 

det dokumentära, med en reporter på plats från händelsernas centrum. 

Något som gör att August Underground sticker ut, ytterligare i sin form är när man väljer att klippa  

av scener. Där den logiska situationen i en scen är att klippa, så fortsätter ofta scenen i August 

Underground utan avbrott, trots att någon börjar fnittra eller gråta. Dessa inslag känns så uppenbart 

amatörmässiga att det känns realistiskt. Man är van vid att sådana blooperaktiga inslag, klipps bort 

och på sin höjd hamnar  i extramaterialet på dvdskivan. Inom dogmafilmerna är detta 

återkommande inslag. I filmen Idioterna, finns flera scener där skådespelarna själva brister ut i 

skratt, som känns utanför manuset. Det logiska och naturliga hade varit att man klipper bort dessa 

skrattutsvävningar i rädsla för att filmen ska kännas oprofessionell. När dessa inslag istället 

bibehålls, så blir resultatet gärna att man ställer sig frågan, är det alltså på riktigt detta, är det kanske 

en dokumentär? Trovärdigheten eller realismen som uppstår bottnar i att, hade man velat så hade 

man ju klippt bort det, på samma sätt som i hollywoodfilmer. Vi ser dessa bibehållna misstag som 

ett sätt att ‖verklighetsgöra‖ situationen. En glimt av verklighet, en illusion av att skapa Goffmans 

‖backstage‖, genom att få skådespelarna att ‖tappa masken‖ framför kameran. Ett medvetet 

sökande efter verkliga reaktioner, mänskliga misstag som gör att man som August Underground-
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publik ställer sig frågan; 

Är detta verkligen på låtsas? 

Samtidigt har vad man uppfattar som äkta och realistiskt förändrats. I Cannibal Holocaust finns en 

scen där en man sliter ut inälvorna på det kvinnliga offret. Av egen vilja sliter han ut hennes inälvor, 

men när han håller dem i händerna, så stirrar han in i kameran och skriker. Detta skrik känns väldigt 

krystad och onaturlig, men då filmen hade sin premiär uppfattades det till och med så äkta att man 

antog att filmen var snuff.  

Att jämföra August Underground med Dogmafilmerna kan kännas naturligt av flera skäl. Bristen på 

budget kan kännas som det mest naturliga. Men kanske är det snarare i viljan att provocera som 

släktskapet blir tydligast. Effekten av att sätta skådespelarna i en situation som är så påfrestande att 

vi som tittare blir provocerade. Där vi får uppleva äkta sex, äkta förnedring och äkta reaktioner hos 

skådespelarna och där ett citat från boken Killing for Culture gör sig som mest lämpat - ‖What ever 

happens keep your cameras rolling‖.
89

 Både Idioterna och August Underground söker aktivt efter 

dessa glimtar av realism, de överdrivet långa klippen är bevis för detta. Man söker naturliga effekter 

hos de skådespelare som man har satt i en hemsk situation och formligen kräver naturliga 

reaktioner, äkta spyor eller äkta gråt. Allt för att få fram glimtar av verkliga känslor eller reaktioner, 

verklighetsfetischism så nära verkligheten som det går att komma. Även om morden och våldet inte 

är verkligt, får vi ändå ta del av hur det är att sitta naken i källare överöst med gristarmar eller få 

hjälp att urinera på en herrtoalett av en motorcykelknutte. 

 

 

Point Of View och åskådarpositioner  

 

Olika formgrepp kan användas för att styra åskådaren mot en specifik uppfattning om filmen. I 

August Undergroundtrilogin kan vi se hur formen används för att lura publiken att ifrågasätta 

filmen och dess trovärdighet. Frågan som Fred Vogel får tittaren att ställa är; ‖är detta verkligen på 

låtsas?‖. När man ser August Undergroundfilmerna och kan peka ut greppen som skapar illusionen 

kan man samtidigt se och känna igen varifrån Fred Vogel hämtat sin inspiration. Ofta när 

naturtrogna scener ska skildras på film så används en ny bildform. Det blir ett formskifte, där den 

bild som representerar verkligheten gestaltas av en mycket närvarande kamera. Filmen berättas då 
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istället från en ny kamera som representerar verkligheten, genom exempelvis en TV som visar ett 

nyhetsinslag, eller en övervakningskamera eller en mobilkamera. Filmen får en ny berättare, en 

berättare som är ‖mer på plats‖, mer TV-aktig, som placerar åskådaren i handlingen. Exempel på 

detta är hur Michael Moore sammanställer klippen från övervakningskameror från en skolskjutning 

i sin film Bowling for Columbine
90

 från 2002. 

 Michael Moore ger oss en hemsk verklighetsskildring genom detta grepp. Kamerorna är fasta och 

kan egentligen inte följa händelserna, men Michael Moore ger oss en hemsk ihopklippning. Michael 

Moores grepp har som avsikt att visa vilken fasa de människor som befann sig på skolan under 

skolskjutningen utsattes för och det närmsta vi kan komma är bilderna från skolans 

övervakningskameror. Bilden som visas upp är svartvit, grynig och manipulerad att förstärka och 

markera områden där det händer saker. Man har även använt sig av att visa flera bilder bredvid 

varandra och på detta lagt ett ljudspår från upprörda föräldrar med panik i rösten som ringer skolan 

eller larmcentralen för att få information. Michael Moores scen är otroligt stark, han visar oss 

verkligheten från en skolskjutning, trots detta är det egentligen svårt att exakt tyda vad vi ser. 

Michael Moore utnyttjar vår tro på bildernas verklighetsanspråk, vår förkunskap om händelsen och 

sedan vår fantasi för att överföra panikkänslorna från skolan till våra TV-soffor. Vi vet inte om 

ljudspåret till övervakningsbilderna är äkta, men vi hör skrik och pistolskott men det pålagda 

ljudspåret med panikslagna telefonsamtal hör ju egentligen inte ihop med bilderna. Effekten är att vi 

känner oss både delaktiga och berörda. Michael Moore bakar med dessa klipp in en verklighet i 

form av svartvita gryniga bilder i sin annars klassiska undersökande dokumentärfilm. Dessa bilder 

har tyngd och trovärdighet. 

Ett annat bra exempel på åskådarpositionering är den spanska filmen [REC]
91

, som utnyttjar P.O.V-

tekniken till max, genom att bygga upp hela filmen kring ett tv-team. Huvudpersonen är TV-teamets 

reporter och hon ägnar filmen åt att rapportera in i kameran. Filmen är en skräckfilm och är helt och 

hållet inriktad på att adressera åskådaren genom förstapersonskameran. Illusionen av ett tv-team ger 

också filmen en ytterligare känsla av autenticitet, vi får uppleva, bloopers, omtagningar och en 

känsla av att ta del av ett ‖råmaterial‖, precis som August Underground ger en känsla av att vara 

oklippt.  

I filmen The Brave One
92

 av Neil Jordan från 2007 får man bevittna när en kvinna blir misshandlad 

av ett ungdomsgäng i en tunnel. När misshandelsscenen börjar tar en av gängmedlemmarna upp en 
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mobilkamera och vi som åskådare får följa scenen genom den. Scenen blir då ryckig och pixlig. 

Kvinnan kämpar emot och de som misshandlar skriker uppmuntrande till varandra. Just den här 

scenen påminner om August Underground. Dels för att man knappt kan urskilja vad som händer, i 

stället är det ljudet, förkunskapen och fantasin som driver scenen. Scenen relaterar även till det 

fenomen med ungdomar som misshandlar folk, som spelar in det med mobilkamera och sedan 

lägger ut det på Youtube.  

En scen som kombinerar flera av de exempel på grepp som August Underground utnyttjat för att få 

åskådaren att känna obehag finner man i Jonathan Demmes Silence of the Lambs
93

 från 1991. 

Karaktären Clarice är i Buffalo Bills hus för att rädda den kidnappade flickan och Buffalo Bill 

släcker lyset och smyger omkring i sina ‖nattkikarglasögon‖. Scenen innehåller ett 

förstapersonperspektiv genom nattkikarglasögonen som ger en grynig bild. Dessutom är detta en 

voyeuristisk bild då det bara är Buffalo Bill som kan se. Det blir en lek mellan katt och råtta där 

Buffalo Bill utför små smekningar med sina händer runt Clarice. Han känner att han har makten 

över henne och detta känner även vi som publik. Att vi sympatiserar med Clarice gör scenen ännu 

starkare eftersom vi ur Buffalo Bills perspektiv känner att vi enkelt kan döda henne. Den här scenen 

känns som en uppdaterad version av de klassiska skräckfilmerna där vi som åskådare vet var offer 

och förövare befinner sig och vi vill bara skrika åt offret att inte ta den dörren eller den vägen. 

Samtidigt har vi samma typ av kamera i August Underground som den som Buffalo Bill har, han är 

både kamera och aktiv förövare. Vad som sedan får Clarice att bekämpa Buffalo Bill är egentligen 

inte att hon överlistar honom, utan att hon oskadliggör hans kamera. När Clarice hör Buffalo Bill 

spänna hanen på sin revolver avfyrar hon sin pistol mot ljudet. Ljusblixtrarna från hennes pistol och 

ljuset från ett fönster som skjuts sönder gör att Buffalo Bill förlorar sitt övertag, sin voyeuristiska 

point of view och kan då besegras. Förstapersonsperspektivet har används mycket effektivt i film 

för att skapa känslor. I Ridley Scotts film Alien
94

 från 1979 används förstapersonsperspektivet för 

att göra karaktärerna sårbara. Soldaterna på farkosten Nostromo förses med en headcam, så att deras 

ledare kan följa dem och kordinera dem. Till en början framställs soldaterna på Nostromo som 

väldigt tuffa och hårda, de röker och styrketränar. Men väl i stridsutrustning, kan vi följa deras puls 

och se vad de ser. De blir uppenbart mänskliga och dödliga. Genom pulsmätaren kan vi även följa 

deras stress och rädsla. Förstapersonsperspektivet framställs både i helskärm och på en tvmonitor 

framför deras ledare. Vi får följa dödsögonblicket för alla soldaterna, till en början mer ingående för 

att sedan bli till skärmar som slocknar. Detta kan återknytas till Silence of the Lambs när Buffalo 
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Bill slås ut genom att döda hans kamera. Att skärmarna symboliserar liv, är också ett intressant 

grepp. I Alien har inte monstret någon kamera eller smygande funktion. Soldaterna som känns 

osårbara när man ser dem, blir i ett förstapersonsperspektiv sårbara och nästan sköra. 

Förstapersonsperspektivet i Silence of the Lambs och August Underground ger i stället en 

maktposition. Det finns en skillnad i ont och gott här som är intressant, även om slutresultatet är 

detsamma, det innebär död när kameran slutar att fungera. Detta används även flitigt i cyborgfilmer. 

I exempelvis James Camerons Terminator
95

 från 1984 och Paul Verhoevens Robocop
96

 från 1987 

finns scener i ett förstapersonperspektiv där roboten stängs av och ser ut som en gammal TV som 

stängs av. Skillnaden mellan ont och gott visas med hjälp av kamerans funktion att avslöja, där en 

god karaktär framställs som sårbar gentemot en ond karaktär som i stället får makt. En god karaktär 

antingen flyr från eller smyger sig på den onda karaktären. I en flykt ur ett förstapersonsperspektiv 

är karaktären mycket sårbar och detta resulterar i att då den onda karaktären kliver in i bild så 

uppstår en chockeffekt. Kameran avslöjar egentligen ingenting. En god karaktär som smyger i ett 

förstapersonsperspektiv, kan avslöja, men rädslan för att bli avslöjad är alltid starkare. En ond 

karaktär som smyger ur ett förstapersonsperspektiv har makt, det är en vouyeristisk effekt. Rädslan 

att bli påkommen är inte en känsla som vi som tittare delar fullt ut med den onda karaktären. En 

flykt skulle i princip som mest ge en känsla av action, effekten med ett förstapersonsperspektiv 

fungerar alltså inte alls på samma sätt för en ond karaktär som för en god karaktär. Ett 

förstapersonsperspektiv med en ond karaktär måste vara antingen vouyeristiskt eller att det ger den 

onda karaktären makt. Detta fungerar bra i de filmer vi nämnt och utnyttjas på ett effektivt sätt av 

Fred Vogel i alla tre August Undergroundfilmerna. 

Filmen The Blair Witch Project
97

 av Daniel Myrrick och Eduardo Sanchez, från 1999, bygger på att 

visa det videofilmade material som upphittats i skogen, efter tre förvunna filmstudenter. Filmen 

lanserades med en hemsida på internet som antydde att det låg sanning bakom materialet. En 

mytbildning om att videobandet var ‖äkta‖ förelåg alltså filmpremiären. Precis som filmen Snuff 

från 1976. Här ser vi återigen mytbildningen kring ‖det upphittade videobandet.‖ Blair Witch 

Project-gänget utnyttjade myten om det upphittade videobandet i sin marknadsföring och tackvare 

en trailer, som innehöll en textremsa om att ett gäng ungdomar ska ha försvunnit och att ett år 

senare hittades deras videomaterial, tillsammans med ett burkigt ljud och korta amatörvideoklipp 

bildades en stor hype kring filmen. 
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Precis som August Underground är Blair Witch Project skakig och rörlig, det finns även många 

förstapersonsperspektiv med tydligt närvarande kamera. Den har dåligt ljus och ljud och ibland är 

det svårt att uppfatta exakt som vad som pågår. Eftersom filmen är inbäddad inom genren 

skräckfilm, så är målet att publiken ska bli skrämda av det de ser. Skrämselmetoderna presenteras 

därmed genom den otydliga bilden och ljudet, för att underlätta publiken att tro att det material som 

de får ta del av är riktigt material, oredigerat material. The Blair Witch Project använder även 

greppet med att tappa kameran eller rikta kameran åt fel håll och istället låta ljud och fantasi berätta 

filmen. The Blair Witch Project kommer aldrig i närheten av August Underground när det gäller att 

lura åskådaren, även om formen är ungefär den samma så finns många klassiska element kvar i The 

Blair Witch Project, som exempelvis skådespelet och den klassiska dramaturgin. 

Myten om det upphittade videobandet fortsätter att återkomma inom skräckfilmsgenren. 

Exempelvis filmerna om The Ring.
98

 Där ett videoband cirkulerar runt och om man ser det så dör 

man efter sju dagar.  I den här myten fungerar Walter Benjamins diskussion kring original kontra 

reproduktioner, då dessa ‖videoband‖ som hittas/cirkulerar är ett original. I The Ring så upphävs 7 

dagars förbannelsen om den som sett videobandet gör en kopia på originalet. Även om kopian i sin 

tur kommer ta livet av någon annan stackare och det görs bara en kopia av bandet i filmen. 

Viktigast för August Underground är den dåliga bilden, förstapersonsperspektivet, den illa 

hanterade kameran och Gonzokänslan, det vill säga det att kameramannen helt plötsligt kan släppa 

eller tappa kameran och själv kasta sig in i vad nu som försiggår. Allt detta är det som skapar 

illusionen av en nära verklighet. Inom pornografin har flera genrer uppstått ur precis dessa olika 

grepp. Genren ‖amatör‖ ställer kraven att människor själva spelar in sina porrfilmer. Men då genren 

är så populär, kan man nästan gissa sig till att det handlar om ett utseende och en känsla i bilden och 

att skådespelarna ser så alldagliga ut som möjligt och att dessa filmer inte alls spelas in av 

grannarna, utan av produktionsbolag som efterliknar privatinspelat material, precis som Fred Vogel 

och August Underground. För vad amatörgenren egentligen handlar om är att placera den sexuella 

fantasin inom ett närmare räckhåll. Istället för att den sexuella fantasin äger rum på det dyraste 

hotellet i Bahamas, placerar man sexscenen i förorten, inom räckhåll och med illusionen att den 

faktiskt har en avsändare som existerar. En fantasi med förankring i verkligheten. 

Förstapersonsperspektivet har också en genre inom pornografin och kallas P.O.V, det vill säga Point 

of View. Här sätter man åskådaren i kamerans perspektiv och låter skådespelarna adressera 

kameran. Pornografi och gonzo går självklart hand i hand. Man skapar en illusion av en eller flera 
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personer som reser runt med kamera och övertalar människor att utöva sex. Den här typen av 

pornografi är så etablerad att den figurerar i populärkulturen, exempelvis i Tom Kapinos tv-serie 

Californication
99

 från 2007, där man i ett avsnitt spelar in en gonzopornografisk  film vid namn 

Slam-Van. Självklart fungerar det att kombinera alla dessa genres och det är det som August 

Underground gör. Men istället för sexuella fantasier handlar det om tortyr, mord och förnedring. 

Den spanska filmen Tesis /(Snuff Movie) från 1996 av Alejandro Amenábar tar upp temat om Snuff 

utifrån ett sökande perspektiv. Filmen handlar om en filmstudent som kommer över ett videoband 

där en kvinna torteras till döds. Filmstudenten försöker kartlägga inspelningsplatsen, bakgrundsljud 

och gärningsmannen, vars ansikte inte syns. Scenerna som visas från videobandet innehåller alla 

förväntade inslag som en Snuffilm ‖bör ha‖, skakig bild, dålig ljussättning och dåligt ljud och gärna 

kylig och smutsig miljö. 

I första avsnittet av den brittiska deckarserien Wire in the Blood
100

 (Mord i Sinnet) av Val 

McDermid från 2002 används en videokamera på liknande sätt som headcams används i Alien. I 

detta avsnitt av Wire in the Blood får man följa en mördare som letar upp sina offer i vardagliga 

situationer, exempelvis på bussen, ett café eller på stan. När mördaren valt ut sina offer så övergår 

bilden till headcam och förstapersonsperspektiv. Utifrån den rörliga kameran, får man uppleva hur 

mördaren fastnar för en person. Mördarens flämtande andetag bidrar också till en närhets och 

äkthetskänsla till situationen. Andetagen och förstapersonsperspektivet gör aktören till ett rovdjur, 

precis som i Alien, Silence of the Lambs och August Underground etableras en maktposition i den 

iakttagande, voyeuristiska kameran. När mördaren valt ut sitt offer så förföljer han offret en tid och 

videodokumenterar personen i olika miljöer och situationer. När han samlat på sig ett material, som 

nästan går att se som en dokumentär om offret, innan den blev offer, så kidnappar han den utvalde 

och torterar denne till döds, allt framför kameran. Mördaren klipper sedan ihop materialet och 

lägger ut det på internet. Hans material sprids och diskuteras i medier. Utredarna av fallet ställer sig, 

till en början, frågan huruvida detta är fejk eller äkta Snuffmaterial. Att använda internet som en 

brygga mellan mördare och polis är något som snart använts i varje modern tv-serie. När de döda 

kropparna hittas, så är mördaren med på tryggt avstånd med sin kamera och dokumenterar 

poliserna, utifrån förstapersonsperspektiv med upphetsande andetag och rörlig och flackig blick. 

Man får inte se vem mördaren är, enbart vad hans ögon ser. Ibland hamnar mördarens hand i bild, 

vilket tillsammans med andetagen bidrar till att ge mördaren en närvaro, gärna med offret fångat i 

samma bildkomposition. Man får heller inte höra mördaren prata, bara höra hans andetag. Allt sker 
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genom mördarens skakiga kamera. Detta grepp bidrar till en för betraktaren realistisk närhetskänsla, 

som för tankarna till både August Undergroundfilmerna och påstådda Snuff movies. Det går i detta 

avsnitt även att se en koppling till fenomenet Snuff movies i det att utredarna ifrågasätter om det 

material de hittar på internet är på riktigt eller bara är amatörskräckfilmer. Detta kan lätt 

sammankopplas till verkliga fenomenet med internetsajter där privatpersoner kan lägga upp egna 

filmklipp som exempelvis Youtube, där det ibland diskuteras kring att filmklipp av verkliga brott 

och misshandlar läggs upp. 

 

Snuff i verkligheten 

 

Redan tidigt in i vår undersökning upptäckte vi hur fenomenet Snuff på sätt och vis omöjliggjorde 

sig självt genom att alltid definiera sig utanför verkligheten. Definitionen av Snuff är som vi nämnt 

som en inspelning av ett mord där mordet sker tackvare kamerans närvaro. Men när något som 

liknas detta hittas hittar man alltid kryphål i ‖produktionen‖. Alltså existerar inte Snuff, trots att 

mördare bevisligen spelat in sina dåd och att flertalet mord finns att bevittna ett musklick bort på 

internet.  

 

Trots att Snuff tydligen inte existerar, i sin ‖renaste form‖ vet vi uppenbarligen alla hur den skulle 

se ut om vi kom över den. Anledningen att det förhåller sig så, är att det råder en fascination för det 

privata och förbjudna, som projiceras via flera olika genrer, som alla är eniga om hur det 

amatörmässiga ser ut. Vi vet hur det skulle se ut om någon bestämde sig för att filma ett lustmord, 

en tortyr eller en våldtäkt. Vi har amatörporren, skräckfilmen och dokuvågen, alla visar de på en 

liknande bild av hur den privatinspelade videon ser ut. Formens utseende bygger lika mycket på 

verkligheten som på myten om det verkliga utseendet.  

 

Seriemördarna Igor Suprunjuk, Aleksandr Ganzha och Viktor Saenko i Ukraina spelade in sina 

mord via mobiltelefoner. Under rättegången kom det fram flera oklarheter som på sätt och vis 

refererade till den mest mytologiska definitionen av snuff. Nämligen den om en rik okänd affärsman 

som ska ha erbjudit dessa unga män sjuka belopp för att genomföra sina hemska handlingar. Att 

dåden de spelade in ser och känns precis som filmerna August Underground är minst lika märkligt. 

Här återskapar man först August Underground, på riktigt, kanske i tron om att en rik 

affärsman(nyheter24) ska köpa filmerna, eller att en internetsida (nyheter24) ska erbjuda pengar för 
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materialet. Innehållet påminner tyvärr läskigt mycket om August Underground (nyheter24) och att 

man i rättegången tar till den klassiska myten om snuff är kanske inte helt oväntat, dels därför att 

den är en otroligt läskig myt, men också därför att den innehåller flera läskiga, men helt logiska 

ursäkter för ett sådant här beteende.  

En myt som återkommer i vissa Snuff-filmer är myten om ‖Tribal Terror‖. I denna myt återfinns 

den mindre utvecklade kulturen, som utnyttjas av den västerländska vinsttörstande mentaliteten och 

i princip berättar om en kultur som använder en mindre utvecklad kultur som rekvisita. I flera andra 

filmer hittar vi myten om den perversa affärsmannen som kan betala vad som helst för lite mord på 

film. Att mördarnas filmer kopierar August Underground till sitt innehåll är helt ofattbart, men att 

deras förklaringar faller tillbaka på dessa myter om snuff lyfter på sätt och vis fram och visar på hur 

starkt etablerad Snuff är i filmen och i vår mediekultur. Vare sig de Ukrainska mördarna själva tror 

på att de skulle få pengar, eller om det är så att de faktiskt skulle få pengar, eller om allt är uppdiktat 

så pekar det på en idé som länge existerat inom skräckfilm sedan 70-talet och som återuppstått flera 

gånger sedan dess.  

 

 

Vår mediekultur 

 

I den första filmen i sin Augustundergroundtrilogi fångar Fred Vogel och ringar in den mediekultur 

som vi försöker beskriva. En kultur som är livrädd att Snuffen faktiskt existerar, dessutom visar han 

hur den ser ut, i vårt kollektiva medvetande. Fred Vogel får oss att ställa frågan ‖Är detta verkligen 

på låtsas?‖ och detta på grund av den mediekultur som är fylld av amatörinspelningar, övervakning, 

dokusåpafeber och som dessutom accepterat sin egen fascination för det vidriga och sedan länge 

slutat att skämmas över det.  

 

En fråga man ställt sig är ‖var går gränsen?‖. Genom teverutan upplever vi underhållning i form av 

att verkliga människor lever på svältgränsen i Expedition Robinson, stänger in sig i hundra dagar i 

ett hus med främlingar och alkohol i Big Brother eller gör bort sig på olika andra vis i diverse 

dokusåpor.  

Vi underhålls av groteska scener och blodbad som upplevs som verkliga i filmer och teveserier. 

Men var går gränsen? Hur långt kan man gå innan gränsen för vad som kan upplevas som 
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underhållning har passerats? Skulle vi kunna underhållas av riktigt Snuff? Frågan är om inte 

Michael Moore närmat sig att bevisa att så är fallet när han valde att visa övervakningsmaterialet 

från skolskjutningarna i sin film Bowling for Columbine?  

 

Ytterligare exempel på hur vi närmar oss denna gräns är teveprogram som Cops, Caught on 

Camera, Efterlyst eller MTV:s Scarred, som marknadsför sig med ‖taglinen‖ ‖Fetaste krascherna‖, 

där vi som underhållning och tidsfördriv följer verkliga människor och får uppleva brott och 

olyckor från verkligheten. Dessutom tävlar en del av dessa med varandra för att överträffa varandra 

genom att kunna erbjuda ‖Fetaste krascherna‖ eller verkliga olyckor eller brott.  

 

Idag är vi på det klara med hur Snuffen ser ut, detta genom flertalet filmer, men också i ett sökande 

efter det privata. Något som blivit tydligare tackvare kombinationen teknik, internet och dess olika 

communities. Denna teknik möjliggör att man kan komma människors privatliv närmre inpå än vad 

som tidigare var möjligt. Med en enkel knapptryckning på datorn kan du idag klicka dig fram till att 

få uppleva filmade sekvenser från privata fester, misshandel, folk som leker stuntmän eller så kallad 

amatörporr både live genom webbkamera och även uppladdat på exempelvis Youtube. Kanske 

handlar vår fascination för dessa bildsekvenser om en slags voyeuristisk jakt på andra människors 

privatliv. Kanske möjliggör det att vi, genom andra människor, kan uppleva det som vi själva inte 

riktigt vågar prova. 

 

Tanken om internet får oss att tro att allt är tillgängligt, fritt och möjligen verkligt, men sen visar det 

sig kanske att det mesta vi hittar är iscensatt eller fejk och när vi stöter på något verkligt vet vi inte 

hur vi ska förhålla oss till det, när det visar sig innehålla verkliga offer så blir det chockerande.  Det 

är här Fred Vogel kommer in så snyggt, när han anspelar på våra förutfattade referenser om hur en 

obehaglig och äkta tortyr ser ut och hur miljön där detta sker ska se ut. Genom att på detta sätt 

använda våra förutfattade uppfattningar får han oss att ifrågasätta om det vi ser kanske kan ske på 

riktigt, och om det kanske kan vara så att filmens tortyroffer faktiskt är verkliga offer. 

 

I vår mediekultur söker vi och letar efter den där gränsen mellan vad som är äkta eller fejk. Youtube 

och televisionen som ‖granskar verkligheten‖, läs Americas Worst/funniest ger oss bilden, men 

censurerar ändå vad vi får se, Internet som inte ska censurera, tar oss närmare gränsen, ibland över 

den och här har vi formen. Fred Vogel utmanar den gränsen, men inte genom att ge oss 
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verkligheten, utan genom att imitera den och förstärka den utifrån vår förutfattade mening och 

sedan distribuera den på ett sätt som ändå får oss att ifrågasätta huruvida detta inte är på riktigt, trots 

allt. Detta balanserande på gränsen mellan verklighet, censur och fejk är kanske en av orsakerna till 

att olycksfilmer i stil med Faces of death och Traces of death fascinerar och har en trogen publik. 

Balanserandet sker här genom att offren förblir okända för den som tittar, och på så vis mer 

anonyma. Kameran fångar dem i dödsögonblicket eller efteråt, de blir offer, men inte levande offer. 

Tack vare detta lyckas vi behålla en distans samtidigt som vi närmar oss gränsen för vad vi upplever 

som acceptabelt, utan att ta klivet över den. 

 

Amatörporr – jakten på realismen 

 

Fred Vogel får oss att ifrågasätta vad som är äkta och vad som är fejk genom att presentera August 

Undergroundfilmerna som om det vore på riktigt. Detta går även att finna i andra genre som 

exempelvis inom porren. Amatörporren har en strävan efter realism och äkthet genom att visa att 

detta är riktiga vanliga människor, som gör detta för andra lika vanliga människor. Detta fenomen 

har också mynnat ut genom den så kallade webbkameraporren, där vanliga människor visar upp sig. 

Tanken är att människor ska kunna känna att personen eller personerna lika gärna kunde vara dem 

själva eller kanske deras granne, arbetskamrat eller farfar.  

 

Idag har amatörporren blivit en definition av en form snarare än en genre som faktiskt spelats in av 

privata människor. Med dålig bild och belysning och ljud och ryckig kamera försöker man få porren 

att verka hemmagjord och genom denna amatörmässiga känsla luras vi att tro att det är äkta 

amatörporr, på samma sätt som Fred Vogel lurar oss att tro att tortyren i August Underground kan 

vara på riktigt. Det som förenar är just sökandet efter realismen, så som realismen säger att det ska 

se ut, opolerat och skakigt och gärna inspelat i oglamorösa miljöer.  Detta till kontrast mot den 

påkostade och plastiga porren, där swimmingpoolen och paraplydrinkarna och plastikopererade 

bröst har bytts ut mot en alldaglig hörnsoffa i vardagsrummet och oredigerade kroppar. Den 

inspiration som Vogel har hämtat i jakten på det äkta och realistiska går som sagt att hitta som 

representerade exempel inom amatörporren, där just bildspråket, miljön och ljudet har sina likheter.  

 

Samma metod används i den tidigare nämnda filmen The Blair Witch Project där man har använt 
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sig av skakig kamera och försvinnande ljud, för att få publiken att uppfatta att det är på riktigt. Ofta 

rör sig kameran snabbt och ibland är det svårt uppfatta exakt vad som sker, vilket resulterar i att det 

diffusa och begripliga och tillsammans med ångestskrik gör att det obehagliga förstärks. 

Tillsammans med marknadsföringen som utannonserade att filmen är materialet från ett videoband 

som visar de otäckheter som filmmakarna var med om. Videobandet påstås vara det sista och enda 

spår som finns efter de som gjorde filmen. The Blair Witch Project är uppbyggd på samma 

anspråklösa uppsluppenhet som finns i August undergroundfilmerna. Det skrattas och skämtas både 

bakom och framför kameran, allt för att ge ett så naturligt intryck som möjligt. Helhetens 

dokumentära och realistiska ton fanns där för att publiken skulle ryckas med och uppfatta att det var 

på riktigt. 

 

Liknande form används även i Stephen Merchants och Ricky Garvais teveserie The Office, från 

2001, där det dokumentära används friskt som en form för att bygga upp känslan av realism. Bilden 

är hela tiden utmålad som antingen i en intervjusituation eller en smygande iakttagande kamera, 

vilket förstärker känslan av dokumentärt. Handlingen kretsar kring vad som pågår framför kameran 

hos ett dokumentärfilmsteam som ska följa tillvaron på kontoret. Trots att det är en fiktiv 

komediserie så tar ofta den realistiska och dokumentära tonen över i och med att det material man 

får ta del av är framställt som om det vore oredigerat, att det filmas här och nu.  Ibland är det 

motljus, ibland dyker det upp någon i bakgrunden som inte borde vara där och stirrar direkt in i 

kameran. Dessutom verkar de flesta besvärade av kameran. Likt The Blair Witch Project och August 

Underground finns det heller ingen filmmusik, utan det är bara musik om det är musik i rummet, att 

någon spelar en skiva eller sjunger. 

 

Realism som marknadsföring 

 

Genom filmhistorien finns det flera exempel på hur Snuff och påstådd realism har använts i 

marknadsföringssyfte. Vi har tidigare nämnt ett antal exempel där filmer påståtts vara Snuff och 

innehålla verklig tortyr och mord för att ge filmen uppmärksamhet i media. Att denna typ av 

marknadsföring fungerar kan återigen ses som ett exempel på hur det otillåtna och privata lockar 

och fascinerar oss.  
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Marknadsföringen av August Underground anspelar på myten om det upphittade videobandet. En 

myt som använts flertalet gånger inom filmen med exempel som The Ring, The Blair Witch Project, 

Videodrome och 8mm. Ett konkret exempel på hur en sån här myt kan fungera idag är filmen Texas 

Chainsaw Massacre
101

 från 2003, som är en remake på Tobe Hoopers Texas Chainsaw Massacre 

från 1974: 

1973 ägde ett av de värsta brotten i modern amerikansk historia rum när fem 

tonåringar spårlöst försvann i Texas. Polisen gjorde ett makabert fynd där offren 

styckats med motorsåg och där gärningsmannen använt skinnet från sina offer till 

att göra masker åt sig själv. Än i denna dag är brottet ouppklarat. Filmen är 

baserad på Tobe Hoopers klassiker " Texas Chainsaw Massacre " från 

1973.
102

   

 

Här kan man tydligt se hur reproduktionen av filmen använder sig av sitt original av två skäl, dels 

för att skapa hype och mytbildning. Men också för att låna auktoritet av ursprungsfilmen. Genom 

att man förvillar publiken – för vad är filmen baserad på? Texas Chainsaw Massacre från 1974 är 

inspirerad av seriemördaren Ed Gein, men Texas Chainsaw Massacre från 2003 säger sig vara 

baserad på ‖Inspired by true story‖
103

 och texten ovan hänvisar samtidigt till en händelse som ägde 

rum 1973, vilket borde vara inspelningsåret för Texas Chainsaw Massacre som kom 1974.  

 

Filmen The Rise Of Leslie Vernon – Behind the Mask
104

 tar ut svängarna på samma sätt som 

nyinspelningen av Texas Chainsaw Massacre. Filmen börjar med att ett TV-team beger sig till 

platser där karaktärer ur andra skräckfilmer påstås ha levt och verkat på. Därefter försöker de göra 

ett reportage om en ny seriemördare, det vill säga Leslie Vernon. En återkommande detalj i filmen 

är att människor intervjuas kring andra skräckfilmskaraktärer ur ett nyhetsinslagsperspektiv. 

Karaktärer ur andra filmer framställs alltså som riktiga personer. Det intressanta är att den här 

filmen har två ‖scener‖. Dels har den scenen där Leslie Vernon och reportern agerar för TV-teamet, 

sen har vi scenen där Leslie Vernon blir seriemördaren och där finns inga kameramän och blir till en 

filmisk form. När TV-teamet intervjuar Leslie Vernon får man följa honom Backstage, han avslöjar 

seriemördarknep och är personlig. När han i slutet blir okontrollerbar får filmen ett filmiskt 

                                                 
101  The Texas Chainsaw Massacre, Marcus Nispel, USA, 2003 

102  Texten kommer från Svensk TV-guide. Samma text förekommer i de flesta TV-tablåer. Exempelvis 

Programguiden för ComHem eller http://www.tv.nu/kanal/showtime/2009-08-27 

103  http://akas.imdb.com/title/tt0324216/taglines 

104  Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon, Scott Glosserman, USA 2007 
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utseende och Leslie Vernon agerar då Frontstage. När Leslie Vernon går in i den offentliga 

personligheten som seriemördare bär han mask, något han aldrig gör när han arbetar med TV-

teamet. Det kan hända att han bär masken uppfälld ett par gånger, som en hatt. Eftersom han är en 

uttalad seriemördare går det inte att resonera med den offentliga (filmiska skräckfilms-) 

personligheten och filmen mynnar ut i en klassisk skräckfilmsschablon. Filmen är intressant därför 

att den låter karaktärerna agera på två helt olika typer av scener. TV-teamet gör en slags ‖bakom 

kulisserna hos en seriemördare‖, där det krävs ett TV-team för att nå det mer privata ‖bakom 

kulisserna‖. Karaktärerna talar här direkt in i kameran och fraser som ‖did you get that?‖ upprepas. 

Vad den här filmen gör är att närma sig det som August Underground lyckas med, nämligen att vara 

‖Efterlyst‖ ur brottslingens perspektiv. Däremot lyckas man inte med det, utan när Leslie Vernon 

byter scen till skräckfilmsscenen hamnar vi som åskådare på andra sidan om honom. Då han ger sig 

ut efter att mörda även TV-teamet blir åskådarpositionen den samma som hos klassiska skräckfilmer 

där vi ser offren öppna fel dörr. Man kunde nästan ha önskat att det skulle bli mer som Blaire Witch 

Project, det vill säga TV-teamet följs genom deras utrustning. Anledningen att det inte blir så bör 

vara att Leslie Vernon gått från privat till offentlig och i hans offentliga person följer vi honom i den 

form vilken han relaterar till, nämligen klassiska skräckfilmer. 

 

Både  remaken av Texas Chainsaw Massacre och filmen om Leslie Vernon försöker att relatera till 

skräckfilmshistorien som något som faktiskt har hänt. Idag kan vi även se exempel på hur myten om 

upphittade videoband används vid marknadsföring av en person. Ett av de mer uppmärksammade 

exemplen på senare tid är Paris Hiltons privata sexvideos som påstods ha läckt ut på internet. I en 

värld av paparazzis och smygtagna bilder i kvällspressen får man känslan av att Paris Hilton är ett 

offer eftersom hennes film ‖läckt ut‖. Nu senast var det den svenska artisten Basshunter som fick 

sin sexfilm ‖utläckt‖. För oss är Paris Hiltons filmer ren marknadsföring och det känns som om 

Basshunter försöker göra samma sak. Men samtidigt är det svårt att veta vem som skapar myterna 

bakom Paris Hiltons filmer. I ett av fallen ska Paris Hilton hyrt en förvaringsbox, där hon förvarat 

ett videoband. När hon glömt att fylla på pengar har man upptäckt hennes video. Finns det en 

reklambyrå bakom, eller är det någon paparazziperson som försöker tjäna pengar? Också detta blir 

en del av fascinationen för filmerna. Vi har lärt oss att tycka illa om blodsugande paparazzis som 

vill tjäna pengar på kändisarna och detta hjälper till att tjäna tanken om en utomstående person som 

tjänar pengar på Paris Hiltons sexfilmer.   
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Myten 

 

Vi återkommer ständigt till att myten om Snuff har en tendens att omöjliggöra Snuffen. De olika 

definitionerna av Snuff petar sönder varandra och nästan omöjliggör sig självt. Men tanken om 

Snuff och dess utseende finns väl etablerat hos oss. Vi har en kollektiv bild av formen, av myten 

och dess utseende. Filmer om Snuff har varit ständigt återkommande och någonstans tillsammans 

med Americas funniest home videos och tanken om den amatörmässiga pornografin har dess 

utseende definierats. Men ändå vill vi inte att den ska existera och hela tiden definierar man bort 

dödande på film som någonting annat, men inte Snuff. Kanske beror detta på fascinationen för det 

makabra och det förbjudna och om det inte existerar ett offer kanske man kan skydda sin egen 

fascination? I fascinationen för olyckor, avrättningar och mord, kanske man ändå som 

medmänniska vill definiera bort fascinationen för mord i film, där det faktiskt existerar ett offer. 

Eftersom Snuff  kräver mord och mord kräver offer. Alltså blir Snuffen en myt, för en myt kan 

fascinera utan att plåga någons samvete. Snuff är enligt definition mord, snuff fascinerar, men snuff 

görs till myt. Vi definierar seriemördarna i Ukrainas verk som snuff och vi vet fortfarande inte om 

Tribal Terror existerar i verkligheten. Genom att omöjliggöra snuff och stöta bort den, kan man i 

alla fall skydda sig själv. Faces of Death handlar om olyckor, August Underground är inte på riktigt, 

Saddam Hussein skulle dö för sina brott och inte för mobilfilmen, etc. Snuffen med dess oskyldiga 

offer, definieras som någonting annat.  August Underground kan ses som ett sätt att chockera, eller 

bara en regissör utan budget, men Fred Vogel vet, enligt oss, exakt vad han gör.  

Den film vi använt oss av, Snuff – A Documentary About Killing on the Camera, har vi senare 

upptäckt, inte visat sig vara riktigt så seriös som vi först uppfattat den. Filmen utger sig för att vara 

en dokumentär om ämnet Snuff, men använder sig av själva myten i sin marknadsföring. 

Filmskaparna själva har gått in och skapat en myt, inuti sin dokumentär. I filmens trailer har man en 

historia om att filmens produktionsbolag har mottagit ett skickat videoband innehållandes Snuff. I 

själva dokumentärfilmen är inte historien den samma. Alltså har man i sin marknadsföring utnyttjat 

den myt som man genom sin film ska peta hål på och undersöka. Vi tror att så länge det finns en 

rädsla och oro inför hur ny teknik kan komma att användas, så kommer det alltid att finnas en bild 

av hur ett äkta mord skulle kunna tänkas se ut i den nya tekniken. 
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Resultatdiskussion 

 

 

I vår analys av August Undergroundfilmerna har vi kommit fram till att det går att lyfta ut ett antal 

grepp och fenomen som gör att filmerna blir så fruktansvärda, realistiska och chockerande. I första 

hand ligger det i deras dramaturgi som skiljer sig från den typiska skräckfilmens dramaturgi. 

Filmerna känns oklippta, alltså ett råmaterial. I sin form gör filmerna avsändaren otydlig. Att 

filmerna dessutom känns oklippta gör att filmerna känns privata, dessutom ofärdiga, vilket anspelar 

på myten om det upphittade videobandet. En myt som fått fäste genom spelfilmen. Även om 

begreppet Snuff myntades genom Ed Sanders bok The Family: The Story of Charles Manson's Dune 

Buggy Attack Battalion om Charles Manson, är det genom spelfilmen som myten vävts in i 

populärkulturen.  

Filmerna behandlar både det främmande och privata, vilket i sig är fascinerande. Det främmande är 

alltså den otydliga avsändaren, som i spelfilmen brukar vara Asien, Sydamerika eller Ryssland. Det 

privata det nakna, sexet och det dissekerande våldet. August Underground gör anspråk på att vara 

Snuff movie, och för att det ska vara trovärdigt som Snuff movie har man använt sig av skakig 

kamera och dåligt ljud för att ge ett amatörmässigt intryck, morden är viktigare än filmen. Det finns 

dessutom en avsaknad av både skådespeleri och sammanhängande handling, vilket kan kännas 

oväntat för åskådaren och ytterligare förstärker känslan av att det inte är en vanlig film som man 

brukar se på bio eller tv. 

Dramaturgin i August Undergroundfilmerna kan sägas bygga på idén att desto sämre kvalitet och 

desto mer amatörmässig filmen ter sig, desto trovärdigare är den som möjlig Snuff movie. Är ljud 

och bild för snyggt och välgjort så känns det fejkat, mer som en våldsam spelfilm bland alla andra. 

Ju otydligare bild och ljud filmen har, desto mer skrämmande blir den, då man varken ser eller hör 

exakt vad som pågår så får fantasin måla upp vad som händer i somliga scener.  

De invanda referenser man har till spelfilm är att bilden och ljudet är hyfsat. Bild och ljud i August 

Underground påminner mer om privatpersoners hemvideos, som exempelvis semesterfilmer, filmer 

som visas i Americas Funniest Home Videos eller finns tillgängliga på Youtube.  

Problemet med August Underground som trovärdig snuff movie är att det är för långt, för långa 

scener. Det finns dessutom för många hänvisningar till olika humorfenomen, som exempelvis 

Beavis and Butthead. Dessa försök till humorinslag får känslan av att filmerna är riktigt Snuff att 

avta. För att filmerna ska få mer Snuffkänsla borde man fokuserat mer på tortyrscenerna och tagit 
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bort diverse försök till humor. Kanske även främmandegjort förövarna ytterligare, genom 

skidmasker eller liknande för att anspela på myten om att mördaren kan vara ‖den andre‖, vilken 

den andre än är. För som vi nämnde i teorin handlar inte Snuffen om att bevisa dess äkthet, utan 

fascinationen ligger i att inte kunna bevisa dess oäkthet. Exempelvis filmen Hostel, där filmen 

bygger på verkliga händelser som ska ha ägt rum i Thailand, vilket är svårt att kontrollera. Genom 

att hänvisa till en svårkontrollerad avsändare skapas en sådan fascination. Exempelvis filmen Snuff 

från 1976, där material inuti själva spelfilmen sades komma från Sydamerika och skulle vara ett 

äkta material inbakat i spelfilmen, vilket vi nämnt tidigare. Även Cannibal Holocaust försökte med 

ett liknande trick, då regissören Ruggero Deodato betalade skådespelarna för att försöka 

‖försvinna‖ under filmens premiär. Vilket resulterade i att man fick leta rätt på skådespelarna för att 

inte regissören skulle bli fälld för mord. 

 

Ett annat grepp som används i August Underground är förstapersonsperspektivet. Detta används för 

att förstärka närheten mellan åskådaren och filmen. På detta sätt känns kameran närvarande och 

åskådaren upplever det som om den nästan är med i filmen. Att detta grepp använts, är egentligen 

inte nödvändigt. Även om det finns en slags ‖boom‖ i porrvärlden med så kallade ‖point of view‖-

filmer. Dessutom har vi inte tidigare nämnt spelvärlden där firstperson-shooter-perspektivet är 

väletablerat. Greppet fungerar och gör att vi som åskådare är med och skändar offren. Här är även 

perspektivet med och hjälper till att bryta mot ‖det privata‖, för vad kan vara mer privat än att 

verkligen gå in under huden på en människa och dissekera denna till obefintlighet och detta genom 

ett första-personsperspektiv?  

Att formen gör August Underground för tankarna till tekniken. Att den tredje filmen använder en 

nyare kamera och hela filmen känns mer ‖digital‖, har varit något som vi riktat kritik mot i vår 

uppsats. Men samtidigt är myten om Snuff också en rädsla för teknik. Hur kan ny teknik komma att 

missbrukas? Och Snuff tycks vara kanske det mest stereotypa farhågan på frågan hur vår 

hemelektronik kan missbrukas. Internet ger en inflation på Snuff skriver Nyheter24, mobilkameror 

gör att vem som helst kan döda? Eller i alla fall vara med i en community och bidra med 

mobilkamerainspelade lustmord. Internet gör avstånden kortare mellan dig och ‖den andre‖, den 

okända avsändaren som postar, eller tappar bort ett videoband med fasansfullt innehåll. Tekniken 

gör att nästa sida på internet kan vara porr, död eller ännu värre. För den egna fantasin är oftast 

värre, det bevisar August Underground när kameran inte längre filmar, då kameramannen ställt ifrån 

sig kameran för att själv delta i styckandet och allt man får som tittare är en smutsig vägg och 
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äckliga ljud. I fantasin, rädslan och oron inför ny teknik existerar Snuffen naturligt, där är Snuffen 

lika naturlig som Google.com.  

Vår avsikt med vår uppsats var inte att ta reda på om Snuff existerar eller inte, men som en 

mediekultur existerar den synnerligen. August Underground på sätt och vis sammanfattar detta och 

kanske också förutspår en slags vidareutveckling av den mediala bild av hur Snuff ser ut. Från 

super-8 till VHS, till Youtube.com och senare DV, när får vi HD-Snuff? Vi tror inte det kommer 

dröja länge innan Amatörporren får ett nytt utseende i och med alla billiga videokameror och 

systemkameror som klarar HD-kvalitet. Samtidigt ligger det heller inte helt och hållet i mediets 

händer att etablera ett utseende för en genre. Exempelvis försöker icke-amatörporr efterlikna 

amatörporren, precis som spelfilmer bakar in klipp via mobilkameraperspektiv, just för att nå 

realism. Alltså så måste stugorna uppdatera sig och etablera uttrycket innan de stora 

produktionsbolagen kan efterapa vardagsrealismen. Därför kan August Underground Penance 

komma att bli precis lika otäck som sina föregångare, när den digitala känslan nåt ut till America 

Funniest Homevideos, amatörporrcommunitys och liknande representanter för det autentiska folket. 

 

Man kan sammanfatta den trend vi påstår oss se inom filmvärlden och försöker peka på med den 

här uppsatsen genom att titta på hur amatörfilmsskräcken ser ut nu, tio år efter Blair Witch Project. 

Filmfenomenet Paranormal Activity, av Oren Peli, som nyligen haft premiär i Sverige. Filmen är 

inspelad med kaffepengar, handkameror, webbkameror och amatörskådespelare. På SVTs 

Kulturnyheter kommenterade filmrecensenten Fredrik Sahlin filmen som en lågbudgetfilm med 

dokumentärfilmskänsla.
105

 Filmen har marknadsförts genom att visa filmklipp av människor som 

ser filmen i en biosalong och fångat deras skrämselreaktioner på filmen. Självklart filmat med 

Nightvision i salongen, en effekt som möjliggör filmande i mörker. Trailern för filmen är alltså 

filmad med en handkamera med Nightvision i en biosalong och varvar bilder från filmen (avfilmat) 

med bilder från publiken. Filmen i sig är filmad ur ett privat amatörmässigt perspektiv, med 

tekniska hjälpmedel som idag återfinns i de flesta västerländska hem. Filmen påminner i och för sig 

endast om August Underground i form och bildspråk, innehållsmässigt är de helt olika. Paranormal 

Activity försöker fånga spöken på video. Men effekten blir densamma, som åskådare hamnar vi 

intimt nära, i främlingars hem och sovrum. Det finns också en inbyggd rädsla för vad man kan 

tänkas få se. Något som vi tror har med filmkonventioner att göra. En film som ser 

amatörproducerad ut får oss att ifrågasätta avsändaren. En snyggt producerat film har ett stort 

                                                 
105  Kulturnyheterna, SVT 2009 
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produktionsbolag bakom sig och inger en trygghet därför att vi antar att ett stort produktionsbolag 

väljer att visa det som är tillåtet att visa på film. När filmen dessutom flirtar utseendemässigt med 

amatörporren, bilden av snuff i spelfilm, övervakning och blir vi som åskådare osäkra på vad det är 

vi ska få se och chockeffekterna blir därför mer dramatiska. Det blir som i David Lynchs Blue 

Velvet
106

 när huvudpersonen sitter i en främmande kvinnas garderob och blir på så sätt vittne till en 

märkligt sadistisk sexakt. Han kan inte påverka det han ser han kan heller inte fly eller sluta titta, för 

om han slutar att titta vet han inte om han blir upptäckt eller inte och förlorar därför den lilla 

kontroll han har över situationen. Både Paranormal Activity och August Underground har samma 

okända, otydliga avsändare som gör att man som åskådare inte vet var avsändaren drar gränsen. Vi 

blir därför som åskådare extra osäkra på vad det är vi bevittnar.  

                                                 
106  Blue Velvet, David Lynch, USA 1986 
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