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Abstract 

 

This essay will focus on the people using and are involved in, and have a large 

interest in the horror film genre.  The purpose of this essay is to find what urge these 

people to continuously watch horror movies and how they believe to be acknowledge 

by the society in a modern sense. Our study is mainly based on two separate 

interviews and therefore, mainly from the users perspective. This essay is also 

complemented by earlier research on this topic.  In context of stigma, violence debate, 

exclusion we found that the users truly can be found in a rare type of alternative 

sphere, besides the public sphere. But this is also in relationship with age and gender 

of the user.  

 

Our stands in all this is that horror movies should be accepted as an escape from 

reality, not a genre that twist people to become violent, and that users can see the 

difference between reality and fiction and using horror movies should not be 

considered a deviant behavior in a modern society.  
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1. Bakgrund 

 

1.1 Inledning 

 

Vi stapplade ut ur biografen och kunde knappt titta på varandra. Den där ölen efteråt 

var bara att glömma. Två av oss försökte prata lite, för att dela chocken, de andra två 

sa ”vi pratar aldrig om det här igen” och rusade hem. Det kändes som att vi blivit 

antagna i en klubb man inte vill bli medlem i. Som att vi varit med om ett trauma utan 

att riktigt veta om vi var offer eller förövare.
1
 

 

Ingen filmgenre har blivit så bespottad som skräckfilmsgenren. Denna genre har fått 

utstå anklagelser om att förvrida människors, främst ungdomars, medmänskliga 

förmåga till den grad att de begår våldsbrott inspirerade av filmer. Denna debatt hade 

sin storhetstid under videospelarens intågande i vardagsrummet där personer fick 

möjlighet att se de filmer de ville och blev på så sätt oberoende av vad som visades på 

TV. Nya termer som ”videovåld” skapades där folk ansåg att ungdomar blev så 

indoktrinerade av vad de såg att de skulle få svårt att skilja på rätt och fel, fiktion och 

verklighet. Även om denna debatt var som starkast under denna tid lever den 

fortfarande kvar än idag. Debatten tycks ligga latent i samhället redo att plockas fram 

närhelst det är påkallat. 

 

Daniel Gonzalez dömdes till flera livstidsdomar för de fyra mord och två mordförsök 

han genomförde i England 2004, enligt BBC News.
2
 Han hade uttryckligen funderat 

över hur det skulle kännas att vara Freddy Kruger, från skräckfilmen Terror på Elm 

Street. Huruvida Gonzalez genomförde morden enbart på grund av filmen är oklart, 

vad man dock vet är att denna man led av allvarliga psykiska störningar vilket i sig 

hade kunnat vara anledningen till dåden.  

 

                                                        
1 S. Balac, Den vidrigaste filmen som finns, Aftonbladets nöjesblad krönika, 2012-04-27, hämtad 2012-

10-16, http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/article14741506.ab  

 
2 Skribent okänd, Inquiry over serial killer death, BBC NEWS UK , 2007-08-09, hämtad 2012-10-16, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/southern_counties/6939722.stm  

 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/article14741506.ab
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/southern_counties/6939722.stm
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Skräckfilmsgenren beskylls än idag för brott som begås och samtidigt ser vi en 

utveckling av filmer som tycks bli grövre och grövre i vad de vill visa. I många fall 

går man förbi de klassiska uppläggen av filmer med fiktiva och övernaturliga monster 

som slåss mot människor. Vi kan idag se filmer där det är vanliga människor som 

begår extrema våldsbrott mot andra medmänniskor vilket river ner en distansering 

som tidigare fanns då man kunde avfärda ”det onda” som något rent fiktivt och ett 

högst otroligt scenario. Idag kan man lättare relatera till det våld man möter i filmer. 

Det är också viktigt att påpeka att filmer genomgår en teknisk utveckling som medför 

mer realistiska skildringar vilket bidrar till att filmer tycks komma ännu närmare 

åskådaren. 

 

Med en debatt som fortgår än idag samt den tekniska utvecklingen vi ser av de filmer 

som skapas idag är det lätt att måla upp en bild av skräckfilmstittare som något socialt 

avvikande. Citatet ovan kommer från en krönika från Aftonbladet i samband med 

premiären av den omtalade filmen A Serbian film som hade premiär 2010. Detta är en 

film där flera recensenter har omnämnt den som ”den värsta filmen någonsin.” Dock 

finns det personer som tycks gilla filmen, trots de extrema våldssexscenerna. Att 

uttala sig positivt om filmen kan inte annat än att ses som avvikande samtidigt som 

filmen har skapat en sorts gemenskap att ta avstånd ifrån.  

 

Vi ser dock att mycket av den mystik som en gång hängde över skräckfilmsnyttjande 

har fått stå tillbaka. Motorsågsmassakern blev under 1970- och 1980-talet förbjuden
3
 

att visas i flera länder och andra filmer mötte samma öde. Detta var bidragande till en 

mystik som kretsade kring dessa filmer vilket bidrog till de efterföljande fanziner (en 

form av genreknuten tidning av fantaster för fantaster) där skräckfilmsfantaster kunde 

diskutera film obehindrat. Idag har filmcensuren avskaffats och i princip kan alla 

filmer laddas ner från internet. Men trots avmystifieringen som skräckfilmsvärlden 

har gått igenom tror vi att det ändå finns en stark passion för dessa filmer och att 

fansen finns där ute. Vilka är dessa fans och varför brukar man dessa filmer? 

 

 

 

                                                        
3 Skribent okänd, Motorsågsmassakern – did you know?, IMDB, hämtat 2012-12-18, 

http://www.imdb.com/title/tt0072271/trivia  

http://www.imdb.com/title/tt0072271/trivia
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1.2 Problemområde 

Sverige är i många avseenden ett land med ett väldigt öppet och tolerant samhälle där 

man strävar efter fritt tänkande. Från och med 1:a januari 2011 upphävdes statens 

biografbyrå (idag statens medieråd) och dess granskning av film som visades publikt i 

Sverige.
4
 Detta innebar att en hel del censur försvann och medförde en öppnare 

filmvärld. Staten slutade således att begränsa vad som skulle visas på biografer utefter 

kriterier som exempelvis rörde våld och skräck. Statens medieråd har dock en viss 

kontroll av filmer som visas på biografer i Sverige men de gör bara en kontroll av de 

filmer som visas så att dessa inte bryter mot svensk lagstiftning och en 

rekommenderad åldersbegränsning sätts också på film men det innebär därför att det 

inte finns någon övre gräns för hur pass våldsam och hemsk en film får vara, vilket 

har resulterat i att filmer som A Serbian Film kunde visas på svenska biografer och 

filmfestivaler. 

 

Att det inte är på något sätt kriminellt att se på, eller äga våldsfilmer medför inte per 

automatik att det är helt accepterat att nyttja skräckfilmer. Att medvetet välja att nyttja 

dessa extrema filmer förefaller ofta som ett avvikande beteende från det normala. Vi 

ser ofta hur väldigt våldsamma filmer blir klassade som meningslösa och får dåligt 

betyg av filmkritiker vilket kan vara tråkigt för dem som gillar genren eftersom de 

anser att en skräckfilm är så mycket mer än bara våldscenerna. De menar att det 

handlar om att kunna läsa av en sådan film på rätt sätt för att hitta de olika elementen 

som ger genren ett bra underhållningsvärde. Vi anser att dessa personer inte får 

chansen att komma till tals gällande denna genre och sitt eget brukade av dessa filmer 

och vår förhoppning är att med denna uppsats få komma närmare de som nyttjar 

skräckfilmer och få inblick i vilka de är och hur de resonerar kring sitt intresse. Vi 

anser att detta är viktigt eftersom vi lever i demokrati med yttrandefrihet och att alla 

olika grupper i offentligheten borde få komma till tals och bli hörda. 

 

 

 

                                                        
4 Statens medieråd, Instruktion för Statens medieråd, Statens medieråd, 2010, hämtad 2012-10-17, 

http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/Uppdrag/Instruktion/  

 

http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/Uppdrag/Instruktion/
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1.3 Syfte 

Vi vill belysa personerna som nyttjar skräckfilmer, de personer som medvetet utsätter 

sig för att titta på filmer som långt ifrån många skulle klassa som upplyftande.  

Uppsatsens syfte blir att i första hand undersöka skräckfilmsbrukarens egna 

värderingar och ställningstaganden kring genren skräck ur brukarens eget perspektiv.  

 

Detta är viktigt då vi anser att det idag råder en brist av denna typ av empiri då vi i 

många fall ser att genren upplevs som socialt avvikande, provocerande och att 

brukandet av genren blir stämplat som ett normbrytande beteende. Primärt hoppas vi 

kunna kasta nytt ljus genom ett inifrånperspektiv på de personer som vi anser inte får 

tillräcklig rättvis belysning. Vidare hoppas vi även kunna ge mer insyn i 

skräckfilmsvärlden och bidra till en ökad acceptans för genren och kunna utöka den 

knapphändiga forskning vi ser idag samt att till skillnad från den tidigare forskningen 

hoppas vi kunna ge en större insyn i hur skräckfilmsbrukare ser på sig själva och sitt 

intresse. Det är också viktigt att kunna belysa ämnet med en färskare studie än de 

något äldre vi har tagit del av. 

1.4 Frågeställningar 

 
För att kunna genomföra en studie som på djupet analyserar brukarens egna 

perspektiv är det viktigt att frågorna riktas till den gruppen vi vill analysera. Därför 

syftar dessa frågor till ett inifrånperspektiv.  

 

 Hur ser skräckfilmsbrukare på sin eget intresse?  

Nästa fråga är ett perspektiv som ofta faller bort i de studier som genomförts på dessa 

skräckfilmsbrukare - hur de upplever att de uppfattas i en större samhällsram. Vi ser 

ofta frågor som riktar sig till brukaren om dennes situation eller hur personer utifrån 

upplever dessa människor men sällan hur brukaren tros uppfattas av andra. Därav är 

det viktigt att ställa denna fråga. 

 

 Hur tror brukaren att denne uppfattas av utomstående? 

Vi vill även undersöka vad det är som tilltalar brukaren att nyttja dessa filmer som så 

ofta kritiseras.  
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 Varför väljer skräckfilmsbrukaren att medvetet utsätta sig för skräck? 

 

1.5 Avgränsning  

 

När det gäller tidigare forskning har vi valt att fokusera på svenska studier 

kompletterade med vissa amerikanska verk eftersom många skräckfilmer produceras i 

USA. Tidsmässigt har vi dragit gränsen från sent 1970-tal fram till nutid, detta 

eftersom man då började prata om en videovåldsdebatt. Men främst har vi titlar som 

är skrivna på 2000-talet för att kunna åstadkomma en så aktuell uppsats som möjligt 

som kan relatera till vår nuvarande samhällsbild av skräckfilmen. 

 

Vi har genomfört två intervjuer med skräckfilmsbrukare som ska hjälpa oss att 

besvara våra frågeställningar om skräckfilmsbrukarens syn på skräckfilm. Med 

begreppet ”skräckfilmsbrukare” som vi använder oss av menar vi en person som har 

ett stort intresse för skräckfilm. Vid val av intervjupersoner har vi valt att intervjua de 

vi ansåg mest lämpade för vår studie, vuxna personer med ett brinnande intresse för 

skräckfilm. Detta eftersom vi sökte efter just de som fortsatt efter tonåren att bruka 

skräck då detta påvisar att man just är ett fan och inte använder skräckfilmen som en 

övergång till vuxenlivet. Med tanke på genusperspektivet har vi valt att intervjua en 

kvinna och en man. Detta blir intressant då den stereotypa bilden av en 

skräckfilmsbrukare som en kille i äldre tonåren inte alltid behöver vara sant, vilket vi 

kommer se i analysen. 

 

 

 

2. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

 

2.1 Litteratursökning  

Som utgångspunkt och för att ringa in vårt område inledde vi med enkla 

googlesökningar med sökorden: ”¨skräckfilm” och ”skräckfans” där hittade vi många 
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trådar som fick fungera som inspiration till vårt skrivande. Vi utökade våra 

sökområden och fann då artiklar och krönikor från svenska och utländska dags- och 

kvällstidningar som fungerade kompletterande till vår uppsats genom att ge oss en 

djupare förståelse för området.  

 

Gällande litteratursökning har vi använt oss av Linköpings universitet bibliotekets 

hemkatalog där vi hittade ett stort antal passande titlar som kunde kopplas till vårt 

forskningsområde. Vi använde här sökord som: ”Skräckfilm” och ”Horror film”. 

Genom dessa sökningar fann vi litteratur som passar vår uppsats avgränsningsområde. 

Dessa titlar var:  

 

 Våldet mot ögat: filmforskare om film- och videoskräck  av Tilda Maria 

Forselius och Seppo Luoma-Keturi,  

 Filmbytare : videovåld, kulturell produktion & unga män av Göran Bolin,   

 Skräck som fiktion och underhållning av Yvonne Leffler,  

 Skräckskönt: om kärleken till groteska filmer: en etnologisk studie av Jonas 

Danielsson  

 The Horror Film av Stephen Prince.  

Alla dessa titlar tar upp olika aspekter inom skräckfilmsvärlden och ger en tydlig bild 

av skräckfilmsbrukare vilket är området som vi vill utforska. Vi gjorde även 

teorisökningar gällande ”roller” ”avvikare” ”offentlighet” för att granska vår 

skräckfilmslitteratur och kunna applicera teorier på vad som framkommer i 

litteraturen samt på vårt intervjumaterial. Detta gav oss tre intressanta titlar som utgör 

våra teoretiska perspektiv: 

 

 Jaget och maskerna; en studie i vardagslivets dramatik, Erving Goffman, 

 Stigma; den avvikandes roll och identitet, Erving Goffman  

 Borglig offentlighet; kategorierna ”privat” ”offentligt” i det moderna 

samhället, Jürgen Habermas. 

Via handledare fick vi även tillgång till en vetenskaplig artikel skriven av Magnus 

Andersson,  

 Vardagsverklighet och nyhetsverklighet; människor, medier och demokratin. 
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För att tillgodose våra tänkta metoder införskaffade vi oss även litteratur gällande 

kvalitativa intervjumetoder och med ett enkelt sökord: ”kvalitativa intervjuer” fick vi 

många titlar som slutligen blev två,  

 Kvalitativa intervjuer, Jan Trost, och 

 Forskningsintervjun, tekniker och genomförande, Bill Gillham. 

2.2 Tidigare forskning 

Redan innan vi valde att skriva en uppsats om skräckfilmsbrukande läste vi Jonas 

Danielssons etnologiska studie Skräckskönt. Denna studie går på bredden och delvis 

ner på djupet i brukarens syn på sitt intresse för skräckfilm. Han har valt att göra en 

såkallad medieetnografisk studie där han fokuserar på (vad Danielsson benämner 

som) ”skräckfilmsbrukarens” sätt att se på genren, känslorna som filmen väcker men 

även diskussionerna som kretsar kring skräckfilmerna. Hans material består av 

intervjuer, deltagandeobservation, internetbaserade diskussionsgrupper, fan-tidningar, 

hemsidor, sitt eget filmtittande, tidigare forskning kring skräckfilm men han har även 

tagit hjälp av neuropsykologin och kulturforskning för att kunna förklara de känslor 

som genren väcker.  

 

Danielsson har främst använt sig av Bachtins Karnevalperspektiv, med hjälp av denna 

teori drar han paralleller mellan karneval och skräckfilmstittande då dessa anses vara 

en resa bort från samhällets rådande normer och måsten. Danielsson beskriver 

Bachtins karneval om det groteska och den uppochnedvända världen som också blir 

tillgänglig i skräckfilmens värld där det i stort sätt kan hända vadsomhelst och sådant 

som vi i verkligheten föraktar kan bli till något roligt. Detta kan av 

ickeskräckfilmsbrukare ses som något politiskt inkorrekt men att uppskatta 

groteskerier behöver inte vara något politiskt menar Danielsson då han anser att: 

 

…underhållningsvärdet överskuggar politiska incitament även om det 

föreligger viss kritisk potential. Detsamma gäller inskränktheten: ett 

alternativt sätt att se världen behöver inte vara mindre inskränkt – bara 

annorlunda.
5
  

                                                        
5 J. Danielsson, Skräckskönt: om kärleken till groteska filmer : en etnologisk studie, h:ström - Text & 

kultur, Diss. Umeå : Umeå Universitet, Umeå, 2006 s.30 
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Som exempel på detta tar han upp punkrörelsen där en filosofi är att man ska få klä 

sig som man vill men samtidigt får inte ”vanliga Svenssons” vara med då man ur 

punkperspektivet ska se annorlunda ut och avvika från normer på ”rätt sätt”. Detta ser 

han även hos sina informanter där påstådda ärliga, öppna synsätt utelämnar och döljer 

andra perspektiv.  

 

Också Göran Bolins bok Filmbytare är en etnografisk studie i likhet med Danielssons 

Skräckskönt. Även denna studie blandar deltagandeobservationer med intervjuer. Till 

skillnad från Danielsson har Bolin tagit större avstamp i en rådande fankultur och 

fokuserar mycket på de fanziner som fanns. Dock kan man känna att forskningen till 

stor del blir väldigt tidsbunden då denna period av fanziner och tidningar till stor del 

har försvunnit. Men Bolin lyfter fram vissa perspektiv som för vår uppsats blir 

relevant. Exempelvis diskuteras Habermas offentlighetsteorier. Bohlin lyfter fram de 

alternativa offentligheterna som skräckfilmsvärlden skapar i förhållande till den 

gemensamma offentlighet som vi alla lever i där exempelvis ”status” behandlas olika 

där det är andra parametrar som spelar roll för ökad status än i den klassiska 

”habermasianska” offentligheten. Att dessa personer kan anses ingå i en alternativ 

offentlighet förklarar Bolin med att de uppfyller de ”habermasianska” krav för en 

alternativ offentlighet i avseenden som till exempel kommunikation till varandra inom 

sfären samt det förhållningssätt de har gentemot varandra. Dock belyser Bolin hur de 

förhåller sig till andra alternativa offentligheter och påpekar att det råder en viss 

avsaknad av kommunikation, likaväl till stat, marknad och den gemensamma 

offentligheten. I denna alternativa offentlighet är det mer accepterat att öppet prata om 

sin förkärlek till skräck och gotik utan att för den skull klassas som onormal.  

 

En tredje forskningsstudie inom vårt område är Skräck som fiktion och underhållning 

skriven av Yvonne Leffler som till stor del är en historisk sammanfattning av 

skräckfiktion i litteratur och film. Boken innefattar psykologiska analyser av 

ungdomars nyttjande av skräckfilmer och även en sammanfattande diskussion. 

Lefflers psykologiska analyser belyser på ett intressant sätt varför man tittar på 

skräckfilmer. Hon förklarar att brukandet går ofta djupare än bara en 

spänningssökning och att det istället handlar om ett identitetsskapande och ett 

normbrytande för att skilja sig från barndomen genom en blandning av psykologiska 
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aspekter som faror och fascination tillsammans med mer konkreta paralleller som kan 

kopplas till ungdomar rädslor så som utanförskap, mobbning, kroppslig förändring 

identitetsupplösning med mera . Leffler menar således att nyttjandet av filmer som 

behandlar dessa aspekter kan fungera bearbetande för ungdomars känslor och rädslor 

för sig själva och även i förhållande till sin omgivning.  

 

Leffler belyser även de kritiska aspekterna av skräckfilmstittande främst ur 

ungdomars perspektiv och behandlar frågor som rör exempelvis mentala skador så 

som avtrubbning, aggressivitet, omoral, kriminalitet och oförmågan för ungdomar att 

skilja på fiktion och verklighet. Dock förhåller sig Leffler kritisk till dessa studier 

men tar upp dessa för att påvisa forskning som kritiskt granskar genren. Denna typ av 

forskning menar på att avtrubbning som föranletts av skräckfilm kan leda till en form 

av psykopatisk störning hos ungdomar och i samband med ungdomars oförmåga att 

skilja på verklighet och fiktion skulle detta kunna skapa ungdomar som är tickande 

bomber i samhället, helt apatiska mot medmänniskor benägna att begå våldsbrott. 

Leffler menar dock på att vi kan skilja på verklighet och fiktion och att det snarare 

handlar om en vardagsflykt och att genren fungerar i ett underhållande syfte. Leffler 

landar i att monstret i filmer till stor del kan symbolisera den inre konflikt många 

ungdomar dras med och monstret kan stå för något primitivt, okontrollerbart och 

hjälpa ungdomar att bearbeta sina egna inre konflikter och utforska tabubelagda 

känslor. 

 

Boken Våldet mot ögat behandlar debatten om videovåld genom en samling av åtta 

forskare insatta i debatten som visar sina infallsvinklar till ämnet. Vi kommer gå in 

djupare på tre av dem: Olle Sjögrens kapitel Den förbannade tröskeln, skräckfilm som 

modern övergångsrit, Maaret Koskinens kapitel Askungen som monster, Carrie – en 

modern saga för tonåringar och Margareta Rönnbergs kapitel Barnfilmens 

våldsgalaxer, eller hur filmfostrarna faktiskt kan missa poängen…   varav de två 

sistnämnda kommer att diskuteras i sammanhang med teoretiska perspektiv längre 

fram i uppsatsen.    

 

Olle Sjögren menar att skräckfilmen ger ungdomar chansen att bearbeta det som inte 

skolan tar upp, nämligen: våld, sexualitet och döden.  I enlighet med Leffler menar 

han att biografen och videon har fått en betydande roll för övergångsriten från barn 
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till vuxen. Känslor som ungdomar upplever exempelvis utanförskap och 

missförståddhet får de möjlighet att bearbeta genom filmerna.  

 

 Sjögren belyser psykiatrikern D W Winnicott som understryker vikten för 

övergångsobjekt, där barn bearbetar känslomässiga konflikter och rollföreställningar 

under identitetsutvecklingen via gosedjur eller dylikt för att skapa sig ett eget livsrum. 

Han lyfter även fram Thomas Ziehe som menar att förutsättningar för rollövertagande 

och jagbildning har förändrats allteftersom våra familjeförhållanden förändrades 

under 1970-talet med öppnare familjstrukturer där våra unga mer och mer testar olika 

roller. Sjögren menar att skräckfilmen har kommit att ta på sig en slags 

uppfostringsroll och att den fungerar som ett sätt att bearbeta tabubelagda känslor och 

hjälpa unga att genomgå sin identitetskris.  

 

Sjögren resonerar kring hur skräckfilmsbrukare kan se extremt hemska filmer och 

menar att det finns två typer av skräckfilmbrukare, en del tränar upp psykets muskler 

genom att gå från att se mindre otäcka filmer för att sedan se värre filmer i 

underhållningssyfte medan vissa använder filmerna för att tillfredställa sina 

sadomasochistiska perversioner eller sensationslusta. 

 

  

Den sista boken vi belyser under avsnittet tidigare forskning är boken The horror film 

skriven av Stephen Prince som består av samlade essäer skrivna av ett flertal 

filmforskare. Prince skriver i förordet av sin bok att skräckfilmen går in djupare på de 

stora frågorna i livet till exempel vår existens vilket ger skräckgenren fler lager. Han 

menar att tjusningen med att utsätta sig för skräck handlar om att vi lever med en 

skräck för våra medmänniskor och vår omvärld och att när man ser skräckfilm 

fungerar det som en bearbetning av vår egen skräck som vi bär med oss. Vi får helt 

enkelt utlopp för skräckfyllda känslor som ligger under vår till synes mer eller mindre 

harmoniska yta. 

 

Att populariteten för skräckgenren sköt i höjden på 1980-talet menar Prince beror till 

stor del på att den tidens lågbudgetskräckfilmer aldrig kom till biograferna och att när 

de släpptes på VHS blev bannlysta vilket ledde till ett ökat intresse för skräckfilm.  
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Själva frågan ”vad som skrämmer oss” är föremål för Joanne Cantor och Mary Beth 

Olivers kapitel i boken The horror film med sitt kapitel Developmental differences in 

responses to horror. Svaret på frågan kan enligt Cantor och Oliver sammanfattas med 

kategorierna monster, mörker, ljud, och identifikation enligt författarna.   

 

Monster förefaller ofta som skrämmande i filmer. Dessa är ofta något naturligt som 

blandas upp med något onaturligt så som missbildningar eller groteska drag vilket 

författarna förklarar som en rädsla för något man inte kan förstå. Skrämmande mörka 

miljöer liksom plötsliga ljud och händelser, anspelar och triggar våra primitiva 

flyktbeteenden och därför förefaller som skrämmande för oss. Identifikation handlar 

om att man som tittare identifierar sig med offren i filmer, där rädslan överförs från 

filmkaraktären till publiken. Om offret har en starkare identifikation till brukaren 

(exempelvis om både offret och brukaren är kvinnor) ökar även rädslan till följd av 

detta. 

 

Cantor och Oliver har undersökt hur skräckfilmer påverkar oss i olika åldrar och att vi 

har olika förhållanden till skräck genom livet. 

De menar att barn 3-8 år är mer primitiva i sin rädsla och mer rädda för djur, mörker, 

spöken, häxor vilket är hämtat ur sagovärlden medan barn i åldern 9-12 år har en ökad 

rädsla för fysiska skador och att släktingar dör. Även om en del av dessa rädslor följer 

med oss upp i vuxen ålder så avtar just dessa rädslor och ersätts av mer realistiska hot 

så som globala katastrofer, atombomber, dödliga sjukdomar eftersom att vi mognar 

och lär oss skilja på fantasi och verklighet inser vi att risken att en häxa ska koka 

soppa på oss inte är särskilt stor. 

 

Vuxna och deras relation till skräck menar Cantor och Oliver handlar om 

underhållning, man ser helt enkelt skräck för att underhållas. De menar även att vuxna 

är kapabla till att skilja fiktion från verklighet och därför klarar av otäcka scener. Men 

de menar samtidigt att alla upplever filmerna olika och att vad som skrämmer oss kan 

vara väldigt individuellt. Individer som på något sätt upplevt ett trauma kan bli mer 

rädd för en viss scen än en person som inte delar samma trauma. Som exempel på 

detta berättar de om en tjej som deltog i deras studie som hade en väninna som blev 

våldtagen vilket har medfört att hon inte klarar av en sådan scen i film trots att hon vet 
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att det är fiktion, den blir för verklig för henne eftersom hennes vän utsatts för en 

liknande händelse.  

 

De lyfter också fram att skräckfilmer som behandlar hemskheter som kan ske i 

verkligheten exempelvis våldtäkter eller mord utförda av psykopater skrämmer oss 

mer än om vi kan se att det rör sig om ren fiktion det vill säga varulvar och vampyrer. 

De kommer fram till att barn inte bör titta på skräckfilmer eftersom att de har svårare 

att skilja på verklighet och fantasi vilket medför att de kan få en rädsla som sitter i 

flera veckor och i värsta fall i flera år. 

 

Mary Beth Oliver och Meghan Sanders undersöker genus och klassperspektiv inom 

skräckfilmsbrukandet i sitt kapitel The appeal of horror and suspense. De menar att 

män ser mer underhållning i skräckfilmer än kvinnor samt att männen blir mindre 

rädda, detta på grund av klassiska könsroller där mannen är beskyddare och kvinnan 

den beskyddade.  De målar upp den klassiska skräckfilmsbrukaren som en man som 

gillar kickar och adrenalinrusningar, inte speciellt empatisk och lite rebellisk samt 

aggressiv. De konstaterar att vi gärna tittar på skräck tillsammans och att detta kan 

sammansvetsa en grupp eftersom man öppet kan visa känslor och lära känna varandra 

genom dem. Detta gäller speciellt unga då de får chansen att testa sina egna roller i 

gruppen.  

 

Oliver och Sanders tar även upp att skräckfilm skulle kunna fungera som en chans att 

leva ut sina fantasier om våld och sex vilket borde minska aggressivt beteende men 

säger samtidigt att forskning visar att medievåld ökar våldsbeteenden vilket säger 

emot deras eget påstående. 

 

De lyfter även fram ett klassperspektiv i skräckfilmsbrukande då de menar att 

människor från stökiga områden tillhörande underklassen hyr mer skräckfilm än 

medelklassen. Och tillägger att uthyrning av dessa filmer ökar i svåra tider, vid krig 

eller katastrofer.  

 

Genom att se all denna forskning vi belyser i relation till varandra kan man hitta 

många likheter. Danielssons Skräckskönt och Bolins Filmbytare är två studier som 

båda behandlar skräckfilmsbrukaren ur ett etnografiskt perspektiv där de låter 
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informanterna berätta om deras intresse. Dessa studier hjälpte oss att genomföra vår 

studie då vi fick inspiration till vårt upplägg men även en form av kontrollgrupp att 

väga våra informanters svar emot. De fokuserar största delen av deras studier mot det 

informanterna säger och lyckas måla upp en objektiv bild av skräckfilmsbrukandet 

även om deras teorier går mot olika håll. Danielsson fokuserar mer på varför man vill 

nyttja dessa filmer och känslorna bakom medan Bolin i större grad fokuserar på 

fankulturens aspekter med gruppsammansättningar. Studierna ger tillsammans får 

man en god syn på individer och hur dessa ter sig i relation till varandra. 

 

För att på ett djupare plan sätta oss in i de psykologiska aspekterna av ämnet 

kompletterar vi vår studie med en samling forskare som belyser delvis olika aspekter 

av nyttjandet. Leffler lyfter fram en väldigt bred syn på de psykologiska aspekterna i 

att nyttja skräckfilmer då hon inte på ett tyligt sätt riktar sin fokus åt något specifikt 

inom skräckfilmsnyttjandet, utan tar upp exempelvis klass, genus, ålder med mera. 

Detta skiljer sig mot mycket av de andra studierna som vi har tagit del av då de övriga 

forskarna valt att specificera sig och gå in djupare på en speciell fråga inom ämnet 

som exempelvis Joanne Cantor och Mary Beth Oliver som fokuserar på frågan ”vad 

som skrämmer oss” och Oliver och Sanders som fokuserar på hur 

skräckfilmsnyttjandet påverkar eller inte påverkar oss inom ramen för en 

videovåldsdebatt. I dessa avseenden kan det vara svårt att ställa forskningen mot 

varandra i detaljfrågor, dock blir den övergripande problematiken enhetlig. Forskare 

som Oliver och Cantor menar på, vilket också får medhållning av Leffler, att frågan 

om huruvida man blir våldsam av att se skräckfilmer är kraftigt överdriven och att 

debatten utlämnar att människor över lag kan skilja på fiktion och verklighet. Detta 

diskuteras vidare i videovåldsdebatten. 

 

Sjögren pratar om hur skräckfilmer fungerar som mer än bara ren underhållning, där 

filmerna kan hjälpa ungdomar med identitetsskapande som sker genom att behandla 

frågor som ofta är tabubelagda och hjälper dessa i sökandet av sin egen roll. Detta 

menar även Prince på då han säger skräckgenren har flera lager där brukaren kan få 

utlopp för känslor som ligger djupare inom personerna och fungerar således 

bearbetande. Detta tar även Leffler upp då hon säger nyttjandet kan kopplas till ett 

normbrytande för att skilja sig från sin barndom och ta steget in i vuxenlivet.  
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Att dessa studier både liknar varandra i avseenden som rör en mer positiv vinkling av 

nyttjandet samtidigt som de skiljer sig åt i deras fokusområde, medför att vi får en 

bred syn i ämnet, samtidigt som vi har möjlighet att gå djupare in i de detaljfrågor 

som vi vill fokusera på och kan då underbygga våra resonemang.  

 

Det vi anser saknas i dessa tidigare forskningsstudier inom ämnet är hur brukaren 

upplever att denne uppfattas av samhället vilket vi har försökt besvara med hjälp av 

våra informanter. Med inspiration av Danielsson och Bolin samt med hjälp av de 

psykologiska forskningsstudierna vi har tagit del av tror vi att vi kan tillföra en ny 

dimension i denna forskning. Vi ser också att denna forskning fort blir förlegad och vi 

hoppas också kunna ge en färskare studie än de vi har tagit del av. Vi tänker också 

belysa detta genom en del som bitvis inte har provats förut genom att se detta ur ett 

stigmatiseringsperspektiv och även en habermasiansk synvinkel (detta perspektiv är 

dock provat av Bolin) vilket kommer redogöras för under nästa kapitel. Vi vill även se 

detta i förhållande till videovåldsdebatten som vi anser leva kvar än idag.  

2.3 Teoretiska perspektiv 

 
Våra teoretiska perspektiv kan ses som en kedja i tre steg. Vi vill först redogöra hur 

skräckfilmsnyttjande kan anses som ett normbrytande och något avvikande. Vi 

redogör detta med hjälp av Goffmans teorier om stigma. Vid nästa steg i denna kedja 

vill vi belysa vilka reella konsekvenser dessa stigman kan medföra och hur detta kan 

leda till ett exkluderande från samhället och ett skapande av en alternativ offentlighet, 

ett utanförskap och en gemenskap via Habermas teorier kring offentlighet. Tredje, och 

sista länken i denna kedja blir att redogöra för hur denna alternativa offentlighet ses 

på utifrån, detta genom att kort redogöra för våldsdebatten som är starkt kopplat till 

skräckfilmsnyttjandet där vi tar hjälp av Maaret Koskinens och Margareta Rönnbergs 

tankar kring videovåld.  

2.3.1 Stigma 
Goffman belyser avvikare och stigman, han tar upp fysiska, psykiska och sociala 

avvikare där vi främst fokuserat på den sociala avvikaren som kan kopplas till vårt 

ämne då skräckfilmsbrukare faller under en kategori där deras skräckintresse ses som 

ett intresse som avviker från normer om vad som är ”normalt” att tycka om och att 

titta på. 
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Goffman talar om att alla har en så kallad ”social status” som bildas när vi lever i ett 

samhälle. Denna status handlar om att samhället bildar olika kategorier där vi delas in 

efter våra olika förmågor och hur vi alla snabbt läser av personer vid första anblicken 

av dem, vi delar in människor i olika kategorier genom att först bedöma hur de ser ut 

och sedan efter hur man beter sig. Stigman består i verkligheten av relationen mellan 

attribut och av ett mönster. Stigman kan liknas vid stereotypi. Goffman tar upp 

exempel på stigman så som kroppsliga missbildningar, ras, nationalitet, religion, 

personlig karaktär, säregna intressen och allt som är annorlunda och inte följer våra 

normer som kan ses som något väldigt eget så som skräckfilmsbruk enligt oss. 

 

Han menar även att personer utan stigma diskriminerar stigman medvetet eller 

omedvetet genom stigma-teorier som är en slags ideologi som vi bygger upp för att 

förklara den stigmatiserades underlägsenhet gentemot oss själva och den fara som 

denne står för. Vi kan i vissa situationer behandla den stigmatiserade på helt fel 

premisser som att man skriker åt en blind eftersom vi antar att den blinde personen 

också skulle vara hörselskadad. Ibland vet vi inte varför vi beter oss på detta sätt utan 

det bara sker, vilket beror på att vi är så normföljande fast att vi inte är medvetna om 

det själva. Detta kan kopplas till att personer som inte tittar på skräck kan tycka att 

personer som gör detta på något sätt har en störning, saknar empati eller att det är 

något fel på denna person och att denne skulle kunna agera ut och bli farlig genom 

brott och liknade.  

 

Goffman menar att för personer med stigman kan det bildas grupper som delar samma 

stigman där man får vara sig själv och öppet uttrycka sina åsikter vilket kan vara 

befriande och skapa trygghet. Här ser vi klart en koppling till skräckfilmsbruk, då vi 

hittat ett antal sidor på nätet där man som skräckfilmsbrukare söker sig till varandra 

för att diskutera filmer och tankar som filmerna väcker. Även fantidningar och 

filmklubbar faller under denna kategori. I dessa kan man tala öppet om skräckfilmer 

och hitta jämlikar som leder till en ömsesidig acceptans.  

Goffman hamnar i att gällande ”sociala avvikare” får dessa personer rätt att ha sin 

avvikelse på premisser om att man i övrigt är ”normal” och kan utöva sitt intresse och 

till och med kan få anhängare som vill dela detta intresse.  
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2.3.2 Den habermasianska offentligheten 
Från Goffmans bild av avvikande och normbrytande beteende är det senare viktigt att 

analysera nästa steg i kedjan. Med hjälp av Habermas hoppas vi kunna kasta ljus på 

hur dessa avvikande beteenden kan medföra exkluderingar i samhället. Många länder 

i världen bygger på demokrati och Sverige är inget undantag. Vi har fri åsiktsbildning 

och att väga åsikter mot varandra är oftast ett friskhetstecken i en fungerande 

demokrati. Dock finner man ofta människor som inte kan, vill eller törs komma till 

tals och vi misstänker att vissa åsikter inte är helt accepterade. Kan detta medföra att 

grupperingar med avvikande intressen istället söker sig till varandra för acceptans? 

 

Jürgen Habermas delar in samhället i olika sfärer som samspelar med varandra vilket 

utgör en grund för demokrati. Habermas förklarar detta genom det samspel som 

existerar mellan stat och individ (grovt indelat), eller system och livsvärld som han 

själv uttrycker det och inom dessa sfärer finns det ytterligare sub-sfärer. Det som är 

intressant för detta ämne är gapet mellan stat och individ och där själva samspelet 

existerar.  Habermas förklarar att demokrati bygger på rationella resonemang och 

menar att i gapet mellan stat och individ råder en så kallad ”public sphere” (offentlig 

sfär) där åsikter kan vägas mot varandra. Men Habermas menar att ställa upp alla 

människor på samma plats för att utvärdera allas åsikter vore opraktiskt och 

tidskrävande. I Magnus Anderssons skrift om demokrati förklarar han hur Habermas 

menar: 

  

I det moderna samhället är det omöjligt att tänka sig en författningsmodell 

där människor kan mötas ansikte mot ansikte för att argumentera sig fram till 

konsensus. Detta menar också Habermas och pekar på medias nyvunna 

centrala roll i offentliga sfären
6
 

 

Habermas menar således att eternyheterna till stor del skapar en allmän uppfattning av 

samhället och bildar opinion. Dock lyfter Habermas fram att underhållning i dagens 

TV-utbud, där vi hittar exempelvis skräckfilmer, till stor del tränger bort de viktiga 

politiska frågorna. Så redan i ett tidigt skede märker vi hur en minskad acceptans 

                                                        
6 M. Andersson, Vardagsverklighet och nyhetsverklighet; 

människor, medier och demokratin . (1999) Malmö: 2003 års nyhetsmedier 

http://www.kk.mah.se/n2003/ s.6 

http://www.kk.mah.se/n2003/
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börjar träda in där skräckfilmer skulle avvisas som ren underhållning utan politisk 

värdegrund. I Anderssons text förklaras vidare hur Habermas offentlighet utelämnar 

fler personer än den bjuder in. Detta exemplifierar Andersson med Dagens Nyheters 

debattsidor där det i regel är samma sorters människor som kommer till tals vid 

upprepade tillfällen. Individen har svårt att på så sätt vädra åsikter. En debattsida kan 

utifrån dess innehåll framstå som väldigt nära idealet om en fungerande offentlig sfär 

– ända till man studerar vilka samhällssegment det är som samtalar.
7
  

 

Så är detta exkluderande ett ofrivilligt val för skräckfilmsbrukare? I Bolins bok 

Filmbytare visar han på att denna fråga går isär. Bolin målar upp 

skräckfilmsbrukarens värld som en alternativ offentlighet i enlighet med Habermas 

och Goffman där personer med ett speciellt intresse har sökt sig till varandra och där 

det är lättare att förmedla sin åsikt utan att för den skull klassas som avvikande även 

om grupperingen som helhet kan bli det. Ur ett situationsperspektiv skulle detta 

medföra att fokus flyttas från individen, där denne inte längre är i fokus för 

normbrytande utan fokus ligger således på situationen som omger uppförandet.
8
 

Individen kan då anses ”normal” inom gruppen men gruppen i helhet kan anses 

avvikande mot samhället. Bolin förklarar att initiativet till kommunikation mellan den 

gemensamma offentligheten och den alternativa offentligheten som utgör 

skräckfilmsvärlden oftast initieras av representanter från den gemensamma 

offentligheten. Dessa representanter utgörs ofta av reportrar eller forskare som 

studerar dessa grupper. Men här möts de ofta av ett avvisande då representanter för 

skräckfilmsvärlden uttryckligen säger att de inte vill bli studerade som apor i bur.
9
  

 

Det är också intressant att ta del av Bolins syn på de personer som rör sig mellan de 

olika sfärer som innefattas i samhället. Han belyser hur personer fungerar som ett 

ansikte utåt och fungerar representativt för skräckfilmsvärlden och pratar om 

människor med multipla koduppsättningar som är kompetenta att upprätta kontakten 

                                                        
7 Ibid. s.7,8 

8 J.A Humphrey F. Schmalleger, an overview of deviant behavior, Jones & Bartlett Learning, LLC, 

2011, hämtad: 2012-12-03, http://samples.jbpub.com/9780763797737/97737_CH01_Humphrey.pdf  
9 G. Bolin, Filmbytare: videovåld, kulturell produktion & unga män, 1. uppl., Boréa, Diss. Stockholm: 

Univ.,Umeå, 1998 s.118 

http://samples.jbpub.com/9780763797737/97737_CH01_Humphrey.pdf
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mellan de båda sfärerna.
10

 Bolin målar upp en konflikt här mellan personer inom 

skräcksfären som vill öppna upp för insyn, där exempelvis insatta krönikörer i dags- 

och kvällstidningar aktivt skriver om denna relativt slutna värld. Bolin tar även upp 

personerna bakom fanzinerna som ofta vill klassas som en riktig tidning och ta del av 

de ekonomiska fördelar detta medför. Den andra halvan i denna sfär skyggar för insyn 

och vill inte att deras värld ska hamna i allt för stort fokus och fruktar begrepp som 

mainstream som skulle kunna tumma på sfärens integritet.  

 

Dock fortsätter Bolin med att förklara att en indelning i en alternativ sfär inte går att 

applicera till fullo i enlighet med Habermas då kommunikationen tycks lägga fokus 

internt på bekostnad av den externa. För att till fullo kunna klassas som en alternativ 

offentlighet måste den externa kommunikationen vara mer påtaglig. Enligt Andersson 

har vissa kritiker ansett Habermas vara för grov i sina indelningar av människor i 

offentligheter och att dessa äldre förhållningssätt inte går att använda på samma sätt 

idag.
11

 Huruvida skräckfilmsbrukare går att klassa som en alternativ offentlighet tycks 

gå isär, men med hjälp av det material vi har tagit del av finns det tillräckligt många 

anledningar för att vi kan klassa skräckfilmsbrukare som en alternativ offentlighet.  

 

Så det är lätt att måla upp en rad motsättningar, där skräckfilmsbrukare kan klassas 

som avvikare i enlighet med Goffman och på så sätts förs ut från delar av samhället 

där de senare söker sig till varandra och skapar alternativa offentligheter i enlighet 

med Habermas. Inom dessa grupperingar vill vissa finna sig i en skyddad miljö fri 

från insyn, medan andra inom denna vill ha just insyn. Samtidigt står journalister och 

forskare utanför och vill analysera just detta.  

 

 
 

2.3.3 Våldsdebatten 
För att förstå varför skräckfilmer upprör många och att det kan klassas som ett 

normbrytande är det viktigt att belysa de kritiska förhållningssätt som målas upp idag. 

Som Yvonne Leffler tar upp i sin bok Skräck som fiktion och underhållning tar hon 

                                                        
10 Ibid. s.117 

11 M. Andersson, Vardagsverklighet och nyhetsverklighet; 

människor, medier och demokratin . (1999) Malmö: 2003 års nyhetsmedier 
http://www.kk.mah.se/n2003/ 

http://www.kk.mah.se/n2003/
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upp bitar av en rådande våldsdebatt inom film och serier. Debatten har slagit sig fast i 

samhället från det att den först blossade upp under 1700-talet.
12

 Då debatterades 

skönlitterära böcker som skildrade mördare och hur läsaren kunde identifiera sig med 

dessa. Debatten höll i sig även under 1800- och tidigt 1900-tal tills den till stor del 

övergav böckerna för att istället fokusera på de filmer som började produceras.  

 

Så hur ter sig debatten idag? Debatten lever kvar än idag då vi ser hur våldsamma 

filmer bemöter en stor kritik som kommer från både enskilda individer men även 

exempelvis krönikörer och inte minst från forskare inom psykologin. Leffler förklarar 

att oavsett vilken typ av skräck som har debatterats (böcker, film, datorspel) så har 

den ofta handlat om att …filmerna demoralisera publiken, i synnerhet som skildringen 

av brott och sexualitet ansågs stå i strid med tidens gängse moraluppfattning.
13

 I och 

med att vi ser en filmvärld som tycks konkurera med sig självt genom att göra filmer 

med allt grövre våld skapas också en tolerans mot vad vi klarar av att se. Detta menar 

forskare på, sammanställt i Lefflers bok, att det skulle kunna skapa en avtrubbning. 

Men debatten förflyttas från hur film påverkar vuxna till hur film påverkar barn. 

Under 1990-talet rådde en debatt om just detta vilket föranleddes av en rad händelser. 

Det mest uppseendeväckande fallet under 1990-talet var det så kallade Siljefallet där 

två pojkar, båda sex år gamla, sparkade och kastade sten på femåriga Silje Marie 

Redergard som lämnades att frysa ihjäl i norska Trondheim.
14

 Vad som låg bakom 

pojkarnas handling vet man inte än idag, men vissa tv-program som riktade sig mot 

barn befarades ligga till grund. TV-3 som är en kanal som finns i både Sverige och 

Norge tog beslutet att plocka bort exempelvis barnprogrammet Power Rangers som 

blev beskyllt för att ha fått barnen att begå dessa våldsbrott.
15

 Andra program som 

genomled samma kritik blev den tecknade serien Turtles och Disney’s Darkwing 

Duck där den senare som visades på SVT ersattes med de något mer oskyldiga 

Bumbibjörnarna. 

 

                                                        
12 Y. Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur, Lund, 2001 

13 Ibid. s131 

14 L. Laurence, Young killers shown compassion, BBC NEWS, 2000-06-30, hämtad 2012-10-30, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/correspondent/803151.stm  

 
15 Skribent okänd, NORWAY PULLS THE PLUG ON `POWER RANGERS', Deseret News , 1994-10-

20, hämtad 2012-10-30, http://www.deseretnews.com/article/382495/NORWAY-PULLS-THE-PLUG-
ON-POWER-RANGERS.html  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/correspondent/803151.stm
http://www.deseretnews.com/article/382495/NORWAY-PULLS-THE-PLUG-ON-POWER-RANGERS.html
http://www.deseretnews.com/article/382495/NORWAY-PULLS-THE-PLUG-ON-POWER-RANGERS.html
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En motpol till ovanstående om att våldsskildringar fördärvar barns förståelse kan man 

ta del av i boken Våldet mot ögat. Maaret Koskinen lyfter fram videovåldsdebatten 

och menar att vi underskattar våra ungdomars filmkunskap och bildförståelse. Hon 

menar att en bra skräckfilm är mycket mer än bara skräckeffekter, det finns oftast ett 

bakomliggande syfte med filmen som unga direkt snappar upp och lär sig läsa detta. 

Hon menar att skräckfilmer kan hjälpa oss att hålla vår egen fruktan under kontroll; 

skräckfilm neutraliserar vår ångest genom att sätta en estetisk parantes omkring 

den.
16

 Detta backar hon upp med att under svåra tider så som krigstider har 

skräckfilmstittandet ökat exempelvis under kalla kriget 1950. Hon säger även att ett 

faktum är att en film har aldrig samma innebörd för olika människor eller olika 

grupper av människor
17

och att detta borde få större vikt i videovåldsdebatten. Även 

Koskinen menar att skräckfilm handlar om frigörelse och om resan från tonåring till 

vuxenlivet.  

 

En annan händelse som spelade stor roll i videovåldsdebatten var det 

uppmärksammade Kevinfallet där en pojke vid ålder av fem, ströps ihjäl och blev 

kastad i vattnet av två andra pojkar i Arvika 1998.
18

 Det som togs upp i debatten var 

bland annat de unga förövarnas sociala status och deras brukande av våldsskildringar 

på TV. Denna debatt fördes redan innan fallet med Kevin hade inträffat. Margareta 

Rönnberg tar upp klassfrågan i videovåldsdebatten. Hon pekar på att det finns två 

huvudargument i debatten; för det första skulle videovåldet fungera aktiverande det 

vill säga att barn kopierar det de sett genom att använda sig av våld i vardagen och det 

andra argumentet är att videovåld skulle fungera passiviserade, själva 

avtrubbningseffekten. Margareta Rönnberg, som förefaller smått hånande mot 

videovåldsdebatten och lyfter fram en på snudd konspiratorisk teori om att 

skräckfilmsnyttjande förefaller demoraliserande för arbetarklassens barn som inte 

omfattas av samma normramar som barn hålls inom i de högre samhällsklasserna. 

Således kan dessa barn uppfostras in i våld vilket skrämmer en medelklass där 

imitationseffekterna från dessa filmer kan skapa reella våldsproblem i samhället. 

Rönnberg skriver att 

                                                        
16 M. Koskinen, Askungen som monster ur Våldet mot ögat: filmforskare om film- och videoskräck, 

Författarförl., Stockholm, 1985 s.60  

17 Ibid. s.59 
18 Skribent okänd, Mordet på Kevin Hjalmarsson i Arvika 1998, 
www.svenskamord.se/index.php?topic=8037.0 2010-02-08 hämtat: 2012-12-18 

http://www.svenskamord.se/index.php?topic=8037.0
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medelklassen definierar nämligen ”våld” som aggressionshot nerifrån, 

medan arbetarklassen hellre ser det som ett försvar uppåt. ”De egna” 

barnen har folkuppfostrarna kontroll över och vet genom direktkontakt 

att det inte brutaliseras – säkerligen tackvare den fina kontakten, 

”motvikten”, med engagerade och ansvarsfulla föräldraförebilden, dvs 

de själva!
19

  

 

Hon lyfter även fram problematiken med en hel generation av arbetarklassbarn som 

tack vare skräckfilmsbrukande och avsaknad av tydliga normativa ramar kommer 

hota vår samhällsbild. Rönnberg ramar in detta med en provocerande slutsats att 

istället för åldersbestämmelser på filmer borde man införa klassbestämmelser där 

arbetarklassen inte får ta del av dessa filmer. Men andemeningen i detta blir att istället 

debattera för våldsfilmer så borde man förbjuda sociala skillnader och orättvisor.  

 

Så med ett avstamp i Habermas teorier om offentligheten och Goffmans teori om 

avvikare samt ovannämnda teorier kring våldsdebatten, kan vi vidare analysera hur 

skräckfilmsbrukaren uppfattar sig själv och sin förkärlek till skräck och gotik i 

förhållande till den samhällsbild som råder idag. 

3. Metod för materialinsamling 

 
Vi valde att närma oss vårt ämne genom intervjuer där vi har använt oss av kvalitativ 

innehållsanalys av intervjumaterialet.  

 

Intervjuerna gav oss möjligheten att tillföra något nytt till dagens forskning och den 

tidigare forskningen fungerade underbyggande och hjälpte oss till våra slutsatser. 

Genom detta fick vi en bra och bred inblick i skräckfilmsbrukarens vardag och kunde 

besvara våra frågeställningar. Intervjuer kändes som det självklara sättet att komma 

skräckfilmsbrukare nära genom att låta dem själva föra resonemang kring deras roll 

som skräckfilmsbrukare. Den kvalitativa innehållsanalysen hjälpte oss att tolka det 

                                                        
19 M. Rönnberg, Barnfilmens våldsgalaxer ur Våldet mot ögat: filmforskare om film- och videoskräck, 

Författarförl., Stockholm, 1985 s.186 
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intervjumaterial som vi hade samlat in, genom att analysera materialet kom vi djupare 

in på ämnet och kunde plocka ut essensen ur vårt material. 

 

Alternativ till våra metoder hade kunnat vara deltagande observationer samt 

kvantitativa studier exempelvis enkäter. Varför vi valde bort dessa var att vi ville 

komma närmare ett mindre antal människor för att kunna gå in djupare på deras 

personliga upplevelser vilket vi anser att man inte kan göra via kvantitativa studier. Vi 

såg även ett större arbete i att få tag i tillräckligt med personer för att kunna utföra en 

kvantitativ studie. Deltagande observationer hade också kunnat genomföras 

exempelvis via filmkvällar men även här anser vi att vi inte kommit tillräckligt nära 

vårt ämne. 

 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys 

För att genomföra en lyckad kvalitativ analys måste man först ge sig i kast med de 

uppenbara skillnaderna mellan en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys och 

respektive för- och nackdelar för att på så sätt få en god syn på vilken metod som 

lämpar sig bäst för att komma ämnet nära. Som benämningarna antyder arbetar man 

inom den kvalitativa metoden med kvalitet där man som intervjuare närmar sig sitt 

subjekt med stor öppenhet och med mer utrymme för subjektiva tolkningar. Man 

intervjuar också sitt subjekt i en samtalsliknande situation där man inte låter personen 

bli låst i teknikaliteter som hämmar subjektets berättande.  

 

Inom de kvalitativa intervjuerna brukar man tala om ”låg standardisering”
20

 vilket 

betyder att subjektet kan själv påverka ordningen av frågorna genom att denne själv 

väljer vad han/hon vill samtala om, inom de givna ramarna som intervjuaren sätter 

upp. Det gäller även att anpassa frågorna, språk och tonfall efter subjektet. Dock ska 

man inte släppa de ramar man vill att subjektet ska hålla sig inom.
21

 Det är denna 

metod som främst lämpar sig för oss och detta är hur vi vill närma oss våra 

informanter. 

 

                                                        
20 J. Trost, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010 

21 Ibid. 
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Den kvantitativa metoden arbetar följaktligen med kvantitet, där flera subjekt frågas 

med samma frågor och med samma betoning där man inte släpper fram subjektivitet. 

Data omvandlas inte sällan till siffror och utefter dessa kan man se tydliga mönster 

som fungerar representativt för en större grupp. Kvantitativa analyser besvarar frågor 

som ”hur ofta”, ”hur många” eller ”hur vanligt”.
22

 Denna metod lämpar sig således 

inte för vår uppsats då vi vill komma personer nära för att se djupgående likheter och 

skillnader. 

3.2 Att genomföra kvalitativa intervjuer 

Gillham vill med sin bok om intervjumetoder skapa en djupare förståelse för intervjun 

som metod och skapar en slags guide till olika typer av intervjutekniker där vi har valt 

att fokusera på halvstrukturerade intervjuer via telefonintervjuer.  

Gillham talar först gällande intervjuer i stort om hur man ska göra för att få en lyckad 

intervju. Han menar att man som intervjuare bör ställa öppna frågor, ha ett öppet 

sinne och försöka se upp för egna förutfattade meningar krig ämnet men den 

viktigaste egenskapen är att kunna lyssna och ta in vad personen menar. 

 

 Gillham har ett kapitel som behandlar etik som han anser är ytterst viktigt om man 

ska utföra intervjuer. Han menar här att det är viktigt att framföra sitt syfte till 

intervjupersonen, informera om vem man är och för vilken institution man arbetar för. 

Fler tips för en lyckad intervju är att vara vänlig men inte allt för förtroendegivande i 

rösten eftersom detta kan leda till att intervjupersonen anförtror saker som denne 

senare kan komma att ångra och att man alltid ska skydda det insamlade materialet.  

 

Den halvstrukturerade intervjun enligt Gillham är en av de bästa och mest djupgående 

metoderna för att genomföra en forskningsintervju. Man hittar här en balans mellan 

struktur och öppenhet.  Den går ut på att intervjuaren är väl förberedd genom att man 

är insatt i ett ämne innan intervjun äger rum och att man använder samma frågor till 

olika människor och låter frågorna styra intervjun med olika kategoriskt ordnade 

frågor som går in på olika aspekter inom samma ämne med utrymme för följdfrågor. 

Detta menar han fungerar motiverande för intervjupersonen och produktivt för 

forskaren. Denna halvstrukturerande intervjumetod är dock ganska krävande för 

deltagarna och bör inte fortgå mer än cirka 45minuter därför är det viktigt att man 

                                                        
22 Ibid. 
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innan har testat frågorna för intervjun så att man blir mer effektiv och kan plocka bort 

mindre givande frågor.  

Fem steg för en lyckad halvstrukturerad intervju:
23

  

 

1. Förberedelse: frågorna är gjorda och är testade, tid och plats är ordnat. 

2. Inledande kontakt: social bit, presentera sig och sitt syfte.  

3. Orienteringsfasen: peka intervjupersonen i rätt rikting.  

4. Substantiella fasen: intervjuns kärna. 

5. Avslutningsfasen: sammanfattande.  

3.3 Telefonintervjun 

Telefonintervjun är den distansmetod som fungerar bäst menar Gillham eftersom 

denna metod ger intervjupersonen chans att vara reaktiv och dels att missförstånd då 

kan redas ut direkt och dels att personer har lättare att prata än att skriva om man 

jämför med E-mail intervjuer. 

 

Fördelar med telefonintervjun är att distans saknar betydelse och att man faktiskt kan 

komma djupare in på sitt ämne än andra metoder. Nackdelar är att man missar empati- 

delen av intervjun och kan inte läsa av den andra personen lika bra eftersom man inte 

ser varandra och det viktiga kroppsspråket går förlorat. Även kan en telefonintervju 

bli avbruten vilket inte är bra då man kommer ifrån det man just pratade om.  

 

Genomförandet av en telefonintervju skiljer sig inte långt ifrån att förbereda en 

halvstrukturerad intervju, den bör vara lite mer styrd och strukturerad och ett tips från 

Gillham är att precis innan intervjun skicka över frågorna för att intervjupersonen ska 

ha något att vila ögonen emot men tillgången till frågorna får inte komma för tidigt 

eftersom personen då kan öva in svar och inte blir lika öppen.
24

 

3.4 Kvalitativ innehållsanalys av intervjumaterial 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod att analysera och tolka sitt material. Det är 

viktigt att först gå igenom sitt material och efter detta göra ett urval och börja tolka 

                                                        
23 B. Gillham, Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2008, s111. 

 
24 B. Gillham, Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008 
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det. Gillham tar upp en variant att redovisa sitt material som går ut på att man tolkar 

citat genom att först citera och sedan tolka citatet och koppla detta till ens ämne för att 

gå vidare med fler citat tills man fått ut det man behövde för att ge en tydlig poäng här 

blir citaten något bärande.  Kvalitativ innehållsanalys av intervjuer handlar om att 

kategorisera uttalanden och hitta mönster.
25

 

 

3.5 Forskningsetisk diskussion 

Studien berörde personer med ett intresse för skräckfilm och intervjuerna var helt 

frivilliga att delta i. Vi informerade intervjupersoner om vad intervjuerna hade för 

syfte och hur deras svar på våra frågor kom att användas samt att intervjuerna 

spelades in. Deltagarna kunde även välja om de så önskade att vara anonyma eller 

inte, deras lämnade uppgifter skyddades och användes enbart i forskningssyfte.  

 

3.6 Genomförandet av intervjuer 

För att genomföra våra intervjuer förberedde vi oss innan vi hittat informanter med att 

skapa intervjufrågor som skulle hjälpa oss att kunna besvara våra frågeställningar. Vi 

använde oss av Gillhams modell för en halvstrukturerad intervju (se ovan). Vi delade 

in frågorna i kategorier för att våra intervjusamtal skulle flyta på bättre och likna ett 

vanligt samtal. Kategorierna som vi använde oss av var: ”om dig” ” historiskt 

perspektiv” ”inifrånperspektiv” och ”utifrånperspektiv”. När frågorna var satta testade 

vi dem på en testperson för att se hur de fungerade i praktiken vilket visade vara en 

bra idé då vissa frågor kändes som upprepningar vilket gjorde att vi tog bort eller 

omformulerade frågorna och även kastade om ordningsföljden för att få bättre flyt 

genom konversationen. 

 

För att kunna få kontakt med informanter satte vi upp ett gmailkonto med namnet 

skrackstudie@gmail.com och genom en facebookgrupp postade vi ett inlägg där vi 

sökte informanter till studien. Detta resulterade i att vi fick kontakt med två 

informanter som efter mailkonversationer gav oss två telefonintervjuer via skype som 

var ca 40minuter vardera. De utvalda personerna vi har intervjuat kom vi i kontakt 

med på chatforumet Skräckfilm på Facebook som i skrivande stund uppgår i över 

                                                        
25  Ibid.  

mailto:skrackstudie@gmail.com
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108.000 medlemmar.
26

 Forumet är på alla sätt avgiftsfritt och riktar sig egentligen inte 

till en speciell målgrupp men utfallet förefaller överrepresenterat av barn till unga 

vuxna i ålder 13-17. Antalet aktiva medlemmar förblir lite oklart, men vi misstänker 

att det i största mån är administratören för forumet som förmedlar information till 

medlemmarna med funktioner för återkoppling även om den inte på något sätt 

motsvarar den återkoppling man kan förvänta sig av det stora antalet medlemmar. Då 

vår gemensamma och separata vänskapskrets inte innefattade skräckfilmsfantaster i 

den grad vi sökte började vi således att i första hand leta informanter på denna sida. 

 

Vi märkte snart att göra sig synlig på denna typ av forum är väldigt svårt. En 

administratör skriver till samtliga medlemmar vid samma tillfälle medan vi, i 

egenskap av medlemmar bara når ut till de personer som aktivt väljer att ta del av vad 

som skrivs på forumet, vilket i detta fall bara når ut till en bråkdel av samtliga 

medlemmar. Vi gjorde upprepade försök att komma i kontakt med administratören i 

hopp om att denne kunde förmedla vår förfråga om informanter tyvärr utan resultat.  

 

Vi fick dock svar av personer som var villiga att hjälpa oss med vår studie och 

fungera som informanter, kanske inte i den utsträckning vi hade hoppats på, men vi 

anser det tillräckligt för denna undersökning. Dessa två telefonintervjuer spelades in 

med informanternas medgivande för att underlätta vårt arbete med materialet. 

Materialet gick vi sedan igenom ett flertal gånger med hjälp av den kvalitativa 

analysmetoden som vi valt samt Gillhams metod rörande citat då vi plockade ut 

bärande citat ur intervjuerna för att besvara våra frågeställningar, för att kunna utskilja 

mönster och kunna dra slutsatser av materialet tillsammans med tidigare forskning 

och våra teoretiska utgångspunkter.  

 

4. Inledande analys 

4.1 Våra informanter 

Våra två informanter har till stor del liknande bakgrund och i inledande fasen av deras 

skräckfilmsnyttjande har de liknande förhållningssätt. Första informanten Hanna 

började redan som tolvåring med sin första skräckfilm, Alien (1979), men 

                                                        
26 https://www.facebook.com/skrackfilmer?filter=1 hämtad: 2012-11-07 

https://www.facebook.com/skrackfilmer?filter=1
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informantens systematiska nyttjande av skräck inleddes först i gymnasieålder då 

främst tillsammans med vänner. Hanna är idag 37 år, utbildad etnolog och 

arbetssökande. Hanna har förutom intresset för skräckfilmer andra intressen så som 

samhällsfrågor, ser gärna dansföreställningar, främst balett och modern dans samt att 

hon gärna är ute i skog och mark. 

 

Vår andra informant Adam är 19 år och studerar fysik på högskolan med målet att bli 

metrolog i framtiden. Han har förutom skräckfilmsintresset ett stort intresse för musik 

och spelar både gitarr och piano, främst rock och pop. Adam är även gamer och har 

ett stort intresse för dataspel. Adams första skräckfilmsminne går tillbaka till första 

året på gymnasiet då han och en kompis skulle hyra film på Statoil och bestämde sig 

att hyra en skräckfilm som en kul grej och fastnade där för genren. Adam driver även 

en egenproducerad skräckfilmsblogg med en mindre, men jämn ström av följare. 

5. Analys 

Till stor del kommer informanterna från en liknande bakgrund, men man kan även se 

att dessa två har så pass många olikheter att en analys med flera aspekter är möjligt. 

Hanna är kvinna vilket kan ha en betydelse för analysen men även äldre än vad Adam 

är. Vi anser att både kön och ålderskillnad kan ha stor betydelse för analysen. 

 

 

5.1 Hur? (Stigmatisering och offentlighet) 

I den första delen vill vi belysa hur själva nyttjandet av skräckfilmer ser ut för de båda 

informanterna. Vi ville veta hur de konsumerar skräckfilmer och i vilka situationer de 

sammanspelar med andra parter. Vi frågade våra informanter hur det oftast ser ut när 

de ser skräckfilm på skräckfilm. Adam framhåller att han hellre ser skräckfilmer med 

andra men helst på villkoret att medtittarna verkligen förstår filmens seriositet.  

 

Jag föredrar faktiskt (att se) med kompisar, jag brukar inte kolla själv, det har inte hänt så… 

det har hänt några gånger, men det är mest med kompisar…/ /…Ska man kolla i grupp så ska 

man ju liksom kolla med någon som verkligen vill se. Jag såg med några andra kompisar 

förut en gång och de satt såhär och flacka och fnissa och sånt-där. Då var det, då förtog det 

lite av stämningen i filmen. Så ska man se i grupp så ska man vara koncentrerad och ja, folk 
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som också gillar skräckfilm liksom, som en själv…/ /…bara man inte bara pratar och fnissar i 

hela filmen så är det ju lugnt. - Adam 

 

Hanna målar upp ett liknande förhållningssätt med undantaget att hon hellre ser film 

ensam för att slippa konfronteras av kritik och förlöjligande av genren.  

 

Jag tror jag föredrar att titta på skräck ensam. Lite grann, detta för att jag tar det på allvar 

och det är inte jättelätt att hitta medtittare som gör det på samma sätt…/ /…det kan ju bli pust 

och suck och stön och vad ska jag hålla på med det där för eller att man blir väldigt äcklad 

och, eller rädd och sådär och… kan ju… har jag upplevt andra människor då medan jag själv 

kanske reagerar på andra sätt. Så det har med hela det här, hur man värderar vad man tycker 

överhuvudtaget vad skräck är liksom. Det vanligaste är väl att ingen tar det på riktigt allvar 

överhuvudtaget då att det blir såhär, löjligt och då kan jag bli sårad för att jag tycker att det 

är intressant, lite sådär tror jag. - Hanna 

 

Så vi kan tidigt anta att detta är personer där båda vid ett eller flera tillfällen mött en 

mindre förståelse för genren och därav ibland ett förlöjligande. Adam verkar förhålla 

sig något mer öppen för den sortens kritik, även om den självfallet inte uppskattas. 

Detta kan länkas ihop med att Adam fortfarande tillhör den åldersgrupp som till störst 

del utövar ett intresse för skräckfilm och att det därför är mer accepterat att utöva sitt 

skräckintresse eftersom många jämlikar delar samma intresse vilket flertalet av 

forskarna till vår tidigare forskning tar upp. Det kan även kopplas till Mary Beth 

Oliver och Meghan Sanders tankar kring klassiska könsroller då Adam är man vilket 

gör det mer accepterat för honom att gilla skräckfilm eftersom deras typiska 

skräckfantast är av manligt kön och att män skulle uppskatta genren mer än kvinnor 

som i sin tur uppfattas mer känsliga och därför inte bör gilla skräckfilm.
27

 

 

 Det som förefaller som mest intressant ur Hannas synvinkel är hennes 

tillbakadragande från andra människor för att slippa möta kritik. Här ser man tydligt 

hur Hanna finner det svårt att hitta jämlikar och acceptans vilket kan kopplas samman 

med Goffmans stigmatiseringsteori rörande sociala avvikare.
28

 För det första är Hanna 

en kvinna som gillar skräck, hon har även passerat den klassiska ungdomsfasen som 

                                                        
27 M. Oliver och M. Sanders, The appeal of Horror and suspense ur The horror film, Rutgers 

University Press, New Brunswick, N.J., 2004. 

28 E. Goffman, Stigma: den avvikandes roll och identitet, 3. uppl., Norstedt, Stockholm, 2011 
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våra forskare kopplar till skräckfilmstittande vilket kan betyda att färre personer i 

Hannas ålder fortfarande utövar ett skräckfilmsintresse vilket gör henne mer ensam i 

sitt intresse som leder till ett slags socialt avvikande. 

 

I Bolins bok Filmbytare (1998) tar han upp att det i många fall förefaller viktigt bland 

hans informanter att hitta jämlikar att dela tankar och åsikter med.
29

 Bolin fokuserar 

mycket på diverse genreknutna tidningar som producerades vid tidpunkten då boken 

skrevs. Idag existerar inte dessa tidningar i samma utsträckning och mycket av den 

sociala interaktionen har förskjutits till internet, där den sedermera även har 

utvecklats till en tvåvägskommunikation i allt större grad än vad tidningarna någonsin 

kunde mäta sig med. Vi kan således göra ett antagande med Hannas berättande då hon 

säger att jag är ingen internetperson vilket medför att hon går miste om mycket av det 

kontaktskapande som sker idag, även om hon medger att hon till viss del är aktiv i 

något forum, men detta kan förklara hennes situation till skillnad från Adam som 

presenterar sig som en gamer vilket också medför ett större nyttjande av internet och 

det kontaktsskapande det kan medföra. 

 

…för jag lärde känna en tjej på ett spelforum nere i Värmland  så vi åkte ner och träffade 

henne och då hade hon några kompisar som jag började prata med så… pratade vi lite om 

intressen och sådär, då sa jag att jag gillar skräckfilm och det visade sig att de också gillar 

skräckfilm… så det är jag och tre till då så vi har sett jättemycket skräckfilm tillsammans sen 

dess. Så man har kommit närmare varandra tackvare det (skräckfilm) för att det har varit så 

stort gemensamt intresse. Så det är jätteroligt. – Adam 

 

Adams citat ovan kan mycket tydligt ses ur en habermasiansk synvinkel då han 

förklarar hur han uppskattar kontakter som delar hans intresse men också hur 

kontakter knyts tackvare sitt intresse för skräck. Detta kan kopplas till Habermas syn 

på alternativa offentligheter där personer finner gemenskap i ett intresse. 

Uppenbarligen är det så att dessa personer har förts tillsammans av ett särintresse i 

sig, men upprätthållandet av kontaktskapet vidbehölls tackvare intresset för skräck. 

Det är uppenbart hur dessa personer har flätat ihop sina gemensamma intressen och 

kan där upprätta en form av sfär där de kan se på film och diskutera dess innehåll på 

en jämlik nivå. Adam medger att han vid flertalet tillfällen även har besökt dessa 

                                                        
29 G. Bolin, Filmbytare: videovåld, kulturell produktion & unga män, 1. uppl., Boréa, Diss. Stockholm 
: Univ.,Umeå, 1998 
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personer i Värmland vilket betyder att för att kunna träffa dessa personer måste han 

resa dit och vi kan därav anta att den mödan att faktiskt resa dit, vägs upp av att få se 

skräckfilm med jämlikar. Behovet av att upprätta och vidbehålla dessa kontakter visar 

tydligt på bildandet av en sfär där de undgår negativ respons från utomstående.  

 

Med hjälp av den information Adam har delgivit kan vi dra följande slutsatser, att 

dessa personer har omedvetet förts samman men funnit dimensioner hos varandra som 

är värda att värna om, de har omedvetet bildat en sfär fri från negativa påtryckningar 

där de har friare spelrum att nyttja skräckfilmer.  

 

Adam delger att han inte känner sig avvikande i sitt skräckfilmsnyttjande och hans 

åsikt upplevs uppriktig enligt oss men vi måste ändå se det ur det perspektiv han 

befinner sig i, då han främst nyttjar dessa filmer i situationer då han omges med 

likasinnade. Ur situationsperspektiv medför detta att Adam inte strider mot normer 

inom gruppen, utan det klassas som fullt normalt.
30

 Vi tror dock att det kan finnas en 

chans att gruppen som helhet skulle kunna hamna i situationer där den ses på med 

kritiska ögon. Den kritiken når sällan fram till individen. 

 

Hanna påpekar även hur hennes situation som ensam tittare är positiv då hon slipper 

möta kritik som är vanlig från folk som inte är insatta i genren men hävdar också att 

hon gärna vill ha personer i sin omgivning som hon kan diskutera och dela tankar med 

dock att dessa personer är svåra att hitta. Till skillnad från Adam, befinner sig Hanna 

inom ett normativt perspektiv där hon inte kan skyddad av en grupp och hennes 

privata sfär består i största delen av personer som inte delar hennes intresse, därav en 

minskad förståelse.
31

 Här står individen i fokus för kritik och vi anser att det är just 

detta som medför att Hanna upplever sig mer kritiserad och därav hennes 

uppskattning av att se film ensam. 

 

 
 

                                                        
30 J. Humphrey, & F. Schmalleger, an overview of deviant behavior, Jones & Bartlett Learning, LLC, 

2011, hämtad: 2012-12-03, http://samples.jbpub.com/9780763797737/97737_CH01_Humphrey.pdf 
31 Ibid. 

http://samples.jbpub.com/9780763797737/97737_CH01_Humphrey.pdf
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5.2 Varför titta? Vad? (Våldsdebatten) 

Denna del tänker belysa varför man vill titta på skräckfilm och vad våra informanter 

väljer att se för typ av skräck och vad de inte vill se. Detta kommer senare mynna ut i 

den rådande våldsdebatten (som vi redogjorde för ovan). För att se en ingång i denna 

del vill vi först belysa vilken sorts film som skrämmer mest. Både Adam och Hanna 

valde samma typ av film då de berättade att ”spökfilmer” förefaller som mest 

skrämmande.  

 

5.2.1  Vad skrämmer? 
 

Nu för tiden så är det inte jättemycket. Man har ju blivit rätt härdad efter alla skräckfilmer 

men det är väl… ska jag bli rädd så är det ju spökfilmer, i så fall, som jag ska se. Liksom, 

zombiefilmer kan ju vara bra och så men det är ju inte så att jag blir rädd av det, utan då är 

det ju spökfilmer det ska vara. - Adam 

 

Film som skrämmer idag? Det beror… tid på dygnet jag tittar. För att jag kan väldigt, det är 

väldigt få filmer som skrämmer mig på riktigt. Däremot när det blir överraskningsmoment och 

man tittar på kvällen och kanske till och med tittar ensam på filmen som Paranormal Activity 

(ohörbart) så nog tusan rykte jag till. Så det kan jag nog säga, att deras senaste, nummer tre i 

den serien så sent vart jag skrämd av en film.  – Hanna 

 

Dessa citat kan man applicera Joanne Cantors och Mary Beth Olivers forskning från 

boken The Horror Film där de analyserar brukarens upplevda rädslor för olika 

element i skräckfilmer. Skräckfilmerna som de båda informanterna väljer ut som mest 

skrämmande handlar om spöken där ”vanliga” människor utsätts för övernaturliga 

fenomen vilket gör att Cantors och Olivers identifikationsperspektiv stämmer in här. 

Både Adam och Hanna kan identifiera sig med offren i filmerna eftersom de också är 

”vanliga” människor vilket gör att skrämselfaktorn i denna typ av film blir större för 

dem. Adam tar upp att Zombiefilmer skrämmer honom mindre vilket antagligen beror 

på, som Cantor och Oliver tar upp, att Adam ser mer realism i att spöken skulle kunna 

existera än att zombies skulle göra det vilket är en vidare allmän uppfattning, så här 

spelar realismen roll för vad som blir skrämmande för Adam. Hanna nämner även att 

tiden på dygnet när hon ser skräck spelar roll eftersom det enligt henne blir läskigare 

om det är mörkt ute. Även detta kan kopplas till Cantors och Olivers forskning där en 
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faktor som skrämmer oss är mörker. Att se en skräckfilm i mörker förstärker vår 

rädsla, vi blir mer på vår vakt eftersom vi inte vet vad som lurar i de mörka hörnen.  

 

5.2.2 Avtrubbning 
Båda våra informanter medger att spökfilmer är otäcka men det krävs också en högre 

grad av skrämsel och överraskningar för att nå upp till denna nivå. Filmer då som 

Paranormal Activity i Hannas fall och Adam lyfter fram filmer som exempelvis The 

Haunting in Connecticut. Om man plockar ut essensen ur informanternas citat så blir 

andemeningen att, i Sjögrens mening, en viss avtrubbning har skett.  Sjögren skulle 

förklara detta med en form av uppträning av psykets muskler,
32

 vilket kan stämma 

men Sjögren syftar främst mot avtrubbning av explicita våldsscener som skildras i 

exempelvis splatter- och gorefilmer, medan i våra informanters fall snarare förankras i 

skrämsel- och överraskningsnivån, men denna teori går stundtals att applicera på detta 

fall.  

 

För att vidare kunna analysera en eventuell avtrubbning så leder frågorna oss fram till 

vilken/vilka typer av film våra informanter undviker att se på.  

 

…hur sexualiteten skildras och vad man gör med kvinnor, barn och djur i sådana 

sammanhang i film är väl ett riktigt sånthär minfält för mig då. Och då, nej men sådär… Så 

att övergår det till sexuella perversioner med de här sexplotation med massa maktmän och 

nakna brudar helt enkelt som är nedsprutade med blod, det… sånt går bort för mig. 

 – Hanna 

 

Jag är inte så… (ohörbart) tortyrfilmer, dock Saw-filmerna tyckte jag var bra, men liksom 

filmer som bara går ut på tortyr och sådär, det ser jag inte riktigt något roligt att se på.  

– Adam 

 

Våra informanter förhåller sig öppet kritiska mot tortyrfilmer och utdragna 

våldsscener och Hanna förklara hur vålds- och sexscener främst mot kvinnor, barn 

och djur är något väldigt motbjudande. Vi ställer oss kritiska till begrepp som 

avtrubbning och menar att i stor utsträckning kan det finnas en form av 

inlärningskurva, då man i första skedet kan tycka en typ av film är mer skrämmande 

                                                        
32 O. Sjögren, Den förbannade tröskeln ur Våldet mot ögat: filmforskare om film- och videoskräck, 

Författarförl., Stockholm, 1985 
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men efter ett tags nyttjande börjar man lära sig filmers uppbyggnad och kan således 

förutse händelser och man blir mindre skrämd. Avtrubbning (synonymt med 

bedövning, okänslighet etc.) förefaller också som ett negativt ord och i vissa fall 

hävdar forskare att gränsen mellan verklighet och fiktion kan bli mer flytande. Vi tror 

inte heller att en så kallad avtrubbning sker i den utsträckning som forskare hävdar då 

våra informanter tydligt tar avstånd från filmer som visar på explicita våldsscener. I 

Adams fall skulle man kunna dra en slutsats ur ett kritiskt perspektiv och mena att han 

förefaller i ett alldeles för tidigt skede i avtrubbningseffekten och därmed för ung för 

att ha hunnit fram till de grövsta filmerna, men som vi märker i Hannas fall så är hon 

betydligt äldre och har nyttjat skräckfilmer i mycket större omfattning än Adam. På 

frågan om hur och om hon upplever någon avtrubbning svarar hon: 

 

Jag tror att jag har gått lite i motsatt riktning på något sätt, att när jag var yngre och så då tålde jag 

att se mer. Det var några andra sorters reaktionsmönster där. Men däremot nu när jag är så gammal 

som jag är, och kanske har börjat, titta på världen på ett lite annat sätt liksom återigen lite det här 

analytiska ingången på saker och ting, så ja, nej, det har jag blivit känsligare för vad jag tål att se. Det 

taket har jag verkligen slått i, jag har liksom (skratt) stupat ner åt andra hållet. Så jag har inte gått 

vidare till så här vill jag mata på med mer och mer, vidga dom där gränserna för vad jag klarar av, 

liksom. – Hanna 

 

Så för att göra Sjögren rättvis uppfattar vi hans resonemang till viss del berättigat då 

han pratar om en uppträning av psykets muskler. Det finns sannolikt en viss del 

personer som konsumerar värre och värre filmer, med längre och mer utmålande 

våldssexscener, men vi tror inte på den grova indelning han gör när han säger att det 

finns två typer av skräckfilmsnyttjare där:  

 

den ene åskådaren håller på att träna upp psykets muskler genom att pressa olusttröskeln 

framåt, ungefär som en joggare i början. Den andre tillfredsställer sin sadomasochistiska 

perversioner eller sin ironiskt garderade sensationslusta.33 

 

 I likhet med Sjögren framhåller Leffler att viss forskning tyder på att: 

 

                                                        
33 O. Sjögren, den förbannade tröskeln ur Våldet mot ögat: filmforskare om film- och videoskräck, 

Författarförl., Stockholm, 1985, s.49 
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våldsfiktion leder till emotionell och kognitiv tillvänjning eller avtrubbning, som exempelvis 

kan yttra sig i minskad rädsla, ökade krav på fiktionsvåld och minskade spärrar mot 

våldshandlingar i verkliga livet.34  

 

Vi finner denna typ av forskning ofullständig då vi inte kan se tydliga kopplingar 

mellan skräckfilmsnyttjande – avtrubbning – våldshandlingar. Leffler förtydligar detta 

med att det råder brister i empirin till dessa typer av undersökningar och att det inte 

finns tydliga bevis på ovannämnda påståenden. Detta kommer diskuteras vidare under 

vår delanalys om videovåldsdebatten.  

 

5.2.3 Varför nyttja skräck? 
När vi frågar Adam om varför han tror att han gillar skräckfilmer så förblir han 

tvekande inför svaret, men landar i att han gillar kickarna av att bli skrämd.  

 

När man blir rädd så blir man ju… man får ju en adrenalinkick. Och man vill liksom inte bli 

rädd i verkliga livet så att säga, så därför tror jag man söker sig till fiktiv skräck, liksom, i 

form av film eller spel…/ /…det är svårt att förklara tjusningen med det…/ - Adam 

 

Detta förefaller ofta som en av huvudorsakerna till varför man väljer att medvetet 

låter sig skrämmas av skräckfilmer, vilket stöds av den tidigare forskning vi tagit del 

av. I sin annars etnologiskt inriktade studie söker Danielsson stöd från neurologiska 

förklaringar rörande de fysiska skeendena som uppstår i hjärnan och hur en person 

som genomlider och möter sina rädslor tillslut landar i en återställning till en normal 

sinnesstämning, vilket då skapar en sorts njutning.
35

 Danielsson förklara den 

känslomässiga bergochdalbaneåkningen som anledning till de fysiska kickarna som 

ger en positiv känsla efteråt. Vi tänker inte gå djupare in i denna aspekt utan fortsätter 

analysen ur psykologiska perspektiv.  

 

Danielssons informanter framhåller också i de flesta fallen att det är just ”kicken” av 

att skrämmas som är huvudorsaken till att man vill se skräckfilmer. Han fortsätter 

med resonemanget att de flesta av oss är rädda för verkliga händelser. Människor är 

rädda för saker vi inte kan rå över, exempelvis kärnkraftolyckor, sjukdomar, 

                                                        
34 Y. Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur, Lund, 2001 s.132 
35 J. Danielsson, Skräckskönt: om kärleken till groteska filmer: en etnologisk studie, h:ström - Text & 
kultur, Diss. Umeå : Umeå Universitet, 2006,Umeå, 2006 
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naturkatastrofer, döden med mera och få människor vill möta dessa rädslor i verkliga 

livet. Dock kan det vara en förlösande känsla att möta dessa rädslor under 

kontrollerade former i en biosalong där människan kan skilja på verklighet och 

fiktion. Leffler tar upp liknande aspekter i sin bok Skräck som fiktion och 

underhållning då hon förklarar att publiken låter sig uppleva och hantera situationer 

vi räds för, fast under kontrollerade former utan att själva riskera de negativa 

konsekvenserna som fiktiva personer i filmer möts av.
36

 Människan kan således se på 

skräck och mötas av våra rädslor på ett behagligt avstånd i vetskap om att det är 

fiktiva berättelser. Denna analys kommer senare diskutera just dessa skillnader mellan 

verklighet och fiktion genom videovåldsdebatten. 

 

5.2.4 Videovåldsdebatten  
Genom ovanstående analyser kan vi nu knyta an dessa delar till en rådande 

videovåldsdebatt där forskningen tycks gå isär. I grova drag kan man måla upp ett 

scenario där skräckfilmer och våld i underhållningssyfte demoraliserar samhället och 

inspirerar personer till att begå våldsbrott men även passiviserar individer och gör 

dem likgiltiga för riktigt våld i samhället. I andra änden av spektrumet möter vi 

forskare, exempelvis Leffler, som hävdar motsatsen, att våld i underhållningssyfte kan 

fungera just underhållande och att distinkta skillnader mellan verklighet och fiktion 

kan upprätthållas. Med ett avstamp i förhållanden mellan fiktion och verklighet vill vi 

belysa att mycket av kritiken mot skräck och underhållningsvåld är obefogad.  

 

För att kunna analysera videovåldsdebatten är det först viktigt att veta hur våra 

informanter förhåller sig till den. Hanna är försiktig när hon säger att: 

 

Äh, (skratt), jag säger äh, nej men det är, återigen så kan jag tycka då att man får vara lite 

noggrann med vad man försöker säga, med vad, sådär. Och säger man då att på något sätt att 

det är socialt avvikande, och (skräck) riskerar att göra människor till vettvilliga galningar 

som springer runt med, inte vet jag, diverse verktyg och skadar varandra så, så, tycker jag att 

det ligger mycket i det argumentet om att man får kika lite på vilken typ av person som tittar 

på vad? Man kan inte lägga skuld på skräckfilm. – Hanna  

 

                                                        
36 Y. Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur, Lund, 2001 
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Adams syn på videovåldsdebatten liknar Hannas men med en mindre 

igenkänningsfaktor kopplat till film då han främst har mött denna debatt inom 

spelvärlden, men drar egna paralleller: 

 

Jag har inte läst jättemycket om det (videovåldsdebatten) just när det gäller film, men det 

gäller väl både och. Jag… det håller jag inte med om alls. Liksom, jag tror inte att om man 

spelar GTA (våldsamt datorspel) så går man ut och skjuter folk på gatan, liksom. Det tror jag 

inte på. För, liksom, man spelar spel och kollar film lite så för att komma bort från 

verkligheten en stund och koppla bort det. Så att, jag… vad ska man säga, nej jag har inte 

varit inne på de banorna, faktiskt…/ /…det kan ju vara så att kollar man på riktigt extrema 

och sådana här psykologiska (filmer) så kan det ju sätta sig i huvudet på en. Det skulle det 

kunna göra, men så det gäller ju att ha lite liksom disciplin på sig själv och undvika de här 

riktigt, riktigt (ohörbart) filmerna. – Adam 

 

Både Hanna och Adam skjuter tydligt över ansvaret till individen och säger att det 

ligger hos den enskilde ifall denne är benägen att begå brott. Adam förefaller som 

något mer kritisk i sin analys då han säger att det kan befästa negativa tankar och 

idéer hos tittaren och att det i så fall ligger hos individen att ha självdisciplin i sitt 

nyttjande. Adam tar även upp en verklighetsflykt och ett sätt av koppla av snarare än 

att aktiveras och inspireras. Adam verkar inte på något sätt finna det svårt att tyda 

gränsdragningen mellan fiktion och verklighet. Hanna förefaller liknande i sina 

resonemang och menar att skräckfilmer inte kan beskyllas för att göra folk till 

psykopatiska våldsmän, utan att man i sådana fall måste man fokusera på individen 

snarare än nyttjandet av skräckfilmer. 

 

Samma slag av resonemang som vi sett hos våra informanter finns hos Rönnberg, som 

påstår i sin text Barnfilmens våldsgalaxer i boken Våldet mot ögat att forskare hävdar 

att det finns två typer av sociala konsekvenser genom ett allt för stort 

skräckfilmsnyttjande.
37

 Vissa studier pekar på att skräckfilm skulle kunna göra 

brukaren passiv i sina känslor och detta medför att avtrubbningen genom ett för stort 

nyttjande av skräckfilm skulle få brukaren att känna minskad sympati för sina 

medmänniskor och att denne inte längre skulle reagera på våld i verkliga livet. Den 

andra sociala konsekvensen innebär att brukandet skulle fungera aktiverande och 

                                                        
37 M. Rönnberg, Barnfilmens våldsgalaxer ur Våldet mot ögat: filmforskare om film- och videoskräck, 
Författarförl., Stockholm, 1985 
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därmed befästa idéer hos denne och imitationseffekterna skulle skapa våldsamma 

individer. Rönnberg förhåller sig kritisk till dessa resonemang och hon menar också 

på att det råder en dubbelmoral genom att skräckfilmer skulle råda både passiverande 

och aktiverande på samma gång. Forskare tycks även i många fall missa att 

människor kan skilja på fiktion och verklighet menar hon. 

 

Våra informanter har nyttjat många filmer inom genren och en av dem har även 

nyttjat många datorspel som också omfattas av denna rådande debatt. Fokus ligger 

dock på filmernas påverkan snarare än datorspel även om en del intressanta paralleller 

går att dra. Informanterna har förtydligat att de inte gärna nyttjar de allra grövsta 

filmerna (vilka ibland debatteras emot, exempelvis tortyrfilmer) vilket vi är medvetna 

om, kan ha betydande konsekvenser för analysen, men deras nyttjande förefaller mer 

påtagligt än för gemene man. Som nämnt ovan så förefaller båda informanter ha en 

god åtskillnad på fiktion och verklighet vilket blir påtagligt i vår intervju med Adam 

(se ovan). Adam menar att film och spel kan ses som en verklighetsflykt. Som 

omnämnt i vår tidigare forskning menar Leffler just detta, att människor är förmögna 

att göra skillnad på fiktion och verklighet.
38

 Skräckfilmer ska ses som underhållning 

men kan även ha positiva egenskaper som många vill förbise. Dessa kan vara att 

istället för att anse att skräckfilmer avtrubbar (främst) ungdomar så kan dessa filmer 

fungera bearbetande för ungdomars inre konflikter. Att möta monster i filmer kan 

hjälpa dessa att tackla ungdomsproblem och filmerna lyfter även fram det som är 

tabubelagt som känslor för våld, sex med mera, som kan vara viktigt för ens 

utveckling men sällan kan eller får diskuteras öppet, så som i skolor. Leffler menar 

också att dessa filmer kan hjälpa personer i sitt rollskapande och hitta sin identitet och 

en möjlighet för en form av rollspel där brukaren får hjälp att testa olika roller. 

 

5.3 Brukarens syn på sig själv i en samhällskontext  

I detta avslutande avsnitt i analyskapitel avser vi att ge brukarens syn på hur de själva 

uppfattar att utomstående (det vill säga familj, vänner men även samhället) ser på 

deras intresse. Här tycks våra informanters uppfattning gå isär då Hanna upplever 

något mindre förståelse av sin omgivning än vad Adam gör. Som redovisat ovan, 

finner sig Hanna i sin ensamhet när hon nyttjar skräckfilmer för att slippa att försvara 

                                                        
38 Y. Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur, Lund, 2001 
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sig för sitt intresse. Vi använder delar av ett citat som redan har redovisats under 

kapitel 5.1: 

 

Jag tror jag föredrar att titta på skräck ensam. Lite grann, detta för att jag tar det på allvar 

och det är inte jättelätt att hitta medtittare som gör det på samma sätt…/ /…det kan ju bli pust 

och suck och stön och vad ska jag hålla på med det där för…– Hanna 

 
I vår intervju med Hanna, förefaller hon som en självsäker kvinna och en som inte 

förväntas isolera sin förkärlek till skräck till sin privata sfär, ändå hamnar hon i en 

situation där hon inte känner sig till freds och behöver således förskjuta sitt intresse 

till en ensamhet. Detta skiljer sig mot hur Adam målar upp sin omgivning i 

förhållande till skräck. 

 

Nu för tiden så… Jag och en kompis, vi brukar sitta och kolla över Skype. (ett internetbaserat 

videosamtal) vi, vi fixar så vi har samma film och så startar vi den samtidigt så sitter vi över 

Skype och kollar…/ /… Det funkar ganska bra, faktiskt. Vi fixar så att det är tajmat så det är 

samtidigt så sitter man och snackar och… det är nästan som att sitta bredvid varandra. – 

Adam 

 

Adam har aktivt sökt sig till jämlikar för att undvika den isolering som Hanna 

befinner sig i. Adam är i tillsynes mer behov av vänner som delar hans intresse, vilket 

skulle kunna kopplas till hans förhållandevis unga ålder, då behovet av en större 

vänskapskrets är viktigt för rolltaganden och identitetsskapanden. Inom ramen för 

Adams behov av jämlikar tar sig detta uttryck i att han till och med väljer att se på 

skräckfilm med vänner över Skype. Adams behov av att se på skräckfilmer 

tillsammans med andra skulle kunna vara resultatet av flera orsaker, exempelvis om 

man ser detta ur ett situationsperspektiv som omnämns i kapitel 5.1 och han söker 

acceptans för sitt intresse. Att Adam förefaller som mer självsäker i sitt nyttjande av 

skräckfilmer skulle kunna vara resultatet av att han omger sig av jämlikar och behöver 

således sällan hamna i ett försvarsläge.  

 

Vi ställde våra informanter inför en hypotetisk situation då Adam som läser på 

högskolan en dag kommer ge sig ut att söka jobb likt Hanna som är arbetssökande. På 

en anställningsintervju försöker man framhålla de positiva egenskaper som man 
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besitter. Det finns ingen större logik i att berätta om något man själv anser är brister. 

Skulle våra informanter kunna berätta om sitt intresse för en eventuell arbetsgivare? 

 

Hanna medger trevande att det inte vore optimalt att delge hennes intresse för skräck 

för en eventuell arbetsgivare, även om just detta har skett, då med en man som delade 

Hannas intresse.  

 

Jo, faktiskt en gång i världen berättade jag på en anställningsintervju utan att tänka mig för, 

att jag är väldigt förtjust i skräckfilm. Just den gången föll det väl ut för det var en väldigt ung 

rekryterare, men det tror jag ju inte annars, att det skulle göra, kan jag ju säga…/ /… Nej, 

faktiskt jag berättar inte om det (på en anställningsintervju), för då är jag rädd att jag inte 

blir tagen på allvar, vilket, det är jättehemskt tycker jag, det är så konstigt - Hanna 

 

Hanna förklara att hon upplever sig själv att inte bli tagen på allvar för att hon har en 

förtjusning i skräckfilmer. Detta går emot vad Adam säger. Jag skulle nog kunna 

berätta det. Jag ser ingen anledning till varför man skulle skämmas för det. Det är ju 

ett intresse som för vem som helst. Han fortsätter också med att det är väldigt många 

som ser på skräckfilmer men säger också att de kanske inte nyttjar dessa lika 

systematiskt och ofta som han själv gör. Återigen kan vi göra ett antagande, att åldern 

kan komma att ha betydelse för denna delanalys då vi misstänker att det kan allmänt 

uppfattas som mer accepterat för en kille i 20-årsåldern att bruka skräckfilmer än vad 

det är för en kvinna i övre 30-årsåldern. Detta gör sig tydligt även i Hannas citat ovan 

då det den gången föll in naturligt att prata om skräckfilm på en anställningsintervju 

eftersom detta var med en yngre rekryterare. Detta skulle också härledas till ett 

genusperspektiv där killar kan uppfattas som mer förmögna att nyttja skräckfilmer 

utan att riskera negativ respons. I boken The Horror Film lyfter Mary Beth Oliver och 

Meghan Sanders fram att skräckfilm fungerar som befästande av stereotypa könsroller 

där mannen får en chans att verka stark och betryggande mot kvinnan som ska bli 

rädd och söka tryggheten hos mannen. Om vi applicerar dessa resonemang utåt kan vi 

anta att det i samhället råder en uppfattning om att mannen kan se skräckfilmer i 

större utsträckning än kvinnor då män anses klarar av det bättre. Detta kan vara en 

viktig pusselbit för att förstå varför Hanna känner sig mindre accepterad och hennes 

uppfattning om andras syn på hennes intresse.  
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Hannas förhållande till ovansagda påstående skulle återigen kunna ses ur Goffmans 

stigmatiseringsperspektiv då Goffman säger att vi bemöter alla personer som vi träffar 

genom olika roller som vi själva skapar oss för att passa in i olika situationer.
39

 Hanna 

pratar inte helt öppet om sitt skräckfilmsbruk ifall personen i fråga de samtalar med 

inte själv delar intresset, medan om de träffar en annan skräckfantast kan hamna i 

djupare diskussioner om skräck. Vi misstänker att Hanna väljer att inte lyfta fram sitt 

skräckfilmsintresse vid första mötet i mer formella situationer som arbetsintervjuer 

eftersom detta skulle vara mindre accepterat än att man exempelvis samlar på 

frimärken som kan klassas som en ”mindre skadligt intresse”. 

 

Vi vill även belysa Adams situation ur Habermas perspektiv, då rörande en alternativ 

offentlighet. Att Adam har valt att söka sig till jämlikar tyder på att han kan delvis 

befinna sig i en alternativ offentlighet. Denna studie följer det mönster Bolin tar upp 

sin bok Filmbytare då Adam nyttjar sitt intresse för skräckfilm inom en sfär där han 

får acceptans, samtidigt som vi i egenskap av undersökare står utanför och vill ta reda 

på hur denna sfär fungerar. Vi lyckas nå den uppenbara halvan av Bolins grova 

uppdelning av skräckfilmsbrukare, det vill säga den gruppen som inte skyggar insyn 

och Adam i egenskap av skräckfilmsbloggare faller under den kategorin ”person med 

multipla koduppsättningar”
40

 som rör sig mellan den allmänna sfären och sin 

alternativa sfär som skräckfilmsbrukare. Det främsta målet enligt Bolins informanter 

till att röra sig mellan dessa sfärer var att öppna upp för insyn men även kunna ta del 

av de ekonomiska fördelar det skulle innebära för tidningsskribenterna. Likt Bolins 

informanter som till stor del sysslar med skräckfansmagasin ägnar sig Adam åt en 

modernare variant, genom internetforum och hans syfte ter sig liknande Bolins 

informanter i avseendet att öppna upp för insyn. De ekonomiska fördelarna blir dock 

mindre relevanta i dagens diskussion. 

 

Det var väl ett tag sedan jag gjorde den (hans skräckfilmsblogg) men tyckte om att skriva och 

jag gillar skräckfilm, så jag tänkte jag kan väl (ohörbart), så det har ju liksom varit folk 

regelbundet och även nu när jag inte har varit så aktiv. Men jag vill också kunna hjälpa folk 

att hitta skräckfilmer, folk som inte delar samma intresse som mig själv, liksom. - Adam 

 

                                                        
39 E. Goffman, Stigma: den avvikandes roll och identitet, 3. uppl., Norstedt, Stockholm, 2011 
40 G. Bolin, Filmbytare: videovåld, kulturell produktion & unga män, 1. uppl., Boréa, Diss. 

Stockholm: Univ.,Umeå, 1998 s.117 
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Adams syfte med bloggen är alltså att hjälpa folk att hitta filmer, men vi ställer oss 

även frågande till om inte detta även kan fungera som ett medel för att öka 

acceptansen för skräckfilmsnyttjande, även om detta inte är ett medvetet val av Adam. 

Han bjuder in personer till sin sfär och när en alternativ sfär växer i storleken blir det 

dels lättare att förhålla sig och relatera till jämlikar samtidigt som gruppens legitimitet 

ökar. Bloggen fyller således ännu ett av de krav Habermas sätter upp för att få klassas 

som en alternativ offentlighet, nämligen kommunikationen mellan varandra inom 

sfären men även också utåt till de som inte ingår i sfären.  
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6.Diskussion 

Skräckfilmer är något som skrämmer på flera plan. Det finns en uppenbar form av 

rädsla som åskådaren möter när denne ser en skräckfilm vilket också är filmens syfte. 

Men skräckfilmen retar också sinnen på flera sätt exempelvis där den som inte är 

påläst om ämnet kan bilda sig uppfattningar baserade på förutfattade meningar men 

även bristfällig forskning. Det finns stundtals även en rädsla för hur brukaren 

upplever att denne uppfattas och denna rädsla kan också vara obefogad.  

 

Uppsatsens syfte har varit att skapa mer insyn i ämnet genom ett inifrånperspektiv i 

hopp om att kunna räta ut en del frågetecken. Vi har applicerat termer som 

stigmatisering, avvikande, alternativa sfärer etc. men i syftet att försöka förstå 

situationer, inte att klassificera individer inom teknikaliteter.  

 

Tidigare i analysen har vi diskuterat begreppet avtrubbning och vi anser att detta inte 

är en teori som går att applicera i realiteten, utan innefattar en rad ofullständiga 

studier som skulle kunna påverka brukaren, även om vi inte finner några tydliga 

samband. Detta i förhållande till videovåldsdebattens teorier om att individer inte kan 

skilja på fiktion och verklighet, vilket vi också kan avfärda i stor utsträckning då vi 

anser att våra informanter kan se just den skillnaden. Men vi kan dock se att vissa 

våldsbrott har inspirerats av videovåldet, men vi anser att i många av dessa fall finns 

det för många variabler att ta hänsyn till, exempelvis sociala omständigheter och 

psykisk ohälsa, för att skräckfilmer ska kunna stå som ensam orsak, trots att den i få 

tillfällen kan vara en bidragande orsak. Vi kan heller inte bortse från att vi idag lever i 

ett våldsamt samhälle där alla löper risk för att bli utsatta för våld vilket vi knappast 

kan beskylla skräckfilmer för. Att folk blir rånade i samhället beror oftast på social 

status snarare än skräckfilmer, att folk blir mördade beror oftast på interna konflikter i 

umgängeskrets eller psykisk ohälsa snarare än skräckfilm. 

 

Vi har inga utdrag ut våra informanters belastningsregister, så vi kan inte veta om 

dessa är lagförda för våldsbrott, men i de intervjuer vi har genomfört kan vi inte annat 
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än att anta att dessa individer är skötsamma och inget tyder på att våra informanter är 

avtrubbade i den mening viss forskning menar, inte heller finner vi våra informanter 

på något sätt passiviserade inför vardagsvåldet där de inte känner sympati för 

medmänniskor, snarare tvärtom då de säger att filmer som går ut på tortyr inte på 

något sätt är tilltalande.  

 

Vad kan vi då dra för slutsatser av detta? Vi hävdar en kritisk åsikt för den forskning 

som benämner brukaren som avtrubbad. Vi vidhåller också en kritisk åsikt för en 

rådande videovåldsdebatt. I samma anda som man säger att man bli dum av att kolla 

på TV hävdar vissa att man bli våldsam av videovåld. Det är lika logiskt som att man 

blir rolig av att se på komedier. Skräckfilm triggar våra flyktbeteenden, retar våra 

sinnen och får oss att sitta med händerna i ansiktet men med tryggheten av att veta att 

det är underhållning och fiktion på så vis kan vi distansera oss från handlingen. Vi 

anser att människan också är förmögen att se skillnad på fiktion och verklighet vilket 

medför att vi kan leva normala liv utan att behöva ifrågasätta om vi lever i 

verkligheten lika lite som vi blir våldsamma av filmerna. Vi har kommit fram till att 

det kan råda något som skulle kunna härledas till en avtrubbning, men vi anser att 

detta är en felbenämning och att man istället bör prata om en inlärningskurva där man 

till en början har svårt att förstå filmerna och de skrämmande elementen. Efter en tids 

nyttjande börjar man se de karakteristiska dragen som utgör filmerna och således bli 

mindre skrämd. Vi hävdar också att bara för att man tål att se filmer som är 

våldsammare än vad våra informanter tål att se bör man inte klassa dessa som 

avtrubbade för våld. Brukaren sätter i regel en estetisk parantes kring vad denne ser i 

filmer och kan på så sätt distansera sig från handlingen. Den som ser våldsamma 

filmer kommer med största sannolikhet reagera som de flesta andra om denne blir 

utsatt för ett brott, ser en bilolycka eller om krig bryter ut.  

 

Vi är samtidigt medvetna om att i extrema omständigheter kan filmer ha en 

bidragande orsak till våld då vi hör och läser i nyheterna om personer som inspirerats 

av filmer. Samtidigt måste man ha i åtanke att det ofta finns fler aspekter att ta hänsyn 

till för att kunna skylla det på skräckfilm. I de fall där dessa filmer kan kopplas ihop 

med våldshandlingar måste man se till individens helhet. Exempelvis hör man om 

barn som begår våldshandlingar som mycket väl kan ha inspirerats av filmer, men ett 

barn har samtidigt svårare att skilja på vad som är verkligt och vad som är fiktion. 
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Denna kan ha svårt att förstå att en spark mot huvudet kan vara dödligt. Därför kan en 

åldersrekommendation vara lämplig. I andra sammanhang måste man se dessa 

våldsmän ur ett psykosocialt perspektiv och inte enbart koppla detta till individens 

skräckfilmsbrukande.  

 

 Vi törs hävda att man bör se skräckfilm för den underhållning det är och att dessa 

filmer faktiskt skänker glädje till väldigt många människor. Människan söker sig till 

verklighetsflykter inte bara i film utan även i musik, dataspel, böcker etc. där vi tillåts 

att släppa den hektiska vardagen och tillfälligt försvinna in i en värld av fiktion. Men 

när man lägger ifrån sig boken eller går ut från biografen kliver man samtidigt tillbaka 

in i verkligheten och återställer sin sinnesnärvaro. Till detta kan man tillägga de 

positiva aspekterna med skräckfilmer, exempelvis hur dessa filmer kan bidra till att 

fundera ut våra egna tankar om livet och döden, ofta ämnen som är förlagda med en 

viss tabu, men filmerna kan även hjälpa oss att finna våra sociala roller i livet. 

 

Vi hoppas att vi kunnat dementera de vanligaste kritiska åsikterna till varför man inte 

bör nyttja skräck. Vi tycker det är tråkigt att dessa gamla synsätt även har blivit 

befästa i brukarna så att dessa väljer att avskärma sig för att slippa försvara sig. Men 

som vi ser i utfallet mellan Hanna och Adam märker vi att det råder ett 

generationsglapp. Skräckfilmer har istället klassats som ett ungdomsfenomen där 

acceptansen är större och de vuxna har klivit in i en beskyddande roll och försökt att 

begränsa nyttjandet genom exempelvis avskaffandet av filmcensur i Sverige tror vi att 

en förändring håller på att ske i hur man ser på ämnet och att vi mer och mer kommer 

se ett tolerantare samhälle där varje individ får rätten att öppet bruka de intressen de 

vill utan att riskera negativ respons.  

 

Denna studie har försökt att besvara frågor som rör brukarens egna perspektiv i hopp 

om en ökad förståelse för genren. Detta är viktigt för att vi idag ser en knapphändig 

forskning inom ämnet samt att det finns mycket orättvis forskning som idag kan 

klassas som förlegad. Så med detta sagt hoppas vi se mera aktuella studier i 

framtiden. 

 

Avslutningsvis, ställer vi oss frågande om det inte finns mer skrämmande element i 

samhället som förbigår oss utan att möta kritik inom videovåldsdebatten. Skulle det 
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inte kunna vara så, att nyheternas behov av att tjäna pengar på skrämmande reportage 

så som de ändlösa klimathoten, Irans kärvapen och Al-Qaidas framfart är mer 

skadliga för människan. Dessa nyheter som allt för ofta förstoras, kan inte dessa 

påfresta det mänskliga psyket, då saker sker som är verkliga och som vi som individer 

inte kan rå över? Innan forskare väljer att peka med hela handen och läxa upp oss om 

att skräckfilm är farligt är det viktigt att se saker i sin  helhet snarare än att plocka ut 

saker ur kontext och dra förhastade slutsatser. Samtidigt tycks denna studie berätta 

något om vår samtid då vi idag ser allt för ofta hur åsikter kan få genomslagskraft 

utan att kunna bestyrkas med empiriska underlag.  

 

Vi landar tillslut i att skräckfilmsbrukare inte skiljer sig från fallskärmshoppare, de 

har istället något gemensamt, de söker spänning i livet. Alla människor söker 

spänning på olika sätt och att våra informanter söker den via bioduken gör dem inte 

till avvikare. 

 

Ja, jag tror att man har ett behov av att bli skrämd och chockerad, annars skulle man ju 

aldrig se på skräckfilmer, åka spöktåg eller åka bergochdalbana, vad som helst. Varför skulle 

man bestiga Mount Everest för?41 

 

                                                        
41J. Danielsson, Skräckskönt: om kärleken till groteska filmer: en etnologisk studie, h:ström - Text & 

kultur, Diss. Umeå : Umeå Universitet, 2006,Umeå, 2006 s.182 
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Bilaga  

Intervjufrågor  
 

Om dig 

 Berätta om dig själv, vem är du? 

 Ålder, intressen utöver skräck, yrke, etc 

 

Historiskt perspektiv 

 När fastnade du för skräck 

 Hur fastnade du för skräck 

 Varför blev det skräck 

 Vilken är den första skräckfilmen du minns 

 Vilka skräckfilmer är du stoltast över i din samling 

 Vad skrämmer dig 

 Vilken sorts skräckfilm tittar du helst på 

 Vilken sorts skräckfilm tittar du mindre gärna på 

 Vilka filmer ser du som inte är skräck 

 

Inifrånperspektiv 

 

Egna känslor; 

 Varför tror du att du gillar skräck 

  Vilken typ av skräck blir du mest rädd av 

 Blir du mindre rädd idag än förut, och på vilket sätt 

 Anser du att man blir avtrubbad efter ett tag 

 Blir du någonsin mörkrädd 

 Spär skräckfilmer på en mörkrädsla 

 Brukar du identifiera dig med offer och eller förövare i filmer 

 Hur upplever du att man kan skratta åt hemska filmer 

 

Vänner; 

 Hur ser din vänskapskrets ut idag? 

 Har du fler vänner som tittar på skräck 

 Tittar du själv eller i grupp 

 Hur skiljer sig tittandet om du är ensam respektive i grupp 

 Vilka pratar du med om skräckfilmer 

 Har du fått nya kontakter tack vare skräck 

Forum; 

 Är du aktiv inom några chatforum eller liknande 

 Tar du del av några tidningar som behandlar skräck 
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 Vad kan man dra för nytta av att ta del av chatforum och/eller tidningar 

Bestämmelser 

 Vad anser du om censur 

 Vad anser du om åldersbestämmelser för filmer 

 

Utifrånperspektiv 

 Hur upplever du att samhället ser på ditt intresse 

 Hur ställde sig din familj till skräckbrukande när du var yngre 

 Vad anser dina vänner och familj om ditt nyttjande idag 

 Varför tror du vissa inte klarar av att titta på skräckfilmer 

 Hur beskriver du ditt intresse för personer du inte känner så väl 

 Har ditt nyttjande fått negativa konsekvenser någon gång 

 I vilka sammanhang kan du dra fördel av ditt skräckfilmstittande 

 Vad anser du om påståendet att skräckfilmstittande är socialt avvikande 

 På vilket sätt tror du att våldsfilmer kan inspirera riktiga händelser 

 Upplever du att folk anser att du är speciell för ditt intresses skull 
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