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Summary  

 

The purpose of this essay is to examine how the female gender as social construction is 

portrayed in horror movies with the theme exorcism. The four movies that are examined here 

are The Exorcist, The Exorcism of Emily Rose, The Devil Inside and The Rite.  

The questions of issue is: In what way are the females strong/ weak, passive/ energetic in the 

four chosen movies? How are men and women pictured differently?  Is the woman role 

perceived as innovation or as preservative? The method used is hermeneutical movie analysis 

with gender theory.   

 

The woman is strong and energetic in sequences. The differences is connected to the woman's 

status or profession, the woman living in a modern city is not so preservative as a woman 

living in the countryside.    

The woman is partially pictured as strong, and partially as weak. The man is always the one 

taking care of the situation. During the exorcism rituals only men take part with exception for 

the last movie The Rite, where no man can be found to help. In conclusion, the woman gender 

as a social construction is innovative in sequences in the four movies, but at the end the 

picturing gets preservative overall.  
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1. Inledning 

 

Många minns förmodligen den skräckblandade förtjusning vi upplevde när vi gärna i för ung 

ålder sett en riktigt läskig skräckfilm i smyg, där ibland smygtittandet kan leda till veckolånga 

sömnproblem och mardrömmar. Skräckfilmen tar med oss till okända platser och får oss 

kanske även att upptäcka nya sidor hos oss själva. Om inte annat kan de få oss att se vårt 

närområde med helt nya ögon, och triggar gärna behovet att se oss om över axeln när vi är 

ensamma ute på kvällen när det är mörkt. Denna uppsats kommer gräva djupare i en viss typ 

av skräckfilm, de som handlar om exorcism och att bli besatt av onda demoner, allra helst Hin 

håle själv.  

 

Antalet filmer som produceras och släpps uppgår till flera hundra varje år, allt ifrån stora 

Hollywood-produktioner till mindre independentfilmer. Filmer med syfte att fascinera och 

skrämma görs både i Hollywood och av mindre bolag och skräckgenren har under de senaste 

åren mjukats upp och gjorts tillgänglig för en bredare och yngre publik, tack vare filmer som 

Twilight
1
 och TV-serier som Teen Wolf

2
 och The Vampire Diaries

3
 som fullkomligt kryllar av 

figurer hämtade från skräckfilmens värld. Vampyrer och varulvar ligger ständigt i fejd med 

varandra i alla de ovanstående produktionerna och de drar också en massiv publik. Så mycket 

att det börjar göras spin-off serier om sidokaraktärer eftersom intresset är så stort. Det finns 

dock ett genomgående tema i alla filmer och serier som handlar om otäcka saker som skräms, 

nämligen hur man väljer att framställa kvinnan. Kvinnor i dessa filmer bidrar sällan till en 

nyskapande bild av självständiga kvinnor, med undantag för våldsamma skräckfilmer som 

visar att kvinnan minsann kan själv, men inte förrän hon blivit brutalt misshandlad och 

våldtagen först. Genren kallas rape-revenge där  I Spit on Your Grave
4
 (2010) är ett lysande 

exempel i kategorin. Den absolut vanligaste bilden av kvinnan som förmedlas i skräckfilm är 

att hon är svag, passiv eller alternativt att hon utsätter sig själv för livsfara för att få vara med 

sin älskade, som ofta har huggtänder, päls eller medicinskt redan räknas som avliden. 

Eftersom skräckfilm ofta lockar en yngre publik, blir den förmedlade bilden av kvinnan mer 

eller mindre bakåtsträvande jämfört med den bilden av kvinnan vi idag kämpar för ur 

jämställdhetssynpunkt. När vi kämpar för lika lön för lika arbete, pappaledighet och kvinnor i 

                                                 
1
 http://www.imdb.com/title/tt1099212/?ref_=nv_sr_2 Hämtad 140610 

2
 http://www.imdb.com/title/tt1567432/?ref_=nv_sr_1 Hämtad 140610 

3
 http://www.imdb.com/title/tt1405406/?ref_=nv_sr_1 Hämtad 140610 

4
 http://www.imdb.com/title/tt1242432/?ref_=nv_sr_1 Hämtad 140610 
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styrelserummen blir det aningens motsägelsefullt när våra barn betraktar 120 minuters slakt 

på hjälplösa bimbos med silikonbröst. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka och redogöra för hur kvinnan framställs i fyra utvalda 

skräckfilmer som tar upp temat exorcism. Ur ett genusperspektiv ska filmerna sedan 

analyseras för att se hur kvinnans kön som social konstruktion framställs. Anledningen till 

varför det är viktigt att undersöka ämnet är för att populärkultur och media har betydelse för 

ungdomars identitetsskapande.  

  

1. På vilket sätt kan man se att kvinnan är stark/svag, passiv/handlingskraftig i de fyra utvalda 

filmerna?  

2. Hur skiljer sig porträtteringen av män och kvinnor i de fyra filmerna?  

3. Uppfattas kvinnans roll som nytänkande/konserverande?  

 

 

Bakgrund 

 

För att underlätta kommande avsnitt behöver det tydliggöras vad som menas med de begrepp 

som kommer användas. Exorcism syftar i denna uppsats på regelrätt utdrivning av en demon 

som tillfälligt tagit över en människa och gör personen oförmögen att själv styra sin kropp, 

handlingar eller tal. Den exorcism som undersöks i uppsatsen är utdrivning som förekommer i 

västvärlden och de som genomför exorcismen är präster ur den katolska trostraditionen.  

Genus handlar om den sociala konstruktionen som utgör särskiljandet mellan man och kvinna 

och kan beskrivas på följande sätt: 

 

Genus kommer från det engelska ordet gender och betecknar det sociala och kulturella 

könet. Med det menas de uppfattningar och föreställningar som finns i vårt samhället om 

vad som är kvinnligt och manligt. Genus konstureras hela tiden, det skapas utifrån våra 
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värderingar, attityder och erfarenheter. Det förändras ständigt och ser olika ut i olika 

miljöer, tidsepoker och i olika delar av världen
5
. 

 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Svenskar ser mycket på film, något som en enkätundersökning från 2002-2003 visar. Enkäten 

genomfördes av Tomas Axelsson, och slutsatsen var bland annat att var femte person ser mer 

än 20 filmer per månad. Det leder till beräkningen att var femte person ser minst  fem filmer 

per vecka, där varje film är cirka 90 minuter lång. Således lägger var femte svensk ungefär 

450 minuter i veckan på film. Anledning till att vi i så hög utsträckning ser på film framhålls 

bland annat vara ett tillfälligt avbrott i vardagen men också för de som vill studera 

filmskaparens skicklighet. Film kan även vara en möjlighet för en person att ta del av 

synintryck och få en känsla av en upplevelse som inte man kunnat uppleva i verkliga livet.
6
 

Film ger således en upplevelsemöjlighet som är särskild och unik för sitt slag. Eftersom det är 

många ungdomar som ser film, kan filmen vara ett medel för att ta del av etik, moral och 

reflektion. Dessutom kan film ofta vara ett sätt att börja en konversation med nya människor 

eller på andra sätt få människor att mötas socialt, inte minst i biosalongen. Film har en 

mångbottnad betydelse och påverkar inte bara den egne individen och dennes självreflektion, 

utan fungerar även som plattform för möten mellan människor. Film kan även vara en hjälp 

och ett stöd i existentiella livsfrågor eller andra typer av kriser. Både i avseendet att den som 

tittar på filmen kan få förslag på hur specifika situationer kan förbättras, lösas eller avhjälpas, 

samt även genom igenkännighetsfaktorn då filmens karaktärer kanske genomlever liknande 

problem som den som tittar upplever i verkliga livet.
7
 

 

Film och kyrka  

 

Film kan i vissa sekulära fall ha fått överta rollen som budbärare av den moral som kyrkan 

tidigare haft. Kyrkan har idag ingen större påverkan när det gäller morallära för den stora 

befolkningen, med undantag av de som förs vidare genom den sekulariserade lutheranska 

                                                 
5
 http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/ordlista-vad-ar-jamstalldhet.shtml Hämtat 140114 

   
6
 Axelsson, T. Sigurdsson, O. Film och religion, livstolkning på vita duken, (2005) Cordia bokförlag, s. 20, 21, 

22, 23 
   

7
 Axelsson, Sigurdsson, (2005) s. 31, 32, 33  

http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/ordlista-vad-ar-jamstalldhet.shtml
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traditionen vi har i Sverige. Då samhället utvecklats i samband med att kyrkans påverkan 

minskat, har andra medel fått ta över budskapet som kyrkan tidigare spridit. Det ska dock 

tilläggas att filmers budskap nödvändigtvis inte överensstämmer med kyrkans. Däremot kan 

film användas för att behandla teologiska företeelser och dilemman. Tack vare filmer med 

biblisk anknytning eller tema kan man även väcka intresse för religion och 

trosföreställningar.
8
  

 

Till denna uppsats är det katolska kyrkans teologi som är relevant, då exorcism praktiseras 

inom katolicismen. Förekomst av fenomenet återfinns hos andra religioner, men i den 

kommande filmanalysen är det exorcism utförd av katolska präster i samtliga fall. Katolska 

kyrkan gick ut 2010 och erkände behovet av ett ökat antal präster som genomgått utbildning 

för att kunna utföra en exorcism.
9
  Påven Paulus VI fastställde 1972 att katolska kyrkan 

vidhåller Djävulens existens.
10

 

 

Skräckfilm  

 

Helen Andersson skriver att skräckfilm och folksagor har många likheter. Rollerna de olika 

karaktärerna har i skräckfilmen har motsvarighet i folksagan. Protagonisten, antagonisten och 

offret, som gärna räddas i slutet. Hon skriver också att skräckfilmen har liknande effekt på 

publiken som folksagan har för mindre barn, det vill säga en upprepande och konserverande 

effekt.
11

 Filmvetaren Olle Sjögren tror att skräckfilmens funktion i samhället är att väcka 

tankar i vardagen, men att den även kan ses som en övergång från barn till vuxen då filmen 

ofta innehåller scener som kan väcka starka reaktioner hos den som tittar.
12

 Andrew Tudor 

bekräftar också att skräckfilm är ett sätt att möta skrämmande saker på behörigt avstånd, saker 

som skulle vara otänkbara att utsätta sig för i verkliga livet.
13

 Tudor frågar sig varför 

skräckfilm är populärt, och belyser då ett grundläggande problem - för att kunna besvara 

frågan måste vi omvärdera uppfattningen om att skräckgenren skulle vara homogen. Tudor 

hävdar att genren är så pass bred att det är svårt att konkret utröna varför publiken attraheras 

av filmgenren. Det han framhåller skulle vara gemensam nämnare är spänningen som ligger i 

                                                 
8
 Axelsson, Sigurdsson, (2005) s. 56, 57  

9
 http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/102/1/?item=art_art-s1/363 Hämtad 131216  

10
 Muchembled, R. Djävulens historia, (2000) Norstedts, s. 272  

11Andersson, H. Rått kött och tillagat: monster i amerikansk skräckfilm, i Axelsson, Sigurdsson, Film och 
religion, livstolkning på vita duken (2005) s. 247 

12
 Lindeblad, M. Skräck - boken som Gud glömde, (2011) Semic bokförlag, s. 38 

13
 Tudor, A. Why Horror? The Peculiar Pleasures of a Popular Genre, (1997) Cultural Studies 11:3,  s. 52 

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/102/1/?item=art_art-s1/363
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att inte veta vad som kommer hända i nästa scen. Han skriver också att det som särskiljer 

spänningen i skräckfilm från andra filmer som självklart också innehåller spänningsmoment, 

är att syftet med skräckfilmens spänning är att framkalla fysiska reaktioner hos tittaren, som 

att hålla för ögonen och hoppa till av överraskning.
14

  

 

Barbara Herman hävdar att skräckfilmen fascinerar för att den kan vara bekant, men samtidigt 

med en twist. Många skräckfilmer har en handling som tittaren själv skulle kunna hamna mitt 

i. Som ensam husvakt i ett stort gammalt hus, eller att gå vilse i skogen ute på en vandring. 

Det välbekanta gör att tittaren själv kan relatera och skräckfilmen kan även ''följa med'' efter 

att filmen avslutats, då hjärnspöken lätt kan poppa upp då tittaren befinner sig i en välbekant 

situation som påminner om den i filmen, då skräckfilmen kryper under skinnet och förvränger 

vardagen och gör den skrämmande.  

 

Herman nämner en intressant studie utförd  under 70-talet av Masahiro Mori, där människor 

fick bekanta sig med robotar som tydligt var robotar men med mänskliga drag och det som 

undersöktes var testpersonernas obehagsnivå. När roboten hade mänskliga egenskaper 

uttryckte testpersonerna inget obehag. Däremot, visades obehag, rädsla och nästan avsky från 

testpersonernas håll när robotarna hade tillräckligt mycket likheter med en människa utan att 

vara mänsklig fullt ut, Herman beskriver det som läskiga, defekta människor.  Just 

mänskligheten i skräckfilm är viktig då skräckfilmantagonisten måste ha tillräckligt mycket 

mänsklighet kvar för att tittaren ska kunna identifiera sig med den. Det leder till att den 

nästan-mänsklige figuren känns obehaglig eller otäck på ett djupare psykologiskt plan, och i 

likhet med robotexprimentet uppfattas som djupt störande. Herman hävdar att barn är ett 

tydligt exempel på något som uppfattas som skrämmande, då de inte är fullt utvecklade vare 

sig kroppsligt eller mentalt som en vuxen människa, och för att barn ofta finns i tittarens 

bekantskapskrets och är något tittaren själv kan relatera till. Dockor är ett annat exempel som 

många uppfattar som obehagligt, där Herman refererar till dockans nästan-mänskliga utseende 

som är den avgörande skrämselfaktorn, i samband med att tittaren nån gång under sitt liv ofta 

kommit i kontakt med en docka och att dockor ofta är kopplat till lek, trygghet och glädje i 

barndomen.
15

 Något välbekant med ändå förändrat tenderar alltså att uppfattas som obehagligt 

och skrämmande.  

                                                 
14

 Tudor (1997) s. 49 
15

 Herman, B. Top 10 Scariest Movies And Why The Creeps Us Out, (2013) News Week Global  Vol. 161 Issue 
39,  s. 1 
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Michael Newbury vidareutvecklar temat med att det som är välbekant uppfattas som 

obehagligt, men ur en mer zombieapokalyptisk vinkel. Han påvisar de uppenbara problem 

som skulle uppstå i samband med utbredningen av zombies. Definitionen av zombie i detta 

sammanhang är i grova drag en mänsklig, infekterad hjärndöd individ som helt styrs av 

impulser och livnär sig på mänskligt kött. Newbury skriver om den matbrist, de sjukdomar, 

den uteblivna sjukvården, avsaknad av militär och mobiltäckning och vilka konsekvenser det 

skulle få för oss i samband med ett utbrott av zombies. Dessutom känns inte en 

zombieapokalyps speciellt avlägsen i teorin, med tanke på utbrott av exempelvis fågel- och 

svininfluensa under 2000-talet. I teorin krävs enbart en mutation av viruset för att det ska 

innebära möjligheten till en zombieapokalyps. Här kan man se en koppling till tidigare 

nämnda Hermans teori om att det avvikande uppfattas som obehagligt, eftersom en utslagning 

av det som skyddar oss  och det som betraktas som normalt kan skrämma oss. 
16

 Newbury 

pekar också på igenkännighetsfaktorn i de kommersiella märken, exempelvis Pepsi, som 

blinkar förbi i zombiefilmen 28 dagar senare (2002)
17

 och som påvisar svagheten i det post-

apokalyptiska London, något man som tittare kan relatera till och dra slutsatsen att det egna 

närområdet förmodligen skulle se liknande ut om ett potentiellt zombieutbrott skulle ske.
18

 I 

och med den aktuella västerländska konsumtionslivsstilen ligger heller inte den ekologiska 

och sociala katastrofen så långt bort. Det är fullt möjligt att mänskligheten en dag kan möta en 

liknande verklighet, även om det nödvändigtvis inte orsakas av zombies. Således blir även här 

förmågan att relatera det som blir obehagligt och skrämmande.
19

 

 

Djävulen 

 

Den största antagonisten av alla, Djävulen, förekommer en hel del inom skräckfilmen. 

Djävulen har ingen enhetlig bakgrundsförklaring, mer än att han är förfärligt ond och huserar 

som härskare i helvetet. Djävulen kallas i Gamla Testamentet Anklagaren, där han bland 

                                                 
   

16
 Newbury, M. Fast Zombie/Slow Zombie - Food Writing, Horror Movies, and Agribusiness Apocalypse, 

(2012) Oxford Journals, Special Issue: Sustainability in America Vol. 24 Issue 1, s. 99, 100  
17

 http://www.imdb.com/title/tt0289043/?ref_=nv_sr_1 Hämtad 140610 
18

 Newbury (2012) s. 100 
19

 Newbury (2012) s. 112 
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annat med Guds godkännande utsätter Job för diverse ohyggligheter.
20

 I Nya Testamentet 

kallas han Satan och Jesus använder namnet för att förklara vikten av sammanhållning.
21

  

''Om ett rike är splittrat kan riket inte bestå''.
22

  Namnet betyder även ''splittraren'' och 

bibelversen ger en vink om betydelsen av vad denna splittring kan medföra.
23

 Djävulen har 

historiskt haft betydelse för det mänskliga livet, där Robert Muchembled förklarar att 

Djävulens existens är en realitet när det handlar om att historiskt undersöka Djävulens 

inverkan. En historiker erkänner inte tron på Djävulen som ett faktiskt väsen, men erkänner 

tron på Djävulen som ett historiskt fenomen som människor trott på och som förklarar varför 

människor  tagit olika typer av beslut.
24

 I modern tid har Djävulens inverkan minskat bland 

gemene man i väst och i Frankrike genomfördes 1999 en undersökning som visade att även 

om 49 procent av de katolska invånarna trodde på Djävulen, utgjorde de tillsammans med 

icke-katoliker som ändå bekände tron på Djävulen enbart totalt 19 procent.
25

  

 

Exorcism 

 

Exorcism handlar om fall där en ond ande eller demon tagit en människas kropp i besittning 

och kontrollerar hennes motorik och tal. I filmens värld innebär ofta exorcism olika grader av 

självskadebeteende som då kan härledas till det faktum att personen ifråga inte själv styr sin 

kropp och vanligtvis inte skulle skada sig själv. Demonen styr även talet, vilket leder till att 

personen kan använda ett språk med grova uttryck som heller inte hör till vad personen 

vanligtvis gör. Trots att demonen styr kan exorcisten eller andra få kontakt med personen som 

är besatt under korta sekvenser. För att avhysa demonen används en rit som kallas för 

exorcism. Inom katolsk kyrkan finns en ordning för exorcism som försvann 1972, men 

ämbetet existerar än idag, och uppdaterades 1999 samt 2004. Gabriele Amorth, en 

exorcistpräst från Rom som kommer till tals i Muchembleds bok hävdar att han enbart stött på 

84 genuint verkliga exorcismfall i förhållande till de ca 50.000 fall av besatthet han varit i 

kontakt med eller haft kännedom om.
26

 Den svenske lutheranske prästen Erik Stenberg-Roos 

menar att han inte själv kan identifiera sig med de präster som förekommer i exorcismfilmer, 

då han upplever många attribut som överdrivna, men tillägger även att han förstår att det har 

                                                 
20

 Bibel 2000, Job 1:1- 2:10  
21

 Bibel 2000, Mark 3:20-3:30  
22

 Bibel 2000, Mark 3:24  
23

 Muchembled, (2000) s. 20  
24

 Muchembled, (2000) s. 20, 21 
25

 Muchembled, (2000) s. 273  
26

 Muchembled, (2000) s. 327  
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effektfull betydelse för upplevelsen för filmtittaren när exempelvis gammaldags biblar 

används.
27

  I en nyligen genomförd studie i USA var uppfattningen att vilken kristen person 

som helst som är mogen i sin tro kan driva ut demoner. Då denna undersökning utgjordes av 

170 nordamerikanska självlärda eller självutbildade exorcister ger det ingen tillförlitlig bild, 

men det ger en inblick i hur utövarna själva upplever fenomenet.
28

 

 

I filmen  Exorcisten (1973) som återkommer senare, är ritualen som används mer eller mindre 

autentisk med undantag för vissa sensationella förstärkningar. Steven D. Greydanus lägger i 

en artikel fram att uppföljarna till Exorcisten skildrar företeelsen som något magiskt snarare 

än en andlig kamp. Han påpekar även att filmerna Besatt (2005), som även den återkommer 

längre fram, och Requiem (2006), är två historier som behandlar frågan huruvida personen är 

besatt eller psykiskt sjuk, ett aktuellt problem som fortfarande diskuteras av de som utövar 

exorcism. Prästen måste dessutom mer eller mindre fastställa att det inte är psykiskt sjukdom 

det rör sig om när en person upplever sig vara besatt. Det inbäddade problemet ligger 

självklart i att prästen saknar utbildning för ett konkret medicinskt fastställande.
29

 Det finns 

bibliska belägg för exorcism. Det står att läsa att om en person hemsöks av en demon kan man 

bränna ett fiskhjärta och en fisklever för att göra människan fri.
30

 Jesus förklarar dessutom för 

en kanaaneisk kvinna att hennes starka tro kommer få hennes dotter fri från demonen som 

hemsöker henne.
31

 Trots att vi idag lever i modern tid finns behovet av exorcism kvar, även 

om det är omöjligt att fastställa demoners existens. Man kan diskutera som det görs i filmen 

Exorcisten, att om personen tror sig vara besatt kan en exorcism leda till en placebo-effekt hos 

patienten och på så vis innebära ett tillfrisknande. Huruvida personen då varit besatt är en 

fråga upp till var och en, men exorcismen haft någon form av effekt är ändå ett faktum. 

 

1.3 Filmurval  

Följande urval av filmer har gjorts för att besvara studiens frågeställningar. Urvalskriterierna 

utgjordes av att de för sin genre och sitt innehåll är relevanta, samt att jag var bekant med dem 

sen tidigare och hade sett dem förut. Exorcisten är idag en modern klassiker, som fortfarande 

                                                 
27

 Lindeblad, (2011) s. 284  
28

 Exorcism routine, Christianity Today no 7 (2012) s. 11 
29

 Greydanus, D. S, The devil in tinsel town: how Hollywood has depicted exorcism, Chrisitanity Today no 1 
(2011) s. 72  

30
 Bibel 2000 Job 6:8  

31
 Bibel 2000 Matt 15:22  
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ses av ungdomar än idag och den har satt standarden för efterkommande filmer med samma 

tema. 

 

Exorcisten 

The Exorcist, (1973) 122 min, Warner Bros
32

  

 

Besatt  

The Exorcism of Emily Rose, (2005) 119 min, Screen Gems
33

 

 

The Devil Inside  

Con el diablo adentro, (2012) 83 min, Prototype
34

 

 

Ritualen  

The Rite, (2011) 114 min, New Line Cinema
35

 

 

Skräckfilm kan delas in i varierande subgenrer, exempelvis psykologisk skräck, övernaturliga, 

ockulta eller spökfilmer, monsterfilmer och splatterfilm. Psykologiska skräckfilmer kryper in 

under skinnet på tittaren, ett exempel på en sådan film är Psycho (1960)
36

. Exorcismfilmer 

kan sorteras i kategorin som övernaturlig, ockult eller spökfilm. Monsterfilm innehåller 

klassiska monster som Godzilla, och zombiefilmer brukar räknas som splatterfilm som ofta 

innehåller mycket blod.
37

  

 

1.4 Urval och avgränsningar  

 

De fyra valda filmerna bygger sin handling kring en person som blir besatt av en demon och 

som behöver prästerlig assistans för att driva ut den. Det som skiljer dem åt är dock att i 

Exorcisten, Besatt och The Devil Inside är huvudkaraktären som handlingen kretsar runt en 

kvinna, men i Ritualen är det en man. Detta urval motiveras av att majoriteten av de utvalda 

                                                 
32

 http://www.imdb.com/title/tt0070047/?ref_=rvi_tt Hämtad 131218 
33

 http://www.imdb.com/title/tt0404032/?ref_=rvi_tt Hämtad 131218 
34

 http://www.imdb.com/title/tt1560985/?ref_=rvi_tt Hämtad 131218 
35

 http://www.imdb.com/title/tt1161864/?ref_=nv_sr_1 Hämtad 131218  
36

 http://www.imdb.com/title/tt0054215/?ref_=nv_sr_3 Hämtad 140610 
37

 Lidström, P-G. Katolska kyrkans roll i skräckfilm - en rollteoretisk analys av katolska kyrkan i filmerna 
Exorcisten och Ritualen, (2011) Göteborgs universitet, s. 4 

http://www.imdb.com/title/tt0070047/?ref_=rvi_tt
http://www.imdb.com/title/tt0404032/?ref_=rvi_tt
http://www.imdb.com/title/tt1560985/?ref_=rvi_tt
http://www.imdb.com/title/tt1161864/?ref_=nv_sr_1
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filmerna har en kvinnlig huvudkaraktär för att kunna göra en genusanalys, medan Ritualen är 

enligt min kännedom unik i sitt slag med en manlig, besatt huvudkaraktär och således får 

denne utgöra motvikt för att belysa hur könen framställs när de utsätts för samma scenario, 

alltså att bli eller vara besatta av en demon.  

  

Övrig avgränsning som gjorts är att arbetet kretsar kring den katolska, kristna föreställningen 

och praktiserandet av exorcism, detta på grund av materialtillgång samt för att undvika 

förvirring hos läsaren genom att blanda in andra föreställningar kring exorcism. Exorcism är 

inte ett fenomen isolerat enbart till katolicismen, men då filmerna bygger på en kristen, 

katolsk kontext fanns ingen anledning att ta upp andra föreställningar kring exorcism i några 

djupare ordalag.  

 

 

1.5 Teoretisk ram  

 

Genusteori 

 

Inom genusteori brukar man tala om  att socialt konstruerade kön har en tendens att uppfattas 

som dikotomier, det vill säga att de olika könen utgör varandras motsatser och inte ska 

blandas med varandra. Det intressanta ur genusperspektiv är att se om filmens karaktärer 

uppfyller föreställningarna om dikotomier. För att ta reda på detta används dessa frågor: 

 

Karaktärernas socioekonomiska bakgrund: Skiljer den sig mellan könen?  

Stereotyper: Framställs det ena eller andra könet i större eller mindre utsträckning som 

stereotypiskt?  

Vem tillskrivs vilka egenskaper/positioner?  

Kan man se att filmen är uppbyggd dikotomiskt?  

 

Genus 

 

Flertalet människor har under många år kämpat för kvinnors rättigheter, men nu precis som då 

kan det vara svårt att få till en förändring eftersom föreställningar om kvinnan ligger djupt 

inbäddat socialt och kulturellt och dessutom i många fall motarbetas av de patriarkala krafter 
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som är den dominerande maktstrukturen i världen. De problem som syns tydligast när det inte 

är jämställt mellan könen är de i vardagslivet. När kvinnor har lägre löner trots att de utför 

samma jobb leder det till en försvagning och utsatthet för kvinnans roll ur ett socialt 

perspektiv. Det är inte heller en slump att det är en mycket liten andel kvinnor som sitter i 

bolagsstyrelser eller innebar höga beslutsfattande positioner. Det är heller ingen nyhet att 

kvinnodominerade yrken är lågavlönade med låg status, då systemet är utarbetat av män för 

män är det inte konstigt att det är maskulinitet som sätts i första hand och dessutom utgör 

normen.
38

  

 

Kvinnans utsatthet kommer av att normerna, generellt och ingen specifik, utgått från det 

maskulina och har således placerat kvinnan i en underlägsen position. I en utopi finns ingen 

skillnad mellan könen, annat än att de ser olika ut och har olika biologiska funktioner.  Men i 

verkligheten har kvinnan fått en sämre position jämfört med mannen och detta genom att 

mannen förminskat kvinnan genom att tillskriva henne en underordnad roll. Således kan 

mannen ha kontroll över både henne och hennes sexualitet.
 39

 Religion har länge använts som 

ett sätt att legitimera skillnader mellan könen och konserverat rådande maktfördelning mellan 

könen, motiverat med att könen har olika funktioner gentemot Gud och i relationen mellan 

man och kvinna. Sexualiseringen av kvinnan som är vanlig i media är ett annan metod som 

används för att fortsätta behålla makten över och kontrollera kvinnor.
40

 

 

Den svenska drottningen Kristina (1626-1689) är ett exempel på hur svårt det kan vara att 

acceptera en kvinna med makt. Faktum är att 300 år efter hennes död öppnades graven för att 

verkligen säkerställa att hon var kvinna och inte var biologiskt intersexuell.
41

 Kristina valde 

att aldrig ingå äktenskap. Anledningen sägs vara att Kristina såg äktenskapet som en 

förminskning av sitt inflytande då hon var utbildad att styra genom sin roll som regent, men i 

ett äktenskap skulle hon bli underordnad sin make och  det skulle då automatiskt innebära ett 

avkall på den frihet hon hade som ogift.
42

 Ett annat exempel är Katarina den Stora av 

Ryssland
43

 som också omgivits av rykten kring sin sexualitet. Således kan man dra slutsatsen 

att med dåtidens mått mätt är det omöjligt att till fullo acceptera en kvinna som innehavare av 

                                                 
38

 Connell, R.W. Maskuliniteter, (1995) Daidalos, s. 98 
39

 Connell (1995) s. 97, 98, 99 
40

 Fagerström, L., Nilson, M. Genus, medier och masskultur, (2008) Gleerups, s. 8, 9  
41

 Borgström, E. Varför grävde man upp drottning Kristina? Kvinnobilder i olika tider och kulturer, (1997) 
Institutionen för kvinnovetenskap, Göteborgs universitet, s. 56 

42
 Borgström (1997) s. 47, 48  

43
 Borgström (1997) s. 50 
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en maskulin maktposition utan att baktala henne eller ifrågasätta om hon verkligen till fullo 

enbart är en kvinna ur biologisk synvinkel.
44

  

 

Eva Borgström skriver också att den patriarkala strukturen har som tradition att dela upp 

kvinnan i antingen hora eller madonna, en teori skapad av Sigmund Freud som går ut på att 

mannen har svårt att acceptera en enhetlig bild av kvinnans sexualitet, då bilden splittras i 

sexuell åtråvärdhet eller djupare kärlekskänslor men i mannens föreställningsvärld inte kan 

kombineras i samma person.
45

  

 

Yvonne Hirdman hävdar att genus bildar en ordningsstruktur som är förutsättningen till andra 

sociala ordningar. Uppdelningen i man/kvinna är grunden till strukturer som tar sig i uttryck i 

skillnader ekonomiskt, politiskt och socialt. Den bygger på dikotomin, isärhållandet av könen 

gör att det manliga och kvinnliga inte blandas. Den hierarkiska funktionen är också 

avgörande, eftersom det leder till att det manliga blir normen och således ger det som 

uppfattas som maskulint fördelar.
46

 Hirdman anser också att dikotomier har en strukturerande 

och separerande funktion som upprätthållits i alla sociala strukturer och som skulle vara en av 

de mest grundläggande företeelserna i skapandet av sådana system. Uppdelningen leder till en 

känsla av gemensamma erfarenheter mellan de sociala systemen när de kommer i kontakt med 

varann.
47

 Vidare skriver Hirdman att ju tydligare isärhållandet av könen är, desto mindre 

ifrågasätts den maskulina normen. Isärhållandet leder till en reproduktion där man gör som 

man alltid gjort, vilket leder till att den maskulina normen förstärks.
48

 Hirdman framlägger 

också  att systemet inte är omöjligt att förändra men att processen är långsam, där en del av 

det inbyggda problemet ligger i den biologiska skillnaden vid fortplantning som indirekt 

upprätthåller uppfattningen om dikotomier.
49

 

 

Katarina Eriksson Bajas undersöker genus och film i svensk skolmiljö, om bruket av ett 

sexualiserat språk bland både unga tjejer och killar upprätthåller och förstärker den manliga 

normen då nedsättande ord om kvinnor används i så hög utsträckning att de tappat sin 

                                                 
44

 Borgström (1997) s. 48  
45

 Borgström (1997) s. 50 
46

 Hirdman, Y. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, (1988) Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, s. 51  

47
 Hirdman, (1988) s. 52  

48
 Hirdman, (1988) s. 57 

49
 Hirdman, (1988) s. 57, 58 
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ursprungliga betydelse, främst ordet hora.
50

 Vidare håller Eriksson Bajas med Hirdman att 

den sociala ordningen mellan könen upprätthålls genom separation. Att vara man innebär 

även ett automatiskt maktövertag över kvinnan.
51

 

 

Christina Carlsson Wetterberg hävdar att radikalfeminismen under 1970-talet förespråkade att 

kvinnoförtryck kom av den biologiska skillnaden mellan könen
52

, som även Hirdman påpekat. 

Den biologiska skillnaden mellan könen som leder till förtryck av kvinnan kommer sig av 

mannens strävan att kontrollera kvinnans sexualitet. Kritiken mot radikalfeminismens 

framlyftande av enbart biologin grundades i att man glömde eller undvek att räkna in fler 

omständigheter som de historiska och kulturella faktorerna.
53

 Den kritik som under 1990-talet 

var aktuell för debatten var att makt har flera dimensioner och verkar på olika plan. Carlsson 

Wetterberg skriver att man inte kan se kön och strukturen av ett samhälle som frikopplat från 

varann, utan måste förstås som en helhet. Vidare påpekar hon att kvinnas förmåga att föda 

barn hänger starkt samman med uppbyggnaden av samhälleliga strukturer, således ligger det i 

mannens intresse att kontrollera förmågan för att säkerställa uppbyggnaden av ett samhälle.
54

 

Eftersom kön och samhällsstrukturer är så tätt sammankopplat men att kvinnans roll trots allt 

förändrats  diskuterar Carlsson Wetterberg om politiska faktorer och olika former av kriser 

kan vara en möjlig förklaring till förändringen.
55

 

 

 

1.6 Metod 

 

För de avsnitt i uppsatsen som baseras på texter har en kvalitativ hermeneutisk textanalys 

använts som metod. Hermeneutiken är lämplig som metod eftersom den kan appliceras både 

på text- och filmmaterialet, då innebörden kan tolkas i både textens stoff och den visuella 

upplevelsen av film. I uppsatsens tidigare avsnitt beskrivs exorcism och genus för att erbjuda 

läsaren en möjlighet till förförståelse. Hermeneutiken vilar på en tydliggjord förförståelse och 

                                                 
50  Eriksson Bajas, K. ''The Pimp and the Happy Whore'' Doing Gender in Film Talk in a school setting, (2010) 

Scandinavian Journal of Educational Research Vol. 54, No. 6, s. 584 
51

 Eriksson Bajas, (2010) s. 595 
52

 Carlsson Wetterberg, C. Från patriarkat till genussystem - och vad kommer sedan? (1992) Tidskrift för 
genusvetenskap Nr 3, s. 34 

53
 Carlsson Wetterberg (1992) s. 35  

54
 Carlsson Wetterberg (1992) s. 38 

55
 Carlsson Wetterberg (1992) s. 39 
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då  hermeneutik fritt översatt betyder tolkningslära, är det en lämplig metod  då filmanalys är 

en tolkning och uppfattning av det som tittaren upplever. För filmerna används en kvalitativ 

hermeneutisk filmanalytisk modell som sedan sammanfogas med en genusteoretisk modell.
56

  

Metoden som använts för att samla material för att kunna tolka filmerna har inneburit att jag 

under filmernas gång antecknat med block och penna i hand och sedan i efterhand jämfört 

anteckningarna sinsemellan för att hitta gemensamma faktorer. Den kvalitativa metoden kan 

härledas till motiv, avsikt och intention, och är således viktiga för uppsatsen frågeställning, då 

syftet är att undersöka hur kvinnan framställs. För att kunna dra en slutsats om att kvinnan 

porträtteras på ett visst sätt, måste man även göra antagandet att någon har för avsikt, 

intention eller som motiv att visa upp kvinnan på ett fördelaktigt eller negativt sätt.
57  

 

Den metod som uppsatsen kommer genomföras utifrån är genusteoretisk filmanalys där 

den filmanalys som kommer användas kallas det formala systemet. Modellen för filmanalysen 

är skapad av Åsa Lundqvist och hennes modell är lämplig för uppsatsen eftersom hennes 

modell är utformad för att användas som läromedel för ämnet filmkunskap.
58

 Erik Hedling 

lyfter i sin bok ett annat analysverktyg för film, kallat high concepts som går ut på att göra 

filmen kommersiell och lätt för publiken att ta till sig. Valet föll inte på modellen eftersom 

den var svår att sammanfoga med en genusteori och den fokuserar på delar som inte kändes 

relevant för uppsatsens tema.
59

  

 

Åsa Lundqvists modell för filmanalys, kallad Det formala systemet
60

  

 

Berättande: Hur berättas filmen? Vilken är konflikten? Hur trappas den upp? När kommer 

vändpunkten? Vad blir konfliktupplösningen?  

Plot: Vilka scener finns med i filmen? Vem får vi följa genom filmen? Förekommer 

tillbakablickar?  

Filmens värld: Vart befinner vi oss? Plats? Land? Miljö? Vilken tid befinner vi oss i?  

Story: Vad får vi för information om vad som hänt före filmens början?  

Orsak/verkan: Är det lätt eller svårt att hänga med i filmen? Känns den trovärdig?  

                                                 
56

 Wallén, G. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (1996) Lund, Studentlitteratur, s. 33 
57

 Starrin, B., Svensson, P-G. Kvalitativ metod och forskningsteori, (1994) Lund, Studentlitteratur, s. 56 
58

 Lundqvist, Å. Filmkunskap, (2005) Liber, s. 6 
59

 Andersson, G., Hedling, E. Filmanalys - en introduktion (1999) Lund, Studentlitteratur, s. 13, 14,15, 16 
60

 Lundqvist (2005) s. 6 
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Karaktärer: Vad får vi veta om huvudpersonerna? Vilken är filmens protagonist och 

antagonist?
 61

 

 

Det föreligger kritik mot metoden eftersom den är hermeneutisk och innebär 

tolkningsutrymme där olika människor kan tolka samma företeelse olika. Därför måste man ta 

i beaktande att tolkningen är beroende av och påverkas av uttolkaren.  

 

  

2. Resultat 

 

Den första filmen att hermeneutiskt analysera är Exorcisten då filmen är äldst och är så pass 

stilbildande.  

 

Exorcisten 

Filmen tar sin börjar i ungefär samtid då filmen producerats, det vill säga under 1970-talet i 

Norra Irak, i ett stenbrott där ett stort antal män jobbar med en utgrävning. Handlingen 

förflyttas till USA där en ensamstående kvinna, Mrs MacNeil bor med sin dotter Regan. 

Tittaren får följa Mrs MacNeil på arbetet, där det framkommer att hon jobbar som 

skådespelare. Regan introduceras i filmen när Mrs MacNeil slappnar av efter jobbet med en 

drink, något män på film vanligen gör, då kvinnor traditionellt sköter hushållssysslor eller 

förbereda måltider efter arbetet. Mrs MacNeil är välbärgad, har ett stort hus och har 

tjänstefolk, två kvinnor och en man. Därför gör hon inte heller hushållssysslor.  

 

Handlingen växlar över till en präst, Fader Karras, som besöker sin sjuka mamma som bor i 

ett sjabbigt område. Som tittare förstår man att prästen kommer från en enklare bakgrund.  

Handlingen växlar över till Regan som hittat ett ouija-bräde i en garderob. Ett ouija-bräde 

används för att kontakta andar genom att man håller fingrarna på en markör och ställer frågor 

varpå anden flyttar markören över de bokstäver och siffror som finns på brädet.  

Handlingen växlar igen där Mrs MacNeil upprört talar i telefon, i syfte att få kontakt med 

Regans far. Här blir det tydligt för tittaren att fadern är frånvarande och att det påverkar 

familjen så Mrs MacNeil är upprörd och kameran filmar Regan som ser ledsen ut, där Mrs 

                                                 
61

 Lundqvist, (2005) s. 33, 34  
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MacNeil är ovetande om att Regan hör på. Upptrappningen av aktivitet i huset ökar och 

Regan klagar på att hennes säng skakat utöver ljuden på vinden.  

Läkaren informerar Mrs MacNeil om Regans sjukdomsläge och att hon varit otrevlig och 

använt ett vulgärt språk under läkarundersökningen. När informationen förs över mellan 

läkaren och Mrs MacNeil, är läkaren nästan stående och Mrs MacNeil sittande, vilket gör att 

mannen hamnar högre upp än kvinnan rent visuellt, där nivåskillnaden påminner om vuxen 

som pratar med ett barn.  

 

Handlingen återgår till Fader Karras som besöker sin mamma som hamnat på mentalsjukhus. 

De intagna som visas är uteslutande kvinnor med undantag för en man som syns i en korridor. 

Regans säng skakar återigen kraftigt, och Mrs MacNeil tar med henne till en läkare, även han 

man, som föreslår psykisk sjukdom. Mrs MacNeil blir upprörd och läkaren försöker sansat 

lugna den upprörda kvinnan. Regan opereras, och här blir skillnaden mellan familjen MacNeil 

och Fader Karras socioekonomiska bakgrund tydlig. Regan får förstklassig vård medan 

pengarna inte räcker för Fader Karras att få in henne på lämpligt sjukhus.  

Regan genomgår läkarundersökningar och blir därefter hänvisad till en psykiatriker, där det 

blir tydligt att Regan inte är ensam i sin kropp. Mrs MacNeil bestämmer träff efter att ha blivit 

tipsad om exorcism som bot för dotterns sjukdom. Hon träffar Fader Karras som förklarar att 

vägen till en exorcism är lång då kyrkan måste undersöka i månader om Regan verkligen är 

besatt. Karras går med på att träffa Regan, som under mötet säger fula saker och även spyr på 

Fader Karras kläder. I scenen efter står Mrs MacNeil och stryker, då hon tvättat och strukit de 

nerspydda kläderna. Hushållssysslor har hon tidigare inte utfört. Fader Karras berättar att ett 

av kriterierna för att vara besatt är att Regan talar ett språk hon inte kan. Regan har med 

maskulin röst även samtalat med Karras om modern som nu gått bort, något Regan egentligen 

inte borde veta.  

 

Karras återvänder för att testa om Regan verkligen är besatt. Han slänger vigvatten på henne 

varpå hon vrider sig och gör kroppsligt motstånd, dock begränsat då hon är fastbunden. 

Karras frågar ''Vem är du?'' men får inget svar, då Regan talar latin, franska och andra 

oidentifierade språk i en salig blandning. Efteråt lyssnar Karras igenom banden med en vän 

som identifierar ett av språken som engelska baklänges. Ett beslut om en exorcism tas, och 

Fader Merrin anländer. Regan är nu påtagligt yttre påverkad och är smutsig och sårig. Merrin 

varnar Karras för att demonen kommer ljuga och även blanda sanning och lögn i syfte att 
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förvirra. Prästerna börjar läsa det de kallar Ritualen, och Regan gör kraftigt fysiskt och verbalt 

motstånd. Efter en stund tar de paus.  

 

Karras går in före Merrin och möts av Regan som talar med Karras mors röst och Karras ser 

syner av henne. Merrin kommer in och ber Karras gå ut.  

När Karras återvänder finner han Regan sittande i sängen och Merrin ligga livlös på golvet. 

Karras anfaller Regan fysiskt och ber demonen att flytta över till honom istället. Så sker och 

medan Karras fortfarande kan kontrollera sin kropp kastar han sig ut genom fönstret och 

begår självmord.  

 

Analys av Exorcisten 

Mrs MacNeil är en intressant figur, då hon har god ekonomi trots att hon är ensamstående och 

inte utför sysslor som kvinnor traditionellt gör. I samtalet med Regans far framkommer det 

dock att det kanske inte är helt problemfritt att vara ensamstående förälder. I scenerna där 

Regan är i kontakt med sjukvården är de nästan uteslutande män, med tre undantag. I 

samband med Regans läkarbesök blir Mrs MacNeil mer och mer hysterisk, och behöver bli 

stöttad och tröstad av män.  

 

Efter Karras första möte med Regan tvättar och stryker Mrs MacNeil Karras kläder, sysslor 

hon tidigare inte utfört. Ju sjukare dottern blir, desto mer tenderar Mrs MacNeil att falla in i 

en mer stereotypisk bild av kvinnan.  

 

Den sista delen av filmen utgörs nästan enbart av exorcismen. Här framkommer det att 

demonen förmodligen försöker ljuga och att den tidigare visat att den påverkas av vigvatten. 

Vattnet var dock kranvatten med då demonen trodde det var vigvatten reagerade den därefter. 

I slutet av exorcismen flyttar sig demonen från Regan till Fader Karras. I övrigt kan man se att 

den socioekonomiska bakgrunden skiljer sig mellan huvudkaraktärerna men inte mellan 

könen i övrigt. Läkarna i filmen är i tre undantagsfall uteslutande män, medan prästerna 

kommer från en mindre välbärgad bakgrund. Man får som tittare ingen klar uppfattning om de 

andra kvinnornas socioekonomiska bakgrund med undantag för Mrs MacNeil. Mrs MacNeil 

är i filmens början stark och självständig men blir efter filmens gång mer beroende av män. 

De stereotypiska tendenser tittaren kan se annars är både läkare och präst är manliga yrken 

och innehas även av män i filmen. Männen i filmen framställs som lugna, sansade och 
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kunniga. Mrs MacNeil blir mer och mer hysterisk, upprörd och gråtande ju längre filmen går. 

Således förstärks hennes svaghet genom att framställa henne som våpig i slutet, hade hon varit 

det i filmens början men slutat som stark hade tittaren kanske uppfattat henne annorlunda.  

Filmen kan ses dikotomiskt i avseende uppdelningen mellan vilka roller filmens kön har. 

Dock förekommer kvinnliga läkare och Karl, Mrs MacNeils anställde, är man, men det stora 

antalet av filmens karaktärer följer en traditionell bild av könsuppdelning. Könen i filmen 

verkar dock fylla en kompletterande funktion utan att bli stereotyp.  

 

 

Genus i Exorcisten 

 Mrs MacNeil är uppenbart mån om sitt utseende, något som förväntas av kvinnan. 

Muchembled hänvisar till en text där det framskrivs att kvinnan bör vårda sitt yttre för att 

behaga män.
62

 Men trots att Mrs MacNeil till det yttre följer normen för hur kvinnor ska vara, 

märker tittaren ganska snart att hon besitter andra kvalitéer. Hon arbetar som skådespelare och 

i filmen får tittaren följa henne spela in en film. Scenen går ut på att Mrs MacNeil stormar 

genom en stor folkskara och tränger sig fram. Folkmassan står utanför en skola med 

megafoner, där Mrs MacNeils rollfigur bestämt och nästan våldsamt tar över megafonen och 

förkunnar att även om man bryr sig om mänskliga rättigheter  måste de unga få utbilda sig, 

varpå folkskaran faller in i bifall. Kring megafonen står enbart män. Hon framstår i scenen 

som en stark kvinna som kliver in bland män och tar över med bravur.  

Trots att det är en scen i filmen som går ut på att spela in en filmscen, motiveras det ändå av 

att Mrs MacNeil inte kunnat spela in en sån scen i sitt arbete om inte kvinnas roll varit stark. 

Mrs MacNeils rollfigur kliver in och knuffar undan mannen som håller i megafonen, en 

sekvens som inte varit möjligt ens för regissören skapa i en film om det inte varit för att det i 

verklighetens samhälle varit socialt accepterat för en kvinna att göra så. Hirdmans teori om 

isärhållande kan dock vara värd att belysa här, för trots  att Mrs MacNeils rollfigur tar plats, 

ser tittaren en skiljelinje mellan henne och männen kring megafonen. Mrs MacNeils rollfigur 

framstår likt en oas i öknen, då hon är särskiljd från den övriga gruppen genom sitt kön som 

kvinna.  

 

I samband med att Regans tillstånd förvärras, börjar Mrs MacNeils roll förändras. När Regan 

besökt läkaren första gången, mottar Mrs MacNeil läkarens utlåtande. Den manlige läkaren 
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kommer då in i rummet, där Mrs MacNeil sitter i en stol till vänster om skrivbordet, inte rakt 

framför det. Läkaren tar av sig rocken och förklarar sjukdomsbilden kring Regan för Mrs 

MacNeil. Han sätter sig bakom skrivbordet, ett stort skrivbord, komplett med mässingsskylt 

med hans namn ingraverat. Mrs MacNeil flyttar sig och sätter sig i stolen mitt emot 

skrivbordet, samtidigt som läkaren skriver ut recept på medicin. Läkaren talar om att Regans 

tillstånd kan vara en depression, och kopplar depressionen till något som kan ha med Regans 

föräldrars separation och (underförstått) frånvarande far. Vidare under samtalet reser sig 

läkaren för att stänga dörren, och förblir efter det stående. Mrs MacNeil sitter fortfarande ner, 

och kamerans vinkel får hennes och hans positionering att likna den en förälder har till ett 

barn, när hen försöker förklara något för barnet. Således kan man tolka det hela som att 

mannen genom sin positionering har ett övertag över kvinnan. I denna scen blir den manliga 

normen tydlig, där det är mannen som har kunskap och dessutom förmedlar den på ett 

faderligt sätt. Som tittare framstår läkaren och Mrs MacNeils roller som komplementära, där 

mannen behövs för kunskapen och kvinnan behövs för att omsätta kunskapen i hur hon bästa 

ska kunna ta hand om sitt barn. Uppdelningen är tydlig, mannens roll som 

kunskapsinnehavare och kvinnans roll som omhändertagande, något som underförstått 

kommer ur tanken att det finns biologiska olikheter hos könen där kvinnan har större ansvar 

över barnet.
63

 

 

Här syns en förändrig av Mrs MacNeils roll, från att ha varit självständig blir hon nu beroende 

av mannen (läkaren). Det blir tydligt i scenen efter Karras första möte med Regan. Scenen 

utspelar sig i en tvättstuga där Mrs MacNeil stryker och omsorgsfullt viker Karras tröja som 

Regan spytt ner i föregående scen. Mrs MacNeil har aldrig tidigare i filmen ägnat sig åt den 

typen av sysslor. När de samtalar om exorcism ifrågasätter Mrs MacNeil om inte fader Karras 

är expert, varpå han svarar att det inte finns några experter, att Mrs MacNeil förmodligen är 

lika kunnig inom området. Mrs MacNeils fråga implicerar att hon utgår ifrån och underkastar 

sig det faktum att Karras har mer kunskap än henne, iallafall på det området. När de talar 

vidare blir Mrs MacNeil upprörd och höjer rösten, varpå hon ger ett upprört och lätt hysteriskt 

intryck . 

 

Man ser dock skillnad på Mrs MacNeil och Regan. Regan är i början ett oskuldsfullt barn, 

men blir genom besattheten och filmens gång försjunken i fördärv, även om det framgår 
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tydligt att det är på grund av det som huserar i henne. Kombinationen av protagonist och 

samtidigt vara mer eller mindre passiv menar Carol Clover är en del av den nya kvinnorollen i 

film, som dykt upp i senmodern filmtid. Regan lider samtidigt som hon är en hjälte. 

Stereotypt brukar rollerna inte blandas utan existera separat, men det gör de inte i 

Exorcisten.
64

 Likt Eriksson Bajas teori om sexualiserat språk använder Regan under tiden som 

besatt både könsord och svordomar. I scenerna med prästerna är det möjligt att demonen 

genom det nedvärderande språket försöker mindregöra eller förminska prästen, då det fula 

språk som används har en tydlig kvinnlig prägel.  

 

Värt att tillägga är att Mrs MacNeil saknar en man i huset. Hon är ensamstående och trots att 

man inte får exakt information i filmen kan tittaren ändå dra slutsatsen att Mrs MacNeil 

separerat från sin man. Regan är av förklarliga skäl ogift då hon är ett barn, men avsaknaden 

av en man i huset är svår att undgå.  

 

Exorcisten enligt Det formala systemet  

Berättande: Filmen förs framåt genom att handlingen växlar mellan Fader Merrin, Mrs 

MacNeil/Regan och Fader Karras. Konflikten utgörs av att Regan är besatt och den trappas 

upp genom att Regans yttre påverkas, hon använder ett vulgärt språk samt att sängen och 

andra föremål i rummet rör sig genom telekinesi. Vändpunkten kommer då Merrin anländer 

för att genomföra exorcismen, och konfliktupplösningen blir Karras självmord.  

Filmens värld: Handlingen börjar i Norra Irak för att sedan övergå till USA under 1970-talet.  

Story: Ingen information ges om vad som hänt före filmens början.  

Karaktärer: Regan är protagonisten då filmen centreras runt hennes insjuknande och befrielse 

från demonen som utgör antagonist. Mrs MacNeil är en ensamstående mamma som gör sitt 

bästa för sitt barn och Regan är som vilken tolvårig flicka som helst.  

 

Tillägg till Exorcisten 

Egenutbildade exorcister i Nordamerika vittnar om att de ofta använder Jesus Kristus namn 

för att kasta ut demoner. De använder också heliga föremål som krucifix, vigvatten och 

handpåläggning som en del av ritualen. De försöker även få reda på namnet på demonen som 

tagit en person i besittning.
65
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I en scen diskuterar flertalet läkare Regans tillstånd, där en av läkarna påstår att en exorcism 

kan vara nyttig om personen själv tror att den är besatt och således själv är övertygad om att 

en exorcism är lösningen. Muchembled lyfter genom en praktiserande exorcist att exorcismen 

fyller en funktion, då den som tror sig vara besatt annars skulle söka andra lösningar hos 

kvacksalvare som kan ha andra motiv än patientens bästa i åtanke.
66

 

 

 

Besatt 

Filmen börjar med att en ensam man anländer till ett slitet hus som står ensamt på ett öppet 

område. Dörren öppnas av en kvinna, och därinne sitter en pojke vid bordet. Bredvid honom 

sitter tre snyftande flickor och håller om varann. Pappan i familjen sitter ensam och avskilt 

med ett krucifix i bakgrunden.  

 

Vidare förflyttas handlingen till en bar där en ensam kvinna befinner sig. Hon får sällskap av 

en man och det framkommer att de jobbar inom rättsväsendet. Kvinnan, som heter Erin, 

ställer krav på mannen om att få bli delägare i firman. När hon går låter hon kollegan betala 

hennes drink.  

 

Handlingen utspelas nu i en rättsal med en kvinnlig domare. Fallet handlar om en ung kvinna 

som avlidit. Fader Moore har varit ansvarig för flickan som hette Emily. Åklagar anklagar 

fader Moore för att ha förbisett Emilys psykiska sjukdom, medan familjen och fader Moore 

hävdar att hon varit besatt av demoner. Tempot är snabbt och handlingen växlar mellan nutid 

och tillbakablickar. Under tillbakablickarna får man se hur Emily blir allt mer illa däran, får 

anfall, äter insekter och blir våldsam. I en sekvens med en kvinnlig expert på exorcism öppnar 

åklagaren med att fråga kvinnan om hennes utbildning.  

 

Gällande exorcismen i filmen framkommer det att fader Moore behövt kyrkans tillåtelse för 

att genomföra riten för exorcism. Emily talar under ett anfall flera olika språk, men åklagaren 

påpekar att då Emily kommer från en bibelkunnig familj hade hon kunnat komma i kontakt 

med språken tidigare.  
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Under exorcismen är bara män närvarande, kvinnorna sitter hopträngda i en soffa en våning 

ner. Fader Moore frågar även efter demonens namn och det framkommer att Emily är besutten 

av sex demoner, varav den ena Judas. Fader Moore använder också Jesus namn för att hämta 

styrka under riten.  

 

Analys av Besatt  

Det finns tydliga likheter och skillnader mellan Exorcisten och Besatt. Likheterna 

sammanfaller när det gäller hur offren väljs. I båda filmerna är det unga kvinnor. Under 

exorcismriten skiljer sig texterna åt, men de följer ett liknande mönster. Båda frågar efter 

demonens namn, åkallar Jesus Kristus och båda flickorna uppvisar förmågan att tala 

främmande språk, som de dessutom växlar mellan. Under exorcismen är bara män närvarande 

i båda filmerna.  

 

Vidare är tempot betydligt högre i Besatt än Exorcisten. Könsrollerna är dock lite annorlunda 

fördelade. Emilys familj har tydligare traditionell könsfördelning. Kvinnorna sitter 

tillsammans för att söka stöd medan männen sitter för sig själva, starka nog att klara sig 

ensamma.  I försvarsadvokaten Erins närområde är könsrollerna inte lika tydliga. Hon arbetar 

inom rättsväsendet och domaren i målet är kvinna. Således  innebär det att genom filmens 

porträttering är könsrollerna mer reproduktiva på landsbygden där Emilys familj bor. Skicket 

på huset i början gör också att man som tittare kan dra slutsatsen att de förmodligen inte är 

särskilt förmögna.  

 

Genus i Besatt 

Ur ett genusperspektiv är Besatt mer komplicerad än föregångaren Exorcisten. Detta på grund 

av att kvinnorna inte har traditionella kvinnoroller, med undantag för Emily och hennes 

familj.  

 

I öppningsscenen är kvinnan som öppnar dörren för den manlige rättsläkaren klädd i en kofta 

och har armarna runt sig, likt flickorna som sitter inne i köket. Pojken sitter vid kortänden 

med händerna runt en kopp på bordet, medan de tre systrarna sitter ihopträngda. Den som 

förefaller äldst till höger stryker över håret på flickan som sitter i mitten. Rättsläkaren tilltalar 

fadern som sitter ensam med ett kramdjur i händerna, men får inget svar.  När mamman leder 

rättsläkaren uppför trappen, ställer hon sig i bakgrunden och håller återigen armarna omkring 
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sig, vilket ger intrycket av att hon fryser eller är osäker. Hon står kvar på samma ställe när 

rättsläkaren närmar sig Emilys rum, samtidigt som hon har huvudet lätt bortvänt, med blicken 

sänkt mot golvet. Sammantaget ger tillskriver scenen kvinnorna i den en mycket underkastad 

roll, då de unga flickorna framstår som de inte klarar sig utan varandra, i kontrast till männen 

som sitter för sig själva. Den väldigt skylda klädseln är också intressant. Radikalfeminismen 

hävdar att sexualitet som social konstruktion är uppbyggd på motsatser, exempelvis aktivitet 

kontra passivitet, där mannen är aktiv och kvinnan passiv. I scenen förekommer inga sexuella 

anspelningar, däremot framställs kvinnorna som mycket passiva, alternativt underordnade. 

Det bör tilläggas att familjen som handlingen centreras runt är djupt troende och att den 

skylda klädseln kan vara ett resultat av ett ställningstagande, men faktum kvarstår att  oavsett 

orsak följer de kvinnor som visas i öppningsscenen radikalfeminismens teori om att kvinnan 

fostrats till att vara underlägsen. Slutsatsen kan tittaren dra av redan nämnda klädsel och även 

kroppsspråket.
67

     

 

I scenen där ett viktigt vittne just avlidit kommer Erins chef för att prata med henne. Chefen 

är man och ifrågasätter Erins handlande i rätten. Likt scenen i  Exorcisten är Erin sittande 

samtidigt som den manlige chefen står upp, där bildspråket återigen placerar mannen fysiskt 

högre upp och således underförstått ger mannen en högre hierarkisk position. Att mannen 

dessutom ifrågasätter Erin underminerar ytterligare Erins roll som stark. Erin måste försvara 

sitt agerande inför mannen som starkt argumenterar för svagheten i Erins handlande. Då det är 

en man som ifrågasätter och en kvinna som måste försvara sig kan sluta sig till att just den 

scenen är reproduktiv när man talar om könsmönster. Automatiskt blir det kvinnan säger inte 

accepterat första gången då det måste verifieras eller styrkas. Att Erin dessutom blir blank i 

ögonen och fäller en tår mot slutet som hon snabbt stryker bort försvagar henne ytterligare. 

Connell talar om en hegemonisk maskulinitet, en kulturellt buren dynamik som syftar till att 

upprätthålla mannens ledande roll.
68

 Erin har tidigare i filmen porträtterats som en stark 

kvinna i sitt yrke som försvarsadvokat, ett generellt manligt yrke. I den här scenen undergrävs 

hennes styrka och förminskar hennes självständighet från män, då det framstår som hon 

behöver en man för att läxa upp henne, öppna hennes ögon och leda in henne på rätt spår igen.  

 

Värt att notera är att Erin är singel, även ogift. Likaså Emily, men då hon är tonåring är det 

inte konstigt. Civilstatusen på de kvinnliga karaktärerna är intressanta eftersom de följer 
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samma mönster som i Exorcisten. Borgströms teori om att Drottning Kristina förblev självvalt 

ogift för att behålla sin makt går att koppla till filmernas singelkvinnor. Även om Kristina 

genom sitt ställningstagande fick politiskt makt, ledde det till ett ifrågasättande av hennes 

sexualitet ur en social synvinkel eller normsynvinkel. Likaså gällande filmernas kvinnor kan 

man fråga sig om deras civilstatus har betydelse.  

 

Besatt enligt Det formala systemet  

Berättande: Filmen berättas växlande mellan nu och dåtid. Konflikten är huruvida Emily var 

psykiskt sjuk eller ej, religion kontra vetenskap. Vändpunkten kommer aldrig riktigt, utan 

filmen kulminerar snarare i någon form av kompromiss.  

Plot: Filmen utspelar sig i USA i nutid.  

Story: Tittaren får information om vad som lett fram till filmens händelser genom 

tillbakablickar. Huvudkaraktärer är fader Moore och Emily i tillbakablickarna, medan den 

nutida handlingen centreras runt Erin. Protagonist är Emily, särskilt som fader Moore anser att 

hon lidit så för andra att hon skulle kunna ses som ett helgon. Antagonist är demonen, 

alternativt vetenskapen då den försöker segra över tron i rättsalen.  

 

Tillägg till Besatt 

Filmen bygger på ett autentiskt omtvistat fall med en flicka i Tyskland under 1970-talet som 

hette Anneliese Michel. Filmen skiljer sig dock en hel del från Michels historia. Verklighetens 

fall stämmer dock med filmen gällande frågan kring epilepsi som både filmens Emily och 

Anneliese led av. Frågan kring psykisk sjukdom kontra besatthet är genomgående, och 

återkommer.
69

 

 

 

The Devil Inside  

Filmen är i dokumentärformat och följer Isabella vars mamma mördat tre personer under en 

exorcism då Isabella var liten. Det framkommer tidigt att exorcismen som ledde till dödsfallen 

aldrig auktoriserats av kyrkan.  
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Mamman flyttas till Rom efter morden, i närheten av Vatikanen där hon får tunga mediciner 

för att hållas lugn. Läkaren som ansvarar för mammans vård är man. 

I en utbildningssekvens i en skola för utbildning kring exorcism visas en film med en kvinna 

som kan vara besatt. Isabella besöker sin mamma som hon inte träffat sen hon var liten flicka. 

Mamman känner dock till att Isabella gjort en abort fyra år tidigare, något mamman inte 

kunnat känna till.  

 

Isabella får hjälp av två manliga präster som utför oauktoriserade exorcismer. Isabella får 

följa med prästerna fader Ben och fader David på en sådan exorcism där offret är en kvinna. 

Kvinnan tilltalar Isabella med namn, trots att de aldrig träffats tidigare. Även här tycks offret 

besitta information som den inte kunnat få utan hjälp av demonen.  

Under falska premisser på sjukhuset lyckas Isabella tillsammans med fader David och fader 

Ben påbörja en exorcism. Till en början verkar det inte som mamman är besatt, men därefter 

blir hon våldsam och berättar för fader Ben att han aldrig kommer bli förlåten för det han 

gjort. Som tittare inser man underförstått att även här har demonen kännedom om personlig 

information. Prästerna ber demonen avslöja sitt namn och använder Jesus namn i processen.  

Mamman påvisar även övernaturlig styrka. Hon talar även olika språk med olika röster, där 

fader Ben senare identifierar det till upp till fyra stycken, något han kallar för multipel 

demonisk besatthet.  

 

Efter exorcismen förlorar fader David förståndet och begår självmord. I samband med detta 

får Isabella ett anfall och körs till sjukhuset. Då hon attackerar en sjuksköterska förstår man 

att även hon drabbats av demonen, och fader Ben inser panikslaget att demonen överförts från 

mor till dotter. I bilen på väg från sjukhuset försöker fader Ben och Isabellas 

dokumentärfilmande vän Michael skydda andra från Isabella som blir allt mer våldsam. Fader 

Ben frågar vem som huserar i Isabella, varpå hon svarar ''Alla vet vem jag är''.  

 

Analys av The Devil Inside  

Tack vare att filmen är inspelad som en fiktiv dokumentär skiljer den sig en del från de 

övriga, även visuellt. Det ska erkännas att det här var den filmen som jag upplevde som 

läskigast, trots att jag sett alla fyra tidigare. Upplevelsen blir mer äkta och är inte lika enkel att 

avfärda som de övriga. Det finns en hel del likheter också. Alla offer är kvinnor, dessutom 

lider mamman dessutom av psykiska åkommor likt Emily Rose. Både mamman och den 
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första besatta kvinnan vet saker de på vetenskaplig väg inte ska kunna veta, talar olika språk 

och under exorcismen blir demonen ombedd att avslöjsa sitt namn, samt Jesus namn används.  

Filmen utspelar sig även till största del i Rom, Italien. Där finns universitetsutbildning kring 

exorcism i anslutning till Vatikanen. Det framkommer även kriterier för vad som avgör om en 

person är besatt eller ej, men de har utelämnats här till följd av brist på verifiering. Ett av 

kriterierna är att kunna tala främmande språk, även kallat xenolai, genomgår dock i alla filmer 

och talar för att det kan ha en förankring i verkligheten. Paradoxalt nog kan xenolai även ses 

som ett kriterium för att en person skulle vara ett helgon.
70

 

 

Genus i The Devil Inside  

The Devil Inside har en helt annan dramaturgisk uppbyggnad än de övriga filmerna eftersom 

den är filmad som en dokumentär. Dessutom saknas de tydliga yrkesroller som finns i de två 

föregående filmerna, då prästerna som hjälper Isabella bygger relationen på vänskap snarare 

än på sitt yrke.  

 

När Isabella besöker en lektion på skolan som undervisar om exorcism, är majoriteten av 

studenterna män. Det förekommer ett fåtal nunnor, i övrigt enbart två kvinnor utöver Isabella 

som inte bär kläder med religiös koppling. Det är bara män som diskuterar i helklass om 

filmklippet med en kvinna som kan vara besatt som just visas. Läraren är också man. Det man 

som tittare ser här är att männen tar plats i klassrummet, medan kvinnorna inte gör det.  

 

En senare scen visar hur Isabella sitter nära kameran i soffan och ensam pratar med kameran. 

Hon börjar uppvisa ett avvikande beteende och berättar för kameran hur hon skulle vilja ställa 

privata och vulgära frågor till Michael, kompisen som dokumenterar händelseförloppet. Hon 

avbryts av att fader David kommer in och passerar rummet utan att ta någon notis om henne. 

Direkt efter kommer fader Ben och Michael in efter honom och Michael berättar att David 

försökt dränka ett barn under ett dop. Isabella reser sig och går efter männen som befinner sig 

i köket och frågar om barnet är okej. När hon inte får ett rakt svar frågar hon igen, med en 

tydligare skärpa i rösten. Scenen spelar på att det är kvinnans uppgift att bry sig om barn, då 

männen inte lägger speciellt stor vikt vid barnet utan är mer bekymrade för David. Här spelar 

man på Isabellas känslor, att hon är bekymrad för barnet på grund av sin könstillhörighet. 

Mary Wollenstonecraft riktade kritik mot exkluderingen av kvinnor byggt på antagandet att 
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kvinnan är känslostyrd och således fördunklas hennes omdöme som en följd av att känslorna 

styr i första hand.
71

 Man kan tolka scenen som att det är på grund av sin förmåga att själv föda 

barn som Isabella blir bekymrad för barnets hälsa. Liberalfeminismen menar dock att 

föräldraskap måste förstås i en social kontext och inte en biologisk, vilket den här scenen inte 

alls verkar göra då kopplingen helt klart är knuten till det faktum att Isabella är kvinna.
72

 

Freud håller med och vidhåller att vuxen sexualitet och socialt konstruerade kön är just en 

konstruktion och inte något naturligt givet.
73

Även här blir kvinnornas civilstatus intressant. 

Isabella är singel och mamman som är inspärrad på mentalsjukhus skils därför från sin man. 

Likt föregående exempel är avsaknaden av en man något som är sammanlänkat med förmågan 

att bli besatt.  

 

The Devil Inside enligt Det formala systemet  

Berättande: Filmen börjar i USA men förflyttas snart till Rom. Filmandet i dokumentärstil ger 

en särskild visuell upplevelse.  

Plot: Filmen följer Isabella både i USA och Rom i kampen att få veta vad som egentligen 

hände hennes mamma.  

Story: Genom Isabellas berättelse under filmen får tittaren information om vad som hänt 

tidigare och som lett fram till filmens händelser. Huvudkaraktären är Isabella, där handlingen 

kretsar runt henne. Här förenas också protagonist och antagonist i samma karaktär, då även 

Isabella blir besatt i slutet av filmen.  

 

Tillägg till The Devil Inside  

Redan tidigt i bruket av exorcism var det främst kvinnor som blev besatta. Även här fanns 

sjukdom med i bilden, och kritik riktades mot praktiserandet av exorcism från protestantiskt 

håll. I de tidiga moderna konflikterna kring kristendom blev förmågan att kasta ut demoner ett 

legitimerande sätt för katolska präster att befästa sin apostoliska auktoritet. Anledningen till 

varför det accepterades i katolska kretsar var för att katolicismen generellt är mer öppen för 

mirakulösa ingripanden. Falska exorcismer utfördes där vanligt vatten i vigvattenbehållare 

orsakade reaktioner hos den besatte, precis som i filmen Exorcisten. I ett annat fall hade äkta 

vigvatten blandats med vin och dracks ovetande av den besatte. Reaktionen lät inte vänta på 

sig och demonens besittning av personen bedömdes då som trovärdig. Senare kunde dock 
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experimentet genomföras med samma resultat.
74

 Placeboeffekten är nära sammankopplad 

med de föreställningar människan kan ha, och om hon bestämt sig och är fullt övertygad om 

att hon är besatt kanske en exorcism kan ha effekt, utan att hon nödvändigtvis behöver vara 

besatt på riktigt. Likt fallet med Emily Rose är skillnaden mellan besatthet och sjukdom 

mycket hårfin. Idag måste prästen utesluta psykisk sjukdom innan en exorcism inleds, hur 

detta går till på medicinsk eller vetenskaplig väg framkommer inte i filmerna annat än det ges 

indikationer på att det finns kriterium för besatthet som personen måste uppfylla.  

 

 

Ritualen 

Den sista filmen handlar om Michael Kovak som i unga år väljer mellan släktens två yrken: 

präst eller begravningsentreprenör. Valet faller på präst och efter fyra års studier är han nästan 

färdigutbildad, men vacklar i sin tro. Han blir kommenderad att åka till Rom för att gå en 

utbildning i exorcism. Även här talas det om att utesluta psykisk sjukdom. En film på en 

besatt kvinna visas, där studenterna senare diskuterar huruvida kvinnan är besatt eller ej. 

Också här talar man om betydelsen i att få reda på demonens namn, då demoner räknas in i ett 

hierarkiskt system likt änglar och där vissa utgör större hot än andra.  

 

Michael blir ordinerad att göra ett besök hos fader Lucas, som bedriver exorcismer. Michael 

blir vittne till en exorcism som fader Lucas utför på en gravid 16-årig flicka. Innan 

exorcismen har fader Lucas bett Michael att lägga en personlig tillhörighet i en påse. Han 

väljer en sedel och när fader Lucas ber flickan berätta vad som finns i påsen gissar hon rätt 

utan att ha sett innehåll. Vetenskap om det okända är ett kriterium som även uppfylls här.  

Michaels mamma går bort när han är ung, något som man som tittare får reda på har påverkat 

hans liv genom tillbakablickar.  

 

Michael blir uppsökt av en journalist som studerar samma kurs som han under täckmantel, då 

hennes bror begått självmord till följd av besatthet då han sade sig höra röster. Michael följer 

med fader Lucas till en liten pojke som fått oförklarliga skador på kroppen och likt 

journalistens bror hör röster.  
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Den gravida flickan genomgår fler exorcismer men blir mer illa däran och hamnar slutligen på 

sjukhus där hon avlider. Fader Lucas plågas av samvetskval inför hennes öde. Fader Lucas 

beter sig allt mer märkligt och visar tecken på besatthet, och när Michael besöker honom 

beordrar fader Lucas honom att låsa in honom. Michael gör återigen ett besök hos den besatta 

pojken och frågar vad han sagt till sin mamma vid den tidigare sessionen. Mamman berättar 

då att pojken förutspått Michaels pappas bortgång, något som också inträffat. Michael 

försöker ringa sin lärare som är bortrest för att få hjälp, men när han är oanträffbar beslutar sig 

Michael för att försöka utföra exorcismen själv. Till sin hjälp har han enbart journalisten. Då 

Michael vacklar i sin tro blir det en svår uppgift att utföra och under ritens gång använder 

Michael Jesus namn. Tillslut bestämmer sig Michael för att han fått tillräckligt med bevis på 

demonens existens. Då han accepterar den erkänner han även tron på Gud på dualistiska 

grunder. När han gjort det får han reda på demonens namn, som är Baal, varpå fader Lucas 

blir fri.  

 

 

Analys av Ritualen 

I Ritualen blir en del skillnader tydliga. Kvinnor är sexobjekt i korta shorts med undantag för 

nunnorna och journalisten. Det är en mycket manlig film som i inledningsskedet känns lite 

grabbig och handlingen centreras runt en man. Trots det är det här den enda filmen där en 

kvinna är med under exorcismen. Hennes uppgift är dock att passivt stötta och uppmuntra 

Michael att inte överge tron på Gud vilket leder till att kvinnan upplevs som en bifigur i 

kölvattnet efter mannen. 

 

 Trots att filmen kulminerar med fader Lucas besatthet, är de tidigare offren kvinnor, med 

undantag för pojken. Där finns dock en likhet med Regan i Exorcisten som även hon är ett 

barn. Kriterierna i övrigt är liknande som i föregående filmer, förmågan att tala flera språk 

och vetskap om det okända.  Ritualen visar dock visuellt den största vändningen av alla de 

fyra filmerna, då scenen där demonen lämnar fader Lucas är både utdragen och visuellt 

målande, om än lite otydlig. Tidigare har demonens närvaro lett till döden.  

 

Genus i Ritualen 

Ritualens handling centreras runt en man och särskiljer den från de övriga. Det bör framläggas 

att kvinnorna i filmen i början har ett tidigt sexualiserat drag vid ett flertal tillfällen. Det syns 
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tydligt vid två tillfällen, i början av filmen när en kvinnlig vän bjuder Michael och hans vän 

på öl på baren hon jobbar, iklädd en kort kjol och linne. I en annan sekvens åker Michael bil i 

baksätet i Rom, där han uppenbart spanar in tjejen som färdas i jämnhöjd på en scootermoped 

bredvid bilen, även hon iklädd kort kjol. Det är tydligt att kvinnorna spelar på sin sexuella 

attraktionskraft och  att männen i filmen svarar på den. Muchembled lyfter i ett citat att Gud 

skapat kvinnan till att vårda sitt yttre i syfte att behaga mannen, något som reproduceras i 

filmen då kvinnorna lyfts fram som objekt för sexuell åtrå.
75

 

 

Under exorcismen med den gravida tonårsflickan dyker återigen maktsymboliken upp. Fader 

Lucas och Michael förblir stående under exorcismen medan flickan sitter ner på en stol. Här 

finns fler avseenden att ta hänsyn till, det faktum att hon är långt gången i sin graviditet men 

även att det är under en exorcism, det hon sökt hjälp för. Det som skiljer sig från de övriga 

stående man/  sittande kvinna positioneringar som tidigare visats i filmerna, är att tidigare har 

maktförhållandet varit subtilt underförstått medan det i Ritualen är uttalat genom det faktum 

att en exorcism utförs.  

 

Mot slutet, när fader Lucas blivit besatt, måste Michael utföra en exorcism. Till sin hjälp har 

han Angeline, den journalist som under täckmantel deltagit i undervisningen om exorcism, 

som kommit att bli Michaels vän och underförstått även kärleksintresse. I början av 

exorcismen stannar hon utanför, och tittar in i skydd av dörren som står på glänt. Dörren 

stängs på telekinetisk väg av fader Lucas och utestänger Angeline från att ta del av vad som 

händer. En tydlig markering, bara de som är insatta får ta del, vilket enbart är två män. 

Därefter följer en dialog mellan Michael och den besatte Lucas. Under dialogen dyker även 

citatet som givit uppsatsen dess namn upp, ´´God is not here, priest´´. När Lucas återfår 

kontrollen över sin kropp en kort stund, ber han Michael att binda honom. Michael ropar på 

Angeline, som efter en sekunds tvekan stiger in i rummet. I den korta sekvensen visar filmen 

att kvinnan är passiv och lyder mannens order, av två skäl. Dels håller hon sig utanför rummet 

tills dess att hon får tillstånd att gå in, när mannen gett sitt godkännande. Hon går även in, 

trots sin tvekan, vilket innebär att hon gör som Michael säger trots att tittaren förstår att hon 

kanske egentligen inte vill. Efter att hon klivit in i rummet står hon stilla och stirrar lätt på 

Lucas, och börjar inte hjälpa Michael med att binda honom förrän han uppmanar henne. 

Sammantaget visar sekvensen att kvinnan lyder mannen, ibland till och med mot sin egen 
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vilja. Här visas också en form av dikotomi, där kvinnan är passiv och lyder mannen, där han 

fattar besluten och är aktiv. Wollenstonecraft skriver att vara kvinna innebär att finnas till för 

andra
76

, vilket blir tydligt i den här scenen då kvinnan mer eller mindre blint lyder mannen.  

Även här är filmens kvinnor ensamma utan män. Det faktum att det är flickans egen pappa 

som är far till barnet hon bär späder dessutom på hennes utsatta roll ytterligare. Connell 

skriver att det under 80-talet fanns tanken om att alla män var potentiella våldtäktsmän, 

speciellt bland antipornografiska feminister.
77

 Att det förekommit incest som lett till en 

graviditet för den unga flickan, förutsätter att man i viss mån spunnit vidare kring det faktum 

att män brukar sexuellt våld,  i förlängningen också inom familjen. Men om incesten bara 

antytts utan att bekräftats, hade det även teoretiskt kunnat innebära att man berövat kvinnan 

hennes möjlighet att blivit gravid genom ett frivilligt samlag. För att verkligen dra det hela till 

sin yttersta spets, visar filmen genom sin koppling graviditet - incest att unga gravida kvinnor 

våldtas av sina fäder, vilket inte är ett speciellt positivt framställande av mäns sexualitet 

heller. Graviditeten har betydelse för filmen då läkarvård varit begränsad för att kunna 

fastställa demonisk besatthet, men i övrigt finns egentligen ingen orsak att göra flickans far 

till barnets far, mer än att ytterligare späda på hennes redan utsatta situation. Tydligen verkar 

det föreligga ett underförstått problem i att en 16-årig tjej kan bli gravid frivilligt, så för att 

lösa besväret gör man en incest av det hela från manusskrivarens sida, vilket blir 

kontraproduktivt ur flera aspekter, där några framskrivs ovan.  

 

Ritualen enligt Det formala systemet   

Berättande: Handlingen centreras runt Michael och förs framåt tack vare hans insikt och 

upplevelser. Vändpunkten i filmen är väldigt tydlig då den inträffar när Michael accpeterar 

demonens existens och samtidigt finner Gud.  

Plot: Filmen utspelar sig i början och kort i slutet i USA, i övrigt i Rom. Tillbakablickar till 

Michaels barndom och moderns bortgång är genomgående och man förstår att det påverkat 

Michael mycket.  

Karaktärer: Michael tvivlar om han har den rätta övertygelsen för att bli präst men finner den 

under exorcismen. Fader Lucas som varit en stabil och trygg lärare blir till slut besatt, då 

demonen attackerar och lyckas besitta den med mest kunskap och erfarenhet, något som 

framställer fader Lucas som svagare efter besittningen.  
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3. Sammanfattande diskussion  

 

Utifrån syftet som var med detta arbete bygger undersökningen på att ta reda på vilket sätt 

kvinnas roll framställs som stark/svag, passiv/handlingskraftig i de fyra filmerna. Vidare var 

syftet även att se hur porrätteringen av kvinnor och män skiljer sig åt och om kvinnans roll 

uppfattas som nytänkande eller konserverande.  Även framställningen av kvinnans roll i de 

fyra utvalda filmerna för att se hur kvinnan som social konstruktion framställs.  

 

Sammanfattningsvis i filmen Exorcisten börjar Mrs MacNeils roll som stark och modern. 

Fader Karras har en svagare och mer utsatt roll till följd av sin socioekonomiska bakgrund. 

Dock skymtar glimtar av den kvinnliga svagheten hos Mrs MacNeil, exempelvis när hon 

pratar i telefon med Regans far och blir väldigt upprörd då fadern mer eller mindre inte vill 

kännas vid sin dotter. Mrs MacNeil faller in i en traditionell kvinnoroll i relation till hur 

Regans sjukdomstillstånd förvärras. Hon är först handlingskraftig och tar sin dotter till 

läkaren, men blir mer och mer passiv samtidigt som hon förlitar sig på mäns expertis när den 

traditionella medicinen inte hjälper. Mrs MacNeil har mycket pengar och det visas för tittaren 

genom ett stort hus med fina fester och tjänstefolk. Fader Karras kommer från en enklare 

ekonomisk bakgrund där han inte har råd att ge sin sjuka mor den vård hon behöver. I början 

skiljer sig således porträtteringen åt, men det slutliga resultatet blir att även om Mrs MacNeil 

är förmögen behöver hon ändå den fattige manlige prästens hjälp.  

 

Man ser den gradvisa förändringen hos Mrs MacNeil, då hon börjar utföra traditionella 

hushållssysslor hon tidigare inte gjort. Dessutom förändras hennes sinnesstämning, hon gråter 

och höjer rösten vid flera tillfällen och ger på det stora hela ett lite ''hysteriskt'' intryck. Inte så 

konstigt med tanke på att Regan är sjuk, men hysteri är en sinnesstämning som ofta kopplas 

ihop med kvinnor. Mrs MacNeil placeras i ett traditionellt fack, den hysterisk kvinnan i kris 

som behöver en mans hjälp. Underförstått kan man tolka det som att en kvinna i kris inte 

klarar sig själv. Under exorcismriten uteblir även Mrs MacNeil, det är bara de två manliga 

prästerna som deltar.  

Regan själv är ett barn, men hon är även kvinna. Den slutsats man kan dra av att demonen 

väljer att just ta henne i besittning är för att hon är dubbelt  utsatt, hon är barn och även 

kvinna, vilket försvagar henne från två håll och gör henne extra mottaglig för den starka 

demonen. 
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I början av filmen är  Mrs MacNeils roll nytänkande, men faller efter filmens gång in i en 

traditionell kvinnoroll för den vuxna kvinnliga karaktären. Skillnaden i porträttering ligger i 

att Fader Karras i början kommer från en enkel bakgrund, men i filmens slut är det han som 

lyckas bekämpa demonen. Således kan man fundera på vad det är som gör att  Fader Karras 

karaktär ändras. Om det är hans prästerliga övertygelse och tro eller det faktum  att han är 

man. Det man kan se i filmen är till slut ändå att Karras trots sin enkla bakgrund är den som är 

klok, tar svåra beslut och är handlingskraftig och som slutligen räddar dagen.  

 

Besatt visar en mer komplex bild av kvinnan. Sammanfattningsvis kan man säga att 

porträtteringens skillnad ligger i huruvida kvinnan bor på landet eller urbant. Emilys familj 

som bor på landsbygden uppvisar genomgående en traditionell kvinnosyn, där kvinnan är 

svag/passiv i förhållande till mannen. Detta visas exempelvis precis i början av filmen genom 

att Emilys systrar söker stöd hos varann medan pappan sitter ensam när Emily avlidit. Senare 

under exorcismen sitter familjens kvinnor tillsammans på bottenvåningen ihopkrupna i en 

soffa, medan pappan närvarar under exorcismen. Precis som i Exorcisten befinner sig 

kvinnan/kvinnorna en våning ner under själva ritualen.  

 

Försvarsadvokaten Erin ställer dock den sedvanliga kvinnosynen lite på ända. Hennes yrke är 

traditionellt mansdominerat och hon visar vid flertalet tillfällen, bland annat i rättsalen, på 

handlingskraftighet. Hon porträtteras dock i kortare sekvenser som svag/underordnad mannen, 

exempelvis i scenen då hon blir uppläxad av sin kollega.Vidare bör sägas att domaren är 

kvinnlig, något som kan ses som ett erkännande för kvinnas roll ur genusperspektiv. Hade 

domaren varit man hade filmens genusvinkling blivit annorlunda. Däremot när den kvinnliga 

experten på exorcism uttalar sig blir hon omedelbart ifrågasatt vilket undergräver förtroendet 

för kvinnans expertis, vilket innebär en förminskning av kvinnans roll.  

 

Övriga likheter mellan Besatt och Exorcisten ligger i hur offren väljs ut. Både Regan och 

Emily är unga kvinnor, utsatta/svaga på grund av sin könstillhörighet men även sin ungdom, 

där man kan dra slutsatsen att för demonen är det lättare att besitta ett oskyldigt barn. Båda är 

dessutom väldigt oskuldsfulla, Regan är i tolvårsåldern och Emily kommer från en familj med 

starka kristna värderingar. Även om hon dejtar en kille håller hon sig borta från alkohol och 

lever inte sexuellt utsvävat. En ytterligare likhet är att både Erin och Mrs MacNeil är singel. 

Det skulle kunna vara så att civilstatusen vill implicera att de vuxna kvinnorna är utsatta 
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eftersom de saknar en man. Sammantaget innebär det att Erins roll inte är lika stereotyp i 

förhållande till de traditionella roller som Emilys mamma och systrar har.  

 

The Devil Inside porträtterar Isabella som sökande, vilket underförstått visar på att om hon 

varit stark, trygg och självsäker hade hon inte haft behovet att söka. Hon söker dock sina egna 

rötter och det är mänskligt att vilja veta vart man kommer ifrån, inte enbart geografiskt. Även 

Isabella är singel och drivs av sin övertygelse att ta reda på vad som hände hennes mamma, 

vilket visar på en form av handlingskraftighet. Mamman däremot, är likt Emily Rose psykiskt 

sjuk och påvisar således en utsatt svaghet utöver sin könstillhörighet. Dessutom är mamman 

tungt medicinerad och institutionaliserad.  

 

Likt föregående filmer är offret som Isabella möter tillsammans med fader Ben och fader 

David en ung kvinna. Även mamman som är besatt är kvinna, likaså Isabella i slutet. Fader 

David blir strax innan sitt självmord galen, men det är oklart huruvida han är besatt eller ej, 

för det framkommer aldrig tydligt för tittaren.  

 

Kopplingen mellan offrens civilstatus och förmåga att bli besatt är tydlig även här. Isabella är 

singel och man får aldrig nån egentlig uppfattning om vart hennes pappa befinner sig eller 

ställer sig till det faktum att Isabella söker efter sin mor som både är psykiskt sjuk och 

dessutom dödat människor. Mamman som befinner sig på ett mentalsjukhus är av förklarliga 

skäl även hon ensamstående. Filmen blir konserverande ur genusperspektiv eftersom de som 

utför exorcismerna är män och det genomgående är kvinnliga offer som blir besatta.  

 

I Ritualen är premisserna annorlunda då huvudkaraktären är man. Kort sagt är filmen 

genomgående traditionell och konserverande i sin porträttering av könen. Kvinnorna i början 

av filmen är öppet sexualiserade och den unga kvinnan som är gravid är singel och besatt, 

återigen samma tema som i föregående filmer. En liten pojke visar tecken på att på något vis 

vara i kontakt med en demon, men är i likhet med Regan ett oskuldsfullt barn.  

Journalisten Angeline är underförstått Michaels kärleksintresse och hon får bara närvara som 

assistent vid Michaels exorcism av fader Lucas när de ringt alla manliga alternativ som inte 

kunnat medverka. Filmen porträtterar kvinnan traditionellt som bihang/följeslagare och 

mannen är stark och handlingskraftig.  
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Sammanfattningsvis pekar alla filmer på tydliga likheter när det gäller kvinnornas roll. Den är 

mer komplex och innehåller fler utrymmen för tolkning då kvinnans roller i filmerna är mer 

mångfasetterad än mannens. I sekvenser visar kvinnorna i filmerna på handlingskraftighet, 

styrka och nytänkande, men blir ändå i slutändan sammantaget konserverande om man ser till 

alla fyra filmer sammanlagt. Mannens roll är förenklat traditionell med klassiska maskulina 

porträtteringar som mynnar ut i att mannen räddar kvinnan från demonen.  

 

Alla filmens kvinnor visar på likartade företeelser. Ungdom, psykisk instabilitet och singlar 

utan kärleksrelationer med män. Att säga att dessa faktorer är kriterier för demonisk besatthet 

är att dra lite för förenklade slutsatser, men det är anmärkningsvärt att dessa teman 

förekommer i alla filmer. Att vara ung och psykiskt sjuk är per automatik försvagande, den 

unga människan eftersom den inte är färdig med sin personliga utveckling och den psykiskt 

sjuka eftersom dess omdöme fördunklas av sjukdomen. Att vara singel är i sig inte 

nödvändigtvis försvagande, men kan uppfattas så till följd av den rådande sociala 

konstruktionen  där idealet är att leva i en parrelation. En annan tanke är att Sverige har 

högsta andelen singelhushåll i världen, så för svensken är det fullt normalt att en kvinna bor 

ensam. Ingen av filmerna är producerade med bakgrund i en svensk kontext vilket innebär att 

om en person med annan kulturförankring än svensk ser filmerna, kanske de ensamstående 

kvinnorna uppfattas utsatta i ännu högre utsträckning än vad de gör när man med bakgrund i 

svensk kultur ser dem.  

 

När det gäller ritualerna för exorcism som visas i filmerna skiljer sig ordvalen åt en del, men 

sammantaget är de lika varandra. Man försöker få reda på namnet på demonen som besitter 

personen, man använder sig av Gud och Jesus namn och det förekommer symboliska föremål 

så som biblar, kors och vigvatten. 
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