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ABSTRACT 

 

Syftet och frågeställningarna med uppsatsen är att fastsälla vilka de betydelsebärande 

skillnaderna är i filmerna 13 Ghosts (1960) och Thir13en Ghosts (2001) gällande hur kvinnor 

framställs i aspekterna våld, scener med övernaturligt innehåll samt sexualitet. Syftet är även 

att ta reda på hur övernaturlighet och våldsscener skiljer sig från varandra mellan filmerna 

utan att väga in ett genusperspektiv, samt vad det finns för stora skillnader i hur kvinnor 

framställs i förhållande till männen med betoning på remaken. 

Teorier hämtas från Karen Boyle och Göran Bolins teorier om våld i film och feministisk 

filmteoretisk forskning med namn som Marianne Kleberg, Elisabeth Cowie, Laura Mulvey 

och Shohini Chaudhuri, där sexualitet och objektifiering av kvinnokroppen står i centrum. 

Vidare behandlas teorier av Emely D. Edwards, Carrol F. Fry, Marina Warner samt Tom 

Ruffles angående populärkultur och andlighet.  

Metoden som används i denna studie är en semiotisk analys, där Roland Barthes beteckningar 

denotation, konnotation och myt agerat grundpelare.  

Resultat påvisar att filmerna skiljer sig till stor del inom alla aspekter och att kvinnor i 

remaken oftare är mer stereotypa i sina framställningar. Analysen visar att kvinnors roll i 

scener med våld tenderar att sexualiseras, ofta har de inte samma mål med sina ockulta 

praktiker som männen samt att det har skett en stor ökning i nyinspelningen vad gäller 

objektifiering och sexuella anspelningar på kvinnokroppen. Det har även skett en stor ökning 

av scener med våldsinnehåll och det är dessutom ett brutalare sådant, samt att det 

övernaturliga ges betydligt mycket mer utrymme i remaken.  

Det kan i slutsatsen konstateras att filmer idag innehåller mer av allt inom de aspekter som jag 

hade för avsikt att undersöka i den här studien, och att detta i sin tur kan relateras till en något 

mer avtrubbad publik idag som möjligtvis kräver att filmer ska vara mer övertydliga i sin 

framtoning.  
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1. Inledning 

Jag har valt att analysera en skräckfilm regisserad av William Castle från 1960, 13 Ghosts, 

och den remake som gjordes på denna film ungefär 40 år senare, Thir13en Ghosts från 2001. 

Tekniken har självfallet blivit mer avancerad och filmerna ser inte likadana ut, men jag är 

framförallt intresserad av vad som skiljer originalet från nyinspelningen vad gäller gestaltning 

av det kvinnliga könet och genusframställningar. Men även våldsskildringar samt andliga- 

och spirituella aspekter, och varför det ser ut som det gör. Jag skulle vilja ta reda på om man 

kan skilja några tendenser gällande hur Hollywoods filmdiskurs har förändrats inom genren 

skräck/spökfilm, främst gällande genusframställningar, och på vilket sätt det visar sig genom 

att jämföra originalet med nyproduktionen. Vad produktionsbolaget och regissören valde att 

göra annorlunda för att anpassa filmerna till dagens publik och dess förväntningar. Jag är även 

intresserad av att undersöka hur kvinnor framställs i scener med övernaturliga inslag samt 

våldssinnehåll i förhållande till män med tyngdpunkt på versionen Thir13en Ghosts från 2001.  

I min B-uppsats gjorde jag en jämförande analys av Psycho från 1960 och remaken som 

gjordes på den 1998. Det är därför intressant att försöka gå mer på djupet nu i en analys av 

andra filmer och väga in fler aspekter. Hur genus, våld och andlighet gestaltas i en film från 

1960-talet och hur det ser ut i en mer samtida produktion.   

Jag kommer i denna studie lägga tyngdpunkten på genusframställningar, och då framför allt 

hur det kvinnliga könet gestaltas, hur det tar uttryck i filmerna gällande sexualitet, våld och 

andlighet. Jag vill ta reda på om det finns betydande skillnader på hur genusrepresentationen 

ser ut i scener när ett ockult och andligt innehåll skildras, och om det finns uppenbara 

skillnader på hur våldet utförs, vilka förövarna och offren är samt varför det ser ut som det 

gör. Men jag kommer även se om det finns andra tendenser gällande våldsinnehållet, och 

försöka reda ut hur andligheten som sådan skildras i filmerna. Hurivida framställningen och 

fokus på just spiritualitet och religiositet har förändrats märkvärt. Eftersom det rör sig om 

filmer med andlighet och spöken som tema, är det speciellt intressant att se hur detta gestaltas 

i filmer med samma huvudsakliga handling, men som är gjorda med ett mellanrum på ungefär 

40 år. Vad filmskaparna har valt att göra annorlunda samt vad detta kan bero på. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att försöka fastställa vilka betydelsebärande skillnader det finns 

gällande hur kvinnor framställs i filmerna och framför allt i scener som skildrar sexualitet, 

våld och andlighet/ockultism i originalfilmen 13 Ghosts (1960) och nyinspelningen Thir13en 

Ghosts (2001). Det finns även ett syfte att se vad det finns för skillnader mellan hur män och 

kvinnor gestaltas när de är involverade i ockulta praktiker och andra övernaturliga 

sammanhang i filmerna samt hur könsrepresentationen ser ut i scener med våldsinslag. Syftet 

är även att analysera om det finns stora skillnader, förutom genusrepresentationen, i hur våldet 

skildras samt hur det övernaturliga i filmerna gestaltas.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Vad finns det för betydelsebärande skillnader gällande hur kvinnor gestaltas i scener 

med våldsinnehåll i filmerna 13 Ghosts (1960) och Thir13en Ghosts (2001)?  

 Vad finns det för betydande skillnader mellan 13 Ghosts (1960) och Thir13en Ghosts 

(2001) gällande hur män och kvinnor skildras i scener med andligt och spirituellt 

innehåll?  

 Vilka betydande skillnader kan man utröna i filmerna gällande genusframställningen, 

scener med våldsinnehåll och andlighet överlag? Det vill säga vad det finns för 

betydelsebärande skillnader i hur kvinnor framställs, hur våldet skildras samt hur 

andlighet och spiritualism framställs oberoende av varandra i 13 Ghosts (1960) och 

Thir13en Ghosts (2001).  
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2. Material och avgränsning 

Eftersom att det rör sig om många timmar film måste fokus läggas på vissa aspekter av 

innehållet. Jag har därför som beskrivet ovan valt att koncentrera mig på tre olika områden, 

det vill säga genus/sexualitet, våldsskildringar samt andlighet/spiritualitet.   

Gällande genus och sexualitet har jag valt att rikta in mig på framförallt hur kvinnor gestaltas 

i originalet och jämföra med hur det ser ut i nyinspelningen. Om det finns stora skillnader vad 

gäller objektifiering och stereotypa framställningar. 

När det kommer till att analysera våldskildringarna så vill jag framförallt jämföra hur våldet 

skildras, det vill säga om det finns tydliga skillnader i hur brutalt våldet är och om det finns 

skillnader i hur våldet utövas ur ett genusperspektiv.  

Andligheten är något mer invecklad, men jag vill i synnerhet rikta uppmärksamheten mot det 

som skiljer filmerna åt vad gäller gestaltningen av det andliga/spirituella och ockulta 

praktiker. Eftersom det nästan skiljer sig ett halvt sekel mellan filmernas produktion så vill jag 

ta reda på hur andligheten visualiseras i de båda filmerna, om man kan skilja en tydlig 

förändring i hur detta tar uttryck. Även här kommer ett genusperspektiv in, och fokus kommer 

att läggas på hur män och kvinnor gestaltas när de utövar eller på något annat sätt är 

involverade i ockulta praktiker och sammanhang. Jag kommer referera till detta som andlighet 

och spiritualism samt övernaturliga- och ockulta fenomen.  

Då det i versionen från 2001 finns större skillnader på hur män och kvinnor framställs när de 

utövar ockulta praktiker, hur våldsskildringarna ser ut samt hur de övernaturliga fenomenen 

gestaltas beroende på kön har jag även valt att lägga en del fokus på genusframställningen i 

nyinspelningen.  

På grund av utrymmesskäl i uppsatsen har jag valt att inte lägga fokus på vissa karaktärer som 

jag inte anser är avgörande för denna studie. Det som utelämnas är bland annat en analys av 

tillkommande karaktärer i nyinspelningen som barnflickan Maggie och en mer djupgående 

analys av karaktären Kalina, även om den senare nämns i framför allt kapitlet om Genus och 

det ockulta. Jag har även valt att inte gå djupare in på karaktärer som till exempel fadern och 

sonen i familjen då mitt fokus främst ligger på hur kvinnor i filmen framställs. Där har jag 
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valt att lägga absolut störst fokus på dottern i familjen då hon är en viktig karaktär när det 

kommer till att fastställa betydande skillnader på hur kvinnor framställs i de olika filmerna. 

Jag har även lagt en hel del fokus på hur en ny karaktär, en kvinnlig ande, framställs i 

versionen från 2001, då det till stor del avspeglar hur pass stora skillnader det finns mellan 

filmerna vad gäller objektifiering av kvinnokroppen och myter om det kvinnliga könet.  

Jag kommer inte lägga större fokus på om själva narrativet ändrats, utan jag vill istället 

koncentrera mig på dessa tre aspekter. Om det däremot har skett en stor förändring i narrativet 

som innebär att det får en annan innebörd för filmen inom någon av dessa tre aspekter, 

kommer detta i så fall att uppmärksammas.  

Kort beskrivning av handlingen i filmerna följer:  

13 Ghosts (1960): En familj får ärva ett hemsökt hus av en släkting, Cyrus Zorba. Cyrus var i 

livet en samlare av andar/spöken och familjen efterlämnas förutom huset ett par speciella 

glasögon som gör att de 13 spöken som finns i huset blir synliga vid användning. Advokaten 

Benjamen hjälper dem till rätta och har för avsikt att komma över pengarna som han vet 

Cyrus gömde någonstans i huset innan han dog. Han börjar uppvakta dottern Medea i ett 

försök att åstadkomma detta. Familjen flyttar in och konstiga saker inträffar, andar 

uppenbarar sig, föremål svävar omkring och saker faller ner. Sonen i familjen, Buck, hittar 

pengarna och luras av Benjamen att inte berätta om detta för resten av familjen. Det slutar 

med att Benjamen försöker döda Buck för att behålla hemligheten med blir då attackerad och 

själv mördad av Cyrus ande.  

Thir13en Ghosts (2001): En familj får även här ärva ett hus efter en släkting, Cyrus Kriticos, 

efter att de själva varit med om en husbrand då modern, Jean, i familjen omkom. De får hjälp 

av advokaten Benjamen som visar dem huset men vars egentliga avsikt är att komma över en 

större summa pengar som finns i huset. Redan vid deras första besök attackeras de av de tolv 

andarna som finns i källaren efter att de lyckats ta sig ur fångenskapen. Det visar sig senare 

att Cyrus aldrig avlidit, utan att han har lockat familjen till platsen i ett försök att få pappan i 

familjen, Arthur, att offra sig för sin familj och därav bli det trettonde spöke som behövs för 

att Cyrus plan skall kunna sättas i verket. Han har byggt en kopia av en uråldrig maskin på 

platsen som ska få honom att kunna se in i framtiden och ge honom en oerhörd makt, och de 

tretton spökena behövs för att maskinen ska kunna fungera. Istället blir han själv offer för 
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spökenas vrede och förgörs i slutskedet av filmen när han kastas in i maskinens roterande 

axlar av de andar han har tillfångatagit.    

 

3. Tidigare forskning och teoretisk ram 

I min B-uppsats gjorde jag en jämförande analys av filmerna Psycho från 1960 och Psycho 

från 1998. Det jag huvudsakligen kom fram till som är användbart att ha i åtanke i denna 

uppsats och närma mig mer på djupet, behandlar framförallt genusfrågor i filmerna. I den 

analysen kunde man tydligt urskilja en ökande sexualisering. Trots att det var en så kallad 

scen för scen- remake, där remaken nästan exakt följer samma narrativ, hade scener lagts till 

där innehållet kan tolkas som betydligt mer sexuellt betonat och direkta sexuella handlingar 

var tydligt exponerade. Även våldscenerna fick större utrymme i remaken och skildrades mer 

brutalt, då det bland annat var en större mängd blod vid attackerna och mer distinkta 

gestaltningar av själva våldsutövandet.   

 

3.1 Teorier om våld i film samt genusrepresentation i våldsscener 

Teoretiker som berör våld i film finns det gott om, och med mitt fokus främst på hur våldet i 

filmerna ser ut ur ett genusperspektiv är det främst feministiska filmteoretiker som är 

relevanta. Karen Boyle skriver en hel det om detta i sin bok Media and Violence, och tar fasta 

på Laura Mulveys teorier och det som kallas för The Male Gaze, det vill säga att män (både de 

manliga karaktärerna och männen i publiken) ser på kvinnor i film med en objektifierande syn 

och att detta i sin tur skapar en illusion av makt (Boyle 2005: 124-128). Hon menar att 

kvinnors makt i film ibland sexualiseras för att män känner sig hotade av det andra könets 

växande styrka, och att kvinnors utövande av våld därför ofta porträtteras som sexigt (Boyle 

2005: 151-156). Hon menar även att kvinnors våldsutövande tenderar att förklaras i film, att 

en bakgrund ges till varför de är våldsamma, till skillnad från mäns våldshandlingar som 

oftare förblir oförklarade (Boyle 2005: 157-158). Detta är högst relevant då jag i min studie 

kommer försöka fastställa hur det skiljer sig mellan män och kvinnors utövande av våld i 

filmerna och hur genusframställningen ser ut i scener med våldsinnehåll.  
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Andra teorier som berör våld på vita duken finns till exempel i Göran Bolins bok Filmbytare, 

en studie om unga mäns användning av våldsamma filmer. Där menar han att publikens smak 

ständigt förändras och att filmer tenderar att bli mer våldsamma med tiden, att filmer som 

tidigare upprörde inte skapar samma uppståndelse idag hos framförallt ungdomar (Bolin 

1998: 133-138). Han tar även upp det faktum att filmer med mer extremt skildrat våld idag 

blivit allt vanligare och mer lättillgängligt, då filmer med sådant innehåll visas på tv och finns 

till försäljning på vanliga affärer (Bolin 1998: 229-233). Ur ett jämförande perspektiv är detta 

mycket intressant, då jag i denna studie vill undersöka om våldsskildringarna skiljer sig 

kraftigt i originalet och remaken.  

 

3.2 Teorier om genus och sexualitet  

Madeleine Kleberg skriver i sin bok Genusperspektiv på medie- och 

kommunikationsvetenskap om att det idag finns en större mängd av det som kan klassificeras 

som sexuellt innehåll i medierna. Hon menar att sex har fått ett större utrymme i medierna 

men även att det som tema har fått en större plats i handlingen (Kleberg 2006: 20,41). Detta är 

av vikt då det är intressant att se hur det ser ut i filmerna från olika tidsepoker. Hon har även 

teorier om stereotypa representationer i medierna. Där syftar på den feministiska forskningen 

som hävdar att vissa grupper generaliseras och ofta bär drag av nedvärderande karaktär, och 

att dessa binära oppositioner bidrar till ett ”vi och dem”- tänkande där det ena anses vara 

normalt, det manliga, och det andra, det kvinnliga, är avvikande. Hon tar också upp att 

mäktiga kvinnor tenderar att uppmärksammas för sitt utseende och att det ibland sker en 

sexualisering av deras person (Kleberg 2006: 16-18). I min studie är detta viktigt då jag vill se 

vad det finns för stereotypiseringar av kvinnor och hur de framställs.  

Laura Mulvey har skrivit en uppmärksammad artikel; Visual Pleasure and Narrative Cinema 

(1975) där hon menar på att kvinnors roll i en films narrativ är en passiv sådan, medan 

männen är aktiva i sina roller. Hon har även teorier om det hon kallar för The Male Gaze, 

nämligen att kvinnornas karaktärer till störst del finns med i filmen för publikens och 

männens objektifiering, något som går under termen to-be-looked-at-ness (Braudy, Cohen 

1999: 837-842). I min studie vill jag analysera hur kvinnors kroppar kan objektifieras i film 

och då är Mulveys teorier av stor relevans.  
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Elisabeth D. Cowie skriver i sin bok Representing the Woman: Cinema and Psychoanalysis 

en hel del om Laura Mulveys teorier om looked-at-ness och The Male Gaze men är något 

skeptiskt då det inte erbjuds någon mellanväg. Det finns inte något så ensidigt som Mulveys 

teorier om kvinnors objektifiering, människor har olika föreställningar om vad som anses vara 

sexuellt. Istället lägger hon större fokus på Freudianska teorier om fetischism och publikens 

fantasi (Cowie 1997: 169-171). Men hon menar att en film kan frammana vissa tankar hos 

publiken, och leda denna till att ha särskilda förväntningar, genom sitt narrativ och filmens 

mise en scéne- det vill säga allt som syns i bild (Cowie 1997: 261-265).  I en filmanalytisk 

studie som denna är det intressant med teorier om hur kameravinklingen kan påverka hur 

publikens förväntningar ser ut och vad som är i bildens fokus.  

I Feminist Film Theory presenterar Shohini Chaudhuri olika framstående huvuddrag inom 

feministisk filmteori. Hon tar upp Laura Mulvey som en viktig teoretiker men även andra 

intressanta perspektiv. Bland annat nämner hon det som Elisabeth D. Cowie berör gällande 

kameravinkling. Hur kvinnors kroppar oftare än mäns fetischeras, det vill säga hur specifika 

kroppsdelar på den kvinnliga kroppen tenderar att objektifieras, då bland annat genom close-

ups och in zoomningar. Detta menar hon bland annat sker därför att de kvinnliga karaktärerna 

i film ofta värderas efter vad deras utseende konnoterar (Chaudhuri 2006:37).  

 

3.3 Teorier om andlighet samt genus och det ockulta 

Emily D. Edwards skriver i Metaphysical Media – The Occult Experience in Popular Culture 

om att samhällets intresse för det övernaturliga återspeglas i filmer och annan populärkultur. 

Hon menar även att det finns ett större behov hos människor idag att känna en tilltro till 

övernaturliga fenomen då det genom vetenskapen på ett sätt gått förlorat. Hon anser att detta 

är en slags uses- and gratification modell där publiken finner ett sorts stöd i att se på filmer 

med spirituellt innehåll, och för att kunna tackla funderingar kring vissa livsbejakande frågor. 

Hon skriver även om en ny typ av ockult tradition i form av New Age, Wicca och andra 

spirituella rörelser som gjorde inträde på slutet på 1900-talet och att det i sin tur gjorde 

avtryck på det mediala innehållet (Edwards 2005: 10-16). Hon har också relevanta teorier som 

berör de stereotyper som finns gällande manligt och kvinnligt i filmer med ett ockult innehåll. 

Hon menar nämligen att kvinnliga karaktärer oftare utövar ockulta praktiker i film med 
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anledning av att de vill uppnå personliga mål, så som skönhet eller kärlek, medan män snarare 

har världsherravälde som syfte med sitt utövande (Edwards 2005: 127-129).  

Carrol L. Fry skriver i Cinema of the Occult- New age, Satanism, Wicca and spiritualism in 

Film även han om hur det nya andliga tänkandet som finns hos människor ger avtryck på hur 

religion och spiritualitet framställs i filmer. Han menar på att dagens masspublik söker svar på 

existentiella frågor och har ett ökat intresse för andra typer av andlighet än de traditionella 

religionerna. Som till exempel New Age och en ny typ av spiritualitet som kom i slutet på 

1960-talet, som i sin tur gjorde att många filmmakare blev inspirerade av detta (Fry 2008: 26-

27). Just de tankar som finns om den nya spiritualismen är intressanta i en jämförelse av en 

film som gjordes innan den New Age-inspirerade traditionen fick större spridning och en film 

som gjordes efter dess intåg.  

Tom Ruffles menar i sin bok Ghost Images- Cinema of the afterlife att skräckfilmer tar upp 

och speglar ämnen som samhället inte riktigt vågar ta ställning till, medborgarnas kollektiva 

rädslor. Just filmer med spöken som teman reflekterar just de rädslor människor har för vad 

som händer efter döden, en oro för en kommande icke-exsistens, och dessa filmer kanske är 

ett av de få sätten som finns för att kunna hantera och fundera över dessa frågor (Ruffles 

2004: 1-10). Där kan paralleller dras till Emely D. Edwards teorier om en slags uses- and 

gratification modell, att människor idag har ett slags behov att titta på filmer som behandlar 

frågor och funderingar om livet efter döden (Edwards 2005: 10-16). Han nämner tretton olika 

roller spöken tenderar att ha i filmer där de förekommer (Ruffles 2004: 56) Det som är 

intressant ur ett jämförande perspektiv är spökena i originalet och remaken inte har samma 

typ agenda och roller. Vidare skriver han att spöken i nutida filmer tenderar att ha en specifik 

agenda, att det inte sällan är en identifierbar person som strävar efter något. Medan de i 

tidigare filmer ofta inte har sådana mål och om det finns så blir det inte helt tydligt om de har 

en roll som objekt eller subjekt (Ruffles 2004: 56-61). Han nämner även att kvinnliga spöken 

i film mestadels antingen är förföriska eller utgör ett hot gentemot männen. Han menar på att 

detta oftast gestaltas så i förhållande till manliga karaktärer för att det skapar möjlighet till 

objektifiering på grund av en manlig rädsla för kvinnlig självständighet (Ruffles 2004: 96). 

Detta är av stor relevans då jag vill undersöka hur genusrepresentationen ser ut när det 

övernaturliga gestaltas.  
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Det finns en mängd olika teoretiker som hävdar att man kan se en ökning av andligt och 

övernaturligt innehåll i medierna idag. Exempelvis skriver Marina Warner om att media fyller 

en nästintill religiös funktion för människor idag i sin bok Phantasmagoria (Warner 2006: 

226-335). Hon har också teorier om att många apokalyptiska skildringar, med 

Uppenbarelseboken som främsta inspiration, har fått en stor ökning i modernare 

populärkultur. Hon menar att detta återspeglas i medierna då katastrof- och apokalyptiska 

teman inte sällan spelar en roll i moderna filmer idag (Warner 2006: 355-358). Detta är 

intressant eftersom framför allt nyinspelningen Thir13en Ghosts (2001) har en större mängd 

religiösa anspelningar och består av ett mer komplext andligt innehåll.  

 

4. Metod - Semiotisk analys och hermeneutik  

Semiotik betyder i stora drag läran om tecken och Ferdinand de Saussure spelar en betydande 

roll i detta då han menade att ett tecken består av det betecknande (själva ordet, uttrycket för 

något) och det betecknade (det som ordet refererar till, det vill säga det tankemässiga 

innehållet). Dessa förbindelser mellan tecken och föreställningarna gällande tecknens 

betydelse sker naturligt då de är en del av det system av koder och konventioner som finns i 

en gemensam kultur (Gripsrud 2002: 139-140). Detta är intressant när man gör en analys då 

det kan vara bra att reflektera över vad det finns för koder i vår kultur, och vad vi har för 

förförståelse kring ett specifikt teckens betydelse.  

Men för att kunna analysera filmerna på ett bra sätt kommer jag använda mig av semiotisk 

metod och analys, och då främst Roland Barthes beteckningar denotation, konnotation och 

myt som är en vidareutveckling av Saussures definitioner. Denotation står för tecknets 

uppenbara betydelse, det vill säga det man ser och tecknets bestämda definition. Konnotation 

avser tecknets betydelse det har för personen som tolkar, alltså den mening som uppstår när 

tolkarens värderingar möter tecknets uppenbara innebörd. Med beteckningen myt menar 

Barthes det som i en kultur uppfattas som norm, till exempel vad som är typiskt manligt och 

kvinnligt (Fiske 1997: 117-126). Genom att använda mig av dessa beteckningar kan jag i min 

analys urskilja vad som är tecknens direkta betydelse, men också den mening som skapas en 

specifik kontext vid användning av vissa tecken och ett utelämnande av andra.  



Jaana Vickhoff, V12MJKAND. jaana_wickhoff@hotmail.com 

Stockholms Universitet, Journalistikvetenskap 2012 

Institutionen för mediestudier, enheten för journalistik, medier och kommunikation 

C- Uppsats, handledare Kristina Stenström 

 

13 
 

Feministiska filmteoretiker använder sig ofta av Roland Barthes semiotiska metoder för att 

kunna analysera kvinnan som tecken i film. Det innebär bland annat att man kan tänka på 

kvinnan i denotativ mening, det vill säga som det ena av två kön, men också det som det 

kvinnliga tecknet konnoterar, till exempel ”det andra könet”, det objektifierade könet, det 

feminina och så vidare. Myten om hur kvinnan är förstärks genom den stereotypa bild som 

ofta ges av det kvinnliga könet i framför allt Hollywoodproduktioner (Chaudhuri 2006:26; 

Creed 1987:300). Detta kommer jag använda mig av i min analys av genusframställningen, 

framförallt vad gäller stereotypiseringen av kvinnor samt det Barthes kallar för myter om vad 

som anses vara typiskt kvinnligt och manligt. Men det kommer till användning även i andra 

aspekter, vad olika tecken denoterar och konoterar och vad det existerar för myter gällande 

avseenden som rör just genus, våld och andlighet.  

När jag ska göra min analys kommer jag först se de båda filmerna i kronologisk ordning och 

föra anteckningar av hur filmens handling fortgår för att lättare kunna jämföra de stora 

dragen. För att utröna hur genus, våld och andlighet tar uttryck kommer jag anteckna detta 

men även stryka under och markera klockslaget när det sker något anmärkningsvärt som jag 

senare vill ta upp. När jag sedan påbörjar min analys går jag tillbaka till alla understrykta 

stycken i mina anteckningar och ser på dessa scener igen så att jag är säker på att jag har gjort 

en korrekt iakttagelse. Så fortgår processen och jag kommer att se på filmerna i sin helhet men 

framförallt de partier när det utspelar sig något som jag anser är betydelsebärande för min 

analys.  

Hermeneutiken är också relevant att nämna i en filmanalytisk studie då det i stora drag just 

betyder tolkningslära. Det rör sig om en förståelseprocess, hur man skapar mening och hur 

man når förståelse som i sin tur präglas av den förkunskap tolkaren har och den kulturella 

kontext fenomenet existerar inom. Det som kallas för Den hermeneutiska cirkeln innebär att 

delen bara kan förstås i relation till helheten och tvärtom, och hermeneutiken menar på att 

man måste se till hela kontexten för att förstå ett fenomen. Stor vikt läggs som sagt också på 

tolkaren då det är dennes erfarenheter som spelar in för hur fenomenet tolkas (Gripsrud 2002: 

171-177). Jag kommer inte gå in närmare på förklaring av hermeneutik i studien men anser att 

det är viktigt att nämna då denna analys berör just min tolkning av två filmer och att dessa 

förståelser beror på mina tidigare erfarenheter och förförståelser.  
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5. Resultat och analys 

Som nämnt ovan skiljer sig filmerna på en del uppenbara sätt, såsom teknikens utveckling och 

dess effekter, samt att originalet till exempel är i svartvitt, detta kommer jag inte lägga större 

vikt på. Nysinspelningen följer inte heller exakt samma narrativ som originalet men jag 

kommer endast att uppmärksamma detta när det innebär en ny betydelsebärande mening för 

någon av de aspekter jag har för avsikt att undersöka. När jag hänvisar till en specifik scen i 

filmen kommer jag göra en not i brödtexten som anger vilken tidpunkt i filmen scenen 

utspelar sig.  

 

5.1 Analys av 13 Ghosts (1960) och Thir13en Ghosts (2001) 

Nyinspelningen skiljer sig relativt mycket från originalet. Själva narrativet överensstämmer 

förhållandevis bra med första versionen, men mycket detaljer har ändrats. Huvudkaraktärerna 

är ungefär desamma. I originalfilmen handlar det nästan enbart om familjen som ärver huset 

av faderns farbror Cyrus. Familjen består av två vuxna och deras två barn Medea och Buck, 

hushållerskan (som även är ett medium) samt advokaten Benjamen (den enda förutom Cyrus 

som heter detsamma i förnamn i nyinspelningen, medan de andra fått nya för- och efternamn). 

I remaken är det fler huvudkaraktärer. Det handlar om familjen som ärver huset efter Cyrus, 

det vill säga fadern i familjen Arthur, hans barn Kathy och Bobby, hustrun Jean som dör i 

början men som återvänder som spöke, Cyrus- som har större utrymme och inte är med endast 

som spöke likt originalet, Cyrus medhjälpare och mediet Dennis, kvinnan Kalina som till en 

början motarbetar Cyrus samlande av spöken, samt familjens barnflicka Maggie. 

 

5.2 Genus och våldsskildringar 

En halvtimme in i remaken är advokaten Benjamen i källaren i det nya huset och letar efter 

något. Han passerar glasväggar med fångade själar längs med korridoren och går snabbt förbi 

de två första, en man med trasigt ansikte och en pojke med en pil genom huvudet, med frågan 

om vad de glor på. Bakom den tredje glasväggen står en naken nerblodad ung kvinna med 
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stora bröst, varpå Benjamen stannar och kommenterar ”Nice tits”. Hon gör ett utfall och han 

hoppar till, säger ”What´s the matter honey, bad representation?” (00:31:55). Här är det 

ytterst relevant med Laura Mulveys teorier om det hon kallar för The Male Gaze, det vill säga 

att kvinnokroppen ofta objektifieras för männen i filmen och för publikens skull ((Braudy, 

Cohen 1999: 837-842). Att den kvinnliga anden är naken kan bero på möjligheten till 

objektifiering av hennes kropp. Att Benjamen sedan är nedlåtande och med ett hånflin kallar 

henne för ”honey” konnoterar en stark överlägsenhet hos honom gentemot henne och 

förstärker en myt om kvinnors kroppar som allmän egendom.  

När alla andarnas roll i nyinspelningen senare förklaras (de är alla en del av en zodiak- mer 

om det i kapitlet om det ockulta) beskrivs den unga kvinnliga anden som ”the Angry 

princess”. Hon slipper senare ur sin bur och går mot Benjamen. Med stora läppar täckta med 

utsmetat läppstift, tom blick och skärsår över hela kroppen, över brösten, ansiktet och halsen, 

håller hon en kniv i handen. Benjamen backar undan och kläms då ihjäl av ett par dörrar som 

går igen, varpå hon drar lite på mungiporna och beger sig till badrummet där Kathy står och 

speglar sig (00:33:40). I scenen som följer står Kathy och drar fingrarna genom håret, hon ler 

stort. Det filmas i slow motion och den kvinnliga anden glider upp bredvid, härmar Kathys 

rörelser och ser sig själv i spegeln med stora ögon. Kathy fortsätter att se på sin spegelbild 

med lyckligt ansikte, upprymd och glad över det exklusiva badrummet i anslutning till hennes 

sovrum och vad hennes spegelbild visar. Hela scenen här denoterar en bild av två kvinnor 

som speglar sig, den ena ett sargat spöke, den andra en ung kvinna. Men den konnoterar något 

helt annat, en känsla av att kvinnorna är otroligt upptagna med sitt utseende och att den ena 

känner lycka över sitt vackra yttre medan den andra känner sorg. Kathy vänder sig om och 

drar undan duschdraperiet, sätter på kranen och sköljer sina händer och ansikte. Kameran 

fokuserar på Kathys öppna leende mun och hals, och eftersom det filmas i slow motion höljs 

scenen ett sensuellt skimmer. Att kameran zoomar in på en specifik del på kroppen kan enligt 

Shohini Chaudhuri bero på att kvinnors kroppar ofta tenderar att fetishiseras i film (Chaudhuri 

2006:37). Det är alltså vanligare att det sker när det gäller det kvinnliga könet och en scen 

med en sådan typ fokus på hennes öppna mun med vatten rinnande längs med kinderna, kan 

absolut kategoriseras som en sexuellt laddad scen. I badkaret får publiken se hur den döda 

kvinnan sitter i vattnet och ser på Kathy, vattnet är blodigt, det står ”I´m sorry” skrivet på 

golvet med blod, hon höjer kniven för att hugga men då det knackar på dörren hinner Kathy 

kliva undan innan hon träffas av kniveggen (00:36:55).  
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Det som driver den nakna kvinnliga anden i nyinspelningen verkar till en del vara att hennes 

yttre skönhet gått förlorad, och att hon själv mördats av någon som sporrats av hennes 

utseende då hon har skärsår i ansiktet, magen och brösten samt ett som klyver ena bröstvårtan. 

Det är inte skärsår som går rakt in i kroppen, utan mer ytliga som för att omintetgöra hennes 

skönhet. Att hon sedan betraktar Kathy i spegeln och härmar hennes rörelser, kan ses som 

tecken på att hon tänker tillbaka på en tid när hon själv betraktade sin spegelbild med glädje 

och inte sorg. Hela scenen med de två kvinnorna i badrummet, en fördärvad och en ung och 

vacker, konnoterar en bild av att kvinnors främsta mål är att just vara vacker. Det som verkar 

vara en drivande kraft hos den mördade kvinnan är just hennes berövade skönhet. Paralleller 

kan dras till Emely Edwards teorier om manliga och kvinnliga stereotyper i filmer med ockult 

innehåll (mer om det nedan), att kvinnor utövar magi för mer personliga och yttre faktorer och 

ändamål medan män tenderar att göra det för att uppnå makt och status (Edwards 2005:128). I 

det här fallet rör det sig inte om ockult utövande men anden, som är ett ockult väsen, drivs av 

en kvinnligt stereotypisk faktor som yttre skönhet. 

Detta kvinnliga spöke, Den Arga Prinsessan, är tydligt exponerad under stor del av filmen 

och är en av de andar som ges störst visuellt utrymme. Det kan kopplas ihop med det som 

Tom Ruffles menar, att kvinnliga spöken ofta gestaltas som förföriska för männens möjlighet 

till objektifiering för att underminera kvinnans maktposition (Ruffles 2004:96). Hon är 

egentligen inte flörtig mot männen, men det faktum att hon är naken under hela filmen måste 

ändå fylla en sådan liknande funktion. Även Karen Boyle har liknande teorier i Media and 

Violence, då hon beskriver att kvinnors våldsdåd ofta sexualiseras som ett sätt att underminera 

hennes makt (Boyle 2006: 151-156). Detta är ett tydligt exempel på hur det kan se ut. 

Eftersom att den kvinnliga anden är naken igenom hela filmen, alltså även när hon använder 

sig av våld, är det ett ytterst påtagligt sätt att göra hennes våldshandlingar sexuellt laddade.  

Hon är uppenbarligen sorgsen över sin förlorade skönhet och avundsjuk på Kathys bevarade 

yttre. Att kameran visar att det står skrivet ”I´m sorry” med blod på golvet sekunderna innan 

hon tänker hugga Kathy med kniven, är tecken på att hon kan sätta sig in i den andres 

situation. Att hon är ledsen för det hon tänker utsätta den andra kvinnan för, eftersom hon 

blivit utsatt för det själv, men känner ett behov av att göra det ändå. Hennes bakgrund 

förklaras dock aldrig utförligt, det är mer av en tolkningsfråga, men hon är den enda av 

andarna vars historia ges något av en förklaring i och med det som är beskrivet ovan. Detta 

kan höra ihop med det som Karen Boyle menar, att kvinnors våldsutövande tenderar att 
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förklaras i högre grad än männens då det är mindre accepterat att kvinnor skulle utföra 

våldshandlingar oprovocerat och utan anledning (Boyle 2005: 157-158).  

Att hon är naken och får relativt mycket utrymme i filmen, kan tänkas hänga ihop. Det kan 

relateras till det Laura Mulvey skriver om i Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), 

och det hon åsyftar med sin term to-be-looked-at-ness. Det vill säga att kvinnors främsta roll i 

en films narrativ ligger i att vara passiv och visas upp för publikens objektifiering och nöje 

(Braudy, Cohen 1999: 837-842). Detta är relevant då det är en sådan tydlig exponering av 

kvinnokroppen i nyinspelningen. Men det finns ändå anledning att vara något kritisk till 

Mulveys teorier då hon även menar att kvinnors passiva roll och agerande i filmen endast har 

en poäng då det i sin tur påverkar hur männen i filmen agerar (Braudy, Cohen 1999: 837-

842). Detta kvinnliga spöke agerar helt på eget initiativ och har en agenda som inte direkt 

påverkar männens handlingar. Det är inte alltid så svart på vitt som Mulvey framställer det, 

och just i det här fallet så agerar den kvinnliga anden på eget bevåg och kan inte anses inta en 

passiv roll. Hennes karaktär är nödvändig för att fylla den plats i Zodiaken som krävs för att 

Cyrus ska uppnå sitt mål, men så är även de andra elva andarna och just detta kan inte delas 

upp i manligt och kvinnligt. De är alla verktyg, objekt, som någon annan använder för egen 

vinning.   

Elisabeth Cowie skriver i sin bok Representing the Woman: Cinema and Psychoanalysis om 

Mulveys teorier och att dessa har en poäng då en bild ges av kvinnor som konnoterar just 

denna looked-at-ness, men att de inte erbjuder någon mellanväg. Hon menar att det istället rör 

sig mer om personliga fetischer och att publik samt regissör alla har olika idéer om vad som 

konnoterar en viss känsla eller exaltering av vad som visas i bild (Cowie 1997: 169-171). Hon 

menar att detta är högst personligt och man inte kan utgå från att alla har en och samma bild 

om vad som anses vara sexuellt, det existerar i var och ens egen föreställningsvärld. Dock kan 

regissören i en film locka fram specifika konnotationer och vissa typer av förväntningar hos 

publiken genom filmens mise en scéne. Det vill säga hur disponering och narrativ ser ut, till 

exempel hur vissa kameravinklar och in-zoomningar kan frammana en viss känsla hos 

publiken om vad som skall komma och var fokus ligger (Cowie 1997:265).  

I en jämförelse av de båda filmerna så kan man konstatera att kvinnor inte på långa vägar är 

lika objektifierade i originalet som i remaken. Där förklaras inte vilka andar som är manliga 

eller kvinnliga, antingen för att det inte är relevant eller för att det helt enkelt var tekniskt 
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svårt att gestalta andarna så att det framgick vilket kön de hade, och det finns ingen 

exponering av kvinnokroppen överhuvudtaget. Därför är Marianne Klebergs teorier om den 

ökade sexualiseringen i media högst relevant, då hon menar att det finns en stark ökning av 

sexuellt innehåll i media idag, och även att sex som själva tema i media har fått större 

utrymme (Kleberg 2006: 20,41).  

Det sker många attacker på människorna i huset utförda av de fångade andarna, men även här 

finns det skillnad på hur det går till när det gäller manligt och kvinnligt och hur attackerna ser 

ut i de olika filmerna. Dottern i familjen i originalet, Medea, skräms i en scen av en varelse 

som står gömd bakom en gardin i hennes sovrum. Varelsen, ser ut att vara någon form av 

levande död, rör vid hennes axel när hon närmar sig fönstret varpå hon skriker högt och 

springer ut till sin omfamnande pappa (00:46:10). Det visar sig senare ha varit advokaten 

Benjamen i ett försök till att skrämmas. Detta är en av de verkligt få attacker som sker i 

filmen och det finns egentligen inte mycket att anmärka på den då den är relativt oskyldig. 

Medea skräms när hon ska sova och har ett vitt nattlinne på sig som är långt och högt urringat.    

När däremot dottern i familjen i remaken attackeras sker det betydligt mer brutalt och med ett 

starkt objektifierande av hennes kropp, därav kan paralleller dras till det Laura Mulvey 

refererar till som looked-at-ness beskrivet här ovan (Braudy, Cohen 1999: 837-842). Kathy 

blir övermannad av ett annat kvinnligt spöke, ”Sjakalen”. Hon kastas till marken och dras 

längs med golvet upp mot väggen, där Sjakalen river henne över hela kroppen. Tröjan och 

linnet rivs sönder och kameran zoomar in på den svarta Bh:n som skymtas under. Pappan 

Arthur greppar tag i hennes ben och hon dras åt två håll, hängandes horisontalt med 

sönderrivna kläder, innan hon slutligen kommer loss (00:48:50). Att kameran zoomar in på 

Kathys bröst redan innan anden river sönder hennes linne, kan förstås i det sammanhang som 

Elisabeth Cowie tar upp när det gäller vad publiken lägger sitt fokus och vad de har för 

förväntningar på vad som skall komma härnäst (Cowie 1997:265). Det förekommer ingen 

sådan fokus eller kameravinkling på en specifik kroppsdel när det gäller attacker i 

originalfilmen eller när männen i nyinspelningen utsätts för fysiskt våld. Precis detta kan man 

även läsa om i Feminist Film Theory av Shohini Chaudhuri där hon skriver att kvinnan som 

”erotiskt spektakel” är den perfekta fetischen. Att kameran fetischlikt uppmärksammar 

specifika delar av kvinnans kropp med hjälp av close-ups. Mer precist skriver Chaudhuri om 

hur detta är typiskt för kvinnliga hjältar och inte manliga, för att den kvinnliga karaktärens 

värde framför allt ligger i hennes yttre, hennes skönhet (Chaudhuri 2006:37). Detta stämmer 
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väl in på både Kathys attack beskriven ovan, men även på det kvinnliga spöket som går naken 

igenom hela filmen. Även när hon visar på styrka och attackerar någon i huset, så kommer 

man inte ifrån att fokus främst ligger på hennes kropp och inte på handlingen hon utför. Att 

Kathys linne rivs sönder med kamerans fokus på just det, upplevs också som en stereotypisk 

scen som värderar de kvinnliga karaktärerna efter vad deras utseende konnoterar, och det 

förekommer till exempel aldrig i filmen att männen som attackeras får sina kläder 

sönderrivna.  

 

5.3  Genus och det ockulta 

Emely D. Edwards skriver om manliga och kvinnliga stereotyper i populärkultur vad gäller de 

som utövar magi, och menar att kvinnor ofta framställs som att de gör just detta för personliga 

ändamål. Till exempel med önskan om att få en man att bli kär eller andra mer personliga skäl 

snarare än värdsliga och att de drivs av fåfänga eller begär. Medan män med ockult kunskap 

utövar magi för att uppnå större mer mål, så som världsherravälde eller annan typ av makt 

(Edwards 2005:128). Detta blir tydligt i nyinspelningen där framförallt Cyrus har ett klart mål 

med sina magiska praktiker till skillnad från originalet där det inte framgår tydligt vad hans 

samlande av andar har för mening. I remaken är det framför allt två karaktärer som passar bra 

in i denna mall och det är just Cyrus samt Kalina, kvinnan som till en början motarbetar Cyrus 

och försöker hindra honom i hans arbete. Cyrus har ett stort maktbegär och han har en önskan 

om att bli den mäktigaste mannen på jorden. Det visar sig sedan i slutskedet av filmen att 

Kalina hjälpt honom i ett försök att manipulera pappan i familjen att offra sig för att Cyrus ska 

kunna nå sitt mål. Detta har hon gjort för att hon i själva verket är förälskad i honom. De 

kysser varandra och hon ser bedjande på Cyrus när han knuffar henne ifrån sig, och säger att 

hon har gjort allt för hans skull, medan han inte visar något som helst intresse för henne när 

han fått vad han vill ha. Detta passar väl in på det som Edwards tar upp ovan. Den kvinnliga 

karaktären med magiskt kunnande utövar detta i syfte att få den man hon älskar, för att hjälpa 

honom på hans väg att skapa sig makt. Det är överlag en stereotypisk skildring av kvinnor och 

förstärker myten om att kvinnan skulle vara mindre betydelsefull och endast ha som mål att 

hjälpa mannen till framgång. Just Cyrus sätt att knuffa Kalina ifrån sig när hon gett honom det 

han vill ha, medan hon förvirrat ser på honom, konnoterar även det en känsla av att det är han 

som är betydelsefull och hon endast är en bricka i ett spel som kan kastas bort.  
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En annan intressant detalj som skiljer filmerna åt är att mediet i originalet är en äldre kvinna, 

hushållerskan Elaine, som också är den enda i filmen med magiskt kunnande. Medan det i 

nyinspelningen är en ung man, Dennis. Det kan bero på olika saker. Till att börja med är huset 

inte ett ”vanligt” hus i remaken som det är i originalet, utan det är byggt som en typ av maskin 

med en stor mängd olika funktioner för att kunna bevara alla fångade själar och maskinen 

Cyrus har byggt. I filmen från 1960 flyttar familjen in och bor i huset där den äldre 

hushållerskan stannar kvar och blir en naturlig del i filmens narrativ. Men i remaken hinner 

familjen aldrig bo i huset, allt händer under deras första besök på plats, och det kändes 

möjligtvis inte naturligt att en hushållerska skulle dyka upp och spela en större roll under 

denna korta tid. Det kan också bero på att mediets roll skiljer sig åt i filmerna då hon i 

originalet liknas vid en häxa av sonen Buck. Hon uppfattas som en obehaglig och skum 

person, och bidrar till en oangenäm stämning i filmen, medan detta inte förekommer alls i 

remaken. Där har mediet Dennis blivit indragen i något som han från början inte förstod 

djupet av, och hans karaktär har inte som uppgift att framstå som otäck eller skrämmande. 

Intressant är varför de valde att ändra det från kvinna till man och inte behöll det kvinnliga 

könet på just denna karaktär när alla andra som figurerar i båda filmerna är detsamma. Det 

kan bero på att det tillkommit fler kvinnor i nyinspelningen än män, barnflickan Maggie samt 

Kalina, och någon slags jämnvikt mellan könen var önskvärd. Kalina är också en av tre i 

nyinspelningen som besitter någon typ av kunskap om det ockulta, och skulle mediet också 

vara en kvinna blir det majoriteten kvinnor som förfogar över det magiska kunnandet. Vilket 

skulle ge det kvinnliga könet en slags maktposition. Emely D. Edwards teorier gällande 

stereotyper inom manligt och kvinnligt vad gäller magiska praktiker innebär som sagt att män 

i filmer tenderar att praktisera magi för mer värdsliga anledningar medan kvinnor gör det för 

mer personliga skäl (Edwards 2005:128). Med det i åtanke passar det bättre in i mallen med 

ett manligt medium i remaken då han till en början ville hjälpa Cyrus endast för att han hade 

blivit lovad en större summa pengar, medan hushållerskan i originalet utför seanser och 

använder sitt magiska kunnande av en något mer oklar anledning. Där gestaltas det snarare 

som att hon har en personlig relation till Cyrus och av just den anledningen använder sig av de 

ockulta praktiker som skildras i filmen. 
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5.4  Sexualitet och genus     

Scener i originalet som kan anses anspela på sexualitet finns i stort sett inte, till skillnad från i 

remaken. I den här aspekten skiljer sig filmerna markant och det finns betydligt mer av det 

som kan tolkas som sexuellt innehåll i den nya versionen. För att kunna ta fasta på specifika 

skillnader har jag valt att lägga relativt stort fokus på att göra en närmare jämförelse av hur 

den kvinnliga huvudrollen, dottern Medea i originalet och Kathy i remaken, gestaltas. Det 

skiljer 41 år mellan filmernas produktionsår och det har hänt en hel del gällande hur den unga 

kvinnan framställs.  

I båda versionerna är dottern i familjen ansvarstagande och beter sig mycket moderligt 

gentemot sin betydligt yngre bror. I originalet sker detta trots att modern i familjen är vid liv, 

medan modern är avliden i nyinspelningen. I den senare versionen är det tänkbart att systern 

har tagit på sig den ansvarstagande rollen just därför, medan den äldre versionen utspelar sig 

och är skapad i en tid då det möjligtvis var vanligare att alla kvinnor i en familj tog ett större 

familjärt ansvar, och att det därför inte är något ovanligt med hennes moderliga framtoning.   

I första scenen med familjen i nyinspelningen leker syskonen på gården, det är övertydligt 

framställt hur lyckliga de är och hon uttrycker bland annat att Bobby är den bästa lillebror 

man kan önska sig. Deras föräldrar ser på och pappan säger skrattande att Bobby snart 

kommer vara den starkare av de två syskonen och kunna kasta sin syster över axeln 

(00:09:30). Det är intressant varför de tar med en sådan kommentar, självklart är hon starkare 

nu då hon är hans dubbla ålder, men det anses alltså vara av tyngd att påpeka att det är en 

tillfällig situation, kvinnan som tecken bör alltså inte konnotera en maktposition, snarare 

tvärtom. 

I en annan scen i början av filmen står Kathy och stressar med frukosten till familjen i köket, 

efter att hon har väckt pappan med orden att han missar sin första lektion om han inte går upp 

snart. Hela scenen konnoterar en stereotypisk och klichéartad genusbild då hon får 

representera en gammalmodig myt om att kvinnans roll är att vara en slags husmoder och 

värna om männen och familjen. Bobby läser dödsannonserna i tidningen och Kathy påpekar 

att han borde skaffa sig en hälsosammare hobby. Bobby, som kanske är runt 11 år, svarar med 

att be pappan upplysa Kathy om att det är nyttigt att föra register över döden och avslutar med 
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frasen ”because she´s beeing a real slut about it”, varpå pappan skrattar (00:12:30). Det är 

flera saker som är tänkvärda här. För det första Kathys roll som den ansvarstagande och 

omvårdande kvinnan som sköter husliga sysslor och tar ansvar för familjen. Sedan 

bemötandet hon får av sin bror då hon visar oro för honom och dessutom pappans icke-

befintliga stöd, den nedvärderande tonen och brist på respekt från det andra könet. Den som 

istället rycker in är den andra kvinnan i rummet, barnflickan Maggie, som tillrättavisar Bobby 

och förklarar vad ordet ”slut” betyder, dock med orden att man kan använda ordet ”bitch” 

istället. Att den som tar ställning sedan menar att man kan använda ett annat nedvärderande 

ord som ”bitch” visar på bristfällig respekt och stärker en uppfattning om att de kvinnliga 

skällsorden är okej att använda. Det konnoterar en känsla av att kvinnans ställning inte är lika 

viktig som mannens i det här fallet.  

I originalet förekommer också ett visst missnöje från den yngre brodern mot sin syster när hon 

påpekar att han inte får åka sparkcykel inomhus. Varpå han syftar på hushållerskan som han 

anser ser ut som en häxa, och säger att Medea också kommer växa upp och bli en häxa om 

hon fortsätter tillrättavisa honom på det där sättet (00:16:30). Även här råder en bristfällig 

respekt mot hennes sätt att vara omvårdande. Här används istället för ordet ”slut”, ordet häxa 

som för sin tid säkerligen var nedvärderande, men inte är sexuellt laddat. Att lillebrodern 

använder ett slagord med sexuell mening i nedvärderande syfte mot sin äldre syster i remaken, 

kan relateras till de teorier som finns om ett ökat sexuellt innehåll och att kvinnor i 

maktposition möjligtvis sexualiseras för att männen inte ska behöva känna sig hotade 

(Kleberg 2006: 20,41).  

I originalfilmen börjar systern Medea och advokaten Benjamen att dejta, vilket de inte gör i 

remaken. Där sker det istället bara en snabb utväxling av blickar och leenden dem emellan 

men inte mycket mer än så. Redan vid deras första möte i början av originalfilmen flörtar 

Medea något med Benjamen och ber honom att stanna på middag (00:14:00). Man får senare i 

filmen se när de kommer hem från en dejt och att Medea tackar för en trevlig kväll medan 

Benjamen uttrycker oro för att de ska bo i huset. Det är intressant att fundera över varför de 

har valt att Kathy och Benjamen inte ska dejta i nyinspelningen. Det kan bero på att det inte 

passar in i filmens narrativ lika bra, då de inte hinner bo i huset i denna version och endast 

träffas ett par gånger. De hinner kanske helt enkelt inte. I originalet vill Benjamen åt familjens 

pengar och vill alltså ha en anledning till att vara i huset, så hans intresse i Medea är 

antagligen endast på grund av detta. Trots att detta aldrig är på tapeten i remaken så finns det 
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en energi mellan Kathy och Benjamen i nyinspelningen. När Benjamen visar upp en 

inspelning på datorn för familjen, böjer sig Kathy fram och lägger handen på hans axel, de har 

ansiktena nära varandra och hon ler stort mot honom medan han ser på henne något förvånat 

(00:14:40). Detta sker trots att det inte finns någon fortsatt utveckling av deras relation i 

filmen. Scenen finns möjligtvis bara med på grund av deras relation i originalfilmen, att 

regissören inte ville radera deras intresse för varandra helt och hållet i nyinspelningen. Eller 

för att det helt enkelt skapar en sexuell spänning i filmen som är eftersträvansvärd för att 

fånga en publiks intresse. Om man återigen ska relatera till Madeleine Klebergs teorier om ett 

ökat sexuellt innehåll i medierna (Kleberg 2006: 20,41), så kan man tänka sig att en publik 

förväntar sig ett visst mått av ett sådant innehåll i en klassisk Hollywoodproduktion idag, och 

att en möjlig kärlekshistoria bidrar till ett ökat engagemang hos publiken.  

Vad gäller ideal och utseende hos karaktären Medea och Kathy så kan man helt klart se 

skillnader, vilket inte är så konstigt eftersom det kvinnliga idealet såg annorlunda ut på 60-

talet mot vad det gör idag. Hon är i båda filmerna mörkhårig och ungefär i samma ålder, 

medan Medea i originalet är något rundare och har en page, medan Kathy har långt hår 

uppsatt i tofs och är väldigt smal med stor byst. Självklart skiljer sig kläderna åt, i originalet 

bär Medea ljusa klänningar i nästan alla scener med hög ringning, medan Kathy i 

nyinspelningen bär ett urringat kort rött linne och jeans genom hela filmen. När hon blir 

attackerad, som beskrivs ovan i kapitlet om Genus och våldsskildringar, rivs linnet sönder en 

svart Bh exponeras tydligt. Detta avspeglar vad som kanske kan upplevas som en relativt 

stereotypisk bild av kvinnor som ges i Hollywoodproducerade nutida skräckfilmer. I många 

filmer tenderar de kvinnliga karaktärerna att vara ganska lättklädda. Karen Boyle syftar på 

detta då hon resonerar kring skräckfilmer som hör till slashergenren (filmer med mycket och 

brutalt våld mot vanligvis ungdomar) och menar på att skådespelarna Jennifer Love Hewitt 

och Sarah Michelle Gellar refererat filmen I Know What You Did Last Summer som I Know 

What Your Breast Did Last Summer. Hon menar på att sexualisering av våld mot kvinnor är 

något som är relativt konsistent inom den här typen av filmer (Boyle 2006:132). Även om 13 

Ghosts (1960) och Thir13en Ghosts (2001) inte hör till just slashergenren så hör de till genren 

skräck som slasherfilmer anses vara en subgenre till, och vissa liknande tendenser i 

framförallt nyinspelningen kan urskiljas.  

Den vita färgen som Medea bär i stora delar av filmen brukar förknippas med oskuldsfullhet 

och en kvinna som bär vita kläder kan konnotera en mer ärbar och oskyldig person. Däremot 
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den svarta färgen, som Kathy bär på sina underkläder, representerar ofta något mer vågat och 

kan möjligtvis tolkas som en indikation på att den modernare Kathy inte är fullt så oskuldsfull 

och kanske rentav mindre jungfrulig än Medea i originalet. Att Kathy även bär kort rött linne 

genom hela filmen kan ytterligare förstärka den känslan samt konnotera en föreställning om 

passion och kan möjligtvis också uppfattas som en illavarslande färg och för tankarna till 

blod.  

 

5.5  Jämförande analys av våldsinnehåll 

I originalfilmen blir det egentligen aldrig våldsamt. Det finns endast tre scener där någon typ 

av fysiskt våld äger rum och någon skadas. Den första utspelar sig i källaren när pappan i 

familjen letar efter källan till någon typ av väsande läte. Han får då siffrorna ”13” inbrända i 

handen och attackeras av något som påminner om en virvelvind (00:26:10). Han tar sig snabbt 

därifrån efter händelsen. Den andra är när Benjamen tar tag i Bucks arm och håller fast honom 

när Buck vill berätta för sina föräldrar om pengarna han funnit gömda i huset, medan 

Benjamen inte vill avslöja detta (01:11:00). Han grabbar tag i hans arm, Buck säger att det gör 

ont varpå Benjamen ganska snabbt släpper taget. Detta är alltså två av tre gånger någon 

åsamkas fysisk smärta i filmen medan remaken innehåller väldigt många scener med både 

mycket och brutalt våld. Den sista våldsscenen i originalet utspelar sig när Benjamen mördas 

av ett spöke och den kan inte heller anses vara speciellt våldsam. Cyrus spöke uppenbarar sig 

för honom och genom dennes närvaro skräms Benjamen att backa undan. Han trängs ner på 

sängen där sängtaket har satts i rörelse och kvävs tillslut mellan madrasserna (01:18:00). Där 

klipps scenen snabbt, och nästa visar hur familjen sitter samlade i köket och räknar pengarna 

de funnit. Som för att korta ner scenen med det som kan upplevas som ett obehagligt innehåll.  

Spöken framträder ganska flitigt i originalet, även om det sker avsevärt mycket mer tydligt 

och mer ofta i nyinspelningen, men de gör egentligen ingen illa. Det finns även en del scener 

där spökena framträder utan att skrämma familjen, som att de levande har accepterat deras 

närvaro utan att egentligen reflektera vidare över det. Detta sker aldrig i nyinspelningen. Varje 

gång ett spöke uppenbarar sig sker det med skrämseleffekt, och inte sällan med våld som 

påföljd, förutom när det är den avlidna mamman Jean som framträder.  
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Att det skiljer sig så pass mycket i antal scener med våldsinnehåll samt hur brutalt själva 

våldet skildras kan bero på det Göran Bolin skriver i sin bok Filmbytare. Han menar på att 

publiken idag (hans avhandling berör framförallt unga män, dock kan man urskilja vissa 

tendenser) har blivit betydligt mer avtrubbad. Filmer som upprörde och skapade obehag 

tidigare har inte samma effekt idag, och det krävs mer för att publiken ska finna en film 

skrämmande och obehaglig (Bolin 1998: 133-138). Att filmer med ett innehåll som upprör 

vissa grupper även finns mer lättillgängligt idag bidrar till att fler och fler vänjer sig vid den 

typen av våldsframställningar (Bolin 1998: 229-233).  

Detta återspeglas inte sällan i moderna skräckfilmer, och då kanske framförallt inom den ovan 

nämnda slashergenren, som inte de filmer jag analyserar tillhör, men som ändå går under 

samma huvudkategori, nämligen skräck. Våldet blir mer och mer hänsynslöst och återges mer 

i detalj idag. Att nyinspelningen av 13 Ghosts är så pass omgjord att den rymmer en betydligt 

större mängd våldsscener än originalet beror med stor sannolikhet på att det är vad publiken 

förväntar sig och att det är så en någorlunda mainstream skräckfilm från Hollywood väntas se 

ut.  

Det kan konstateras att det är förhållandevis lite våld i originalet även om man till exempel 

jämför med filmen Psycho som kom samma år. Därför är det kanske inte en helt representativ 

film för skräckgenren ens för sin tid. Det förekommer inte blodspillan över huvud taget och 

filmen söker antagligen att skapa en mystisk och spöklik stämning snarare än att vara brutal i 

den bemärkelsen som skoningslöst våld kan vara. Därav kan man reflektera över varför en så 

kallad spökfilm på 2000-talet skildrar betydligt mer våld snarare än att försöka åstadkomma 

samma sorts krypande mystik som i originalet. Möjligtvis krävs det mer idag för att 

åstadkomma samma skrämseleffekt som en så kallad skräck/spökfilm gjorde för cirka 40 år 

sedan. Det kan säkerligen vara så som Bolin konstaterar, att publiken idag är mer avtrubbad 

(Bolin 1998: 133-138), och att filmmakarna möjligen satsar på ett säkrare kort när de för in en 

större mängd våld i filmens narrativ. Kanske av en rädsla för att inte förlora en publik som har 

en viss typ av förväntningar på en sådan film. Som redan nämnt rör det sig om filmer inom 

genren skräck, där själva huvudpoängen faktiskt är att skrämma publiken. Därav är det viktigt 

att göra en film som de anser kan skrämma tittarna och idag krävs det helt enkelt mer för att 

göra just detta. 
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Det fyller inte något större funktion att gå igenom och förklara alla våldscener i 

nyinspelningen samt jämföra med originalet då det skiljer sig så pass mycket både i antal och 

hur det skildras. Istället har jag valt att göra en jämförande analys av våldsinnehållet ur ett 

genusperspektiv. Hur de kvinnliga förövarna och offren gestaltas i de olika filmerna 

behandlas ovan i kapitlet Genus och våldsskildringar. 

                                      

5.6  Andlighet och religiositet   

Det spirituella och andliga innehållet är betydligt mer invecklat och får större utrymme i 

remaken än i originalfilmen. Där är magin nästintill hela poängen med filmen till skillnad från 

originalet där det mer upplevs som en bieffekt av handlingen kring familjens möte med 

andarna i huset. De förklaringar som ges till magins effekter och andarnas fångenskap får 

mycket mer tid i nyinspelningen än i originalet, där det ges betydligt mindre plats. I och med 

att filmerna kan placeras en genre som kan kallas spökfilm/skräckfilm så har de en specifik 

relation till andlighet och spiritualitet, som ofta är avsikten med handlingen i en sådan film. 

Det är just det som är intressant i ett jämförande syfte, att i analysen försöka se hur 

skildringen av detta skiljer sig hos två filmer som har cirka 40 passerade år mellan 

produktionerna.  

Både Emely D. Edwards och Carrol L. Fry skriver att den nya spirituella traditionen med 

bland annat de New Age- och Wiccarörelser som fick större spridning i slutet av 1900-talet, 

gjort avtryck på hur det andliga innehållet i populärkultur ser ut. (Edwards 2005: 10-16) (Fry 

2008: 26-27). Vid en jämförelse av 13 Ghosts från 1960-talet och den senare från 2001 blir 

det tydligt att tyngdpunkterna och det andliga innehållet förändrats. Edwards har teorier om 

att våra (ockulta) traditioner återspeglas i medierna, att populärkulturell konst så som film, har 

en nära relation till just religion och paranormala trossystem (Edwards 2005: 10-16). Hon tar 

upp Uses and Gratifications- modellen när hon skriver om att det idag finns en nyfikenhet för 

senare och mer spirituella andliga tankegångar och praktiker än de mer traditionella, och att 

det idag finns en önskan om att skapa mening i ett ganska vardagligt liv utan större innebörd 

(Edwards 2005:10). Därför finns det kanske ett större behov hos publiken idag att få drömma 

sig bort och leva sig in i en värld med ett större andligt utbud, och en mer betydelsefull och 

fascinerande tillvaro. En stor ökning av just det andliga innehållet och att det ges så pass 
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mycket mer plats till invecklade förklaringar i den senare filmen, kan möjligtvis ha sin 

förklaring i detta.  

Det rör sig inte främst om antal minuter som till exempel en icke-levande varelse syns i bild 

då det förekommer mycket i båda filmerna. Inte heller de mer avancerade effekter som finns i 

nyinspelningen då de självklart skiljer sig, utan snarare den tid som ges till förklaring av 

fenomenen. I originalet finns dessa andar i huset därför att Cyrus Zorba var en samlare av 

andar och spöken, det ges ingen egentlig närmare förklaring till varför han gjorde det, det vill 

säga meningen med hans samlande. Poängen med att familjen ärvde huset var att Cyrus inte 

ville att någon annan utomstående skulle komma över pengarna som fanns gömda där. Alltså 

ett relativt värdsligt problem. I nyinspelningen är förklaringen omfattande och hela poängen 

med filmens utgångspunkt. Familjen ärvde huset från första början på grund av att Cyrus 

behövde den uppoffring en familj kan tänkas göra för varandra. Detta behövdes för att kunna 

öppna Helvetets öga som i sin tur är hela poängen med att bevara andarna i huset, de behövs 

för att uppfylla de kriterier som finns för denna mekanism. Historien är något invecklad och 

för att göra min poäng fordras inte att jag beskiver hela händelseförloppet, det förklaras av 

Kalina för de andra karaktärerna (01:01:00). Dock är vissa element i förklaringen och dess 

mening av vikt. De tolv själar som Cyrus har tagit tillfånga representerar olika delar i det som 

går under namnet Den Svarta Zodiaken. En Zodiak är i västerländsk tradition namnet på de 12 

stjärntecken som tillsammans bildar ett horoskop, en väsentlig del av New Age-

spiritualismen. Detta är intressant då det i högsta grad är en del av vad Edwards skriver om, 

att denna nyare form av andlighet som tog fart andra halvan av 1900-talet gör avtryck på 

dagens medieutbud (Edwards 2005: 10-16). Just det den Svarta Zodiaken och de olika 

själarna representerar i filmen är i sin tur vad jag vet fiktion, och det rör sig inte om de 

sedvanliga stjärntecknen. Dock är begreppet och de tolv delarna i cirkeln direkt tagna från den 

traditionella zodiaken och paralleller kan dras till New Age-spiritualismen.  

Carrol L. Fry tar upp, det som Emely D. Edwards gör när hon hänvisar till Uses and 

Gratifications modellen, att nutida filmer med ockult innehåll ofta speglar människors rädslor 

gällande en icke- betydelsefull existens, som är ytterst aktuella för vår tid (Fry 2008: 26-27). 

Han menar att denna nyare typ av andlighet kan bidra till andra infallsvinklar gällande dessa 

existentiella frågor. Att de erbjuder alternativ till de mer traditionella religionerna, och att det 

just därför finns ett stort intresse för de filmer som berör ämnen om meningen med vår 

existens (Fry 2008: 26-27). I och med det kan man kanske få en motivering till varför 
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förklaringen av de ockulta fenomenen ges så pass stort utrymme i nyinspelningen och inte i 

originalet. På 60-talet när 13 Ghosts först spelades in var det inte lika aktuellt med New Age-

spiritualism och behovet efter filmer som behandlade dessa existentiella frågor var kanske 

inte heller lika stort som det är idag.  

Paralleller kan dras till teorier framarbetade av Marina Warner som även hon anser att 

människor idag finner en slags tröst i filmer som behandlar dessa existentiella frågor, och att 

man kan se en tydlig ökning av filmer som har en större andel andligt innehåll i handlingen 

(Warner 2006: 326-335). Att nyinspelningen skiljer sig så pass mycket från originalet 

gällande frågor kring andevärlden och andra förklaringar till de ockulta praktikerna motiveras 

till en del också av dessa teorier. Warner menar också att man kan se en ökning av filmer som 

behandlar ämnen som apokalyps och undergång (Warner 2006:358) och även detta är tydligt i 

en jämförelse av de båda filmerna. I nyinspelningen förklarar Kalina bland annat att maskinen 

som Cyrus byggt är designad av djävulen, då individen som skrev ner instruktionerna på 

1400-talet och därmed skapade skriften ”Arckanum” och instruktioner till bygget av 

maskinen, var besatt av demoner. Maskinen ”Helvetes Öga” får sin kraft från döden och den 

som lyckas bygga och använda den kan se in i framtiden (00:52:30). Detta har helt klart 

apokalyptiska undertoner och djävulen nämns aldrig i originalet. Att föra in traditionella 

religionsuppfattningar och blanda dessa med nyare spirituella tankegångar som New Age-

spiritualism, kan relateras till publikens behov av populärkultur som ett slags substitut för 

religion då det berör många olika trossystem.  

Tom Ruffles delar in filmspökens tendenser och agendor i olika kategorier i sin bok, Ghost 

Images (Ruffles 2004:56) Det är inte relevant för den här analysen att ta upp alla, utan det 

som är intressant är att man vid en jämförelse av de båda filmerna kan se att spökena inte har 

samma mening med sitt agerande. I originalfilmen är det mer otydligt vad andarna i huset 

egentligen vill, de har inte en helt klar agenda, förutom möjligtvis Cyrus ande som lever kvar 

i huset. Hans agenda är inte heller helt uppenbar, men det framgår att han har en önskan om 

att pengarna som finns gömda i huset inte ska gå till den giriga advokaten Benjamen. Det blir 

tydligt när han i filmens slutskede hjälper sonen i familjen att undkomma Benjamens 

mordförsök, och istället driver advokaten själv i fällan så att han kvävs mellan sängtaket och 

madrassen (01:18:00). De andra andarna som hemsöker huset har dock inte någon klar agenda 

om varför de ger sig till känna, de är andar som Cyrus samlade på sig när han var vid liv, 

därav finns de i huset. Det visar sig också att en del av de gånger som ett spöke uppenbarat sig 
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för familjen i själva verket är Benjamens upptåg i ett försök att skrämma familjen till att 

lämna huset. I originalfilmen motsvaras andarna främst av Ruffles kategori som innebär att de 

spöken som hjälper de levande oftast har ett familjeband till den person som undsätts (Ruffles 

2004:78). I remaken däremot är det svårare att placera spökena i kategorier då de mest är med 

i filmen på grund av att de är instängda av Cyrus (som aldrig är avliden i denna version) och 

uppfyller en funktion endast för de levande då de är nödvändiga för maskinens 

funktionerande. Man kan tänka sig att de kan placeras i den kategori som Ruffles kort och gott 

kallar för ett Hemsökt hus, där även originalfilmens spöken platsar in. Där menar han att 

själva huset är fyllt av minnen och energier, ett förflutet som utspelar sig på en nutida plats 

(Ruffles 2004:104). Han redogör för många fler kategorier men det är egentligen få som 

stämmer in på dessa filmer. Det som stämmer överens i båda filmerna är att de fångade 

andarna var föremål för Cyrus samlande. Det som blir klart vid en jämförelse är att andarna i 

originalet inte har en egentlig funktion, förutom Cyrus ande som vill hjälpa sin familj. I 

remaken har andarna inte en egen agenda utan finns endast med för de levandes målsättning 

att erövra makt. När de sedan slipper ur sin fångenskap ger de sig på alla människor som 

kommer i deras väg tills de i filmens sista scen övermannar Cyrus och förgör honom innan de 

ger sig av från huset (01:20:00). Ruffles har även teorier om att spöken i mer nutida filmer 

oftare har en tydlig agenda än spöken som figurerar i äldre filmer (Ruffles 2004: 56-61). Men 

detta är alltså inte helt överensstämmande i denna jämförelse. Dock menar han att spöken i 

nutida filmer mer ofta är en identifierbar person, till skillnad mot äldre filmer (Ruffles 2004: 

56-61). Detta stämmer bra överens då alla fångade själar i remaken tydligt skildras och 

avbildas, samt att de alla ges en kortare beskrivning då det förklaras vad de spelar för roll i 

den Svarta Zodiaken. I originalfilmen däremot är det ingen av andarna som tydligt skildras 

och ingen av dem ges en utförligare beskrivning förutom Cyrus spöke.  

                                                                    

6. Slutsats och diskussion                                                            

Då remaken skiljde sig i hög grad från originalet, gällande alla aspekter jag hade för avsikt att 

undersöka, så har det i vissa fall varit nödvändigt att jämföra vissa perspektiv inom den senare 

versionen snarare än att jämföra filmerna med varandra. Ett sådant exempel är de stereotypa 

framställningarna av män och kvinnor som utövar ockulta praktiker och att mycket fokus har 

lagts på hur den nakna kvinnliga anden framställs. Detta har gjorts för att påvisa de stora 
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skillnader som fanns mellan filmerna och hur det har gått från att vara en film utan många 

stereotypa och sexuellt laddade framställningar till en remake med ett stort sådant innehåll.  

Då syftet med uppsatsen i första hand var att urskilja vad det fanns för betydande skillnader 

mellan filmerna vad gäller skildringen av kvinnor gällande aspekterna våld, 

andligt/övernaturligt innehåll och sexualitet, tänkte jag börja diskutera kring detta. Ytterligare 

ett syfte med studien var att analysera om det kunde urskiljas stora skillnader gällande hur 

våldsskildringar och det ockulta gestaltas i filmerna oberoende av ett genusperspektiv, samt 

försöka reda ut vad dessa skillnader kunde bero på. Genom att resonera kring de olika syftena 

med studien hoppas jag kunna redogöra resultaten av min analys på ett distinkt sätt. Jag 

kommer i sammanfattningen slå ihop de olika delarna och först diskutera kring 

genusframställningarna i filmerna överlag, för att senare gå in på hur våld och andlighet 

gestaltas i filmerna utan att ta in en genusaspekt i diskussionen.  

Vad gäller hur kvinnor framställs i filmerna i scener med våldsinslag kan det konstateras att 

analysen pekar på att en stor förändring skett på de 41 år som skiljer dem åt. I originalfilmen 

förekommer det inte mycket våld alls, och framförallt inget våld som kan kopplas till det som 

menas med sexuellt betonat våld. I remaken har många av de våldshandlingar som utförs av 

kvinnor en sexuell anspelning och det sker även i scener där kvinnor utsätts för våld. Karen 

Boyle skriver om just detta och hennes teorier om att kvinnors våld tenderar att sexualiseras i 

filmer (Boyle 2005: 151-156) stämmer bra överens med min studie. Detta kan även helt klart 

relateras till Marianne Klebergs teorier om ett ökat sexuellt innehåll i media (Kleberg 2006: 

20,41) då det har skett en sådan tydlig ökning av detta i den senare versionen. Detta gäller inte 

bara scener med våldsinslag utan även stora skillnader på hur kvinnor framställs i de olika 

filmerna är tydliga. Vid en jämförelse av hur dottern i familjen porträtteras blir detta klart. I 

den senare versionen är Kathys kropp betydligt mer objektifierad och filmen innehåller ett 

stort antal fler sexuella anspelningar gentemot henne, och även andra kvinnliga karaktärer. 

Laura Mulveys teorier om The Male Gaze är av relevans och har en betydligt mer uppenbar 

ställning i remaken där termen to-be-looked-at-ness stämmer väl in med hur kvinnorna i 

filmen skildras (Braudy, Cohen 1999: 837-842). Det framgår också i båda filmerna hur 

kvinnorna stereotypiseras då dottern i familjen passar upp på männen och är så pass 

omvårdande som hon är. Däremot blir det ännu tydligare i nyinspelningen då både Kathy och 

den nakna kvinnliga anden båda i högsta grad lägger stor vikt vid sitt utseende. Både 

Elisabeth D. Cowie och Shohini Chaudhuri har teorier om att det finns tendenser till att 
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kameravinkling och in zoomningar sker i större grad på kvinnliga kroppsdelar och att den 

kvinnliga kroppen objektifieras på ett sätt som inte den manliga gör (Cowie 1997: 261-265) 

(Chaudhuri 2006:37). Det har skett en stor ökning av sådana inslag i nyinspelningen som blir 

tydliga i den här filmanalysen. Karen Boyles teorier om att kvinnligt våld tenderar att 

förklaras (Boyle 2005: 157-158) blir även det påtagligt i nyinspelningen då man ges en slags 

bakgrund till varför den kvinnliga anden agerar som hon gör. Vidare visade det sig att det 

skiljde sig stort vad gällde framställningen av män och kvinnor i scener med ockult och 

andligt innehåll i främst nyinspelningen. Det stereotypa bild av kvinnor och män som ofta ges 

i filmer med övernaturligt tema, som Emely D. Edwards resonerar kring, stämmer bra överens 

med karaktärerna i nyinspelningen. Det vill säga att män tenderar att vilja åstadkomma 

världsherravälde medan kvinnor ofta utövar magi på grund av att de vill uppnå skönhet eller 

kärlek (Edwards 2005: 127-129). I originalet ges inte mycket utrymme till ockulta praktiker 

och den enda som har ett magiskt kunnande är hushållerskan Elaine. I remaken däremot är 

hon utbytt mot en ung man och det är han (i alla fall till en början) och Cyrus som drivs av 

makt och pengar vilket passar väl in på Edwards teorier om män och kvinnors olika agendor 

med magiskt utövande.  

Om man ska dra någon slutsats av det analysen påvisat gällande kvinnors framställning i 

filmerna, kan det konstateras att innehållet är betydligt mer sexuellt betonat i remaken. 

Kvinnorna passar bättre in i myten om hur kvinnor ska vara gentemot det mer betydelsefulla 

könet, mannen. Deras kroppar objektifieras i hög grad till skillnad från originalet, samt att 

deras värde till stor del beror på deras utseende vilket det aldrig konnoterar i första versionen.  

Det blir tydligt vid en jämförelse av de båda filmerna att våldet har nått en helt ny dimension i 

remaken. Det har gått från att vara en film men ytterst få våldsscener och ingen blodspillan, 

till att bli en film med inte bara mycket våld utan även brutalt och väl synligt sådant. Detta 

stämmer väl överens med Göran Bolin och hans teorier om att människor idag är mer 

avtrubbade och att det krävs mer av en samtida film för att den ska kunna uppröra sin publik 

(Bolin 1998: 133-138).  

Även det andliga och spirituella innehållet skiljer sig nämnvärt mellan filmerna. Det ges en 

stor mängd visuell tid åt andarna i huset i båda filmerna, men det som är intressant är att 

förklaringen av de övernaturliga fenomenen knappt existerar i originalet medan det i remaken 

är nästintill hela poängen med filmen. Förklaringarna som ges är invecklade och är tydligt 
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inspirerade av nyare spirituella rörelser som New Age och Wicca. Detta kan förklaras av de 

teorier som Emely D. Edwards, Carrol Fry och Marina Warner presenterar i sina respektive 

böcker. Det vill säga att det finns ett större behov hos människor idag att få ventilera sina 

tankar och ta del av populärkultur som behandlar de existentiella frågor som människor 

kanske inte finner svar på idag hos de mer traditionella religionerna (Edwards 2005: 10-

16)(Fry 2008: 26-27)( Warner 2006: 226-335).  

I slutsatsen av denna studie kan det fastslås att det i remaken är betydligt mycket mer av allt. 

Det är mer sexuella anspelningar, mer objektifiering och stereotypa framställningar, fler 

våldsscener som även är avsevärt brutalare samt att andligheten är mer övertydlig och ges mer 

utrymme. Allt detta kan i viss mån relateras till Göran Bolins teorier om den avtrubbning, och 

möjligtvis något förslappade, publiken (Bolin 1998: 133-138). Detta kom jag även fram till i 

min jämförande analys av Psycho som jag gjorde i B-uppsatsen. Det upplevs som att publiken 

är mer slapp i sitt eget tänkande och kräver mer uppenbara skildringar i film idag, en slags 

övertydlighet inom alla aspekter. Detta tillsammans med den ovan nämnda eventuella 

avtrubbning hos publiken kan bidra till att filmer idag blir något överdimensionerade.  
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