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Sammanfattning 

Studien undersöker hur kvinnliga karaktärer representeras i relation till skräcktematiken i tv-serien 
Penny Dreadful (2014-). Syftet har varit att studera huruvida det som är typiska kännetecken för 
skräck kan kopplas till kvinnlighet, femininitet och feminism (det senare då man kan uppfatta ett 
genuskritiskt samtal i serien). Med hjälp av psykoanalytiska teorier kring abjektion visar analysen hur 
det som är skrämmande med kvinnor, är skrämmande på andra sätt än vad som är skrämmande med 
män. Det som är abjekt med kvinnan definieras ofta utifrån hennes sexualitet och biologiska 
egenskaper, och skapar därmed en feminin monstrositet och således är helt olik den manliga. Detta har 
till stor del växt fram genom historiska myter, religioner och konst, som har bidragit till könsspecifika 
monster utifrån stereotyp femininitet, så som häxor, sirener eller Medusa. Genom att utforska tv-
seriens karaktärer med hjälp av semiotiska och psykoanalytiska verktyg avslöjas möjliga tolkningar 
som visar hur nämnda feminina monster tycks grunda sig i manlig rädsla och kvinnan som hot. 
Kastrationskomplexet som bidragande faktor och den manliga blicken tycks därför kväsa uttryck för 
kvinnlig frigörelse i serien, genom att sexualisera, plåga och göra kvinnan abjekt och monstruös i 
direkt genmäle till dessa. Serien tycks därför trots sin genuskritiska diskurs kontrolleras av en manlig 
blick och ett skoptofiliskt seende, något som möjligtvis bidrar till att kvinnlighet och femininitet kodas 
som abjekt, och i värsta fall stigmatiserar den feministiska kvinnan. 

Nyckelord 
Skräck, monster, femininitet, feminism, abjektion, psykoanalys, semiotik, skoptofili, Penny 
Dreadful, tv-serie, populärkultur, Barbara Creed, Julia Kristeva, Laura Mulvey 
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1. Inledning  

Tack vare böcker, film och tv har skräck blivit en del av vårt populärkulturella arv, och är integrerad i 

allt från komedier (ex. iZombie, 2015- och Ash vs. Evil Dead, 2016-), polisserier (ex. Dexter, 2006-

2013 och Bones, 2005-) och reality-tv (Fear Factor, 2001-). De senaste årtiondets förändringar inom 

medielandskapet och televisionen har dessutom gjort skräcken allt mer framstående och tillgänglig. 

Den för det monstruösa och övernaturliga direkt in i människors hem (Ibid). Synen på tv har också 

förändrats. I den postdigitala eran har tv börjat röra sig bortom sitt rykte som skräpunderhållning 

(Jowett, Abbott 2013: 10). Tv befinner sig snarare enligt medieforskarna Lorna Jowett och Stacey 

Abbott, på ”the cutting edge” av skräck inom populärkulturen idag (Jowett, Abbott 2013: 101). Det 

som för 10-20 år sedan var otänkbart att visa annat än efter midnatt, sänds idag på bästa sändningstid, 

på de största kanalerna och når skyhöga tittarsiffror. Som exempel kan nämnas Game of Thrones 

(2010-) och The Walking Dead (2010-) som är två av de mest populära tv-dramatiseringarna av idag. 

De visas på HBO (Home Box Office) och AMC, två stora tv-kanaler som är liberala när det gäller sex 

och våld (Jowett, Abbott 2013: 109). Alla dessa faktorer har gjort att vi tvingas förhålla oss till skräck 

på nya sätt, och vad dessa faktorer innebär inom den televisuella kontexten (Jowett, Abbott 2013: 

Xiii). Och man kan fråga sig vad denna ”mainstreaming” av skräck innebär. 

Det sägs att vi idag lever i ett allt mer visuellt samhälle där en del av vår kunskap är visuellt 

konstruerad och att det vi ser är lika viktigt (om inte viktigare) än det vi hör och läser (Rose 2001: 1). 

Eftersom kultur är en process av meningsskapande praktiker och utbyte av dessa, ligger den också till 

grund för hur vi förstår och tolkar världen (Ibid.: 6). Eftersom skräckfilm och tv-serier på många sätt 

är en visuell kultur, bör det alltså vara viktigt med kritiska analyser av skräckens bilder och innehåll, 

och då särskilt vad kvinnor anbelangar, om den feministiska kritiken av skräckfilm stämmer. Laura 

Mulveys välkända teori om den manliga blicken skvallrar exempelvis om hur filmen inte är 

genusneutral. Och Carol J. Clover menar att skräckfilmen till stor del har uppehållit sig vid att just titta 

på kvinnor, och därför är organiserad kring en bemästrande och voyeuristisk blick (Clover 1992: 8f). 

Kvinnan som monster är en form av visualisering av skräck som många gånger har skapats av bilder, 

myter och konstnärliga uttryck genom människans historia. Inom filmen uppstår kvinnan som hot och 

monster i många skepnader. Och enligt Barbara Creed kan konceptet av dessa kvinnliga 

monsterkroppar relateras till just hur seendet är intimt kopplat till konstruktioner av könsskillnader, 

men också till kastrationskomplexet (Creed 1986: 67).  

I tv-serien Penny Dreadful (2014-) visualiseras den kvinnliga monsterkroppen på flera sätt. 

Det är en tv-dramatisering där skräcktematiken, kroppsskräck – och kvinnan – står i centrum. Serien 

behandlar också frågor kring kvinnlig frigörelse, något som har fått recensenter och publik att hylla 

serien för sin feministiska ton. Här uppstår frågor. Vad är det som gör att serien uppfattas som 

”feministisk”? Antar man en feministisk-teoretisk ståndpunkt bör man ställa sig försiktigt kritisk till 



MKV VT16 Kandidatkurs Examensarbete 15HP Ebba Rydqvist Ryan 

 

 
 

2

detta. Rosalind Gills skriver i sin bok Gender and the Media (2007) att vi idag ofta tar för givet att det 

ska finnas en viss feministisk diskurs inom medierna och att vi tycks leva i en tid som allt mer präglas 

av ett genuskritiskt samtal, där kvinnligt oberoende blivit kutym inom media. Men samtidigt 

konstaterar författaren att medias populärkulturella texter fortfarande i stor utsträckning lider av olika 

former av sexism. Man kan än idag mäta kraftig underrepresentation av kvinnliga grupper i 

populärkulturella medietexter, exempelvis äldre skådespelare, icke-vita, icke-heterosexuella och så 

vidare. Denna motsägelse inom dagens representation av kön i media gör området utmanande för 

medieforskaren (Gill 2007: 2). Feministiska analyser av media har således drivits av en önskan att 

förstå hur bilder och kulturella konstruktioner är ihopkopplade med mönster av ojämlikhet, dominans 

och förtryck (Ibid.: 7). Hur kan man i så fall tolka den möjliga feministiska dragningen i Penny 

Dreadful i relation till kvinnan som skräckgestalt? Kan skräcktematiken och det monstruösa möjligen 

påverka representationen av seriens kvinnliga karaktärer?  

2. Syfte och frågeställning  

Jag har valt att analysera representationen av kvinnliga karaktärer i tv-serien Penny Dreadful (2014-). 

Samtidigt som serien  har hyllats för sina feministiska inslag, så framställs också kvinnorna däri ofta 

med attribut som antyder långt mer negativa egenskaper: psykiskt labila, fulla av vrede, hämndlystna, 

mordiska, orena, sjukliga, makabra eller vulgära. Här skönjer jag en viss motsägelsefullhet. De uttryck 

som är typiska för skräcken som underhållning, är också kännetecken som vi lärt oss är chockerande, 

skrämmande och fasansfullt med människor. I kvinnors fall kopplas detta ofta enligt Barbara Creed, 

till just det som har med kvinnlighet och femininitet att göra, till exempel reproduktions- och 

modersfunktioner (Creed 1993: 7).  

Enligt Yvonne Leffler är skräckgenren en viktig klassificering (eller varubeteckning) för en 

typ av underhållning som utlovar vissa (våldsamma) egenskaper hos verket, och som av många är 

definierat som: ”gestaltningen av något främmande och monstruöst” (Leffler 2001: 29). Och när det 

gäller just det monstruösa kvinnliga, så menade redan Sigmund Freud att det kvinnliga, eller feminina, 

monstret är någonting som alla kulturer har en föreställning om (refererad i Creed 1986: 67). Syftet 

med min uppsats är därför att studera hur mötet mellan kvinnlighet och femininitet kopplas ihop med 

det skrämmande och monstruösa i tv-serien. Och vad detta kan göra för tolkningen av seriens 

kvinnliga karaktärer. Mina frågeställningar lyder därför som följer: 

 

 Hur representeras de kvinnliga karaktärerna i tv-serien Penny Dreadful?  

 Hur manifesteras och visualiseras det monstruösa tillståndet i relation till femininitet och 

kvinnligt genus?  
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 Vilka konsekvenser kan representationen av femininitet och det monstruösa få för tolkningen 

av de kvinnliga karaktärerna? 

3. Material och avgränsning 

3.1 Material  
Mitt material består av tv-serien Penny Dreadful (2014-) som hade internationell premiär på betal-tv-

kanalen Showtime i maj 2014. Serien är seriell i avseendet att den innehåller historier som sträcker sig 

över flera avsnitt. Den har därmed i dagsläget inget bestämt avslut (Gripsrud 2011: 273). I skrivande 

stund har tv-serien inlett sin tredje säsong, med internationell premiär 1 maj 2016. I Sverige finns 

programmet tillgängligt på streamingtjänsten HBO Nordic.  

3.2 Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa min studie till tre kvinnliga rollkaraktärer i tv-seriens två första säsonger. 

Omfattningen motiveras med att karaktärerna utvecklas under säsongernas gång. Två av karaktärerna 

får dessutom i huvudsak utrymme i säsong två. Första säsongen består av 8 avsnitt om 55 minuter och 

andra säsongen är utökad till 10 avsnitt om 55 minuter. Ur dessa totalt 18 avsnitt sker ytterligare 

avgränsning där scenurvalet baseras på tillfällen då monstrositet väcks hos de tre kvinnliga 

karaktärerna. Detta sker vid många tillfällen, för min analys har jag därför enbart valt scener där det 

monstruösa på ett tydligt sätt representeras i intersektionen med femininitet och/eller feministiska 

teman.  

Analysen kommer inte i djupare detalj redogöra för vad skräck är, utan hänvisar till att Penny 

Dreadful tydligt faller under skräckgenren då den stilmässigt och berättarmässigt tillhör den gotiska 

subgenren där filmer baseras på klassiska berättelser om skräck, och ofta adapterar redan existerande 

skräck-monster och varelser från tidigare filmer, romaner och mytologier (Cherry 2009: 5). Serien 

marknadsförs också som skräckdrama av det egna tv-kanalen (Sho.com, Penny Dreadful, About the 

series, 2016). 

Vad jag känner mig anmodad att göra, är en kort redogörelse för eventuella skillnader mellan 

de två medierna film och tv. Detta för att berättiga mitt bruk av flera av de teorier som utgår från 

spelfilmen. Jag menar nämligen att de båda är audiovisuella medier som bär på många likheter.  

En viktig faktor för min undersökning är att den berör en genusdiskurs; huruvida vi uppfattar 

kvinnligt genus i tv-serien, något som innebär att kvinnligt sätts i motsats till manligt. Jag är väl 

medveten om att dessa könsroller på många sätt uppfattas som socialt konstruerade. Detta försvarar 

jag med att vi ändock lever i ett samhälle där den könsdualistiska normen förefaller dominant. Med 

detta sagt kan jag i bästa fall hoppas att studien bidrar till att medvetenadegöra hur denna 
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könsmaktordning även existerar i en populärkulturell text som anses eller uppfattas som genuskritisk.  

4. Bakgrund 

I detta avsnitt avser jag introducera central information om tv-serien Penny Dreadful. Jag kommer 

även göra en ansats till att beskriva hur Penny Dreadful är en text som berör teman kring kvinnlig 

frigörelse, och hur den därför kan ha kommit att uppfattas som ”feministisk”. Då många teorier utgår 

från studier kring spelfilm, avslutar jag med en redogörelse för skillnaderna av de filmiska och de 

televisuella medierna, i en ansats att motivera hur kommande teorier kan appliceras på en tv-

dramatisering.  

4.1 Tv-serien Penny Dreadful 
Tv-serien Penny Dreadful (2014-), är ett gotiskt skräckdrama som utspelar sig i 1890-talets 

Storbritannien, och berättar precis som sin populärkulturella förlaga,1 om monster, förbannelser, 

djävlar, häxor, mord och andra sensationella fenomen i och bortom det jordiska. Precis som klassiska 

gotiska romaner en sensationsmättad och våldsdominerad skildring (Leffler 2001: 10). Serien är 

producerad av det amerikanska tv-bolaget Showtime, och beskrivs på deras officiella websida som 

följer: 

 

Some of litterature’s most terrifying characters, including Dr. Frankenstein and his monster, Dorian 
Gray, and iconic figures from the novel Dracula are lurking in the darkest corners of Victorian London. 
They are joined by a core of original characters in a complex, frightening new narrative. Penny 
Dreadful is a pshychological thriller filled with dark mystery and suspense, where personal demons 
from the past can be stronger than vampires, evil spirits and immortal beasts (Sho.com, Penny Dreadful, 
2016). 

 

Här möts alltså litterära gestalter och klassiska monster som varulvar, vampyrer och häxor i en ny 

uppdiktad kontext. Det är en mörk serie som behandlar teman kring kvinnlig frigörelse, sexualitet, 

etik, moral, utanförskap och hur man ska klara sig i ett samhälle som skyr och skräms av det som är 

annorlunda och faller utanför ramen för det normativa. Tv-serien är skapad och författad av den 

flerfaldigt Oscar-nominerade manusförfattaren John Logan som bland annat skrivit manus till 

Gladiator (2000), Den siste samurajen (2003), The Aviator (2004), Sweeney Todd (2007) och de 

senaste två James Bond-filmerna Skyfall (2012) och Spectre (2015). Enligt Logan själv kom 

inspirationen till tv-serien från romantiska författare som Mary Shelley och William Wordsworth 

                                                 
1 Serien är inspirerad av och döpt efter så kallade ”penny dreadfuls” som var ett populärkulturellt fenomen under 1800-talet. Uttrycket 

var en term för en typ av litterära utgivningar som lockade en helt ny läsande arbetarklass i Storbritannien. Ofta handlade de om det 

övernaturliga, monstruösa, groteska, skräckinjagande och kriminella, och de fick en enorm utbredning (British Library 2016) 

http://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/penny-dreadfuls 
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(Radish 2014). Detta i kombination med en vurm för de skräckfilmer från 1940-talet där filmbolaget 

Universal lät sina klassiska monster, som Wolfman, Dracula och Frankenstein, mötas i samma filmer. 

Exempelvis The Ghost of Frankenstein (1942), Frankenstein Meets the Wolfman (1943), House of 

Frankenstein (1944) och House of Dracula (1945). Detta var ett intertextuellt grepp som Logan har 

sagt sig vilja förnya, men med en mer allvarlig ton (Radish 2014).  

I första säsongen introduceras åskådaren för Vanessa Ives (Eva Green) och Sir Malcolm 

Murray (Timothy Dalton), som försöker rädda Sir Malcolms dotter, tillika Vanessas bästa vän, Mina 

(Olivia Llewellyn) från en vampyr. Mina Harker och vampyren känns igen från Bram Stoker’s 

Dracula (1897), och de är inte de enda bekanta karaktärerna som tv-serien låter oss möta. Förutom 

Dracula får vi även träffa Van Helsing (från samma roman), Victor Frankenstein och hans monster, 

Frankensteins ”brud”, Dorian Gray från Oscar Wildes Dorian Grays porträtt (1890). Och ytterligare 

varelser som varulvar, vampyrer, häxor, onda andar och självaste djävulen. Dessa karaktärer befinner 

sig i en så kallade ”demimonde” (halvvärld) där en kamp mellan gott och ont utspelar sig. Därför är 

både kristna och förkristna inslag centrala för seriens narrativ och karaktärer. I säsong ett får vi följa 

hur Vanessa Ives och Sir Malcom Murray rekryterar bundsförvanter för att rädda Mina och förgöra 

vampyren. Men på vägen möter de otaliga faror och fiender som förhindrar deras kamp. Ett centralt 

narrativ är det om Vanessa som är objekt för Djävulens begär. Han vill ha henne som sin bundsförvant 

för att bli mäktig nog att kunna ta över världen. Detta gör henne till seriens protagonist. Gruppens 

initiala uppdrag utvecklar sig således från en personlig mission till en strid mellan gott och ont. I 

säsong två fortsätter fejden mot Djävulen och hans tjänare Evelyn Poole som snart visar sig vara en 

drabbning som kan leda till armageddon, något som vilar i händerna på Vanessa Ives och hennes 

krafter.   

Seriens kvinnliga huvudkaraktärer utgörs av framför allt tre komplexa rollfigurer. Vanessa 

Ives är dotter till en välbärgad familj och är därmed infödd i överklassens sfär. Hon tycks emellertid ha 

kontakt med det övernaturliga, något som utsatt henne för otaliga utmaningar. Brona Croft har 

invandrat från Belfast i jakten på lyckan, men livets lotteri har inte belönat henne med mycket annat än 

fattigdom och lungsot. Hon blir snart offer för Victor Frankenstein och får ett nytt ”liv” som Lily 

Frankenstein. Evelyn Poole är en sofistikerad och karismatisk dam i Londons underhållningsvärld som 

snart visar sig ha både onda krafter samt avsikter för seriens protagonist, Vanessa.  

Genom sin handling försätter serien åskådaren redan på berättarplanet denne kring frågor om 

subjektivitet, sexualitet och det undermedvetna – varav samtliga tre är psykoanalytiska koncept som 

kan användas för att tolka visuella bilder och deras effekt på åskådaren (Rose 2001: 100). Steget är 

därför inte långt till att använda sig av psykonalaytiska teoretiska verktyg i min studie.  
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4.2 Penny Dreadful som feministisk adaption? 
Enligt reaktioner från media och publik har Penny Dreadful kallats feministisk av flera åskådare och 

tv-kritiker. I en artikel på tv-webbsidan BuddyTV kallas till och med Penny Dreadful en av de mest 

feministiska serierna som finns på tv:  

 

Despite its period setting Penny Dreadful has become one of the most feminist shows on television. 
While other period dramas like Game of Thrones struggle to create a strong feminist narrative in a 
world that is so inherently misogynist, Penny Dreadful isn't restrained by it setting (Stauffer 2015).   

 

Artikelförfattaren är inte ensam om denna åsikt. Även skaparen av tv-serien, John Logan själv, har 

uttryckt hur berättelsen centreras kring de kvinnliga karaktärerna:  

 

At heart it’s a show about women. To have a character who could be literally and figuratively corseted 
and yet want to release the things inside her – romantic, supernatural or erotic – was really compelling 
to me (John Logan: Armstrong 2015). 

 

Detta styrker att tv-seriens ambitioner äger ett kvinnligt perspektiv redan på idéstadiet. 

Artikelförfattaren fortsätter: ”The feminist tinge to Logan’s writing is part of the show’s modern 

edge.” (Ibid.). I båda artiklarna nämns alltså hur de feministiska dragen uttrycks i relation till – eller 

trots – den historiska miljön. Något som uppenbarligen uppfattas som positivt och sedemera premieras 

hos recensenter och publik. Som populärkulturell text verkar seriens feministiska framtoning alltså 

sättas in i en kontext som borgar för god kvalitet. Distinktionen mellan ”lågkultur” och ”högkultur” 

har ansetts viktig i just skräckgenren för hur man kopplar vissa värderingar till olika typer av skräck-

adaptioner (Jowett, Abbott: 2013: 60). Till exempel har Julie Sanders observerat att adaptioner kan 

uttrycka kritiska perspektiv (så som queer-politik, feministiska och postkoloniala synsätt) som inte 

kunde uttryckas för tiden då verket skrevs (Julie Sanders 2006, refererad i Jowett, Abbott: 2013: 65). 

En ren ”återgivning” av de gamla historier som ingår i Penny Dreadful, skulle förmodligen inte 

resonera väl hos en modern (och kräsen) publik. Detta är producenter av populärkulturella medietexter 

väl medvetna om, och skapar sitt utbud därefter.  

Om vi accepterar Penny Dreadful som en någorlunda förtroendeingivande adaption inom 

genren borde åskådaren förlita sig på att karaktärerna är utvecklade med någon typ av kvalitativ 

fingertoppskänsla med fäste i dagens samhällsklimat och representationen av dem därmed som 

godtagbara efter nämnda kvalitetskriterier. Mainstream-skräck i tv borde alltså rimligtvis kunna nå 

status hos en viss publik om den berör genusdiskursen och därmed nå önskad anseende och tittarkrets. 

Frågan är om serien automatiskt blir feministisk för att den berikas med dessa egenskaper?  
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4.3 Film och tv-dramatisering: audiovisuella medier  
Mycket av den forskning som finns kring skräck har utvecklats inom filmvetenskapen. Ett medium 

som på många sätt skiljer sig från tv på så vis att den har en större skärm som enligt studier skulle 

skapa en viss ”blick”. Inom forskningen talar man om filmens ”gaze” och tv:s ”glance”, i sätt att 

beskriva hur tv-mediet inte upptar vår koncentration eller lockar fram samma känslomässiga 

reaktioner i lika utsträckning som när man tittar på en bioduk, och heller inte uppnå samma goda bild- 

och ljudkvalitet som biofilmen (Ellis 2006: 16f). Idag har dock tv-apparaten förändrats. Skärmarna har 

blivit bredare och större, vi kan uppnå kristallklar upplösning, ljudet har förbättrats (vi kan t.e.x. skapa 

surroundljuds-system i hemmet), och vi kan till och med se filmer i 3D på en tv. En smart-tv kan 

dessutom kopplas upp till internet och visa upp innehåll från video-sajter och streamingtjänster (Ibid.: 

19). Våra valmöjligheter har därmed gått från de linjära tv-kanalernas tablåer, till att kunna välja vad, 

hur och när vi vill titta på program och filmer. Streamingtjänster och illegal nedladdning gör också att 

publiken kan undvika reklamavbrott som annars segmenterar tv-tittandet (Ellis 2006: 19).  

Oavsett skillnader mellan tv-dramatisering och filmatisering, så är de båda audiovisuella 

medier med filmspecifika element. Berättarförhållandena i film och tv-fiktioner har utvecklats på 

likartade sätt och bär på många likheter (Gripsrud 2002: 264f). Tv-dramatiseringen har på många sätt 

närmat sig filmens estetik och tycks ha vunnit momentum som underhållningsform i och med 

förbättrad teknik, ekonomiska förhållanden, tillgänglighet och distribution. Ett mycket belysande 

exempel är Game of Thrones som i samband med sin säsongsavslutning 2015 visades på världens 

största filmformat, IMAX i USA. I en artikel på Time Magazines websida beskriver man till och med 

hur tv-formatet har avancerat bortom filmen: ”Seeing the HBO epic on the big screen will remind 

moviegoers of how far TV is advancing beyond film” (Dockterman 2015).  

Oavsett vilket medieformat dramatiseringen tillhör, så kan de båda kan utgöra bärare av 

representationer som lägger grunden för ideologiska förhållanden och bör/kan, således utsättas för 

kritik för att påminna oss om att de konstruerar och artikulerar särskilda förhållningssätt och 

uppfattningar. Ur detta perspektiv så naturaliserar det audiovisuella världen omkring oss och skapar 

ideologisk partiskhet av till synes naturliga representationer (Creeber 2006: 48). Detta är något som 

jag ska försöka belysa i min analys.   

5. Tidigare forskning 

Detta avsnitt syftar till att redogöra för de centrala teoretiska hållpunkter inom tidigare forskning som 

ligger till grund för min studie. Jag har framför allt sökt mig till forskningsområden inom 

filmvetenskapen, eftersom fältet till störst del tycks erbjuda användbar litteratur för min studie.  
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5.1 Kvinnor och skräck 
Mycket av den forskning som finns kring kvinnor i skräckfilm handlar om kvinnors representationer i 

skräck och vilka subjektspositioner hon intar eller representerar. Brigid Cherry påpekar hur kvinnor i 

skräck innan 1970-talet huvudsak har representerats av sexualiserade offer för manliga monster 

(Cherry 2009: 141). I Carol Clovers Men, Women and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film 

(1992) undersöker författaren för de olika sätt detta sker i skräckfilmer, särskilt lågbudget-slashers, 

ockulta skräckfilmer och ”rape-revenge”-filmer. Clover har varit inflytelserik inom området, eftersom 

hon visade på att skräckfilm efter 1970-talet inte bara erbjöd en sadistisk-voyeuristisk njutning för 

manliga åskådare, utan också adresserade de kvinnor som plågas i filmerna (Clover 1992: 18f). Clover 

identifierar bland annat ”the final girl” som får utstå utdragna sekvenser av förnedring, skräck och 

tortyr innan hon räddar sig själv, en typ av subjektsposition som gjorde en sorts ”klassresa” från 

lågbudgetfilmen till mainstreamfilmen (Ibid.: 25). Men som Julia Kristeva konstaterar har dock ingen 

tidigare gjort en ansats till att direkt koppla det som anses skrämmande med kvinnor direkt till deras 

femininitet (Creed 1993: 2). Hon gör en ansats till detta i The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, 

Psychoanalysis (1993), där hon kopplar det feminina monstret till psykoanalytiska teorier kring 

abjektion. Abjektion är en psykoanalytisk term som jag förklarar närmare nedan.  

5.2 Kvinnan som monster 
Psykoanalysen har haft en framträdande roll för hur vi ska förstå det feminina monstret. Enligt Barbara 

Creed skrämmer nämligen det som är kvinnligt publiken på helt andra sätt än det som är manligt. Ofta 

beror detta på att det monstruösa kopplas till kvinnans biologiska aspekter, eller beskrivs i termer av 

sin sexualitet. Detta belyser hur viktigt genus är i konstruktionen av det monstruösa (Ibid.: 3). 

Sigmund Freuds teorier inom psykoanalysen beskriver hur könsskillnader kan utgöra vad det är som 

skrämmer oss med det kvinnliga (Ibid.). Detta ska det finnas uttryck för genom historiska myter, 

religionen och konsten, som genom sina bilder och berättelser skapat könsspecifika monster. Ett 

familjärt sådant är häxan. Hon framställs oftast som en gammal och frånstötande gumma som är 

kapabel till monstruösa handlingar. Många samhällen har också myter om kvinnliga blodsugande 

vampyrer, sirener som lockade män in i döden med sin sång och Medusa med sitt huvud fullt av ormar 

och förstenande blick (Ibid.: 2). Enligt Brigid Cherry representerar det monstruösa ofta 

marginaliserade grupper och är ett uttryck för kulturella ängsligheter gentemot dessa (Cherry 2009: 

176). Kvinnan som marginaliserad skulle därför vara en källa till social ångest (p.g.a. feministiska 

strömningar och dyl.) och därmed representera något främmande och som ”det andra”.  

Inom filmen finns många former av kvinnliga monster; som arkaisk moder (Aliens, 1986), 

som blodsugande vampyr (The Hunger, 1983), som häxa (Carrie, 1976), som monstruös livmoder 

(The Brood, 1979), som blödande sår (Dressed to Kill, 1980), som besatt (Exorcisten, 1973), som 

skräckinjagande moder (Psycho, 1960), som förförisk men dödlig (Basic Instinct, 1992), som psykopat 
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(Whatever Happened to Baby Jane?, 1962), som icke-mänsklig och djurisk (Cat-People, 1942), som 

mordisk ”kastrator” (I Spit on Your Grave, 1978) o.s.v. (Creed 1993: 1). Många av dessa 

representationer av det feminina monstret grundar sig i relation till manligt sexuellt begär till kvinnan, 

och rädslan för henne (kastrationkomplexet). Eller i hennes roll som moder och sina reproducerande 

funktioner. Det vitklädda kvinnliga spöket med långt hår i japanska filmer som Ringu (1998), härleder 

till japanska begravningsriter, men där kvinnans hår alltid var uppsatt i strama frisyrer. Det långa 

svarta håret och den vita särken kodas i filmen därför som något monstruöst och skrämmande (Cherry 

2009: 196). I filmen Carrie (1976), kopplas det monstruösa till kvinnans könsmognad och 

menstruation, som mystifieras genom att ge henne telekinesiska krafter (Clover 1992: 3). Oftast är det 

också kvinnor som är djävulens portal i ockulta filmer, så som Carrie  och Excorcisten (Ibid.: 70f). 

Enligt Carol Clover kan även det kvinnliga offret ses som monster eftersom hon blir arg, våldsam, 

hämndlysten och mordisk – och därmed ses som förövare (Ibid.: 17, 29).  

5.3 Feministisk kritik av film och media 
Inom film- och medieforskningen finns många belägg för hur praktiker inom film och media 

reproducerar dominerande ideologier. Här har särskilt filmforskningen varit inflytelserik i att belysa 

hur kvinnor traditionellt har porträtterats som passiva, underrepresenterade, sexualiserade och på andra 

sätt dominerade (Creeber 2006: 52f). Laura Mulveys teori om den manliga blicken skvallrar 

exempelvis om hur filmen inte skulle vara genusneutral i det att den försätter åskådaren i ett dominant 

manligt seende, och därmed skulle företräda en patriarkal ideologi (Ibid.: 52). Carol Clover menar att 

skräckfilmen till stor del har uppehållit sig vid att just titta på kvinnor, och därför är organiserad kring 

en bemästrande och voyeuristisk blick (Clover 1992: 8f). Och Barbara Creed menar att mannens 

fascination, och rädsla för, den kvinnliga sexualiteten ständigt omarbetas inom skräckfilmens 

betecknande praktiker och på så sätt upprätthåller en mansdominerad ideologi (Creed 1993: 5).   

Dessa studier föreslår att problemen kring könsskillnader och genuskonstruktioner på flera sätt 

skulle genomsyra film och media. Jag kommer undersöka om detta gäller även i Penny Dreadful. 

6. Teoretiska ram 

Barbara Creed frågar sig vad exakt det är med kvinnan (till skillnad från manliga monster) som 

producerar definitionen av det kvinnliga monstret (Creed 1993: 6). Just den frågan är av vikt för min 

analys, då jag initialt kommer tolka Penny Dreadfuls kvinnliga karaktärer utifrån scener där det 

monstruösa väcks, det vill säga där den mänskliga kroppen på ett eller annat sätt förlorar, eller kliver 

ur sitt ”normala” tillstånd, eller går över det abjektas gränser och tappar sin form som hel (och därmed 

fullt ut mänsklig). Eftersom Creed menar att konceptet kring det monstruösa feminina (som 
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konstruerats inom och av en phallocentrisk ideologi) är mycket nära relaterat till problemen kring 

könsskillnader, kommer jag följaktligen använda mig av Julia Kristevas och Barbara Creeds teorier för 

hur det abjekta spelar in för hur vi konstruerar det monstruösa kring kvinnan och det feminina. Studien 

kommer utgå från abjektionen och de olika typer av feminina monster som Creed har observerat som 

ram för min analys för att se om jag kan urskilja dessa stereotyper i min text. Jag kommer därför göra 

en kort redogörelse för följande tre typer av feminina monster: kvinnan som besatt monster, kvinnan 

som häxa och den kastrerande kvinnan kallad femme castratrice. Sist ska jag redovisa för hur en 

manlig blick fungerar reproducerande av könsskillnader i film, och koppla hur ett phallocentriskt 

seende kan bidra till särskilda representationer av kvinnliga monster. 

6.1 Abjektion  
En psykoanalytisk term som kan kopplas till våra rädslor är abjektet eller abjektion. Termen myntades 

av psykonalytikern Jaques Lacan xx förklara varför och vad som skrämmer och är fasansfullt för 

människan. Men det framkallar också en lockelse hos oss eftersom det tillåter oss en kontakt med vårt 

förkultiverade jag. Abjektionen upplöser således gränserna mellan mänskligt och omänskligt, subjekt 

och objekt vilket skapar obehag hos människor när de måste bemöta det som finns på andra sidan 

gränsen. Samtidigt framkallar det en lockelse hos människan eftersom det ger oss en glimt av våra pre-

konstruerade subjekt (Creed 1993: 8). I populärkulturen blir skräcken därför ett ”säkert” sätt för oss att 

möta denna skrämmande lockelse. Abjektion handlar alltså om en sorts överträdelse där vi separerar 

det som är mänskligt och omänskligt, och det konstruerade subjektet från vårt undermedvetna (Creed 

1986: 68). En av de mest framstående tolkningarna av begreppet är Julia Kristevas i Powers of 

Horror: An Essay on Abjection (1982). I boken undersöker hon abjektet och olika former av abjektion 

(som källa till skräck). Hon menar att abjektet är motsatsen till allt det som vårt konstruerade jag 

består av (Kristeva 1982: 1). Allt som vårt medvetande inte kontrollerar blir därför kopplat till former 

av motbjudna känslor som avsky, illamående eller fasa som orsakas av konfrontationen med ett objekt 

som hotar att störa distinktionen mellan subjekt och objekt. Att befinna sig i ett abjekt tillstånd är 

därför att känna motvilja vid konfrontationen med objekt som hotar att överskrida gränsen för subjekt 

och objekt (Cherry 2009: 113). Samtidigt som lockelsen inför dessa undermedvetna känslor finns där. 

Specifikt hos kvinnor menar Kristeva att abjektion många gånger är kopplat till rädslan för kvinnan 

som moder. Delvis på grund av kvinnans reproducerande funktioner, där menstruationen är en typ av 

nedsmutsning (Kristeva 1982: 77). Bilder av abjekta kroppar kan återfinnas i nästan all skräckfilm och 

ett sätt att förstå vår relation till kvinnan som monster är just teorier om abjektet och det abjekta och 

hur det påverkar våra känslor.  

Skräckfilmen tycks vara en illustration av hur abjektion fungerar i minst tre former. Först och 

främst representeras abjektion i överflöd genom bilder på lik (hela eller stympade), och en uppsjö 

olika kroppsvätskor som blod, kräks, saliv, svett, tårar och förruttnande kött. Därmed blir skräckfilmen 
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en abjekt funktion, som betecknar en typ av pervers avsky (där åskådaren konfronterar det abjekta), 

men också en plats för njutning i avseendet att skräckfilmen sedan tillåter oss att stöta bort det abjekta 

(som att må illa, eller kräkas vid åsynen av den). Allt på tryggt avstånd i soffan eller biostolen (Creed 

1993: 10). Eftersom det abjekta upplevs i relation till biologiska funktioner (Ibid.: 9), är det en viktig 

faktor för hur feminin (femininitet i genuskonstruktruerad bemärkelse) monstrositet konstrueras ur 

kvinnlighet (kvinnlighet i biologisk bemärkelse). För det andra är konceptet för hur en ”gräns” skapar 

det monstruösa i skräckfilm; det som hotar att gå över ”gränsen” är abjekt. Ofta skapas det monstruösa 

på gränsen mellan mänskligt och omänskligt, människa och djur, naturligt och övernaturligt, gott och 

ont, normal sexualitet och abnorm sexualitet och den hela och rena kroppen (Ibid.: 10f). Det tredje 

sättet är hur skräckfilm illustrerar abjektion för hur den konstruerar modersfiguren som abjekt (Ibid: 

11).  

Eftersom Penny Dreadful är ett skräcknarrativ så utgör serien en plats där det monstruösa får 

fritt spelrum för att karaktärisera kvinnor enligt nämnda kriterier. Något som också skapar ett typ av 

semiotiskt ramverk för hur vi tolkar människor (och andra varelser) därefter. Jag kommer använda 

Julia Kristeva och Barbara Creeds teorier kring abjektion som källa till skräck, för att studera hur 

dessa används i syfte att representera kvinnan som monster i Penny Dreadful. 

6.2 Tre kvinnliga monstergestalter  
Barbara Creed har noterat ett antal kvinnliga monstergestalter inom filmen som hon anser sig kunna 

koppla till abjektion eller kastrationskomplexet. De visar hur det kvinnliga monstret representeras i 

film och hur det feminina görs till något skrämmande i en eller flera former. Flera av dem går att 

urskilja hos de kvinnliga karaktärerna i Penny Dreadful. Jag kommer fokusera på tre typer: Den 

besatta kvinnan, häxan och femme castratrice (den kastrerade och kastrerande kvinnan). Eftersom 

Creeds kategorier för monsterkvinnor redan är förutbestämda, kommer jag i största möjliga mån 

försöka anknyta mina egna tolkningar till teorier kring abjektion som Julia Kristeva berör i Powers of 

Horror: An Essay on Abjection (1982). Creeds monsterkategorier kommer således i störst utsträckning 

fungera som ett ramverk för min studie, vissa avvikelser kan därmed möjligen förekomma.  

6.2.1 Den besatta kvinnan  
Kvinnan som besatt monster är en återkommande gestalt i skräckfilmen. Ett av de mest framstående 

exemplen är den unga Regan (Linda Blair) i Exorcisten. Hon spyr grön galla, yttrar fruktansvärda 

obsceniteter, försöker ha sex med sin egen mor, roterar sitt huvud, försöker kastrera en präst, mördar 

två män och onanerar med ett krucifix. Eftersom filmen drar paralleller mellan kvinnlig åtrå, sexualitet 

och abjektion, menar Barbara Creed att Regans besatthet är en ursäkt för att legitimera en uppvisning i 

abnormt feminint beteende, som avbildas som monstruöst och på ett sätt perverst lockande (Creed 

1993: 31). I Penny Dreadful ser vi många likheter i karaktären Vanessa som blir objekt för ondskan. 
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6.2.2 Häxan  
Häxan avbildas oftast som en monstruös varelse med övernaturliga krafter och ett begär till det onda. 

Hon definieras som abjekt skepnad eftersom hon representeras inom patriarkala diskurser som en 

fiende till den sociala ordningen. En av de första filmerna att presentera en skrämmande häxa var 

Trollkarlen från Oz (1939), som efterföljdes av en rad stereotypa karaktäriseringar av häxan (Creed 

1993: 73). Häxans onda krafter ses som en del av hennes ”feminina” natur, och står också naturen 

närmare än mannen, som representerar det civiliserade. Många av de abjekta aspekter som kopplas till 

häxan har också koppling till naturen, så som smuts, förruttnelse, spindlar, fladdermöss och till och 

med kannibalism (Creed 1993: 76). Särskilt associerad är hon till blodet (som är ett kroppsavfall och 

därmed abjekt) som änkas till hennes krafter på flera sätt. Detta tema utforskas i skräckfilmen Carrie 

(1976) där den unga flickan med samma namn får övernaturliga krafter i samband med sin första 

menstruation (Ibid.: 74). Häxan blir därför ett monster med kvinnligt genus på flera sätt. Inte bara som 

ond och skrämmande, utan som hot mot det civiliserade (och manliga) ordningen.  

6.2.3 Femme castratrice 
Femme castratrice är benämningen för den kastrerade och kastrerande kvinnan. Detta kvinnliga 

monster härrör inte till det abjekta som de två exemplen ovan, utan kan kopplas till Sigmund Freud 

och kastrationskomplexet. Den kastrerade kvinnan representeras ofta som offer och blödande sår. I 

andra filmer transformeras hon till ett psykotiskt monster eftersom hon har blivit berövad sitt 

rättmätiga levnadsöde. Denna typ av kvinnliga psykopat är mer konventionell på så sätt att hon blir ett 

monster när hon är sexuellt eller emotionellt ouppfylld. Hon söker då hämnd på samhället, särskilt den 

heterosexuella kärnfamiljen på grund av sin avsaknad, d.v.s. hennes symboliska kastration. Den 

kastrerande kvinnan blir dock sällan straffad, utan antar följande skepnader: den kastrerande 

psykopaten och kvinnan som söker hämnd på de män som har våldtagit eller på annat sätt övergripit 

sig på henne (Creed 1993: 122f). Slasher-filmen I Spit on Your Grave (1978) är ett exempel där ung 

kvinna utsätts för en brutal gruppvåldtäkt, för att sedan utföra en våldsam hämndaktion mot sina 

förövare. Denna typ av film fick ett uppsving under slutet av 1970-talet och går under benämningen 

”rape and revenge”-film. I filmerna är nästan alltid hämndaktionen kopplad till former av manlig 

exploatering (Cherry 2009: 113). Något som många har kopplat till andra vågens kvinnorörelse 

(Clover 1992: 3). 

6.3 Laura Mulvey, psykoanalysen och 
kastrationskomplexet  
Psykoanalytiska termer hjälper oss att förstå hur våra ibland omedvetna reaktioner av en bild kan 

kretsa kring processer som avgör och skapar könsskillnader. Inom psykoanalysen pratade Freud bland 

annat om skoptofili (njutning i seendet), och psykonalytikern Jaques Lacan hävdar att saker som vi ser 

kan vara centrala för hur våra subjekt och sexueliteter formas. Psykoanalytiska koncept kan därför 
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användas för att tolka visuella bilder och deras effekter på åskådaren och förstå hur det visuella 

fungerar i hur könsskillnader framställs, och hur maskulinintet och femininitet framställs på sätt som 

kan beröva kvinnor från makt, och hur denna visualisering sedan positionerar publiken att inta ett 

genusperspektiv (Rose 2001: 100, 102).  ). Detta har filmteoretikern Laura Mulvey tagit fasta på. Hon 

har haft ett stort inflytande inom den kritiska filmforskningen med sina teorier om den manliga 

blicken. I sin artikel ”Visual Pleasures and Narrative Cinema” (1975) undersöker hon huruvida 

människors fascination för film kan förstärkas genom mönster av fascination som redan finns hos 

individens subjekt, samt de sociala former som format hen. Som feminist, så antar Mulvey att den 

viktigaste av våra sociala system är patriarkatet. Hon är därför intresserad av hur 

disciplineringsprocessen av våra subjekt har skapat specifika könsskillnader (Rose 2001: 107). Hennes 

studie tar avstamp i sätten för hur film reflekterar, avslöjar och även använder socialt konstruerade 

könsskillnader för hur dessa kan kontrollera och påverka visuella bilder, erotiska sätt för seendet och 

skådespel (Mulvey 1975: 833). Mulvey gör detta genom att beskriva hur olika psykoanalytiska 

faktorer kan bidra till skoptofili, d.v.s. njutningen i att titta på en annan person som sexuellt objekt 

(Ibid.: 843). Här har kastrationskomplexet en bärande roll för hur seendet skapar en viss bild av 

kvinnan.  

Kastrationskomplexet är en psykoanalytisk teori av Freud som beskriver hur differentieringen 

mellan pojkar och flickor sker när deras subjektivitet skapas som små barn. Det manliga könet utgör 

en nyckelposition i barnets föreställning om könsskillnaden (inte bara som anatomisk kroppsdel, utan 

som symbol för något som kan förloras). Hos pojken uppstår ett kastrationshot när han måste vända 

modern ryggen som kärleksobjekt för att inte förlora sin maskulinitet. Flickan drabbas tvärtom av 

oidipuskomplex när hon inser sin saknad av genitalia, något som leder till avund. Pojken ser kvinnan 

som avsaknad av genitalia och skapar enligt Mulvey ett situation där den maskulina positionen är att 

se och det feminina ses (visuellt) som avsaknande (av genitalia) (Rose 2001: 106). Det feminina blir 

därmed bärare av det som som är motsatsen till maskulint och ses som ”det andra” (egen anteckning). 

Här kan det dock finnas anledning att hålla sig kritisk till teorin, eftersom den antar en androcentrisk 

synvinkel på genus som kanske inte har lika stark bäring idag. Genusdiskursen borde rimligtvis ha 

utvecklats, eller åtminstone förändrats, sedan 1975.  I psykoanalytiska termer skapar kvinnan ett 

djupare problem: som avsaknad av penis representerar hon rädslan för kastration och ses därför som 

ett hot och skapar obehag hos mannen. Enligt Mulvey pareras denna ångest i film genom att antingen 

straffa eller rädda det skyldiga objektet (kvinnan), och eller göra kvinnan till en fetisch (Ibid.: 840). 

Objektifiering av kvinnan skulle fungera som en ”lugnande” upplevelse för mannen, snarare än hotfull 

(Rose 2001: 110). På detta sätt menar Mulvey att olika seenden eller blickar kan struktureras på ett 

könsspecifikt sätt. Den delas i aktiv/manlig och passiv/kvinnlig, där den manliga blicken projicerar sin 

njutning på den kvinnliga kroppen för att befästa sin maskulinitet (Rose 2001: 107f). I filmens värld 

skapas därmed ett phallocentriskt seende som gör att kvinnor aldrig kan representeras i film på egna 

villkor, utan endast enligt patriarkala villkor, som kastrerade icke-män (Ibid.: 108). Den manliga 
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blicken kontrollerar den kvinnliga kroppen. Mulvey hävdar därmed att filmen skapar ”kvinnan som 

bild och mannen är bärare av blicken”. De phallocentriska seendet gör att kvinnan endast kan figurera 

passivt, och män framställs som aktiva och kontrollerande. Mulvey visar alltså att det kan finnas 

gemensamma strukturer för det psykologiska och det sociala. I hennes fall för att belysa hur det 

undermedvetna i mannen, och det patriarkala samhället, har skapat (den populära) filmens form 

(Mulvey 1975: 833).  

Ett problem med Mulveys artikel är att hon förmodar att alla intar samma åskådarposition i 

relation till figurerna på skärmen och att alla ser dem på samma sätt. Alla kvinnor kanske inte ses som 

kastrerade av mannen, och heller inte av sig själva som kastrerade. Kvinnor kan förmodligen 

representeras som något annat än kastrerade i vissa filmer. Mulvey har därmed en starkt heterosexuell 

och patriarkal utgångspunkt (Rose 2012: 167). I min studie använder jag därför teorin med en viss 

förbehållenhet, då jag anser det troligt att genusdiskursen har förändrats i media och samhälle sedan 

artikeln publicerades.  

Eftersom blicken och seendet är strukturerat genom visuella koder och tecken kan man koppla 

den till semiotiken (Rose 2001: 120). Detta för oss vidare till min metod. 

7. Metod  

I detta avsnitt förklaras hur semiotiken kan vara användbara i en kritisk analys av den visuella 

kulturen. Jag avslutar med en kort genomgång för reflexivitet genom att diskutera tolkningsprocessens 

problem och hur de kan påverka min analys.  

Inom filmforskningen har man ofta närmat sig sitt material med hjälp av semiotiska och 

tolkningsmetoder (Bignell 2002: 179). Eftersom Penny Dreadful är en (tele)visuell produkt har jag 

valt att utgå från nämnda kvalitativa forskningsmetod som har möjligheten att kritiskt undersöka hur 

bilder konstruerar mening, något som sker både undermedvetet och genom strukturell tolkning. Detta 

är något som semiotiken har möjlighet till, då man med hjälp av den kan närma sig frågor kring hur 

sociala strukturer konstrueras i relation till visuell kultur. Detta är särskilt gynnsamt då min studie har 

som fokus att kritiskt granska könsskillnader och eventuella former av genusstruktur i den 

populärkulturella texten. Forskningsmetoden kan vidare hjälpa mig att utröna vilket inflytande bilder 

har på observatören, och världen runt omkring denna, genom att undersöka vem och vad som syns 

(och inte), och för vem det visas (Rose 2001: 2).  

7.1 Semiotik: visuell kritik med anknytning till sociala 
strukturer 
De bilder vi ser i kulturen bär på mycket av den mening som reproduceras i vårt samhälle. Det finns 
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alltså en makt i seendet, därför är det viktigt med kritisk analys av det visuella för att förstå dess 

potentiella innebörder och sociala effekter. Saker vi ser kan således också vara centrala för hur våra 

subjekt och sexualiteter formas (Rose 2001: 100). Tv-serien Penny Dreadful (2014) är inte bara en 

produkt av och för ett visuellt medium, den använder sig också på många sätt av seendet och det 

visuella för att förmedla karaktärernas känslor och uttryck. Semiotik blir användbar för att studera hur 

tecken och symboler i bilder kan konnoteras och därmed skapa myter om vår omvärld. James Monaco 

menar att semiotik är den mest fruktbara metoden för att tolka film då han menar att film 

kommunicerar mening och semiotik har de bästa verktygen för att analysera visuellt meningsskapande 

(Monaco 2009: 178, refereread i Rose 2012: 151).  

Eftersom semiotik grundar sig i lingvistiken och språket och är del av det som konstruerar 

våra subjekt (och därmed vår kultur och sociala processer), kan den hjälpa oss förstå hur lingvistik 

samverkar i skapandet av subjektivitet, sexualitet och språk. Men språket formar inte bara våra 

subjekt, det skapar också myter om vår omvärld som normaliseras genom återkommande 

konnotationer av dem. Intressant är hur tolkningsdebatten har berört hur många bilder inom media 

spelar på känslor och affekter som finns bortom de meningsskapande fälten (Rose 2012: 122), alltså 

känsloreaktioner som kommer omedvetet. Här närmar sig den semiotiska tolkningen det som 

psykonalysen kan förklara, d.v.s. hur vi kan förstå emotionella reaktioner av en visuell bild genom att 

förklara hur det undermedvetna har formats hos oss (Rose 2001: 103). Dessa undermedvetna 

reaktioner skulle därför kunna vara bidragande till hur lingvistiska, semantiska strukturer formas. 

Detta finns det fog för inom psykologin, där man menar att tolkningsprocessen mellan betecknad och 

betecknare sker i direkt samspel med våra affekter (Jonsson: 2005). På så vis är de psykoanalytiska 

teorierna fruktbara tillsammans med den semiotiska verktygen. Inom många filmteorier har också de 

båda approacherna använts i stor utsträckning eftersom det kan förklara hur vår subjektivitet 

konstrueras medvetet och undermedvetet, och därmed påverkar våra reaktioner av det vi ser (Bignell 

2001: 179, 183).  

7.2 Semiotik: tecken, tolkning och myt 
Semiotiken är en form av strukturalism då den hävdar att vi inte kan känna till världen enligt dess egna 

termer, utan endast genom konceptuella och lingvistiska strukturer inom vår kultur (Fiske 2011: 109). 

Det viktigaste verktyget inom semiotiken är tecknet. Man säger att människans kultur är byggd av 

tecken, och varje tecken står för någonting annat än sig själv, därför är den meningsskapande 

processen en konstant pågående förhandling där människor försöker förstå, organisera, och skapa 

mening av dessa tecken, varandra samt sociala och kulturella sammanhang. Inom semiotiken har man 

den senaste tiden undersökt hur konstruktionen av sociala skillnader formas (t.e.x. klass, genus, 

etnicitet, kroppsideal), och enligt Judith Williamson så artikuleras dessa skillnader genom 

användandet av just tecken (Williamson 1978, refererad i Rose 2012: 108). Metodens viktigaste 
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funktion är därför att den erbjuder forskaren ett sätt att dekonstruera bilder i relation till ett bredare 

meningssystem, och är således mycket betydelsefull, såväl som användbar i tolkningen av visuell 

kultur (Rose 2012: 105). Semiotiken kan därför användas i de flesta analyser av socialt och kulturellt 

meningsskapande processer. Inom media innefattar detta ex. reklam, dagstidningar, magasin, tv-

program eller film (Bignell 2002: 2). Semiotiken är därför relevant om vi ska förhålla oss kritiskt till 

det samhälle vi lever i, eftersom den konfronterar just frågan om hur bilder skapar mening. 

För att förstå hur semiotik fungerar i vår förståelse av oss själva och vår tillvaro runt omkring 

oss, måste man bekanta sig med det lingvistiska tecknet. Ferdinande Saussure förklarade hur alla 

tecken är godtyckliga. Ordet katt har till exempel ingen naturlig koppling till djuret, det är inlärt 

genom vårt språk, en överenskommelse hos en grupp människor att ordet katt ska referera till ett visst 

djur (Bignell 2002: 8). Ett enskilt ord betyder alltså ingenting i sig, utan får sin mening i relation till 

andra tecken. På samma sätt kan bilder få mening i relation till andra bilder och tecken. Saussure 

delade upp själva tecknet i två beståndsdelar för att ytterligare förklara hur den meningsskapande 

processen skapas i relation till tecknet. Dessa två komponenter kallas ”signifier” (betecknare) och 

”signified” (betecknad), där betecknade är konceptet eller objektet som företräder ordet eller bilden, 

och betecknare är ljudet, ordet eller bilden som kopplas ihop med tecknet. När de två förs samman 

skapas en innebörd (Rose 2012: 113). Distinktionen mellan de båda är central, eftersom relationen 

mellan mening innebörd inte är medfödd utan vedertagen och därför kan problematiseras (Rose 2012: 

113). 

Charles Sanders Pierce var den person som på allvar tog hänsyn till det icke-verbala tecknet 

inom semiotiken. Han menade att tecknet bestod av tre delar: tecken, objekt och interpretant, där 

tecknet relaterar till något utanför sig själv, som interpretanten läser in i det hen ser (Bignell 2002: 14). 

Eftersom tecken är överenskomna så är det viktiga hur de används, och vad bilden, texten, eller filmen 

som tecknet innehåller, tar för givet av åskådaren (Rose 2012: 119). Pierce menade också att det fanns 

tre olika nivåer för hur representation av tecken fungerar: genom ikoner, index och symboler. 

Symboliska tecken har en tydlig men konventionaliserad och godtycklig relation mellan betecknare 

och betecknad (Rose 2012: 119). Detta är viktigt i min analys eftersom våra tolkningar av sådant som 

är t.e.x. feminint respektive maskulint uttrycks genom olika typer av symboler. 

Eftersom vi använder tecken för att beskriva och tolka världen så kan man säga att deras 

uppgift är att denotera, eller märka, dem. Denotation är det som vi ser, det vill säga en beskrivningen 

av en bilds innehåll. Denotation är därmed en tolkning på neutral nivå. Men människor gör också 

associativa tolkningar när de ser bilder och tecken, detta kallas konnotation. Vid den konnotativa 

tolkningsnivån tillskriver läsaren värderingar till det hen ser, något som ofta sker omedvetet. Detta 

kallade Roland Barthes för att skapa ”myter” (Bignell 2002: 16). Myter är ofta strukturellt inarbetade 

och fungerar som sociala kontexter och kan därmed fungera reproducerande och normaliserande för 

hur vi tänker kring människor, produkter, platser eller idéer. Till exempel vad som uppfattas typiskt 

”manligt” respektive ”kvinnligt”. Genom att avkoda myter och dess tecken kan dominerande (eller 
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hegemoniska) diskurser avslöjas (Ibid.: 21). En bild av en Rolls Royce denoterar exempelvis inte bara 

en viss bil, den konnoterar också lyx (Ibid.: 16). På samma sätt kan bilden av vad som är feminint eller 

kvinnligt konnoteras utifrån myter. Kvinnor kan exempelvis konnoteras ”feminina” när de bär vissa 

kläder, eller beter sig på ett typiskt ”kvinnligt” sätt.  

Eftersom tecken fungerar i relation till andra tecken kan det vara värt att nämna ett ytterligare 

typ av tecken: det paradigmatiska. Det paradigmatiska tecknet får sin mening i kontrast till andra 

tecken. En bebis får t.e.x. sin mening som bebis genom att inte vara ett småbarn, tonåring eller vuxen 

(Rose 2012: 19). Jag tänker mig att detta kan vara användbart i min analys då kvinnorna i Penny 

Dreadful ofta representeras i dualistiska parametrar, så som god/ond, normal/galen, smutsig/ren, o.s.v. 

7.3 Tillvägagångssätt 
Eftersom visuella medier ofta använder människor som tecken för att symbolisera vissa kvaliteter 

(signifieds) hos publiken (representation av kroppar, beteenden, aktivitet e.t.c.)(Rose 2012: 114), 

kommer jag använda semiotiska begrepp för att studera hur just tv-seriens kvinnliga karaktärerna kan 

fungera som symboler i konstruktionen av femininitet och kvinnlighet. Men också hur detta kan skapa 

särskilda konnotationer av de kvinnliga karaktärerna. Den myt som skapas kring den stereotypa 

kvinnliga könsrollen tycks påverkas eller störas i mötet med det monstruösa. Det är i detta möte som 

min studie befinner sig. Symbolbegreppet används således för att studera vilka tecken som används i 

skapandet av de könsstereotypa femininiteter som kan utläsas. Begreppet konnotation används för att 

studera vad bilderna säger utifrån detta. Vidare undersöks hur den normaliserande bilden av kvinnan 

kontrasteras och upphävs tack vare paradigmatiska tecken som gör henne ”okvinnlig” eller monstruös. 

Tack vare dessa utförliga uppsättningar analytiska verktyg som har möjlighet att precisera 

redogörelser för det visuella, är semiotiken en vetenskaplig approach i analys av just detta 

meningsskapande, samtidigt som den har möjligheterna att kontrastera vetenskaplig kunskap mot 

ideologi. Ideologi är sin tur konstruerad på så sätt att den legitimerar sociala maktrelationer. Med hjälp 

av vetenskap kan man uppnå kunskap som kan avslöja ideologins ojämlikheter. På så sätt intresserar 

sig semiotikern centralt för de sociala effekterna av mening (Rose 2012: 106f). Man ska dock komma 

ihåg att om all kunskap består av tecken, så innebär det att all kunskap är öppen för semiotisk tolkning 

(Ibid.: 107). Min studie lider, så som all tolkning (både inom och utom den akademiska forskningen), 

av subjektivitet, vilket rimligtvis gör min uppsats till ett objekt för tolkning i sig.  

7.4 Reflexivitet  
Man bör notera att det inte finns några rätt eller fel i tolkningsprocessen av bilder, det råder ingen enda 

sann betydelse för tolkningen av mitt material (Rose 2001: 2). Man ska också komma ihåg att bilders 

innebörder kan förändras över tid (Ibid.). Att både jag och mitt material är produkter av ett socialt 

tillstånd i en viss historisk tid begränsar både mig som tolkande person, och Penny Dreadful, som 
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kulturellt meningskapande produkt. Såväl som min egen förståelsehorisont som även den är 

tidsbunden, och alltid till en viss del subjektiv i form av val av material, intresse, bakgrund och så 

vidare. Tolkningsprocessen blir därmed endast en debatt kring vad som kan vara rimligt (Ibid.). Men 

tack vare valda metoder kan jag förhoppningsvis motivera mina tolkningar och i bästa fall nå grundade 

svar på mina frågeställningar. 

8. Analys och resultatredovisning 

Målet med min analys är att undersöka hur tre kvinnliga huvudkaraktärer representeras i tv-serien 

Penny Dreadful. Syftet är att studera huruvida man kan skönja några särskilda mönster för hur 

kvinnornas kroppar och känslor yttras. Med hjälp av mina teoretiska och metodologiska verktyg 

kommer jag närma mig ett antal nyckelscener i vilka Vanessa Ives, Brona Croft/Lily Frankenstein och 

Evelyn Poole utgör fokus för mina tolkningar.  

8.1 Den besatta kvinnan 
Carol Clover hävdar att satanisk besatthet nästan alltid är könsbestämt feminin, och att det oftast är 

kvinnor som får representera djävulens portal i ockulta filmer, så som i Carrie och Excorcisten 

(Clover 1992: 70-72). Även Barbara Creed menar att filmer som berättar om djävulskt intrång, oftast 

skildrar detta med en flicka eller ung kvinna som offer och en manlig djävul som förövare (Creed 

1992: 32). Detta gäller även i Penny Dreadful. Vanessa Ives (Eva Green), är den person som i det 

närmaste kan beskriva som tv-seriens protagonist. Hon är en ung ensamstående kvinna som 

självständigt rör sig genom London och livet. Enligt Showtimes officiella websida beskrivs Vanessa 

Ives som en kvinna med många sidor: 

 

Poised, mysterious and utterly composed, Vanessa is a seductive and formidable beauty of secrets and 
danger. She is keenly observant – clairvoyant even – as well as an expert medium. Her supernatural 
gifts are powerful and useful to those around her, but they are also a heavy burden. Her inner demons 
just may be more real than emotional, and they threaten to destroy her relationships, her sanity, and her 
very life (Sho.com, Vanessa Ives, 2016). 

 

Hon är alltså inte bara en vältalig sofistikerad överklassdam som man kan tro vid första anblick, utan 

beskrivs även som förförisk och farlig. Hon har dessutom clairvoyanta och övernaturliga färdigheter, 

och hennes inre demoner är ett hot mot henne själv och de runt omkring henne. För detta söker hon sig 

till den katolska tron i hopp om att hålla de onda demonerna i schack.  
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8.1.1 Kvinnan och djävulen 
Redan i första avsnittet ”Night Work” (avsnitt #1.01, 2014), anar vi att Vanessas person representerar 

en typ av monstrositet. Hon står på knä i sitt sparsamma rum framför ett krucifix som sitter högt upp 

på väggen. Plötsligt kryper en spindel ner från korset och snart sitter den på hennes händer. Plötsligt 

verkar hon tappa kontakten med verkligheten. Hon visar ögonvitorna och en röst viskar ”snart mitt 

barn, snart”.  Senare på kvällen när hon åter ber i sitt sovrum, är hennes exklusiva kläder och 

välordnad frisyr från tidigare borta, symboler för hennes kontrollerade subjekt. Kvinnligt hår kan t.e.x. 

användas som symbol för det feminina sensuella (Rose 2012: 115). I stunden då det monstruösa kliver 

in, tillskrivs Vanessa symboler som ska kontrastera hennes kontrollerade subjekt mot hennes abjekta 

tillstånd som besatt. Paradigmatiska tecken används för att förstärka hennes besatta tillstånd och hon 

är då iklädd en enkel nattsärk, håret är utsläppt och hon ser blek och plågad ut. Tårar rinner ner för 

hennes kinder då hon ber frenetiskt med krampaktigt knäppta händer. Plötsligt faller två kandelabrar 

våldsamt till golvet, och hon upptäcker att korset har vänts upp och ner, och ur det kryper ett myller av 

spindlar. Spindlar kan här symbolisera ett hot om det abjekta då Barbara Creed menar att spindlar är 

abjekta ting. De associeras till naturen och trolldom och är synonyma med något ondskefullt (Creed 

1993: 76).  Åskådaren förstår nu att någon eller någon har sitt grepp om Vanessa och det tycks komma 

i hennes mest sårbara stund; in i hennes sovrum, där hon symboliseras som sårbar genom att sitta 

barfota och avklädd sitt formella jag (såväl som strikta klädesplagg). Hon uppfyller därmed precis det 

som Barbara Creed beskriver som den besatta kvinnan; en stark känsla av kroppslig sårbarhet och 

mottaglighet för besatthet (Ibid.: 31). Detta tydliggörs även i en replik i av Sir Malcolm ”Hennes gåvor 

gör henne sårbar, men också åtråvärd” (”Resurrection”, avsnitt #1.03, 2014). Vanessa blir ett tecken, 

en symbol, för sårbarhet i stunden precis innan det besatta tillståndet, i vilket hon förlorar sitt subjekt 

och därmed blir monstruös. De symboler som gör att vi först konnoterar henne som feminin och 

kvinnlig (hennes välvårdade hår, vänliga leenden, vackra kläder o.s.v.), upphävs genom de 

paradigmatiska tecken i stunden för hennes besatthet och tappade kontroll. Hennes annars blanka, 

långa hår är ovårdat, hennes vackra ansikte är förvridet och hennes kvinnliga fägring (och vår 

konnotation av henne) är därmed som bortblåst. Här tycks det som är abjekt ta vid. Hon går över 

gränsen för vad som är mänskligt och omänskligt. Vanessa, som i vanliga fall skildras som en 

sympatisk karaktär, beskriver sin besatthet med att hon inte är sig själv och ”när jag försvinner” 

(”Possession”, avsnitt #1.07, 2014). Hon förlorar hela sitt jag, och blir därmed abjekt. Och åskådaren 

konnoterar här kvinnan som monstruöst.  

 

8.1.2 Kvinnlig sexualitet som skräck 
Julia Kristeva skriver att religiösa förbud på många platser i världen menar att separera män från 

kvinnor för att säkra de förstnämndas makt över de sistnämnda. Ofta är dessa kopplade till sexuella 

förbud där man gör skillnad på kvinnor och män i många avseenden (Kristeva 1982: 77). Vanessas 



MKV VT16 Kandidatkurs Examensarbete 15HP Ebba Rydqvist Ryan 

 

 
 

20

besatthet verkar väckas som ung flicka när hon bevittnar en sexuell överträdelse och drabbas av 

trauma. Och den sexuella akten är centralt kopplad till hennes besatthet.  

Det som antydde Vanessas besatthet i inledningen, visar sig i sin fulla skrud i avsnittet 

”Séance” (avsnitt #1.02, 2014), där man under en flott tillställning underhåller sällskapet med seans. 

Under seansen blir Vanessa besatt ”på riktigt”. Även här raseras det som symboliserar femininitet 

genom kontrasterande tecken; hon tappar kontakten med verkligheten, pratar om djuriskt sex, blodiga 

underliv och analöppningar, beter sig som ett trumpet barn, samtidigt som hon tar sig på brösten, gör 

groteska miner och klättrar upp på bordet, där hennes kropp förvrids på ett abnormt sätt medan hon 

orerar på ett okänt tungomål. Hon förlorar återigen sin vackra frisyr och det långa håret hänger i 

stripor längs ansiktet. Mitt emot henne sitter Sir Malcolm och gråter med en djupt sårad uppsyn. 

Efteråt störtar hon ut i natten och har sexuellt umgänge med en främling, samtidigt som hon avger 

djuriska läten, medan Dorian Gray förskräckt ser på. Vanessa åtrås av djävulen eftersom han vill att 

hon ska bli ”moder till allt ont” och kan därmed endast förenad med henne kan ta över världen 

(”Possession” avsnitt #1.07, 2014). Som vi ser väcker hennes besatthet något djuriskt och sexuellt i 

henne, och vice versa.2 Hon överskrider gränserna för vad som är abjekt och subjekt på flera sätt; 

genom att tappa kontrollen över sitt jag och kroppsligt genom att gå över gränsen för vad som är 

mänskligt och omänskligt, normalt och abnormt. Alla de tecken som inte symboliserar och konstruerar 

en stereotyp femininitet hos Vanessa gör att vi ska tycka att något är ”fel” eller ”obehagligt” med 

henne. De denotativa tecken som ska representera kvinnan Vanessa, konnoteras i hennes besatta 

stunder som ett sexuellt monster, något abnormt och avvikande. Detta framhäver en typ av genus-myt 

om att kvinnor bör vara vackra, tala och föra sig på särskilda sätt för att inte avvika från de 

könsnormer som har konstruerats i samhället. På så vis skulle den semiotiska tolkningen kunna avslöja 

ett bredare meningssystem för hur vi naturaliserar en särskild bild av kvinnor i allmänhet, då myter är 

en typ av ideologi (Rose 2012: 132). 

Fortsättningsvis vill jag uppmärksamma männens reaktion på Vanessas beteende i detta 

segment: sorg, ilska och förskräckelse. Creed skriver nämligen att det kvinnliga monstruösa uttrycker 

en manlig hjälplöshet eller oförmåga inför att kontrollera kvinnan vars perversiteter uttrycks genom 

hennes rebelliska kropp (detta ska det rådas bot på längre fram i serien då hennes besatthet ska 

”tämjas” eller fördrivas) (Creed 1993: 34). Vanessa skulle i det avseendet symbolisera hotet mot den 

sociala (och manliga) ordningen. Att hon dessutom uppfattas driftstyrd och upprepade gånger 

sexualiseras i en rad scener tyder på att den manliga blicken också finns närvarande. Laura Mulvey 

hävdar att visualiteten strukturerar vår blick så att den maskulina positionen är att titta och det 

feminina att tittas på (Rose 2012: 159). Att göra den kvinnliga figuren till ett voyeuristiskt objekt 

skulle således styrka detta. Det djuriska och driftstyrda kan även det kopplas till Vanessas abjekta 

                                                 
2 Detta i en scen när hon har samlag med Dorian Gray (”What Death Can Join Together” avsnitt #1.06, 2014), då demonerna väcks 

inom henne under själva samlaget. I tillbakablickar till hennes mörka förflutna får vi också se hur sexualitet och sexuellt 
uppvaknande är en utlösande faktor för svartsjuka, ondska, otrohet och tillslut satanisk besatthet och vanvett (”Closer Than Sisters”, 
avsnitt #01.05, 2014).  
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former, då det anses ”fult” samtidigt som hennes djuriska drifter ofta kopplas till den sexuella akten. 

Men också till stunder för hennes besatta tillstånd. 

Ur ett annat hänseende uppfattas Vanessas beteende som skadligt och upprörande. Samtidigt 

som hennes kropp tappar den sociala kontrollen, kan också seansen och det efterkommande samlaget 

ses som ett övergrepp, och till och med våldtäkt, eftersom hon till synes inte har kontroll över sin egen 

kropp eller vilja (det är någon eller något annat som ”får henne” till dessa monstruösa och akter). 

Kvinnan kan därmed ses som att hon straffas om hon inte lyckas kontrollera sin kropp. Enligt denna 

tolkning ges vi även ett exempel på Laura Mulveys teorier för hur kastrationskomplexet skapar en  

sadistisk-voyeuristisk seende i syfte att lugna mannens obehag inför kastreringskomplexet och 

bestraffar därför kvinnan för sin avsaknad (av penis)(Clover 1992: 8). Emellertid så finns det andra 

tolkningsmöjligheter som föreslår att Vanessa inte bara är ett offer, eftersom det senare visar sig att 

hon aktivt slåss mot den demon som försöker ta över hennes kropp. Jag ska återkomma till detta 

nedan.  

En annan nyckelscen när Vanessas sexualitet öppnar djävulens portal, är i ett erotiskt möte 

med Dorian Gray. Där förlorar hon åter sitt kontrollerade subjekt. Hon river och biter Dorian och tar 

kommandot över akten. Hon ser plötsligt förskräckt ut och en mörk mansröst ljuder: ”God afton mitt 

barn. Jag har väntat. Vilka lekar vi kan ha nu.” (”Demimonde”, avsnitt #1.06 2014). Enligt Shelley 

Lindsey handlar inte texter om skräckfilmer med besatta kvinnor om sexuell kuvning, heller inte om 

kvinnors frigörelse från sexuellt undertryckande, utan om misslyckandet av att inte kunna behärska 

kvinnor i sin sexualitet (Lindsey 1996: 293, refererad i Cherry 2009: 112). Detta skulle innebära att det 

monstruösa kvinnliga är en form av feminin överträdelse, där vi känner motbjudande känslor inför att 

gå över gränsen (en känsla som jag ovan förklarat förstärks med hjälp av tecken och symboler som 

kontrasterar det som representerar femininitet i det visuella materialet). I relation till det 

undertryckande kan detta länkas till våra primala drifter som kuvats genom sociala och kulturella 

gränser genom disciplineringsprocessen under vår uppväxt. Vi känner alltså abjekta känslor inför 

gränsen mellan det mänskliga och djuriska (eller mellan kultur och vad som föregick det kulturella och 

disciplinerade tillståndet)(Cherry 2009: 112f).   

 

8.1.3 Den rena och hela kroppen 
Mycket av det som är abjekt har med vår relation till kroppen och hur den yttrar sig biologiskt. 

Sjukdomar kan till exempel göra att kroppen förändras och blir monstruös (Kristeva använder 

spetälska som exempel), men framför allt hävdar Julia Kristeva att kvinnans kropp är abjekt på grund 

av hennes fortplantningsfunktioner som beskrivs som våldsamma och blodiga i bibliska texter. Om 

kroppen inte ska ses som abjekt får den därför inte bära på några som helst tecken på sin skuld till 

naturen för att vara fullt ut symbolisk, och därmed ren och hel (Kristeva 1982: 101f). Enligt Kristeva 

hör kroppsligt avfall som urin, avföring, kräks och blod därför till det abjekta, och menar vidare att 
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kvinnan således blir särskilt kopplad till kroppsligt avfall för att hon menstruerar, vilket ger henne en 

speciell relation till det abjekta (Kristeva 1982, refererad i Creed 1993: 10). Dessa kroppsliga avfall 

kan användas som symboler i skräckfilm för att just uttrycka vad som är abjekt, och därmed pocka på 

vår lockelse/avsmak inför det abjekta. Genom att exempelvis använda kroppsvätskor, grafiskt våld, 

häftiga känslouttryck och okontrollerade kroppsuttryck på den denotativa nivån, raseras de 

konventionella konnotationer av de kvinnliga karaktärerna. Åskådaren kan både lockas och förfasas av 

visualiseringen av det abjekta, såväl som de burleska kropparna. Återigen kan vi här skönja en 

voyeuristisk blick i samband med när det monstruösa väcks hos kvinnan i det att det både finns något 

tilltalande i bilderna, men också något kontrollerande och bestraffande i scenerna. 

När Vanessas besatthet trappas upp, går hon allt mer över gränsen för vad som är abjekt. Hon 

beskrivs snarare i termer av sinnessjukdom än som människa. Hon sjunker in i ett oförklarligt 

sjukdomsförlopp, lider av epileptiska anfall där hennes muskler vrider sig, hon tuggar fradga och är 

okontaktbar. Hon tycks tala med olika röster som om hon vore schizofren. Hennes anfall och 

sinnestillstånd diagnostiseras till slut som ”psykosexuell”, och man för henne till en kvinnoklinik där 

man försöker bota henne genom lobotomi. Här blir Vanessas kropp abjekt då vi i närbild får se det 

borrade hålet i kraniet som lobotomin har orsakat. Hennes kropp är inte längre hel och därmed abjekt 

(Kristeva 1982: 101). I avsnittet ”Possession” (avsnitt #1.07) är Vanessas besatthet fullt ut eskalerad. 

Avsnittet vältrar sig i abjekta former och symboler där kropp och subjekt är helt bortom kontroll. 

Under denna våldsamma tid låses hon in i sitt rum av de fyra män hon har runt omkring sig. Därinne 

sitter Vanessa på huk med trasiga och smutsiga kläder. Hennes hår är återigen stripigt och flottigt, 

hennes ögon rullar i huvudet på henne. När hon pratar växlar hon mellan olika röster, mellan vänlig 

och skrämmande. Hon krafsar i tapeterna, grymtar som ett djur, väser, andas rossligt och börjar snart 

riva bort köttet från sina armar med naglarna. Vid det här laget ser rummet mer ut som en djurbur, med 

kräks, kiss och avföring på golvet, och man måste tillslut kedja fast henne för att inte attackera 

männen eller skada sig själv. Här används både kroppsvätskor, kött, ljud och röståtergivning som 

tecken för att förstärka kvinnans monstrositet. 

Enligt den konstruerade sociala ordningen som vi lärt oss leva efter, är det abjekta det som stör 

denna ordning, regler och identitet. Det hela och rena jaget är därför en viktig del av det som 

överträder de abjekta gränserna. Abjektet är det som måste utvisas eller exkluderas i konstruktionen av 

jaget och subjektet, och för att ingå i den symboliska ordningen måste alltså subjektet avvisa eller 

undertrycka alla former av beteende, språk och andra uttryck som anses oacceptabla, oanständiga, 

olämpliga eller orena (Creed 1993: 37). Det som är abjekt med Vanessa är därför det som placeras på 

sidan av hennes femininitet: det existerar i motsats till det symboliska som styrs av dessa lagar och 

regler (Ibid.: 37). Den besatta monsterkvinna blir därmed pre-oidipal där hon återgår till sin orena och 

otränade kropp (Ibid.: 37-40). Vanessa blir därför monstruös för att hon bryter mot flera viktiga tabun 

och återgår till ett primalt, djuriskt stadie. Hennes sjukliga kropp strider mot det hela och rena och blir 

ett tecken för orenhet (Kristeva 1982: 100). Deras slag mot djävulen är bokstavligen talat en kamp mot 
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”the coming of the beast” (Ferdinand Lyle, ”Séance”, avsnitt #1.02, 2014). Hon blir en symbol för det 

djuriska och icke mänskliga, det pre-oidipala stadiet som människan har undertryckt. Därför måste 

hennes demoner drivas ut eller tämjas. Det är intressant att det är fyra män som hjälper henne med 

detta, då det kan tolkas som att hennes kvinnliga uppror måste kväsas för att återställas i (den manliga) 

ordningen.  

Som jag har illustrerat finns vissa samband mellan kvinnlig åtrå, sexualitet och abjektion som 

gör det feminina monstruösa. Den besatta kvinnan i skräckfilm, här tv-serie, blir därför mer än bara en 

berättelse om besatthet. Den legitimerar en uppvisning i abnormt kvinnligt beteende, som målas upp 

med hjälp av visuella symboler av kroppsavfall, sönderborrade kranier, den orena och okontrollerade 

kroppen, naken hud och allt annat som är går utanför gränsen för den rena och hela (anständiga) 

kroppen. Vi konnoterar henne därmed som depraverad och monstruös, samtidigt som perverst 

tilldragande (Creed 1993: 31). Hon blir ett tecken för abjektion.  

 

8.1.4 Kvinnans kamp 
Vanessas kamp att bli fri djävulen kan ses som en metafor för kvinnlig frigörelse och självständighet. 

Det kanske kan anses vara en feministisk handling att Penny Dreadful har en sådan protagonist. Som 

Andrew Tudor menar så är den kvinnliga protagonisten mer betydande och mer självständig i den 

moderna skräckgenren än tidigare (Tudor 1989, refererad i Clover 1992: 16). Men hon är också en 

protagonist i avseendet att hon även är ett offer som måste genomgå enormt lidande att hon blir så 

monstruös att hon även kan ses som förövare och därmed hot. På så vis skulle en alternativ tolkning 

vara att Vanessa kan kategoriseras som en typ av seriens ”final girl” som under stort lidande slåss för 

sin överlevnad. Denna typ av karaktär får utstå oerhörda mängder utdraget våld, förföljelse och hot. 

Både mot sig själv och andra, vilket gör att hon ändå blir objekt för den sadistisk-voyeuristiska blicken 

(Clover 1992: 17f, 35).  

Oavsett vilken subjektsposition hon representerar, tycks hennes kamp för frigörelse och 

motstånd till djävulen/mannen straffa sig, där kvinnan som hot kontrolleras genom att symboliseras 

som sårbar, sinnessjuk, svag och sexualiserad när mannen (djävulen) får sin makt över henne. Här kan 

vi dra paralleller till när Mulvey noterar att den typiska kvinnan i noir-filmer representeras som 

hotfulla men i slutändan alltid skyldiga och svaga och antingen måste straffas eller räddas av mannen 

(Mulvey 1975: 840).  

8.2 Häxan 
Häxan är en monstergestalt som i filmens värld nästan uteslutande tillhör kvinnan och har en viktig 

roll inom den populärkulturella diskursen. Historiskt och mytologiskt sett har häxan fruktats av 

människor oavsett goda eller onda krafter (Creed 1993: 73f, 76). I Penny Dreadful kan vi finna båda. 
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Delvis i antagonisten Evelyn Poole, men också i vår protagonist Vanessa Ives som lär sig häxkonster 

för att kontrollera sina krafter och bli starkare i sin kamp mot djävulen. Deras sammandrabbning 

resulterar återigen i en kamp mellan ”gott” och ”ont”, där Evelyn ska representera den ”onda” häxan 

och Vanessa (samt hennes lärare) den ”goda”.  

   Evelyn Poole (Helen McCrory) är professionellt känd under sitt alias ”Madame Kali” och är 

till ytan en ödmjuk underhållare som figurerar som medium och spiritualist på societetens 

tillställningar. I själva verket är hon en ond och konspirerande häxa och djävulens agent, med uppdrag 

att snärja Vanessa. Hon beskrivs som en sofistikerad dam med kunskap om exklusiva kläder, parfymer 

och dyra smycken. Hon har levt i hundratals år och hennes krafter har under denna tid växt sig 

mäktiga. Hon kan förtrolla människor och få dem att utföra hennes önskningar. Hon kan simulera 

sjukdomar, manipulera sinnen, döda och är skrupelfri när det gäller att nå sina mål. På Showtimes 

websida kan man läsa om hennes ondskefulla person och planer: 

 

Beneath the surface of this gracious, attractive lady lies an evil wicked old witch. Evelyn Poole is a 
wicked conniving, practitioner of the occult. Her dark powers are great, and she recognizes an equally 
powerful potential kindred in Vanessa. Evelyn has big plans for Vnessa, and she will do anything she 
can to entrap the young woman and hijack her power (Sho.com, Evelyn Poole, 2016).  

 

Hon ska beteckna ondskan och beskrivs därefter, som gammal och otäck.  

 

8.2.1 Det abjekta blodet 
Som jag nämnt ovan så menar Gillian Rose att människor ofta används i den visuella kulturen för att 

symbolisera vissa kvaliteter (Rose 2012: 114). Häxan är en person som i högsta grad omges med 

tecken som ska konnotera ett visst typ av kvinnligt monstrositet. Hennes utseende beskrivs ofta som 

fult, hon omger sig av skrämmande ting, hon är i regel gammal och är nästan alltid kvinna. När 

åskådaren presenteras för Evelyn i början av säsong två, möts publiken av ett stort mörkt gotiskt 

stenslott med vindlande trappor och mörka korridorer. Redan här befästs häxans hemvist som en 

symbol för något skrämmande. Vi hör avlägset hur en kvinnoröst sjunger en rogivande folkvisa, när vi 

som åskådare når rummet som rösten kommer ifrån, ligger där en död, naken och kritvit kvinnokropp 

omgiven av blod. Den döda kroppen representerar det ultimata abjektet: liket (Kristeva 1982: 109). Vi 

ser snart att det är Evelyn Poole som sjunger, hon ligger i ett badkar med slutna ögon och en cigarett i 

handen. Badkaret är fyllt med blod, troligtvis från den unga kvinnans kropp (”Fresh Hell”, avsnitt 

#2.01, 2015). Hennes blodbad betecknas tydligt som en horribel, onormal akt. Blod (och särskilt 

mensblod) är kopplat till en häxas förbannelse (menstruation kallas ibland på engelska för ”curse”), 

eftersom man förr trodde att menstruation gjorde häxans krafter mer potenta (Creed 1993: 74). Blodet 

som substans är dessutom abjekt enligt Julia Kristeva, eftersom det anses vara en kroppslig förorening 

(Kristeva 1982: 71), och stigmatiseras som något smutsigt. Att Evelyn badar i blod kan därför göra att 
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vi kodar henne – inte bara som häxa som försöker nära sina krafter i blodet – utan också som ytterst 

ondskefull och monstruös, och abjekt. Häxan och blodet kopplas därmed till det kvinnliga, återigen, 

genom hennes reproduktionssystem. Det ymniga blodet återkommer i en dramatisk scen som utspelar 

sig under en bal. Mitt i festligheterna försöker Evelyn Poole och hennes likar förhäxa Vanessa, under 

denna rit börjar det regna blod i hela salen. Människor, vackra kläder, dryckesglas och fioler dränks i 

den abjekta substansen som häxorna framkallat (”Glorious Horrors”, avsnitt #2.06, 2015).  

Att serien använder blodet som symbolik i syfte att skrämma publiken, kan bidra till att 

publiken associerar menstruation som något abjekt och därmed skapar en konnotation av kvinnor som 

monstruösa vid sin menstruation. Å andra sidan är Evelyn Poole inte en karaktär som man rimligtvis 

kan eller bör känna sympati med. Hon mördar trots allt både män, kvinnor och små barn. Trots detta 

menar jag att det medverkar till att det feminina vidmakthålls som något negativt och därmed 

reproducerar myten om kvinnan som ”det andra” (i värsta fall som demoniserad), i relation till män 

och maskulinitet. Kanske ännu mer just på grund av Evelyns fasansfulla person.  

 

8.2.2 Häxan: abjekt figur med abjekta ting 
Häxan är en abjekt figur som omger sig med abjekta ting (Creed 1993: 77). Råttor, spindelnät, 

trolldrycker, smuts o.s.v. är ytterligare tecken som intimt relaterar henne med naturen och det 

primitiva. Ett av häxans många brott är att använda kroppsdelar i sina magiska riter (Ibid.: 10). Evelyn 

Poole hanterar lik och kroppsdelar i sina ritualer. I sina försök att manipulera människor, använder hon 

hjärta, inälvor och hjärna från ett spädbarn i ett flertal voodoo-dockor. Liket är enligt Kristeva det 

ultimata abjektet. Den döda kroppen representerar den slutgiltiga föroreningen, en kropp utan själ som 

måste exkluderas från det mänskliga universumet, och begravas i jord för att inte förstöra världen med 

sin orenhet (Kristeva 1982: 109). Inte bara häxans sätt att hantera likdelar gör henne monstruös, 

hennes förmåga att driva folk in i döden blir ett brott som överskrider de abjekta gränserna. Abjektion 

uppstår även när individen är hycklare, ljuger eller på annat sätt strider mot för subjektet etablerade 

regler (Creed 1993: 10). Även detta förknippas med häxan. Evelyns slughet, lögner, konspirerande och 

mord gör henne därför också till ett monster. Också häxans utseende kan vara ett tecken för abjektion i 

det att hon beskrivs som en hiskelig gammal gumma. Evelyn Poole och hennes dotter är vackra på 

dagen, men på natten visas deras sanna kroppar: de har likbleka nakna kroppar, omänskliga och svarta 

ögon, de är märkta av djävulens rivsår över brösten och ser också könlösa ut (alternativt kastrerade).  

Även dessa tecken på sådant som stör den kroppsliga ordningen som nämndes ovan. Den eviga 

ungdom som Evelyn äger, är djävulens belöning till henne. Priset för detta är att hon för all tid måste 

tjäna honom. Det som får Evelyn Poole att representeras som en kvinna med makt, inser åskådaren 

endast drivs av hennes fåfänga och pliktskyldighet till djävulen. 

Häxans sociala funktioner som helare och siare har i stort sett helt exkluderats från nutida 

filmporträtt av häxan (Creed 1993: 76). Men i Penny Dreadful får vi faktiskt bekanta oss med (två) 
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kvinnor som utgör rollen som mindre ondskefulla varelser. Historiskt sett sågs hon också som en vis 

kvinna och helare, som samlade örter och ägde kunskap om medicinska krafter. Något som kan ses 

som en typ av maktposition, då hon ägde kunskap. I Penny Dreadful åker Vanessa till en kvinna som 

bor på en hed för att lära sig hennes konster. Kvinnan kallas ”The Cut-Wife” och lär Vanessa att spå i 

kort, plocka örter, fånga och flå kaniner, laga mat och utföra aborter (därav hennes smeknamn, hon 

”skär” bort oönskade barn). Det senare blir en del av den feministiska diskursen eftersom den 

uttrycker en aspekter av kvinnlig frigörelse. Jag vill dock hävda att denna typ av häxa fortfarande kan 

konnoteras som monster, just eftersom hon betecknas med symboler för det abjekta: blod, operationer, 

trolldom och naturnära krafter. The Cut-Wife bränns också senare till döds av byborna på grund av 

sina häxkonster (aborterna)(”The Nightcomers”, avsnitt #2.03, 2015)  

Häxan definieras som en abjekt figur i det att hon är representerad inom en patriarkal diskurs 

som en obeveklig fiende till den sociala ordningen. Hon konnoteras som farlig, slug och kapabel till 

förstörelse. Hon vill störa gränsen mellan det rationella och irrationella, symboliska och det imaginära. 

Hennes onda krafter ses som en del av hennes kvinnliga natur, detta ser vi i hennes relation till den 

kvinnliga biologin som genom myten om (bl.a.) häxan har stigmatiserats. Inte minst häxjakten i 

Europa bidrog till en demonisering av kvinnan och häxan, där mannens rädslor för hennes imaginära 

förmågor att kastrera skapade ett rent kvinnohat (Creed 1993: 75).  

 

8.3 Femme Castratrice 
Freud hävdade att kvinnan skrämmer eftersom hon är kastrerad. Barbara Creed menar att hon även är 

skrämmande eftersom män tillskriver henne med den imaginära förmågan att kastrera (Creed 1993: 

87). Kvinnan blir enligt Creed alltså inte bara en visuell hotbild för mannen i det att hon är avsaknad 

(av penis), hon inger också en rädsla hos honom för att hon faktiskt hotar att kastrera honom. Mannen 

fruktar i detta avseende inte sin far som ”kastrator” (som straff för sitt sexuella intresse i modern), han 

fruktar kvinnan. Kastrationskomplexet har därmed skapat två viktiga representationer av det feminina 

monstret: kvinnan som kastrerad och kvinnan som kastrerande (Ibid.: 122). Båda monstruösa i 

relation till sin femininitet. 

 

8.3.1 Kvinnan som kastrerat monster 
I första säsongen av Penny Dreadful får vi möta den fattiga Brona Croft (spelad av Billy Piper) som 

invandrat till England från Irland. Hennes situation har tvingat henne till samhällets botten. Hon 

prostituerar sin sjuka kropp (hon har drabbats av lungsot) och dricker mycket alkohol, till synes för att 

döva smärta och ångest. Hon verkar ha tappat hoppet om livet och gör inte mycket för att ta sig ur sin 

situation. Tills hon möter den kringresande amerikanen Ethan Chandler. De inleder ett 
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kärleksförhållande, och tillsammans vill de försöka starta ett nytt liv. Men hennes sjukdom blir allt 

värre och när de kallar på läkare (Dr. Frankenstein), så ser denne sin chans till ett vackert lik (som 

brud åt sin monsterskapelse John Clare). Dr. Frankenstein kväver Brona med en kudde och för 

kroppen till sitt laboratorium där han börjar sitt experiment att återuppväcka henne som 

”Frankensteins brud”. Han lyckas, och i inledningen av andra säsongen ”föds” den odödliga makan till 

Frankensteins monster: Lily Frankenstein (”Verbis Diablo” avsnitt ”02.2, 2015). Här berövas Brona 

inte bara sitt rättmätiga liv, hon får bokstavligen sitt liv berövat genom mord. Hon representeras som 

ett offer som blir symboliskt kastrerad, för att sedan bokstavligen förvandlas till ett monster. Ett 

feminint monster som snart ska söka hämnd på samhället för de oförrätter som hon har utsatts för 

(Creed 1993: 122).  

 

8.3.2 Den kastrerande kvinnan 
Den kastrerande kvinnan ses sällan som straffad, utan ofta som en sympatisk person som blir 

hämndlysten när män våldtagit eller övergripit sig på henne på olika sätt (Ibid.: 123). Vi kan se Lily 

som ett offer för fler typ av övergrepp: dels har hon mördats och dels har hennes kropp utsatts för 

åtskilliga övergrepp i och med Victor Frankensteins experiment. Han har dessutom tagit på hennes 

kropp på olämpliga sätt i hennes döda tillstånd (”Fresh Hell”, avsnitt #2.01, 2015).  

Lily Frankenstein börjar sitt liv förvirrad, rädd och ovetandes inför världen. Hon kan inte 

prata, skriva, eller knappt gå. Hon måste lära sig allt på nytt, som ett barn. Hon är helt i händerna på 

Dr. Frankenstein. Målet är att hon ska tränas till den ”perfekta” kvinnan och hustrun åt ”Varelsen”. 

Hon lär sig tala med en sofistikerad brittisk dialekt, föra sig som en ”dam”, klä sig ”kvinnligt” i 

korsett, klänning och högklackade skor. När hon påpekar att hon knappt kan andas i korsetten eller gå 

i skorna, svarar Dr. Frankenstein att det är meningen eftersom kvinnor inte bör anstränga sig, därför att 

de då skulle ta över världen. Han berättar för henne att den ska framhäva den kvinnliga figuren. Lily 

konstaterar då att det är för männens skull detta görs, och tar av sig korsetten (”Evil Spirits in 

Heavenly Places”, avsnitt #2.04, 2015). Detta är upptrappningen till ett feministiskt uppvaknande hos 

Lily. 

Lily Frankenstein är ett särskilt uppenbart exempel för hur serien uttrycker kvinnlig frigörelse 

i samband med det monstruösa feminina. I sitt oskuldsfulla skede tillskrivs hon symboler som 

betecknar henne som oskuldsfull och ofarlig: hon är osäker, blyg, tystlåten och oskuldsfull i skira 

klänningar, lockigt blont hår, och kritvit hy. Hon introduceras för societetsvärlden på bal, likt en ung 

flicka introduceras som debutant. I detta stadie kan Lily ses som en tonårsflicka, som i och med sin 

övergång från flicka till kvinna också övergår till det monstruösa. Efter en scen där Victor och Lily 

förlorar sin oskuld till varandra (”Above the Vaulted Sky”, avsnitt #2.05, 2015), väcks något 

monstruöst inom henne (återigen knyts det monstruösa till kvinnans sexualitet). Lily bli medveten om 

sin egen dragningskraft och inser att hon kan ta en sorts makt över männen med den och snart börjar 
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en våldsam hämndaktion där hon vill få alla män på fall. Hon börjar med att mörda en okänd man 

under ett sexuellt möte och blir därmed monstruös eftersom hon dödar (eller symboliskt kastrerar) 

honom under samlaget (Creed 1993: 12). Detta är upptakten till en scen där hon i det närmaste håller 

ett feministiskt brandtal:  

 

Vi smickrar våra män med vår smärta. Vi bugar för dem. Vi gör oss till dockor för deras skull. Vi 
förlorar vår värdighet i korsetter och höga klackar och äktenskapets slaveri! Och vad är belöningen för 
detta? En örfil. […] Aldrig mer ska jag… gå ner på knä för en man. Nu ska de falla på knä för mig. 
(”Memento Mori” avsnitt #2.08, 2015) 

 

Hennes ton är hotfull och scenen fortsätter ännu mörkare: hon vill lägga händerna runt Victor 

Frankensteins hals (hennes skapare och ”far” – och älskare!) och se på hur han dör. Detta samtidigt 

som hon börjar åma sig och gör sexuella närmanden till Frankensteins monster (bror/tilltänkt make). I 

detta skede tillskrivs Lily helt andra symboler än tidigare. Hon bär svarta kläder, håret är utsläppt och i 

ögonblicket för övergången till det monstruösa byter hon dialekt från sin ”sofistikerade” brittiska till 

sin ursprungliga irländska dialekt, som inte bara kan konnoteras som ”folkligare”, utan också 

associeras till en tid då irländska invandrare sågs ner på i England och USA. I denna scen anar vi inte 

bara ett oidipuskomplex, utan också en kvinnlig hämndfantasi. Dock sker detta på bekostnad av att 

kvinnan i sin kodning av femininitet framstår som desperat, extrem och våldsam. I semiotiska termer 

kan man säga att kvinnan inte gråter och skriker för att hon är kvinna. Hon är kvinna för att hon gråter 

och skriker (Clover 1992: 13). Carol Clover menar vidare att skräckfilmens kvinnor mördar människor 

av helt skilda orsaker än män i film. Manliga mördare i film lider ofta av trauman från barndomen, 

medan kvinnans mordiska gärningar utlöses av en specifik händelse i vuxen ålder, särskilt då hon 

blivit bedragen, våldtagen eller övergiven av en eller flera män (Clover 1992: 29). I Lilys fall finns det 

en uppsjö män som kan tänkas vara objekt för hennes vrede och hämndbegär: hon har sexuellt 

utnyttjats, objektifierats, mördats, öppnats upp, blivit ihopsydd och återuppväckt från de döda för att 

bli maka till ett manligt monster. En annan tolkning är att Lily är vad Clover kallar en offer-hjälte vars 

status har möjliggjorts av kvinnans frigörelse. Feminismen skulle på så sätt skapat ett filmiskt ”språk” 

som uttrycker kvinnans ställning som underlägsen och offer och därmed främjar hennes egna 

skrämmande hämnd (Ibid.: 4).  

Att serien utspelar sig under en era då män kände en oro över kvinnors frigörelse kan fungera 

som en allegori för hur serien intar en motsägelsefull ställning till feminismen. Serien använder ett 

feministiskt narrativ, men går samtidigt till motangrepp mot den feministiska mobiliseringen som 

framställs hotfull. Genom att straffa dessa attribut skulle kastrationskomplexet hållas i schack, och den 

patriarkala filmiska formen (här tv-serie) gå säker. Enligt detta skulle det feministiska narrativet i 

serien endast fylla en symbolisk funktion som i bästa fall beskriver det feministiska tillståndet: 

frustrerat, undertryckt, och utopiskt. Vilket skapar en bild av feministen som galen, desperat och 

mordisk. ”Den arga kvinnan” (för)blir därmed en negativ stereotyp.  
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8.4 Kvinnans frigörelse, mannens premisser 
I den stund när det feminina möter det monstruösa hos kvinnan, raseras hennes symboliska feminina 

värde, och vi konnoterar henne då på ett annorlunda sätt. I Penny Dreadful (och annan 

skräckdramatisering) som farlig, burlesk, sexualiserad, oförutsägbar, djurisk och abjekt. Hon blir ett 

monster när hon inte längre äger den konventionaliserade bilden av sig själv i sin stereotypa könsroll. 

Även hennes kvinnlighet blir därmed abjekt. På så sätt tycks också filmens form och den manliga 

blicken styra konnoteringen av kvinnor i film och tv-serier. Genom de visuella representationerna och 

symbolerna tycks blicken ”tala” till kastrationskomplexet som betecknar kvinnan som hotfull och 

vidtar därmed lämpliga ”åtgärder” för detta. T.e.x. genom att omge henne med tecken och symboler 

som signalerar obehag. Genom att dekonstruera hennes feminina subjekt med kontrasterande symboler 

och paradigmatiska tecken som säger emot den normaliserade myt som vi uppfattar som kvinnlig eller 

feminin, blir hon således ett monster. 

Enligt Creed är det monstruösa-feminina centralt för skräcken, eftersom hon har makten att få 

män att frukta henne (då hon är abjekt, och speciellt om hon försöker förskjuta sin plats i den 

patriarkala sociala ordningen). Detta är begränsande för kvinnan eftersom det placerar den kvinnliga 

karaktären i ett fast tillstånd – som representation av abjektion och betecknare av manlig fruktan 

(Cherry 2009: 118f). Detta skulle tala för att Penny Dreadful inte kan sägas vara feministisk eftersom 

den delvis skapar en myt om kvinnan som källa till skräck och abjektion, och delvis försätter publiken 

i åskådarposition som uppmanas bibehålla den sociala ordningen genom att konstruera det feminina 

som abjekt. Som jag också har beskrivit så tycks kastrationskomplexet hållas i schack genom att 

bestraffa det kvinnliga hotet i direkt genmäle till kvinnans försök till frigörelse och oberoende. Det 

feminina monstret tycks därmed säga mer om mannens rädslor än något annat. Detta skulle kunna 

styrka Laura Mulveys teorier om skoptofili och behovet av en (manlig) njutning i seendet. Tolkningen 

visar därmed hur feminisitiska idéer endast tycks får finnas i narrativet på vissa villkor. 

Kastrationskomplexet tillåter dem en plats i narrativet under förutsättning att de kan kontrolleras av 

mannen (eller det manliga seendet). Detta genom att framställa de kvinnliga protagonisterna som 

aggressiva, mentalt instabila eller sexualiserade. Kastrationskomplexet är på så vis ett sätt för den 

manliga åskådaren att strukturera den kvinnliga representationen (Rose 2001: 110), även när den till 

synes presenterar kvinnlig frigörelse. Seriens feminstiska innehåll förefaller därmed endast som 

symbolisk betingelse. 

9. Slutsatser och diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att analysera representationen av kvinnliga karaktärer i Penny Dreadful. 

Samtidigt som kvinnorna i Penny Dreadful lever i en värld och tid då kvinnors situation var långt ifrån 
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jämställd männens, representeras de på sätt som (vad brukar benämnas) ”starka kvinnor”. De äger 

makt, visar motstånd, tar ställning, ifrågasätter maktsystem och uppvisar feministiska idéer och uttryck 

på olika sätt. Men detta sker ofta med inslag av, eller i direkt samband med det monstruösa i 

våldsamma och grafiska scener, där det kvinnliga monstret blir abjekt och drivs av vrede, psykisk 

ohälsa eller hämndbegär. Min analys antyder därför att serien, trots sina egenmäktiga, starka, 

”feministiska” uttryck, ändock är misogyn i sin representation av kvinnorna, eftersom de scener som 

representerar kvinnlig makt ofta medvetet erotiseras eller framställs våldsamma. Kvinnan är 

exempelvis monstruös för att hon kastrerar, eller dödar mannen under samlag (Creed 1993: 129).  

Vidare har Barbara Creeds (1993) teorier kring abjektion visat hur det som är biologiskt med 

kvinnan kan skapa stereotypa myter kring det som är monstruöst med kvinnor genom att direkt koppla 

det till femininitet och därmed konstruerar en skrämmande ”other” av kvinnan (i relation till mannen). 

Psykoanalytiska verktyg låter därtill förstå hur det undermedvetna får mannen att frukta kvinnan som 

”kastrator”. Den manliga blicken tar därmed, som analyserna antyder, kontroll över den kvinnliga 

monsterkroppen, som bestraffas enligt det skoptofiliska seendet. Inte bara genom att plågas eller 

sexualiseras, men också till följd av sin abjekta monsterstatus. Seriens feministiska drag kan således 

denoteras som politiska kommentarer kring genusdebatten, men borde enligt skräckens och filmens 

patriarkala logiker konnoteras som ett hot, eftersom de i direkt samband med de feministiska uttrycken 

också går över gränserna för det som är abjekt och förefaller oss motbjudande. Detta kan således skapa 

en myt kring det kvinnliga monstruösa som något som hotar (den mansdominerade) 

samhällsordningen. Kvinnan som hot och ”other” kontrolleras därmed genom att betecknas sårbar, 

sinnessjuk, svag och sexualiserad i direkt genmäle till de feministiska dragen i serien. Därmed blir 

konsekvenserna i värsta fall att feminism kodas som något våldsamt och galet, och feministen riskerar 

att bli stigmatiserad som ett monster.  

Tv’s ”mainstreaming” av skräck, som jag nämnde i inledningen, må ha skapat nya 

förutsättningar och bredd för större representation av mångfald i termer av klass, etnicitet, genus o.s.v. 

Penny Dreadful må om inte annat kunna föregå som ett exempel på detta, med Vanessa Ives som 

kvinnlig huvudkaraktär. Vad man inte ska glömma är att kvinnliga protagonister av detta slag är 

undantag i ett fortsatt mönster av manlig dominans i film och populärkultur (Clover 1992: 17). Med 

detta sagt kan jag inte annat än hoppas att de förändringar som det postdigitala medielandskapet 

medför, också orsakar en ökad strömning av kvinnlig representation i media. Oavsett etnicitet, klass 

eller identitet.  
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