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Abstract 

Skräck är den filmgenre som specifikt är till för att locka fram rädsla hos tittaren. Denna 

uppsats fokuserar på att ta reda på hur komponenter i bild och ljud medför den upplevda 

subjektiva känslan hos karaktären genom gestaltningen av demonisk besatthet. Uppsatsen 

genomför en semiotisk analys på två olika avsnitt från tv-serien Penny Dreadful. Genom att 

utföra den semiotiska analysen på hur gestaltningen av besatthet visas i bild och ljud, kunde 

uppsatsen fastställa att de olika bild- och ljudkomponenterna både samarbetar, men även 

agerar olika för att få tittaren att uppleva den fenomenologiska känslan av skräcken som 

gestaltas. Bild- och ljudkomponenterna samarbetar också för att föra narrativet framåt, men 

om en komponent i ljudet inte stämmer överens med de övriga komponenterna i bilden kan 

budskapet av en scen ändras. Detta kan leda till att tittaren kan uppfatta ljudet som att det 

förstärker bildens budskap. Slutsatsen kom fram till att komponenterna i bilden visade tittaren 

det som de ska uppmärksamma samtidigt som de olika ljudkomponenterna förde narrativet 

framåt. Både bilden och ljudet bidrog till att förstärka den fenomenologiska upplevelsen och 

involvera tittaren i narrativet. 
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1. Inledning 

Att beröra publikens känslor är en av filmskaparens främsta mål. Genom att skapa en 

minnesvärd känslomässig upplevelse för tittaren får de en djupare relation till filmens narrativ 

och budskap. Skräck är en genre som generellt hanterar tittarens känslomässiga respons till 

vad de ser. Detta på grund av att många skräckfilmer tar upp berättelser som inte tillhör 

vardagen, utan det övernaturliga. När en filmskapare skapar en skräckfilm är målet ofta att få 

människor att uppleva sina största rädslor. Skräckfilmer har oftast ett monster i centrum, en 

övernaturlig antagonist som publiken fruktar men ändå vet att den inte existerar i 

verkligheten. Filmskapare som låter publiken bli involverade i filmens handling gör att 

tittaren får en djupare relation till budskapet. Så genom att gestalta olika skräckupplevelser, 

exempelvis när en karaktär är förföljd av ett skräckinjagande monster, kan publiken koppla 

det till sina egna rädslor i vardagen eller i sin egna fantasi. Detta gör att publiken ges 

möjligheten att ifrågasätta om deras verklighet är sann och trygg eller om det faktiskt finns 

sådana monster som förföljer karaktärerna i skräckfilmerna. 

1.1 Bakgrund 

Fenomenologi är subjektets uppfattning av omvärlden (se ingående definition på sidan 7). 

Dock är fenomenologi en stor filosofisk gren som kan användas på många olika områden 

exempelvis film. Fenomenologi är ett ämne som många filmskapare gärna använder sig av för 

att kunna få tittaren att bli djupt involverad i narrativet (exempelvis regissören Terrence 

Malick som använder fenomenologi för att förklara komplexa budskap genom olika bild- och 

ljudkomponenter).1 Filmskapare fokuserar på att få tittaren att känna sig delaktig i filmen. 

Genom att använda olika komponenter i bild och ljud förstärks tittarens uppfattning av filmen 

både psykiskt och fysiskt. Detta medför att tittaren känner sig involverad i filmens narrativ 

och skulle kunna uppfatta att hen är närvarande bland filmens karaktärer och miljöer. 

Filmgenren skräck (se definitionen av skräck på sidan 10) använder gärna bild- och 

ljudkomponenter för att få tittaren att bli involverad i narrativet. Genom att låta tittaren 

ingående få uppleva det som syns och hörs resulterar det i att tittaren kan reagera fysiskt och 

psykiskt. Ett ämne som skräckgenren gärna hanterar är demonisk besatthet och exorcismen 

som tillkommer när karaktärer försöker bedriva iväg demonen. Genom att visa olika detaljer i 

                                                           
1 David, Davies, The Thin Red Line, Routledge, Oxon. 2009, s. 6–7 

https://www-dawsonera-com.www.bibproxy.du.se/readonline/9780203879023 
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bilden tillåts tittaren att skapa sig en uppfattning om hur det skulle kunna kännas att få utstå 

till exempel en exorcism. Ljudkomponenterna i filmerna som hanterar exorcism används ofta 

för att gestalta närvaron av demonen som befinner sig i en karaktär och får karaktären att 

framstå som onaturlig. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att få en inblick och djupare förståelse för den känslomässiga relationen 

som skapas mellan tittaren och tv-serien Penny Dreadful, samt hur gestaltning av det inre 

känslolivet visuellt kan porträtteras genom film. Jag kommer att undersöka vad det är som gör 

att tittaren får möjligheten att uppleva den fenomenologiska skräcken genom hur Penny 

Dreadful gestaltar besatthet som huvudkaraktären Vanessas Ives upplevelse av demonens 

närvaro. 

Genom att undersöka komponenterna i ljud och bild kommer jag fastställa vad det är som 

skapar fenomenologin. Detta görs genom följande frågeställningar: 

1. Hur gestaltas besattheten hos Vanessa Ives fenomenologiskt i Penny Dreadful? 

Denna fråga fokuserar på hur de utvalda scenerna i Penny Dreadful på olika sätt gestaltar 

Vanessas besatthet av den övernaturliga demonen och hennes inre upplevelse av demonens 

närvaro. Besattheten Vanessa upplever är en kamp om hennes identitet då demonen kan styra 

hennes handlingar. Gestaltningen av kampen mellan demonen och Vanessa påverkar publiken 

till att skapa en egen uppfattning om hur det möjligtvis skulle kännas att vara besatt av en 

demon, då serien använder sig av ett flertal komponenter för att gestalta Vanessas upplevelse 

av att vara besatt. Hennes kamp gestaltas på olika sätt i scenerna men de båda skapar en stark 

fenomenologisk upplevelse för tittarna. 

2. Hur samspelar bild- och ljudkomponenterna för att skapa en fenomenologisk 

skräckupplevelse för tittaren? 

Med hjälp av denna fråga kommer jag att undersöka hur komponenterna samspelar genom 

bild och ljud för att skapa fenomenologin för tittaren. Genom att undersöka komponenterna 

kommer uppsatsen att analysera hur de samarbetar, fungerar och skapar en känslomässig 

upplevelse för tittaren. 

2. Tidigare forskning 

Noël E. Carroll är en ledande filosof och författare som forskar om filosofiska tankar och 

förklarar hur tankarna kan appliceras på film. Carrolls bok The Philosophy of Horror, or, 
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Paradoxes of The Heart (som är skriven med stöd från forskare så som David Bordwell, 

David Konstan, and Peter Kivy) undersöker skräckens uppkomst och utgår från böcker, 

skrivna redan på 1700-talet, till exempel Frankenstein, Dracula och The Picture of Dorian 

Grey.2 Carroll nämner att skräckgenren dock har utvecklats genom åren och kan nu appliceras 

på film. 3 Boken diskuterar skräckens gestaltning i film, samt hur den känslomässiga 

reaktionen av skräck påverkar publiken och filmernas komponenter. Då film inte kan använda 

sig av text för att ge tittaren en detaljerad beskrivning av hur en karaktär eller miljö ser ut, får 

filmskaparen använda sig av olika komponenter som kan hittas i bild och i ljud. Carroll 

poängterar specifikt ut att filmer vill att tittaren ska förstå narrativet djupare och samtidigt få 

en känslomässig reaktion på vad de ser. Genom att filmskapare manipulerar ljud och bild 

fångas publikens uppmärksamhet undermedvetet och ger en omedveten respons på vad de 

ser.4 Höga ljud från musiken eller ljudeffekterna eller snabba rörelser kan skapa en 

undermedveten instinktiv respons hos tittaren. 

Uppsatsen kommer att använda Carrolls bok som grund för att se hur fenomenologi, skräck 

och berättarkomponenter samarbetar för att få tittaren att uppleva filmers/tv-seriers 

världsuppfattning av bland annat demonisk besatthet. I boken undersöker Carroll bland annat 

två frågor: 1) how can anyone be frightened by what they know does not exist, and 2) why 

would anyone ever be interested in horror, since being horrified is so unpleasant?.5  

Carroll utvecklade en teori som kunde appliceras på skräckgenren som involverar den 

emotionella effekten som tittaren upplever. Han beskriver teorins viktigaste begrepp ”Art-

Horror” med dessa två citat: 

/…/ I will presume that the genre is designed to produce an emotional effect; I will attempt to 

isolate that effect; and I will attempt to show how the characteristic structures, imagery, and 

figures in the genre are arranged to cause the emotion that I will call art-horror.6 

From this preliminary inventory of examples, it is possible to derive a theory of the nature of the 

emotion of art-horror. /.../ I am presupposing that art-horror is an emotion. It is the emotion that 

horror narratives and images are designed to elicit from audiences. That is, “art-horror” names the 

emotion that the creators of the genre have perennially sought to instill in their audiences, though 

they, undoubtedly would be more disposed to call this emotion “horror” rather than “art-horror.”7 

                                                           
2 Noël E. Carroll, The Philosophy of Horror, or, Paradoxes of The Heart, Routledge, New York, 1990, s. 4–6, 

12, 46 
3 Ibid., s. 38 & 152 
4 Carroll, Noël E. Film, Emotion, and Genre. I Philosophy of Film and Motion Pictures, An Anthology, Carroll, 

Noël E. & Jinhee, Choi, (red.), MA: Blackwell Pub, Malden, 2006 s. 217 
5 Carroll, 1990, s. 16 
6 Carroll, Noël E., The Philosophy of Horror, or, Paradoxes of The Heart, Routledge, New York, 1990, s. 4 
7 Carroll, Noël E., The Philosophy of Horror, or, Paradoxes of The Heart, Routledge, New York, 1990, s. 24 
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Han förklarar ”Art-Horror” som den känslan som publiken upplever av skräckfilmens fiktiva 

antagonist.8  Bland exemplen Carroll tar upp att tittaren genomgår när den ser på film 

innefattar det kroppsliga stadiet, det känslomässiga stadiet, reflexer och responsen till 

händelser som speglas av händelserna i filmen vilket får publiken att längta med förväntan 

efter nöjet. Carrolls teori kallas för Arthorror och teorin innefattar hur tittaren reagerar på 

karaktärerna emotionellt och då med fokus på antagonisten.9 Carrolls teori togs fram genom 

studier på litteratur, filmer och filosofisk forskning och summeras med dessa meningar:  

I have approached this issue by assuming that the audience’s responses to the monsters in works of 

horror are ideally intended to run parallel to and often to be cued by the emotional responses of the 

relevant fictional characters to monsters. This presupposition, in turn, enables us to look to works 

of horror themselves for evidence of the emotional response they want to engender. I have not 

depended on introspection in fastening on disgust and impurity as part of the emotion of art-horror. 

Rather, I found expressions and gestures of disgust as a regularly recurring feature of characters’s 

reactions in horror fictions.10 

3. Metod och material 

Genom att analysera två olika scener ur Penny Dreadful kommer jag att avgöra hur scenerna 

gestaltar besattheten som huvudkaraktären Vanessa Ives upplever, samt hur bild- och 

ljudkomponenterna skapar fenomenologisk skräck. För att kunna göra detta kommer jag 

utföra en semiotisk analys med denotation och konnotation med fokus på hur komponenterna 

i scenerna påverkar upplevelsen. Genom att använda den utvalda analysformen fokuserar 

arbetet på vad tittaren ser/hör samt vad det innebär och betyder. Den semiotiska analysformen 

klargör tydligast vad det är som existerar i komponenten och vad det betyder vilket hjälper till 

att besvara arbetets frågeställningar. Jag kommer börja med att förklara begreppen inom 

ämnena semiotik, fenomenologi, skräck och exorcism samt förklara hur jag kommer att 

använda ämnena under analysen. Därefter kommer jag utföra en semiotisk analys på 

komponenterna i bild och ljud för att avgöra hur dessa används i de två olika utvalda 

scenerna. Jag kommer att hänvisa till bilder under analysen som finns på sidan 36–41. 

3.1 Semiotisk filmanalys 

Semiotik är begreppet som används för att sammanfatta olika tecken som förekommer i 

samhället och hur människan analyserar dessa för att få fram ett budskap.11 Den schweiziska 

språkforskaren Ferdinand de Saussure studerade och lärde ut språkvetenskap i början av 

                                                           
8 Carroll, 1990, s. 8 
9 Ibid., s.27–30 
10 Carroll, Noël E., The Philosophy of Horror, or, Paradoxes of The Heart, Routledge, New York, 1990, s. 30 
11 Jonathan Bignell, Media Semiotics: An Introduction. 2. Ed. Manchester University Press, Manchester, 2002, s. 

1 
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1900-talet.12 Han kom fram till att språket är uppbyggt av tecken som i sin tur medför ett 

budskap. Saussure menade att eftersom det bildliga språket medför en mening genom sina 

komponenter kan det analyseras på liknande vis som språk och text kan, eftersom att båda 

”språken” innehåller komponenter som medför budskap.13 

Skillnaden mellan ord som tecken och film eller bilder som tecken är att ord måste komma i 

en följd för att bilda en mening.14 Bilder presenterar alla tecknen på samma gång och låter 

tittaren själv välja hur de vill läsa av bilden. I film jobbar tecknen genom bilden istället för i 

ord genom att tecknen komponeras i följd av varandra för att skapa ett budskap. Eftersom 

många människor läser av bilder och text vänster till höger ändras budskapet i bilden 

beroende på hur objekten i bilden är placerade. 

3.1.1 Denotation och konnotation 

Denotation avser vad som syns i bild eller vad som står i texten som är allmänkunskap, 

kunskap som varje människa borde kunna förstå av att leva i ett samhälle.15 Ett exempel för 

allmänkunskap inom denotation är när ett kors syns i bild och sedan vänds upp och ner, det är 

något alla kan uppfatta. Symboler eller objekt som istället påminner en specifik person om 

något annat som kan kopplas till objektet kalls för konnotation. Om konnotation appliceras på 

det uppochnedvända korset signalerar det först om kristendomen genom korset och när det är 

uppochnedvänt kan det då kopplas till satanism och demoner. Förståelsen för konnotationen 

beror på kulturella skillnader och betydelser i vad ordet eller vad en bild visar och betyder 

egentligen olika för varje individ. I film används oftast denotationer för att skapa 

konnotationer som tillhör objektet som visas. 

3.2 Material 

Tv-serien Penny Dreadful (2014) handlar om den unga viktorianska kvinnan Vanessa Ives 

som är besatt av en övernaturlig demonisk kraft.16 Tv-serien är ett bra exempel på hur skräck 

porträtteras i dagens media. Seriens producent och manusförfattare John Logan fokuserar 

genom hela seriens gång på att få publiken att utveckla känslor för karaktären. Under seriens 

gång får Vanessa möta bland annat de klassiska litterära karaktärerna Dr. Frankenstein och 

hans monster, Dracula samt Dorian Gray som alla hjälper till att leda narrativet framåt. 

                                                           
12 Nationalencyklopedin AB. (Hämtad 2018-10-15) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ferdinand-de-saussure 
13 Bignell, 2002, s. 6 
14 Ibid., s. 13 
15 Ibid., s. 16 
16 Penny Dreadful, säsong 1, 2014. https://www.imdb.com/title/tt2628232/ 
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Vanessa Ives är en kvinna före sin tid med egen åsikt och tar egna beslut om vad hon vill och 

hur hon ska leva sitt liv. Dock i hennes vardag framställs hon som en psykiskt sjuk människa, 

men det som egentligen gestaltas är den inre kampen mot det övernaturliga som börjar att ta 

över henne. Serien gestaltar hennes upplevelser tvetydligt för publiken och öppnar frågan om 

det endast är Vanessa som upplever de övernaturliga händelserna i sitt huvud, eller om de 

andra karaktärer runt om henne också ser vad som händer i hennes omgivning. Händelserna 

som utspelar sig för tittaren avslöjar att hon egentligen är besatt av en demon och serien 

gestaltar sedan kampen mot demonen. Detta ger tittaren ett tillfälle att forma en stark 

känslomässig sympati för Vanessa. 

3.2.1 Avgränsning av scener 

De två scenerna som har valts ut är de som tydligast iscensätter besattheten hos Vanessa Ives 

och hur den gestaltas genom bild och ljud i tv-serien Penny Dreadful.17 Dessa två scener 

skapar två olika fenomenologiska reaktioner på skräck genom olika komponenter i bild och 

ljud från gestaltningen av besattheten hos Vanessa. Serien gestaltar demonens framträdande 

olika i de olika scenerna och då alltid i kamp med Vanessas egen vilja. Hon utsätter sig själv 

flera gånger för exorcistiska ritualer i kamp mot demonen inom henne. Men till slut besegras 

hon och demonen tar över henne helt. Gestaltningen av seriens exorcism använder sig av 

fenomenologi genom hela seriens gång, detta för att göra så att publiken upplever en 

känslomässig reaktion på vad de ser och hör. Serien innehåller andra avsnitt som skulle kunna 

användas för analysen men de två utvalda scenerna är de som porträtterar gestaltningen av 

kampen mot besattheten tydligast visuellt och fenomenologiskt. 

Den första utvalda scenen är ur avsnittet Séance och är första gången då Vanessas demon tar 

över hennes kropp helt och visar sig för publiken. Huvudkaraktärerna Vanessa Ives och Sir 

Malcolm Murray har anlänt till en fest som är arrangerad av historikern Ferdinand Lyle. Mr. 

Lyle samlar ihop gästerna för att möta hedersgästen Madam Kali och ber dem att sätta sig vid 

ett bord då de ska utföra en seans. Under seansen börjar Vanessas demon träda fram och ta 

över hennes kropp samt rabblar ord endast få i rummet förstår, vilket resulterar i att 

gestaltningen av besatthet visas för första gången. Dock gestaltas besattheten som Vanessa 

upplever inte alltid med det generaliserande skakandet, bakåtrullande ögonen eller ett 

demoniskt rytande. Scenen tillåter tittaren att få uppleva två olika sätt att gestalta demonen på 

då hon blir besatt två gånger under scenens gång. Scenen avslutas med att Vanessa stormar ur 

                                                           
17 Penny Dreadful, säsong 1, 2014. https://www.imdb.com/title/tt2628232/ 
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rummet och lämnar huset. Detta är första gången gestaltningen av Vanessas besatthet 

presenteras i serien. 

Den andra scenen är ur avsnittet som heter Possession och är första gången exorcismen och 

Vanessas kamp mot demonen börjar på riktigt. Vanessa har blivit besatt av en demon. Hennes 

vänner Sir Malcolm, Ethan Chandler och Dr. Victor Frankenstein har försökt att få bort den 

utan framgång. De har tillkallat en präst som ska hjälpa dem att utföra en exorcism vilket 

slutar med att Vanessa attackerar prästen och sina vänner. Ethan Chandler väljer att själv 

försöka utföra en exorcism på Vanessa och lyckas. Scenen avslutas med att Ethan lämnar 

huset och Vanessa ligger fridfullt i sin säng. Det senare avsnittet gestaltar Vanessas kamp mot 

det övernaturliga till skillnad från det förra avsnittet som för första gången visar att hon är 

besatt. 

4. Teori 
Texten kommer återkommande att hänvisa till ordet känslor. I uppsatsens sammanhang menas 

det med tittarens emotionella respons som både kan vara orsaken eller konsekvensen av 

fysiska och psykiska reaktioner till den fiktiva världen och dess karaktärer när tittaren ser på 

film. 

4.1 Fenomenologi 

Fenomenologi, inom film, är begreppet som används för att bland annat förklara 

uppfattningen av den fiktiva världen och karaktärer samt upplevelsen av fysiska och psykiska 

reaktioner publiken får när de ser på film. Forskaren i filosofi Christian Ferencz-Flatz och 

professorn i filmstudier Julian Hanich använder begreppet film-fenomenologi för att undvika 

att förväxla det med övriga områden inom fenomenologi.18 För att förklara film-fenomenologi 

använder författarna sig kort av filosofen Maurice Merleau-Pontys bok The Film and the New 

Psychology. Författarna sammanfattar film-fenomenologi genom att säga att fenomenologin 

är ett försök till att få publiken att se ett band mellan ett subjekt och dess upplevelse av 

världen, istället för att behöva förklara sambandet för tittaren genom ord.19 Författarna 

förklarar fenomenologi vidare genom att skriva:  

                                                           
18 Ferencz-Flatz, Christian. & Hanich, Julian, Editors’ Introduction: What is Film Phenomenology. I Studia 

Phaenomenologica, 16 ed., Christian, Ferencz-Flatz. & Julian, Hanich, s. 12, Zeta Books, Romanian Society, 

2016 
19 Ferencz-Flatz, Christian. & Hanich, Julian, Editors’ Introduction: What is Film Phenomenology. I Studia 

Phaenomenologica, 16 ed., Christian, Ferencz-Flatz. & Julian, Hanich, s. 15, Zeta Books, Romanian Society, 

2016 
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/…/ the narrow definition might ultimately be more preferable, because it designates film 

phenomenology more unmistakably as an attempt that describes invariant structures of the film 

viewer’s lived experience when watching moving images in a cinema or elsewhere. Here the 

emphasis can either lie on the film-as-intentional-object or the viewer-as-experiencing-subject.20 

Citatet kan tolkas följande; Antagligen är det publiken som uppfattar om en scen är 

fenomenologisk med hjälp av livserfarenheter eller så är det objektet eller karaktären i scenen 

som är fenomenologisk och lockar fram en reaktion hos tittaren.21  

För att framkalla psykiska och fysiska reaktioner från publiken använder sig filmskapare av 

ett flertal komponenter som tillsammans skapar ett sätt att förmedla fenomenologin, vilket i 

sin tur resulterar i en förstärkning av budskapet. Tittaren kan genom fenomenologi uppleva 

fysiska reaktioner så som att bli illamående eller rycka till av en oväntad händelse. Begreppet 

fenomenologi kan även användas för att bland annat förklara känslan efter att ha sett något 

och fått en emotionell reaktion på det.22 Filmfilosofen Robert Sinnerbrink förklarar att i 

skräckfilmen Carrie (regisserad av Brian De Palma, år 1976) känner han som åskådare en 

känsla av skräck och obehag när karaktären Carrie får en hink med blod över sig. Han 

förklarar vidare om hur själva fysiska- och psykiska känslan skulle upplevas ifall han själv 

skulle kunna behöva stå där och bli utsatt på samma sätt som Carrie blir i filmen och hur han 

själv skulle reagera. Sinnerbrink förklarar att genom att även skapa ett emotionellt 

engagemang för en scen (som denna) sätts publikens egna tankar igång angående ansvar och 

sympati. Detta triggar igång en emotionell relation och reflektion från publikens håll och detta 

tack vare hur scenen är narrativt skapad med hjälp av fenomenologin.23 Den emotionella 

reaktionen skapar olika nivåer av kognitiva reaktioner hos tittaren. Detta resulterar i att 

publiken till exempel kan utveckla ett engagemang till en karaktär. Karaktären kan erbjuda 

tittaren en möjlighet att bli emotionellt rörd av filmen och i sin tur skapar det en relation 

mellan tittaren och den fiktiva karaktären som egentligen inte finns.24 Genom att se film 

triggas det psykiska minnena till att få tittaren att fysiskt känna hur händelsen kan upplevas. 

Till exempel om en karaktär står ute i snö triggas tittarens kognitiva schema igång och tittaren 

kan konstatera att det är kallt och hur det skulle kunna kännas att vara i karaktärens situation. 

Fenomenologi tillåter alltså tittaren att uppleva den fiktiva världen och gör det möjligt för 

                                                           
20 Ferencz-Flatz, Christian. & Hanich, Julian, Editors’ Introduction: What is Film Phenomenology. I Studia 

Phaenomenologica, 16 ed., Christian, Ferencz-Flatz. & Julian, Hanich, s. 13–14, Zeta Books, Romanian Society, 

2016 
21 Ibid., s. 13–14 
22 Robert, Sinnerbrink, New Philosophies of Film: Thinking Images, Continuum, London, 2011, s. 80 
23 Ibid., s. 80 
24 Ibid., s. 82 
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tittaren att uppleva den psykiskt vilket leder till en fysisk reaktion. Detta som en reaktion till 

vad tittaren ser eller hör i filmen. Detta gör att tittaren även kan acceptera skräckfilmer då 

filmerna erbjuder en möjlighet att få en kroppslig respons (genom kognitiva scheman) på vad 

som visas eller hörs i filmen.25 Sinnerbrink nämner filosofen Noël E. Carroll som berättar om 

hur skräckfilmer väcker den mänskliga nyfikenheten och gör att publiken accepterar att bli 

rädd för att få ett smakprov på det omöjliga och okända vilket skakar om våra kognitiva 

scheman.26 

Carl R. Plantinga, professor i filmvetenskap, menar i boken Moving Viewers: American Film 

and the Spectator’s Experience att tittarens fysiska och psykiska respons är kopplat till 

protagonistens reaktioner på narrativet.27 De iscensatta händelserna har en påverkan på hur 

karaktärerna kommer att reagera. Detta i sin tur tillåter publiken att få möjligheten att själva 

uppleva den psykiska och fysiska responsen till vad de ser (genom karaktärens respons) vilket 

är det filmskaparna vill uppnå. Ett exempel på en fenomenologisk respons kan ses i filmen 

Exorcisten där ett demonbesatt barn kräks över den manliga protagonisten. Filmen gestaltar 

hur äckligt karaktären uppfattar denna händelsen genom att använda ansiktsuttryck och ljud 

från mannen, och publiken förstår då hur det skulle kännas att vara i samma situation.  

Plantinga nämner fem alternativ på hur publiken kommer uppleva filmen.28 Det första 

alternativet handlar om att publiken upplever en behaglig och trevlig ”känsla” av filmen och 

detta skapar motivation för att se vidare. Det andra alternativet förklarar hur ”känslor” 

förutser att publiken är öppen för narrativet och karaktären, vilket skapar en djupare förståelse 

för filmens budskap. Det tredje alternativet förklarar att den centrala psykologiska 

upplevelsen av att se film skapas genom att erhålla ”känslor” samt att tittaren påverkas av vad 

den har sett i en scen. De fjärde och femte alternativen kan sammanfattas då Plantinga 

förklarar det som att våra ”känslor” är kopplade till våra kognitioner och resulterar i en ökad 

emotionell förståelse för filmens budskap.29 

4.1.1 Kognitiva schema 

Publiken ser på film för att få uppleva nöjet eller berättelsen som filmen erbjuder, vilket ofta 

hanterar ämnen som är bortom tittarnas egna vardagliga liv. För att skapa en förväntan hos 

                                                           
25Sinnerbrink, 2011, s. 82 & 160 
26 Ibid., s. 160 
27 Carl R. Plantinga, Moving Viewers: American Film and the Spectator's Experience, University of California 

Press, Berkeley, Calif., 2009, s. 10 
28 Ibid., s. 86 
29 Ibid., s. 86 
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publiken lovar filmens narrativ att leda publikens uppmärksamhet och styra tittarens respons 

på vad de ser. Genom att framhäva känslor, med hjälp av karaktärers respons, får tittaren en 

möjlighet att välja hur de vill reagera på det oväntade som händer i filmen. Enligt Plantinga 

använder sig filmskapare av människans underliggande kognitiva minnen vilket lätt förklaras 

som människans överlevnadsinstinkt och livserfarenheter.30 Kognition är det mentala 

lagringsutrymmet för kunskap och aktiveras varje gång en människa erhåller eller använder 

information från omgivningen och händelser.31 Det kognitiva minnet hjälper människan att 

lösa problem genom resonemang och att göra beslutsfattande val som är medvetna eller 

undermedvetna överlevnadsreaktioner. Plantinga menar att människan är nyfiken i sin natur 

och vill uppleva det oväntade för att stimulera sig mentalt.32 Genom att uppleva filmer som 

innehåller action eller skräck tillåter sig publiken att ta sig ur sin så kallade mentala 

trygghetszon och uppleva händelser som inte tillhör vanligheterna men samtidigt som de 

befinner sig i fysisk trygghet.33 

4.2 Skräckgenren 

Skräckfilmer försöker skrämma tittarna genom att visa chockerande händelser av oväntade, 

okända, övernaturliga eller tabubelagda ämnen.34 Noël E. Carroll nämner i sin bok ”For those 

who believe that we can only be emotionally moved by what we know is the case, it is not 

only a mystery as to why we are frightened by Count Dracula /.../” som en inledning till 

skräckgenren.35 Skräckupplevelsen kan komma från en händelse eller en karaktär och 

skräckfilmer är det ofta en övernaturlig antagonist som medför skräcken.36 Skräckupplevelsen 

infattar psykiska och fysiska reaktioner på vad tittaren ser och får den att reagera på detta.  

Carroll förklarar hur antagonisten som ofta är en vampyr, varulv, ett rymdmonster, demoniskt 

besatt barn eller ett spöke är det som lockar människor att se skräckfilmer. Många tv-serier 

innehåller skräck då genren alltid är eftertraktad och publiken ständigt vill ha mera av det.37  

                                                           
30 Plantinga, 2009, s. 21 
31 Margaret W., Matlin, Cognition, 8th ed., John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2013, s. 2 
32 Plantinga, 2009, s. 21 
33 Ibid., s. 43 
34 Nationalencyklopedin AB. (Hämtad 2018-12-10) 

https://www-ne-se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/skr%C3%A4ckfilm 
35 Carroll, 1990, s. 10 
36 Ibid., s. 1–2 
37 Ibid., s. 3 
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4.2.1 Besatthet och exorcism i film 

Besatthet i film är ett ämne som skräckfilmer ofta berör. Filmen Exorcisten från 1973 är ett 

lysande exempel på hur exorcism porträtteras i film, då det var den filmen som lade grunden 

till hur andra filmer gestaltar besatthet.38 I filmer som innehåller exorcism är grundidén att en 

karaktär är besatt av djävulen eller en demon.39 Gestaltningen av denna besatthet kan ske 

genom att karaktären inte beter sig som en vanlig människa, det kan vara utseendemässigt 

eller genom ord och liknande. Besattheten behöver inte vara konstant utan kan komma i 

intervaller.40 Agerandet från flickan i Exorcisten är också ett sätt att gestalta att hon är 

besatt.41 När flickan kräktes över prästen eller gick uppochned i filmen skapades en grund för 

övriga filmer som hanterar exorcism och demoner. Filmen presenterade ett sätt om hur det 

våldsamma och motbjudande handlingen av besattheten kunde gestaltas vilket många 

framtida filmer kom att använda sig av. Ett annat exempel är filmen Besatt från 2005 som 

gestaltar en ung flicka Emily som är besatt och får utstå en exorcism fram tills att hon dör.42 

Besatt gestaltar det övernaturliga genom hur Emily agerar, bland annat genom att hon ligger i 

underliga positioner på golvet samt övriga onaturliga händelser som sker runt henne som inte 

tillhör det vardagen. I filmen ser karaktärer demoner genom olika människor som går på 

gatan. Besatt visualiserar tydligt olika sätt att gestalta en demons närvaro på genom filmens 

ovanliga vardag vilket pekar ut att demoner är närvarande. Många gånger sker det även att 

endast publiken och den som är besatt av demonen uppfattar demonens närvaro. Detta 

gestaltas då som en inre konflikt i den besatta karaktären och publiken är de enda som kan 

uppfatta detta. 

4.2.2 Ljudets användning i Exorcisten och Besatt 

Ljudet är en av de ledande faktorerna när exorcism gestaltas då den besatta ofta ger onaturliga 

ljud ifrån sig. I Exorcisten finns ljud som skrik, djurläten och engelska ord som pratas 

baklänges i en röst som inte är barnets.43 Även musiken i Exorcisten påverkar den 

fenomenologiska upplevelsen av skräck och sätter spår i hur publiken ska uppfatta scenen och 

bli lämnade med en otäck melodi i huvudet.44 Detta är några typiska sätt att gestalta en 

                                                           
38 William Friedkin, Exorcisten, 1973 
39 Carroll, 1990, s. 340 
40 Ibid., s. 340 
41 David, Bordwell, Kristin, Thompson, & Jeff, Smith, Film art: An Introduction, Eleventh edition., NY, New 

York, 2017, s. 341 
42 Scott Derrickson, Besatt, 2005 
43 Bordwell, Thompson, & Smith, 2017, s. 271 
44 Ibid., s. 94 
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demons närvaro genom ljud och musik. Språket är också en ledande faktor till att gestalta att 

en person är besatt i film. Ett exempel är i filmen Besatt där den unga flickan inte bara gör 

onaturliga läten utan även pratar latin med en demonisk röst. Latin används många gånger i 

skräckfilmer för att gestalta att urgamla demoner eller till och med djävulen själv är 

närvarande, då latin är ett utdött språk för människor som lever i nutid.45 

4.3 Berättarkomponenter 

För att utföra analysen av scenerna måste jag först fastställa hur de olika komponenterna 

används i scenerna. Komponenterna jag kommer undersöka är följande tre delar av en scens 

uppbyggnad och utifrån dem fokusera på de detaljer som finns i varje sekvens. 

• Bildval och klippning 

• Ljud och musik 

• Karaktär 

4.3.1 Bildval och klippning 

Noël E. Carroll nämner i boken Philosophy of Film and Motion Pictures, An Anthology att 

genom olika bildutsnitt och pålagda ljudeffekter vägleder filmskaparen publiken till vad de 

kommer uppfatta av bilden.46 Detta leder i sin tur publiken till att kunna reagera på vad som 

visas i bild känslomässigt. Carroll tar upp ett filmexempel när publiken ser hur en skurk slår 

ner en hjälte och tittarna reagerar fysiskt och psykiskt och möjligen vill ”hämnas” på vad de 

har sett. Dock i film är det viktigt att bilden visar vad det är som är viktigast att 

uppmärksamma i en scen istället för att alltid höra det. Ljud och bild samarbetar men om 

bilden inte stämmer överens med ljudet kan publikens upplevelse av filmens narrativ 

försämras. 

Bildvalen i en scen är bland det viktigaste för att föra historien framåt och porträtterar 

händelserna i filmen. Dock är det ljudet som kompletterar och sammanför upplevelsen av vad 

som redan finns i bild. Beroende på hur bildföljden är i en scen kan scenens narrativ påverkas. 

Scenerna i Penny Dreadful är klippta efter hur och vad det är publiken ska läsa in från 

narrativet och hur de ska uppfatta scenen. Beroende på när bilderna klipps varierar det hur 

länge en bild ligger i fokus. Genom att låta tittaren fokusera på en bild längre än andra 

                                                           
45 Felicitas D, Goodman, How about demons?: Possession and Exorcism in the Modern World, Indiana 

University Press, Bloomington and Indianapolis, 1988, s. 119 
46 Carroll, Noël E. Defining the Movie Image. I Philosophy of Film and Motion Pictures, An Anthology, Noël E. 

Carroll & Jinhee, Choi, (red.), s. 117, MA: Blackwell Pub, Malden, 2006 
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resulterar i att bildens budskap förstärks.47 Genom att klippa snabbt kan det skapas förvirring i 

scenen eller om ett klipp ligger på länge kan tittaren få läsa in bilden mer noggrant. Båda 

alternativen kan vara till scenens fördel beroende på vad budskapet är. Klippningen sätter 

ihop bilderna för att skapa scener som i sin tur skapar ett narrativ för publiken att följa. 

Exempelvis som när en kamera panorerar långsamt över ett fält där gräset står och vajar får 

publiken en känsla av lugn och ro. Dock när barnet i Exorcisten flyger upp och ner i sängen 

låter filmskaparen bilden ligga länge i fokus innan det klipps till en reaktions-bild på de 

övriga karaktärerna. På så sätt poängterar bilden det som regissören vill att publiken ska 

uppmärksamma och uppleva. Vilket får tittaren att känna ett obehag av att inte kunna titta bort 

från bilden innan det klipps och tittaren får se de övriga karaktärernas reaktioner. Så beroende 

på om klippen är lagda vid rätt tillfälle medför det en förstärkt känsloupplevelse i scenen.48 

Bild-komponenten är alltså det som förmedlar och för narrativet framåt, med hjälp av 

kompletterande ljudspår får bilden publiken att uppfatta filmens verklighet och skapar den 

ultimata fenomenologiska upplevelsen.49  

4.3.2 Ljud och musik  

Många filmer som är narrativt berättande styrs framåt dels med hjälp av en karaktärs 

handlingar men med hjälp av ljudet förstärks berättelsen både visuellt och audiovisuellt, vilket 

även sätter tonen och får tittaren att förstå hur de ska reagera på scenens handling.50 Det finns 

tre olika ljudkomponenter som kan uppfattas i film; dialog, ljudeffekter och musik.51 

Komponenterna samarbetar med varandra i en scen för att förmedla information och få 

tittaren att bli involverad i narrativet. Författarna till boken Hearing the Movies förklarar hur 

olika ljudkomponenter samarbetar i en scen. Genom hur de samarbetar kan tittaren få 

information om omgivningen som också är ur bild. Detta gör det lättare att uppfatta den 

fiktiva världen och förstå varför karaktärerna exempelvis skriker för att överrösta stadsmiljön 

eller pratar tyst på det lugna cafét. Det sätter även en känsla och närvaro av världen som är 

utanför bild och hur det kan påverka karaktärens (som ligger i bild-fokuset) val och sätt att 

reagera på vilka händelser som presenteras.52 

                                                           
47 Bordwell, Thompson, & Smith, 2017, s. 217 
48 Ibid., s. 217 
49 Carroll, Noël E. Defining the Movie Image. I Philosophy of Film and Motion Pictures, An Anthology, Noël E. 

Carroll & Jinhee, Choi, (red.), s. 117, MA: Blackwell Pub, Malden, 2006 
50 James, Buhler, David, Neumeyer, & Rob, Deemer, Hearing the Movies: Music and Sound in Film History, 

Oxford University Press, New York, 2010, s. 8 
51 Ibid., s. 10 
52 Ibid., s. 10 
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4.3.2.1 Dialog 

Den mest uppenbara komponenten i området för ljud som används för att föra narrativet 

framåt är dialogen.53 Med hjälp av dialogen kan vi lokalisera en karaktär och vårt fokus dras 

mot vad som händer runt karaktären som befinner sig i bilden. Publiken kan även höra genom 

dialogen hur karaktären upplever händelserna runt om den och genom att komplettera 

karaktärens röst med kroppsspråk förstärks den fenomenologiska upplevelsen för publiken. 

Den emotionella reaktionen från karaktären är det som driver narrativet framåt och scenen kan 

förklara budskapet utan att använda sig av musik.54 

4.3.2.2 Ljudeffekter  

Ljudeffekter är allt från klickljudet från en avfyrningsknapp på ett gevär, en tekopp som slås 

ihop med en sked eller ett mänskligt ljud som inte är dialog, exempelvis stön, hummanden 

eller grymtande.55 Effekterna är ofta till för att skapa en miljö och objekt ur bild som är runt 

om en karaktär för att förstärka informationen som är utanför vad bilden visar. Detta 

förstärker uppfattningen av narrativets budskap för tittaren och kallas för omgivningsljud. 

Effektljudet kan även komma från en karaktär som befinner sig i rummet men är ur bild eller 

från ett djur som tassar omkring på golvet.56 Motsatsen till omgivningsljud är tystnad.57 

Fullständig tystnad används dock sällan då det kan ta karaktären ur omgivningen. Dock är det 

sällan helt tyst i en sådan scen och det som tittaren uppfattar som tystnad är ofta pålagda 

subtila ljudeffekter som vindsus eller gräshoppor. Ljudeffekternas uppdrag är att förmedla ny 

information till publiken men även hjälpa till som en riktlinje för narrativet genom att flytta 

tittarens uppmärksamhet till viktiga objekt i bilden. 

4.3.2.3 Musik 

För att föra fram narrativet fungerar dialogen och ljudeffekterna bättre än musiken.58 Dock 

kan musiken föra fram känslan i narrativet och ge en indikation angående vad scenen kommer 

innehålla. Tittaren är inlärd med vilken musik som tillhör vilken genre och känsla. Så när 

tittaren ser på film aktiveras deras kognitiva scheman angående musik och de kan själva lista 

ut meningen med att musiken är som den är. Musik som indikerar vad som händer/kommer 

                                                           
53 Buhler, Neumeyer, & Deemer, 2010, s. 11 
54 Ibid., s. 11 
55 Ibid., s. 13 
56 Ibid., s. 13 
57 Ibid., s. 16 
58 Ibid., s. 16 
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hända och interagerar med scenens narrativ kallas för Style Topics.59 Ett exempel är musiken 

i Exorcisten som förmedlar en obehaglig känsla för tittaren vilket skapar en djupare 

upplevelse av den fenomenologiska skräcken. 

4.3.2.4 Diegetisk och Icke-diegetiskt 

Ljud och musik som karaktärerna själva kan uppleva och höra kallas för diegetiskt ljud.60 Med 

det diegetiska ljudet förstår tittaren vad karaktärerna upplever och med hjälp av stereo-ljud 

och bilden Point of View upplever tittaren det karaktären upplever.61 Motsatsen är icke-

diegetiskt och syftar på det ljud endast publiken kan höra. Detta är viktigt för skräckfilm då 

det icke-diegetiska ljudet gör att publiken vet vad som kommer hända men karaktärerna gör 

inte det, vilket tillför spänning för tittaren.62 

4.3.3 Karaktär 

I skräckfilm är antagonisten oftast ett monster av något slag vilket tittaren upplever en 

skräckupplevelse runt om.63 Den fiktiva mänskliga protagonisten i skräckfilmer är den som 

tittaren har en relation till. Det emotionella bandet tittaren har med protagonisten och 

antagonisten är en respons som är direkt sammanbundna med en sann reaktion utifrån våra 

kognitiva ontologier säger Carroll.64 Ontologi är en uppfattning av strukturen och formen av 

världen som människan lever i med resterande livsformer.65 Författaren fortsätter med att 

utveckla sammanhanget mellan tittaren och karaktären och säger att det endast kan appliceras 

som en metafor.66 Det tittaren känner för karaktären är ett mentalt stadie. Tittaren 

sympatiserar med protagonisten vilket gör att en fenomenologisk reaktion genom karaktärens 

känslor i en scen påverkar tittaren till att få empati för karaktären och uppleva liknande 

känslor själva. Noël E. Carroll nämner i sin bok en förklaring till hur människor reagerar på 

karaktärerna i skräck med följande citat: 

For example, our emotional responses to fictional protagonists, like our emotional responses to 

fictional monsters, are genuine, and these responses are directed at objects whose ontological 

status is that of thought contents.67 

                                                           
59 Buhler, Neumeyer, & Deemer, 2010, s. 17 
60 Ibid., s. 66 
61 Ibid., s. 78 
62 Ibid., s. 66 
63 Ibid., s. 88 
64 Carroll, 1990, s. 89 
65 Elizabeth. A., Grosz, The Incorporeal: Ontology, Ethics, and the Limits of Materialism, Columbia University 

Press, New York, 2017, s. 1 
66 Carroll, 1990, s. 89 
67 Carroll, Noël E., The Philosophy of Horror, or, Paradoxes of The Heart, Routledge, New York, 1990, s. 89 
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För att skapa en karaktär som tittaren känner sympati med finns ett antal faktorer som kan 

appliceras enligt Carroll.68 Tittaren ska känna igen omständigheterna runt karaktären och 

kunna applicera de på deras vardagliga liv. Protagonisten ska även fånga tittarens intresse 

eller skapat en känslomässig reaktion hos dem samt att tittaren får uppleva filmens händelser 

ur karaktärens synvinkel. Carroll nämner att karaktärens värderingar och synsätt på 

händelserna speglar tittarens egna åsikter vilket skapar ett band mellan dem. En bra skriven 

karaktär kan manipulera tittaren till att själv temporärt acceptera karaktärens åsikter och syn 

på händelserna i filmen genom att involvera tittaren till att tro att den är en del av filmen.69 

5. Analys 

Analysen börjar med en denotativ beskrivning av scenerna med hänvisningar till bilder som 

infinnes på sidan 36–41. Därefter utförs en konnotativ analys av de olika komponenterna. 

5.1 Scen 1: Séance av J.A Bayona 

Mr. Lyle har samlat ihop sina gäster för att utföra en seans som leds av Madam Kali. Vanessa, 

Dorian Grey och Sir Malcolm är några av gästerna som deltar och samlas kring ett runt 

glasbord. Ljuset dämpas och Madam Kali inleder seansen med att ge gruppen information om 

vad som kommer hända. Gruppen lägger upp sina händer på det runda bordet och Madam 

Kali börjar utföra seansen (se bild 1). Det varierar mellan bilder på deltagarna runt bordet och 

stannar på en bild där Vanessa sträcker sig efter Dorians hand. Strax efter ”träder” något in i 

Madam Kali och tar över henne. En reflektion i ett objekt av gruppen och bordet visas snabbt 

innan en bild visas på Vanessa som undviker att titta åt Madam Kalis håll vilket Sir Malcolm 

uppmärksammar (se bild 2). Madam Kali avbryts genom att hon märker att det finns en annan 

onaturlig närvaro i omgivningen (se bild 3). Vanessas hand klämmer åt Dorians innan hennes 

huvud flyger bakåt och hon ålar sig i stolen som hon sitter på (se bild 4–8). Hon börjar göra 

rörelser och stirrar intensivt på Sir Malcolm innan hon börjar andas häftigt och tittar runt i 

rummet (se bild 9–10). Vanessa gör ett utfall över bordet vilket får alla ljusen i rummen att 

slockna innan hon lutar sig tillbaka i stolen (se bild 11–12). Strax efter höjer hon sin hand mot 

sitt huvud, släpper ut sitt hår och börjar vicka sidledes i stolen (se bild 13–14). Hon lutar sig 

mot bordet och pratar mot Madam Kali. Glaset på bordet krackelerar, gästerna kastar sig från 

bordet och dörrarna in till rummet smäller igen (se bild 15–16).  Vanessa smäller händerna i 

det trasiga bordet och ålar runt i stolen innan hon kryper upp på bordet (se bild 17–20). Hon 

                                                           
68 Carroll, 1990, s. 89 
69 Ibid., s. 89 
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ropar ut ord och lutar sig bakåt i en omänsklig posé i brygga (se bild 21–22). Gästerna grips 

av panik (se bild 23–24). I nästa bild flyger en dörr upp och Vanessa stormar ut ur rummet. 

5.1.1 Bildval och klippning 

Den visuella gestaltningen av besatthet i denna scenen visas redan när gruppen av gäster sätter 

sig vid bordet. Bilden som är tagen ovanifrån har en liknelse med ett pentagram och en 

demonisk ritual men kan även indikera att en närvaro finns i rummet och tittar ner på gruppen 

från taket. Det syns tidigt i scenen att Vanessa är skeptisk till vad som kommer att ske (genom 

hennes ansiktsuttryck) när hon sätter sig vid bordet och när hon ignorerar Madam Kali med att 

stirra ner i ljusen på bordet, förstår tittaren att något inte stämmer och kommer att hända i 

scenen. Sir Malcolm bekräftar tittarens misstankar genom att titta på Vanessa. 

Under scenens gång klipps det in bilder av en suddig reflektion i en sköld eller ett liknande 

objekt och även detta kan tolkas som ett skevt omänskligt perspektiv från demonen samt att 

den är närvarande och tittar ut över rummet. Reflektions-bilden zoomas långsamt in vilket 

förtydligar att demonen kryper närmare och närmare Vanessa. När Madam Kali fått kontakt 

med sin demon tar Vanessa tag i Dorians hand vilket gör att tittaren kan uppfatta att Vanessa 

börjar känna sig stressad och rädd. Genom hennes blick kan tittaren sedan förstå att hon 

försöker trycka undan demonens närvaro. 

Snabbt ändras bildvalen till att endast fokusera på hur Vanessa upplever händelsen när 

demonen försöker ta över henne och tittaren upplever en rädsla över vad Vanessa upplever. 

Den första demonen som tar över Vanessa, den ”engelska flickan”, får först publiken att 

uppleva rädsla genom gestaltningen av demonens närvaro. Gestaltningen av demonen sker 

med att Vanessas huvud flyger bakåt, hon stirrar upp i taket och skakar samt slänger sig fram 

och tillbaka i stolen innan hon sjunker samman. För gästerna som deltar och tittaren tror då att 

Vanessa är psykiskt sjuk. Dock är det Vanessas motstånd som gestaltas när hon försöker 

kampa mot demonen. Demonen som kliver in i henne gör att hon börjar mumla och kan 

uppfattas som förvirrad eller psykiskt störd. Tittaren uppfattar detta också men kan tolka 

agerandet som något övernaturligt, till skillnad från vad scenens karaktärer skulle uppfatta 

agerandet som. Bildvalen och skådespeleriet är det som framställer att demonen är närvarande 

då Vanessas agerande påminner om Exorcistens grundläggande faktorer på hur en besatt 

människa gestaltas. Som till exempel under bildintervallen när Vanessa slänger sig fram och 

tillbaka i stolen med onaturliga rörelser (som ibland är snabbspolade) är ett sätt att gestalta 

Vanessas besatthet och demonens närvaro. 
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Ferencz-Flatz och Hanich nämnde i sin text Editors’ Introduction: What is Film 

Phenomenology hur fenomenologi mellan tittaren och scenens narrativ skapar den 

fenomenologiska upplevelsen genom tittarens erfarenheter eller karaktärens agerande som 

appliceras på händelserna i scenen. I denna scenen är det Vanessa som är den ledande 

karaktären (protagonisten) som lockar fram den fenomenologiska upplevelsen genom 

demonens närvaro (antagonisten). Tittaren kan se och tolka Vanessas upplevelser genom de 

utvalda bildutsnitten och hur hon reagerar av demonen. Under scenens gång klipps det in en 

bild på en suddig reflektion. När reflektionen visar tittaren vad som händer i scenen kan detta 

tolkas om att Vanessas uppfattning av världen är suddig då hon börjar tappa greppet om sig 

själv och demonen tar över henne. 

När den första demonen ”satt sig till rätta” fokuserar bilderna på att komma närmare Vanessa 

och Sir Malcolm vilket utesluter de övriga gästerna och tittaren får möjligheten att känna att 

de är närvarande i scenens miljö. Då det sällan klipps mellan bilderna på karaktärerna och 

varje bild ligger på i flera sekunder får tittaren tid till att uppmärksamma bildens detaljer. 

Vanessas rörelser är det enda som är snabbt i scenen (vid detta tillfället) och medför att 

tittaren kan bli stressad då den inte kan titta bort från händelsen. Demonen som har tagit över 

Vanessa upplevs som manisk då den tittar runt i rummet och pratar osammanhängande 

meningar. När demonen vänder sig till Sir Malcolm och börjar prata som en engelsk flicka 

påverkas tittaren känslomässigt då Sir Malcolm är Vanessas fadersgestalt och det är Sir 

Malcolms egna dotter demonen gestaltar. 

När den ”engelska flickan” tar över Vanessa ges tittaren en möjlighet att slappna av och 

glömma bort att det är demonen som pratar och tittaren kan bli uppslukad över vad de hör och 

ser, istället för att reflekterar över Vanessas agerande som är intensiva och hon verkar rädd 

över vad hon upplever. Plantinga nämner att de första av de fem alternativen för att få tittaren 

att uppleva film är genom att ge dem en behaglig och trevlig känsla av vad de ser vilket 

motiverar tittaren till att fortsätta se vad de tittar på. Genom att endast ge tittaren en glimt av 

hur demonen är och hur Vanessa först upplever händelsen, erbjuds tittaren att lockas till att 

fortsätta att vidare på scenen. Carroll förklara att på grund av att människan är nyfiken i sin 

natur accepterar de då upplevelsen av skräcken och demonens existens som gestaltas i scenen 

vilket gör att de vill se vidare. Den ”engelska flickan” som tar över gör att tittaren slappnar av 

och blir nyfiken på vad som kommer hända och detta öppnar tittaren till att uppleva 

berättelsen vilket Plantinga nämner som sitt andra alternativ. Tittaren ser Vanessas och Sir 
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Malcolms reaktioner på händelsen genom att de börjar gråta. Då kan Plantingas tredje 

alternativ appliceras då tittarens igenkänning av vad den ser skapar även känslor hos dem. 

Bildvalen som gestaltar demonens närvaro är nära inpå Vanessa som har stora maniskt 

intensiva ögon, hon gör rörelser som är onaturliga samt gestikulerar under tiden hon pratar 

som om att hon vore mentalt sjuk. När Vanessa börjar andas intensivt i panik upplever hon de 

händelserna hon berättar om och känner smärtan av vad ”flickan” fick uppleva. Hon stirrar 

runt i rummet och tittaren kan uppfatta paniken som Vanessa egentligen känner men inte kan 

göra något åt. Tittaren kan se hur Sir Malcolm plågsamt upplever demonens närvaro då det är 

hans egnas dotters händelser Vanessas demon plågar honom med. Bilden på bordet ovanifrån 

visas igen och är en av de få bilderna som inte visar närbilder på Vanessa eller Sir Malcolm. 

Bilden kan tolkas som att demonen tar över rummet och gästerna känner av närvaron och 

förstår tillslut att Vanessa inte är psykiskt sjuk utan att det rör sig om något övernaturligt. 

Vanessa lutar sig tillbaka och huttrar med kroppen under tiden hon fäller tårar över det hon 

säger och upplever när hon kippar efter luft. Kameran zoomar långsamt in på Vanessa och Sir 

Malcolms ansikten vilket får tittaren att uppfatta Sir Malcolms tårar och ger inlevelse i scenen 

som att tittaren är närvarande. Vanessa andas ut långsamt och demonen ser ut att lämna henne 

då hon stirrar tomt ut i rummet. 

Genom att låta bildutsnitten komma närmare Vanessa och Sir Malcolm samt att visa 

karaktärernas reaktioner på vad som sägs i scenen får tittaren att bli involverad då bilden 

skalar av miljön de befinner sig i och pekar ut de viktiga faktorerna i scenen som ska 

uppmärksammas. När hon är den ”engelska flickan” visas närbilder på reaktionerna från de 

involverade karaktärerna vilket skapar en möjlighet för tittaren att välja att reagera på samma 

sätt som karaktärerna gör. Då klippningen sker i ett lugnt tempo läggs vad Vanessa säger i 

fokus och blir det tittaren uppmärksammar mest. Detta resulterar i att tittaren får en djupare 

förståelse för narrativet och upplevelse av den fenomenologiska känslan. Vanessa kippar efter 

luft då demonen gestaltar dotterns upplevelser och tittaren får möjligheten att skapa ett 

emotionellt engagemang för Vanessa då hon plågas. Filosofen Rober Sinnerbrink menar att 

det emotionella engagemanget sker genom hur filmfenomenologi sätter igång tittarens egna 

tankar och gör att de sympatiserar med karaktären tack vare hur narrativet presenteras. Genom 

att serien skalar av vad bilden visar och endast fokuserar på de viktiga faktorerna så som 

ansiktena i scenen slukas tittaren in och känner sig delaktig i händelsen. 

När den andra demonen träder in i Vanessa uppfattas den som starkare, aggressivare och 

vildare än den ”engelska flickan”. Demonen gestaltas genom aggressiva rörelser, ord och att 
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Vanessa släpper ut sitt hår. Det utsläppta håret indikerar på att hon inte längre är sofistikerad 

utan att något vilt och ociviliserat har tagit över henne denna gången. Klippningen sker 

snabbare i denna delen av scenen för att få fram aggressionen från demonen och bildutsnittet 

är ändrat till att vara i halvbilder vilket kan få tittaren att känna att de backar bak från att delta.  

När Vanessa lutar sig över för att prata med Madam Kali krackelerar bordet under hennes 

händer. Då spegelbordet krossas kan detta tolkas in som en gestaltning av Vanessas splittrade 

inre då hon kämpar för att få vara sig själv men demonen tar över henne mer och mer vilket 

gör att hon till slut inte vet vem hon är. Den nuvarande demonen är aggressiv och triggar Sir 

Malcolm genom att ta upp hans dotter igen. Sir Malcolm ställer sig upp i ren aggression och 

demonen gör ett utfall mot bordet. Detta är ett momentum av oväntade reflexer hos tittaren 

vilket kan trigga att de blir rädda eftersom de inte förväntade sig att det skulle hända. 

Demonen byter då taktik genom att sexualisera Vanessa och demonen attackerar Sir Malcolm 

verbalt.  

Demonen får tittaren att konstant vara på tå och vänta på demonens nästa steg vilket är 

fascinationen av skräck enligt Carroll. Carrolls huvudsakliga frågor är att förstå varför 

människor i detta fallet är rädda för demonen när de vet att den inte finns i verkligheten och 

hur det som är så fasansfullt ändå kan påverka och locka tittaren att vara intresserad av vad 

som händer. Carrolls ”Art-Horror” förklarar att det är Vanessas agerande i scenen som får 

tittaren att uppfatta den fenomenologiska skräcken, hennes upplevelse som gestaltas genom 

bilden och bildutsnitten förstärker den fenomenologiska upplevelsen för tittaren. 

Klippningen blir långsammare och kameran har placerats i ett fågelperspektiv på Vanessa när 

demonen kollar runt i rummet och upp mot taket. Demonen får Vanessa att göra onaturliga 

rörelser och ansiktsuttryck när hon pratar uppkäftigt mot Sir Malcolm vilket resulterar i att 

tittaren får en möjlighet att tappa sympati för demonen. Genom att låta Vanessa agera ut 

kroppsligt så som att få stora ögon och göra konstiga rörelser gestaltas demonens 

framträdande och påminner om hur exorcistfilmer gestaltar besattheten och hur grunden är 

lagd för att gestalta en demon. Den andra demonen som tar över Vanessa är aggressiv och en 

stereotyp av hur en demon ska vara i en kvinnas kropp. 

Klippningen sker nu snabbare och demonens aggressivitet kommer tillbaka när Vanessa 

smäller händerna i det krackelerade bordet och klättrar upp. Detta symboliserar att demonen 

kliver över Vanessas splittrade inre och tar över helt och hållet. Vanessa ställer sig upp på 

bordet och den suddiga reflektionen klipps in, detta som ett tecken på att Vanessa inte längre 
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uppfattar verkligheten och demonen är den enda närvarande. När hon lutar sig tillbaka och 

ropar ord på seriens demoniska språk förstår alla i rummet att hon är besatt och grips av panik 

och försöker komma bort från händelsen. Paniken fyller rummet, Vanessa börjar skrika strax 

innan hon rusar ut i rummet.  

5.1.2 Dialog 

Dialogerna är det som leder informationen om narrativet framåt. Den ”engelska flickan” 

kastar runt Vanessa i stolen och tittaren kan höra hur Vanessa kämpar emot med stön och 

grymt innan hon börjar omänskligt knarra och prata. Vanessas röst är först demonisk och 

pratar ett främmande språk och sedan går hon över till att prata som en liten flicka. Demonen 

skuldbelägger Sir Malcolm för händelserna som ”flickan” berättar om med vädjar om hjälp på 

samma gång. ”Flickan” ger detaljerad information som Vanessa inte borde veta om och det är 

genom ”flickans” uppträdande av hastiga andningar och när hennes röst skär sig som tittaren 

uppfattar vad som händer. Demonen berättar om att flicka blöder och Vanessa andas intensivt 

och smärtsamt. Demonen kastar Vanessa över bordet men är tillfälligt inte den ”engelska 

flickan” utan den äldre demonens aggression som tar över. När Vanessa lutar sig bakåt igen är 

”flickan” tillbaka. Hon skuldbelägger Sir Malcolm och förklarar hur hennes sista stund kändes 

samtidigt som det låter som att hon kväljer sig. Under tiden ”flickan” pratar kommer inslag av 

den andra mer aggressiva demonen fram som till exempel när demonen får ljusen att slockna. 

Vanessa gör en lång utandning och ”flickan” försvinner. 

När Vanessa vänder sig till Madam Kali och pratar annorlunda från vad Vanessa och den 

”engelska flickan” gjorde, vilket ger ett intryck av att denna demon är starkare, konfrontativ, 

direktanklagande, äldre och otäckare. Demonen har ett aggressivt och vulgärt språk men leker 

samtligt med att vara en ”liten flicka”. När demonen reser sig upp ur stolen försvinner den 

”lilla flickan” och demonen blir verbalt aggressiv mot Sir Malcolm och säger ”Fucking 

animal. You man. You animal. You man. You animal. Betrayer! Creature!”. Vanessa skriker 

”Creature!” innan hon ställer sig upp och fortsätter att anklaga Sir Malcolm. Dock samtidigt 

som detta sker är den ”engelska flickan” tillbaka och ber om hjälp genom att skrika ”Like 

tears, I am crying. I am so afraid, Father. Find me! Find me! Save me! Save me!”. Efter det 

börjar Vanessa mässa på det okända språket vilket övergår till skrik (se bild 36–38). Språket 

som Vanessa använder är ett språk som inte finns utan bara existerar i serien. Att låta en 

karaktär prata ett ovanligt språk är ett vanligt sätt att gestalta en demons närvaro, då demoner 

anses vara gamla och kan utdöda språk som till exempel latin. Hur Vanessa pratar förstärker 

vad som sägs, är hon den unga ”flickan” ges en sorgligare ton på hela scenen då ”flickan” är 
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rädd och ledsen. När Vanessa är den mer aggressiva demonen används rösten på ett annat sätt, 

karaktären skriker mera och använder sig av mer vulgära ord vilket sedan går över till det 

okända språket. Ljudet för samman bilden och den fenomenologiska upplevelsen. Scenen 

lägger stor tyngd på vad som sägs och hörs för att gestalta Vanessas besatthet och hur hon 

upplever detta även fast hon själv inte är närvarande. Genom att använda de ”demoniska 

rösterna” och annorlunda ord och meningar kan valen av dialog kopplas till Exorcisten och 

Besatt som också använder sig av olik val i dialogen för att gestalta demonerna på. 

5.1.3 Ljudeffekter 

Ljudeffekterna i denna scen förstärker den visuella gestaltningen av besattheten. Alla 

ljudeffekterna från Vanessa är diegetiska vilket betyder att tittaren och karaktären i scenen hör 

de onaturliga ljuden. Ljudeffekterna förklarar miljön Vanessa och de övriga karaktärerna 

befinner sig i men hjälper även till att gestalta demonen på genom att förstärka rörelser, 

miljöljud eller komplettera musiken och dialogen på. Ljudeffekterna som bygger upp miljön 

är en brasa som pyr samt en klocka som tickar, dock uppfattas delar av scenen som helt tyst 

vilket den egentligen inte är. För att skapa omgivningen av festen används mummel från 

gästerna och ljudet av när karaktärerna rör sig förstärker händelserna. Detta hjälper tittaren att 

lokalisera sig i scenen och känna sig involverad i den. 

När Madam Kali blir besatt kommer ett högt och intensivt ljud som skrämmer tittaren. Det är 

ett vanligt sätt att få tittaren att bli rädd på genom använda oförutsägbara ljud från objekt eller 

karaktärer. Den flämtande reaktionen från gästerna är också en ledande faktor till hur tittaren 

upplever och reagerar över vad som skrämde dem. När Madam Kali slänger sig över bordet 

och Vanessas huvud flyger bakåt är det ett momentum av oförutsägbarhet som skrämmer 

tittaren rent reflexmässigt och triggar igång de fysiska- och psykiska reaktionerna. Hur 

Vanessa kämpar mot demonens grepp förstärks genom att ljudeffekterna av till exempel 

Vanessas nackes ljud som har ljudeffekter som får rörelserna i nacken att låta onaturliga – 

genom erfarenhet kan människor tolka detta som extrema läten och något som låter som det 

inte ska. Vanessas knarranden och djurlätena som både Madam Kali och Vanessa gör är också 

ett sätt att gestalta demoner på. I Exorcisten använder filmskaparna sig av djurläten för att 

gestalta demonen som besitter barnet. Ljudet får tittaren att känna sig obekväm med vad de 

ser och känner medlidande för karaktären. Vanessas första demon förklarar hur det kändes för 

dottern att vara sjuk och törstig vilket tittaren får se Vanessa utstå. Genom det kan tittaren få 

möjligheten att uppfatta hur det skulle kunna kännas och kan därför känna medlidande för 

dottern eller Vanessa. 
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Vanessas demon gör att ljusen och brasan slocknar av en vindpust vilket är en ljudeffekt för 

att förstärka demonens kraft och aggression. Övriga ljudeffekter från Vanessa förstärker hur 

hon plågas genom att uppleva det demonen demonstrerar. När demonen försvinner och 

Vanessa andas ut blir det en lättnad över scenen då även musiken slutar spelas. Dock när 

Vanessa andas in igen sker detta överraskande och skrämmer tittaren som slappnat av. Hon 

börjar knarra igen och göra övriga ljud så som djurlätena och då förstår tittaren att demonen är 

tillbaka men denna gången aggressivare. När Vanessa krossar bordsglaset är ett högt och 

intensivt ljud pålagt och när gästerna rycker tillbaka händerna förstår tittaren att det är farligt. 

Därefter kommer en rad av höga oväntade ljud som är skrämmande. Vanessa ställer sig upp 

och sparkar bort stolen med en övernaturlig kraft som visas i bilden, ljudeffekterna förstärker 

då detta och gör att det uppfattas som skräckinjagande. När hon sedan slänger ner händerna i 

bordet och klättrar upp så låter hon tyngre och större än hon egentligen är. Vanessa börjar 

sedan att prata på det okända språket igen och då grips gästerna av panik, vilket förstärker 

tittarens fenomenologiska skräckupplevelse. 

5.1.4 Musik 

Musiken hjälper däremot till med att framföra hur tittaren ska uppleva scenen känslomässigt, 

det som kallas för Style Topics. I scenen är musiken icke-diegetisk. Under första delen av 

seansen när Madam Kali blir besatt ligger ett otäckt ljud på med monotona toner och trummor 

som förstärker vad som händer med hjälp av ljudeffekterna. Musiken skapar en påträngande 

känsla som binder ihop bilderna och skapar en känsla av att något inte stämmer. Musiken blir 

intensivare, konstiga och otäcka ljud läggs på ända tills Vanessas demon tar över. Vanessas 

huvud slängs runt och musiken förstärker detta genom att lägga på instrument som uppfattas 

som stökiga. Hon rör huvudet okontrollerat tills ett tjut från musiken kommer och hon faller 

samman. Efter det ligger musiken kvar i bakgrunden och märks knappt av även fast den 

förstärker den obehagliga känslan av scenen. Demonen framställer sig som den ”engelska 

flickan” får musiken att först ge en känsla av hopp men obehag. Musiken spelar allt mer 

sorgliga toner desto mer den ”engelska flickan” beskriver hennes hemska upplevelser vilket 

gör att tittaren kan känna sorg över det hon har upplevt. Vanessa andas ut och musiken 

avtonar. När den andra demonen tar plats är musiken istället intensiv och aggressiv. Musiken 

använder sig av många höga och överraskande ljud men börjar inte spelas ordentligt förrän 

Vanessa smäller händerna i bordet och ställer sig upp. Musiken ligger då påträngande och 

monotont med långa låga toner från olika instrument vilket blir intensivare under scenens 

gång. Hon sparkar bort stolen och musiken ändras till stränginstrument som drar samma toner 
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om och om igen, vilket skapar en påträngande skräckkänsla. Musiken lägger på fler och fler 

ljud och några som skulle kunna tolkas som ljudet från andar och djungeln dottern pratade 

om. Musiken avbryts när Vanessa stormar ut ur rummet. I denna scenen agerar musiken 

konstant som en påträngande ledande faktor till hur tittaren kommer att reagera på vad de sett. 

Våra kognitiva scheman ligger som grund till hur tittaren kommer att reagera. Genom att 

scenen använder sig av Style Topics leder musiken till en förutfattad mening om hur scenen 

kommer att vara och hur tittaren borde reagera och uppleva scenen vilket då påverkar den 

fenomenologiska upplevelsen. 

 

5.2 Scen 2: Possession av James Hawes 

Sir Malcolm, prästen och Dr. Frankenstein går in i rummet Vanessa befinner sig i. Ethan 

Chandler står redan inne i rummet och tittar mot Vanessa som ligger fastbunden i sängen (se 

bild 25–26). Prästen ser Vanessa, försöker fly men blir stoppad och får sätta sig vid Vanessas 

säng (se bild 27). Prästen lutar sig mot Vanessa och pratar till henne. Han tar fram en prästduk 

ur sin väska och kysser den under tiden Vanessa stirrar på honom (se bild 28). Prästen 

försöker röra Vanessa men hon avbryter honom genom att börja prata (se bild 29). Hon reser 

sig snabbt upp ur sängen och attackerar prästen (se bild 30). Hon rycker av sina bojor och 

hoppar upp i taket (se bild 31–32). Hon vänder sig om, hoppar ner, springer och hoppar på Sir 

Malcolm. Ethan och Dr. Frankenstein drar bort Vanessa från honom. Vanessa försöker rycka 

sig ur männens grepp samtidigt som rutorna exploderar inåt (se bild 33). Prästen och Sir 

Malcolm lämnar rummet men Ethan och Dr. Frankenstein kämpar med att hålla tillbaka 

Vanessa. Hon lyckas ta sig ur Dr. Frankensteinsgrepp och skickar iväg honom genom dörren 

(se bild 34). Ethan försöker kämpa mot Vanessa innan han släpper henne och riktar en pistol 

mot henne, men vinklar bort den strax efter (se bild 35–36). Vanessa går närmare Ethan som 

själv backar bakåt mot en vägg (se bild 37). Han tar tag i henne runt huvudet och trycker upp 

henne mot samma vägg han precis stod vid (se bild 38). Vanessa tittar på Ethan och pratar till 

honom (se bild 39–40). Han tar upp sin pistol och sätter den mot hennes bröstkorg (se bild 

41). Hon blundar men Ethan drar fram ett smycke som han sätter vid läpparna och börjar 

prata. Han för smycket till Vanessas panna och hon stirrar tomt med stora ögon och pratar (se 

bild 42–45). Ethan släpper smycket som sitter kvar på Vanessas panna innan hon faller ner på 

golvet (se bild 46–47). Han lämnar sedan rummet, går mellan männen som väntar utanför och 

tar sin jacka innan han lämnar huset. Sir Malcolm går in i Vanessas rum och hon ligger nu 

fridfullt på sängen (se bild 48). 
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5.2.1 Bild 

Den fenomenologiska upplevelsen för tittaren leds genom reaktionerna från Vanessa och 

Ethan i denna scenen. Genom hur de upplever händelserna och reagerar erbjuds tittaren att 

reagera psykiskt och fysiskt på liknande sätt. Detta är ett av sätten för att få fram den 

fenomenologiska upplevelsen enligt Ferencz-Flatz och Hanich. Denna scenen utgår även från 

Plantingas fem olika alternativ om hur en tittare får en fenomenologisk upplevelse av vad de 

ser. 

Till en början får tittaren se Vanessa ligga symboliskt fastbunden i sängen vilket påminner om 

en korsfästelse (se bild 25). Kameran kommer nära och tittaren får se hur Vanessas 

illavårdade ansikte visas i en närbild. Hon lever knappt, vilket ljudet förstärker genom hur hon 

andas. Tittaren kan psykiskt uppleva hur det skulle kunna kännas att vara Vanessa då deras 

kognitiva minnen hjälper till att framta liknande upplevelser för tittaren. Till exempel har alla 

någon gång varit törstiga och det skulle tittaren kunna uppfatta att Vanessa är och genom detta 

kan då tittaren reagera fysiskt på vad de sätt. 

Denna scen fokuserar även mycket på den katolska religionen som både nämns och ses i 

bilden. Noël E. Carrolls ”Art-Horror” kan appliceras på denna delen av scenen också då det är 

den skräckinjagande upplevelsen som tittaren fasar även skapar den fenomenologiska 

reaktionen. Tittaren blir rädd genom vad de ser och reflexmässigt vet tittaren att de ska 

undvika att befinna sig i en liknande situation. Dock är situationen så ovanlig och skulle inte 

kunna ske i verkligheten men det är precis det som lockar tittaren till att fortsätta att se på det 

som händer. När prästen närmar sig Vanessa flyger kameran över henne vilket skulle kunna 

tolkas som att demonen har ett grepp över henne och inte tänker släppa taget om henne. 

Demonen får både karaktärerna och tittaren att tro att det är Vanessa som är närvarande när 

hon tittar ansträngt på prästen och nickar när han ställer frågor.  

I denna scen kämpar inte Vanessa mot demonen på samma sätt som i första scenen eftersom 

den redan är inne i henne. Gestaltningen av demonen sker dock på liknande sätt i denna scen 

som i de klassiska exemplen. Vanessa har stora ögon, rör och för sig onaturligt, få fönster att 

explodera genom en rörelse samt ser annorlunda ut och detta kan kopplas tillbaka till hur de 

klassiska skräckfilmerna gestaltar besatthet. 

Carrolls begrepp ”Art-Horror” kan tydligt appliceras på denna scen. Genom tittarens 

erfarenheter av skräckfilm som lagras i de kognitiva minnena vet den att scenen innehåller 

skräck. Genom gestaltningen av demonen förstår tittaren att demonen är farlig och är den 
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karaktären som medför skräcken, samt att demonen plågar Vanessa. Då tittaren troligen har 

utvecklat en relation till Vanessa upplever då tittaren empati och sympati för henne. Det kan i 

sin tur göra att tittaren själv skulle kunna sätta sig i Vanessas skor och försöker applicera 

hennes upplevelser på sig själv, genom vad tittaren själv skulle kunna tro att det känns som. 

Detta sker psykiskt men påverkar även tittaren fysiskt då de kognitiva minnena påminner 

tittaren om hur händelserna skulle kunna kännas. 

Klippningen tillåter inte tittaren att få en bra titt på hur Vanessa ser ut när demonen väl träder 

fram efter att hon bitit tag i prästen. Det är sällan tittaren hinner se vad som händer i bilden då 

demonen är snabb och aggressiv, endast glimtar av Vanessas ansikte visas utan det som syns 

är hennes underliga rörelser och positioner av kroppsdelar samt hennes hår som är framför 

ansiktet. Klippningen sker fort och kameran är i ständig rörelse för att gestalta demonens 

aggression och kraft. Klippningen förstärker även uppfattningen av att demonen är onaturligt 

snabb och mystisk. I bild 34 får tittaren en snabb uppfattning om hur demonen kontrollerar 

Vanessa genom att låta hennes huvud snärta till och Dr. Frankenstein flyger ut ur rummet. 

Vanessas ansiktsuttryck är extrema då hon spärrar upp ögonen, hukar sig och rör sig underligt 

samt har mycket öppen mun och visar tänderna. Hennes ansikte påminner om hur barnet i 

Exorcisten ser ut när demonen har haft flickan i sitt våld länge. Dock när Ethan får kontakt 

med Vanessa försvinner demonen tillfälligt och Vanessas ansiktsuttryck återgår till hur 

hennes normala ansikte ser ut. Den psykiska känslomässiga reaktionen som tittaren upplever 

träder fram mest vid bild 40 då Vanessa och Ethan står inför stora beslut vilket tittaren 

uppfattar genom de närgångna bilderna på karaktärernas reaktioner. 

Scenens likhet med hur exorcistfilmer gestaltar besatta personer på är genom deras 

övernaturliga kroppsliga ageranden och rörelser. Scenen använder sig av detta då Vanessa till 

exempel hoppar upp och sitter i taket (vilket är övernaturligt) eller hur hon går långsamt mot 

Ethan (vilket kan tolkas som skrämmande). Tittaren får ett förslag på hur de ska känna genom 

att scenen visar att Ethan är rädd för henne samtidigt som hon visar dominans genom att få 

honom att backa (se bild 37). 

I bild 42 börjar Ethan att utföra en exorcism på Vanessa, bilderna är fortfarande närgångna 

men ligger i ungefär samma utsnitt. När Ethan för smycket mot Vanessas panna återkommer 

demonen och Vanessas ögon blir stora och hon lutar huvudet bakåt samtidigt som hon börjar 

prata på det främmande språket som övergår till skrik. Endast en bild i slowmotion visas när 

Ethan utför exorcismen och detta är den enda bilden under denna intervallen som är 
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långsammare än de övriga. Detta som ett tecken på att demonen motståndigt släpper sitt djupa 

grepp om Vanessa. Bilden ovanifrån visar hur Ethan släpper smycket och gestaltningen av att 

demonen drivs ut ur Vanessa visas genom att hon drar efter andan. De närgångna bilderna gör 

att tittaren får möjligheten att känna sig involverad samt känna sympati och empati för 

Vanessa som får utstå kampen mot demonen. Sinnerbrink nämner att genom att tittaren 

utvecklar sympati och empati förstärks den fenomenologiska upplevelsen. Så genom 

karaktärernas agerande, bildval och klippningen involveras tittaren i scenen och upplever den 

maximala fenomenologiska upplevelsen. 

5.2.2 Dialog 

Den fenomenologiska upplevelsen och gestaltningen av besattheten förstärks av de ljudliga 

komponenterna och i denna scen för dialoger narrativet framåt. Prästens försök till exorcism 

är den första riktiga dialogen i scenen. Dock lyckas inte prästen börja utföra bikten då 

Vanessa avbryter honom: 

I knew a Matthew. Dr. Christopher Matthew Banning. He tortured me with water too. I knew 

another Matthew. In the ancient days. He was a tax collector. He died near Hierapolis. It was very 

hot and sunny. I nailed him on the sticks upside down so he would come to me faster, so he would 

see it.70 

 
 

Genom att Vanessa först säger detta med en svag och ostabil röst får tittaren en möjlighet att 

känna empati men när hon börjar nämna en man från bibeln förstår tittaren att det inte är 

Vanessa. Prästen inser att något inte stämmer men hinner inte reagera innan demonen 

attackerar honom. Carrolls ”Art-Horror” passar bra in i denna scenen då det är demonen 

(antagonisten) som är den som medför skräcken både karaktären och tittaren upplever. 

Ingen ren dialog sker undertiden Vanessa attackerar männen. Dock när det endast är Ethan 

och Vanessa kvar i rummet påbörjas en dialog. Vanessa lyssnar inte på Ethan så han tar tag 

runt hennes huvud. Tittaren ser då hur hon slappnar av och de båda börjar gråta, Vanessa är 

sig själv. Genom att höra hur Ethan ber Vanessa att komma tillbaka och hur hans röst blandas 

med panik, rädsla och sorg kan tittaren utveckla empati för honom. Genom att tittaren sätter 

sig i hans skor och föreställer sig hur det skulle kännas att inte få kontakt med en människa 

som står en nära, gör att tittaren utvecklar en möjlighet att känna rädslan och sorgen som 

Ethan upplever. När Vanessa är sig själv igen ber hon honom, indirekt genom viskningar, att 

skjuta henne för att slippa utstå demonen. Genom att applicera Ferencz-Flatz och Hanich text 

om hur fenomenologi mellan tittaren och scenens narrativ skapas genom tittarens erfarenheter 

                                                           
70 Possession från Penny Dreadful, 2014. https://www.imdb.com/title/tt2991764/?ref_=ttep_ep7 
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eller karaktärens agerande som appliceras på händelserna i scenen kan tittaren sätta sig i 

karaktärernas skor. Tittaren får uppleva scenen med hjälp av ljudet och bilden kan själv sätta 

sig i samma situation och kan föreställa sig att behöva ta valet att behöva skjuta/bli skjuten av 

en person som står tittaren nära. Detta är vad som gör att tittaren får uppleva den 

fenomenologiska känslan genom karaktärerna och dialogen. 

Ethan tar fram sitt smycke och han börjar be på latin, språket som används i filmer som 

hanterar exorcism. Han börjar med darrig men hoppfull röst att utföra exorcismen. När han 

nuddar Vanessas panna börjar hon prata på det demoniska språket. Tittaren får möjligheten att 

hoppas på att exorcismen kommer att fungera. En förställd demonisk röst ligger på hela tiden 

i bakgrunden av det Vanessa säger. Ethan blir mer och mer självsäker på vad han gör och 

demonen börjar panikslaget skrika och ge vika. Han står nu och skriker sina latinska ord 

under tiden Vanessa skriker av smärta. Den förställda rösten är nu det enda som hörs över 

Vanessas skrik och Ethans predikan innan han släpper smycket och allt stannar av. Vanessa 

andas in och faller ner. 

Genom att låta Vanessa prata det demoniska språket och att hon säger underliga saker 

gestaltas demonen genom dialogen. Ethans dialog är däremot ett klassiskt exempel på hur en 

exorcism ska utföras vilket är genom latin och något heligt. Den fenomenologiska 

upplevelsen tittaren får uppleva av sorg och skräck är genom dialogen Vanessa och Ethan har 

strax innan exorcismen. Genom att låta Vanessas röst vara svag och darrig och låta Ethan vara 

tyst blir tittaren involverad och förstår vad som kommer ske och valen karaktärerna måste 

göra. 

5.2.3 Ljudeffekter 

Ljudeffekterna i denna scen är det som framställer demonens raseri och kraft då alla ljuden är 

diegetiska. Genom att först gestalta Vanessa som svag och inte kapabel till att utföra något till 

att låta henne skrika och föra omänskliga ljud förstår tittaren att det är demonen som har 

greppet om henne. Lätena Vanessa gör är ett av de klassiska exemplen som även Exorcisten 

satte grunden för. Hennes grymtande, knarrande och skrik skapar en skräck och stress hos 

tittaren. När Vanessa biter tag i prästens kind uppstår det ett påtagligt makabert ljud då köttet 

slits loss och tittaren kan då uppfatta smärtan med hjälp av prästens skrik. Innan Vanessa 

attackerar Sir Malcolm är det många pålagda ljud för att gestalta det extrema av det 

övernaturliga. Ett ljud när hon landar i taket samt på golvet får henne att verka större och mer 

kraftfull än vad som visas i bilden. Fönsterna som exploderar har ett glassplitter-ljud pålagd 

under en längre tid för att utöka upplevelsen av explosionen och demonens kraft. Vanessa 
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skriker högre och intensivare innan det pålagda svisch-ljudet från hennes huvudrörelse skickar 

ut Dr. Frankenstein genom dörren. Genom ljudeffekterna får tittaren en uppfattning av 

omgivningen och karaktärerna. Tittaren kan koppla detta med sina kognitiva scheman att till 

exempel en människa ska inte göra brutala ljud ifrån sig. 

När Ethan släpper henne slutar hon skrika men börjar istället grymta och morra. Han får sedan 

kontakt med den ”vanliga” Vanessa och hon andas normalt och börjar gråta med medföljande 

ljud. När Ethan ska skjuta Vanessa står hon och snyftar och hennes andetag antyder att hon är 

rädd. Smycket han använder har en lätt metallisk klang i sig som skiljer sig från 

omgivningens tidigare läten. När smycket nuddar Vanessas panna skapas en förvirrande och 

panikframkallande miljö som byggs upp av ljud som bland annat kommer från Vanessa. Ljusa 

kvinnoskrik, en mörk demonisk röst och susljud ligger på men alla försvinner när Ethan 

släpper smycket. Efter det hörs Vanessas utmattade andning och hur hon ramlar ner på golvet. 

5.2.4 Musik 

Musiken är den komponenten i denna scenen som levererar Style Topic och gör att tittaren 

kan förvänta sig vad som kommer hända. Genom att använda musiken för att skapa empati, 

stress och skräck, men senare sorg och en glimt av hopp leds tittaren till att få uppleva den 

fenomenologin scenen erbjuder. Musiken är till för endast tittaren ska uppfatta den i scenen då 

den är icke-diegetisk och kan då endast uppfattas av tittaren. 

Musiken börjar med en låg ton från stråkar som ligger på hela tiden men höjs och sänks 

beroende på vad som är viktigt i bild. När Vanessa visas i bild hörs stråkarna och när de andra 

karaktärerna syns ligger ett ringande dovt ljud i bakgrunden. Kameran flyger över Vanessa 

och stråkarna spelar igen i ljusare toner innan det dova mullret kommer tillbaka och byter av 

stråkarna till och från. Den otäckt kusliga känslan förstärks av den dystra musiken. När 

Vanessa pratar ligger ett dovt surrande ljud på som höjs tills stunden hon attackerar prästen 

och stråkarna skapar ett snabbt skärande ljud. Stråkarna ligger kvar och spelas i olika 

kompositioner för att förstärka det som händer. Fönsterna som sprängs stannar av musiken 

som sedan kommer tillbaka och ändras när männen springer ur rummet. Musiken stannar av 

igen när Ethan släpper Vanessa men ligger kvar som ett dovt muller i bakgrunden som byggs 

upp av stråkar som tjuter. När Vanessa sedan kommer tillbaka ändras musiken helt och blir ett 

sorgset piano i lugna toner. Detta hjälper tittaren till att förstå vad scenen vill framföra vilket 

är i detta fallet sorg. Ethan som sedan tar fram sitt smycke gör att musiken ändras och blir att 

använda lägre toner på ett piano som sedan byggs upp med stråkar. När han lägger smycket på 

pannan fylls musiken av andra instrument som bygger på känslan av hopp tills han tar bort 



30 

 

smycket och musiken tystnar av. Vanessa faller till golvet men musiken spelas med lugna, 

lätta stråkar för att förmedla att det är över. Musiken får tittaren låter tittaren veta att ”allt är 

bra” i slutet då musiken är lättare och gladare än tidigare. 

6. Diskussion och slutord 

Genom att gå igenom komponenterna (involverar karaktär under varje rubrik) och diskutera 

dem kommer jag att besvara mina frågeställningar: 

1. Hur gestaltas besattheten hos Vanessa Ives fenomenologiskt i Penny Dreadful? 

2. Hur samspelar bild- och ljudkomponenterna för att skapa en fenomenologisk 

skräckupplevelse för tittaren? 

6.1 Bildval och klippning 

Bilden är det som visar tittaren vad som händer. Genom att låta bilderna gå nära när Vanessa 

är besatt skapas en närhet som intensivt involverar tittaren i vad som händer. Tittaren får en 

möjlighet att uppfatta världen och karaktärerna djupare genom att bilderna kommer närmare. 

Genom att utesluta övriga karaktärer fokuserar tittaren endast på det som är viktigt i bilden 

och känner sig delaktig i narrativet. 

Den första scenen börjar med att ha alla bilder i större halvbilder. När Vanessa börjar att bli 

besatt kommer kameran närmare och närmare henne vilket gör att tittaren blir involverad i 

narrativet. I denna scen visas gestaltningen av demonen i bildvalen som tillåter tittaren att 

uppmärksamma de viktigaste ledande detaljerna i bilden. Detta avslöjar demonens närvaro 

innan den ”engelska flickan” tar över och bilderna kommer närmare. ”Flickans” ageranden 

missleder tittaren till att tro att scenen är sorglig samt får tittaren att känna sympati och empati 

för det demonen utsätter Vanessa för. Genom att utesluta de övriga karaktärerna genom 

bildvalen blir tittaren missledd och uppfattar inte demonen som skrämmande. Dock det som 

Carroll nämner med ”Art-Horror” och att det är antagonisten som medför skräcken stämmer 

överens med de olika gestaltningarna av demonens närvaro. ”Flickan” verkar oskyldig men 

tittaren kan ändå uppfatta skräcken från demonens närvaro genom hur karaktären gestaltas av 

bilden. Den andra demonen som tar över Vanessa gestaltas dock mer tydliga och utpekande. 

Genom att låta kameran ha annorlunda vinklar och låter Vanessas hela rörelser synas i de 

olika bildvalen utmärker detta demonens närvaro. 

På samma sätt agerar bilderna i den andra scenen. När männen först kommer in i rummet är 

det många hel- och halvbilder. Bilderna går närmare men när demonen tar över Vanessa helt 
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återgår bilderna till helbilder. Detta tillåter demonens hela rörelser synas i bilden vilket skapar 

en förvirring och stress för tittaren då kameran är i rörelse och inte låter tittaren fokusera på en 

detalj. När Ethan får kontakt med Vanessa kommer bilderna närmare karaktärerna för att få 

tittaren att utesluta övriga delar av rummet och endast fokusera på det som sägs. Tittaren får 

möjligheten att känna sympati och empati för karaktärerna som står inför ett avgörande val. 

Demonen drivs ur Vanessa och de kommande bilderna gestaltar att demonen lämnar Vanessa 

och tillåter tittaren att få se ”demonens hela rörelse” innan Vanessa faller ner på golvet. 

De båda scenerna involverar demonens närvaro. Carrolls begrepp ”Art-Horror” kunde 

uppsatsen tidigt applicera i analysen då demonen tydligt var antagonisten och den karaktären 

som medför skräcken tittaren kan uppleva. Då bildvalen gestaltar demonen som stor och 

aggressiv genom den snabba klippningen och stora bildutsnitten leds tittaren till att känna sig 

distanserad till den. Däremot när kameran kommer närmare på protagonisterna känner tittaren 

sig involverad i narrativet och får en möjlighet att utveckla empati och sympati. Genom att 

låta kameran gå närmare karaktärerna skapas en möjlighet för närhet för tittaren och samtidigt 

som den leder tittaren till det som är viktigt. Karaktärerna är den komponenten som hjälper 

tittaren att tolka hur de ska känna i scenerna genom deras ansiktsuttryck och hur de reagerar 

på vad de upplever. Detta i sin tur låter tittaren uppleva scenerna ingående och deras kognitiva 

scheman kan sättas igång och trigga en psykisk respons på vad som visas i bilden. Den 

psykiska responsen kan i sin tur trigga igång en fysisk reaktion genom att skrämma tittaren 

genom oväntade händelser eller beskrivande bilder. 

6.2 Ljud och musik 

Dialogerna är det som får tittare att förstå vad som händer. Dialogerna hjälper karaktärerna 

att förmedla en berättelse för tittaren och beroende på hur karaktären säger det, förstår tittaren 

hur karaktären känner över vad som sägs och kan koppla det till en reflektion över sin egna 

vardag. I första scenen när den ”engelska flickan” pratar blir först tittaren förvirrad innan 

”flickan” förklarar vad som händer i hennes ”syn”. ”Flickans” röst är rädd och det hon säger 

är intensivt vilket skapar möjligheten för tittaren att få sympati för demonen. Den andra 

demonen som tar över Vanessa gestaltas med en otäck röst och det hon säger är aggressivt 

och elakt vilket kan göra att tittaren tycker att demonen är ond och kan då tappa empatin för 

demonen. 

I andra scenen skapas tidigt ett intresse hos tittaren för att förstå Vanessas upplevelser men 

när demonen börjar prata blir tittaren förvirrad över vad som sägs. Den känslomässiga 

relationen som tittaren får till Vanessa kommer först när Ethan försöker få kontakt med henne. 
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Hans röst darrar och ger tittaren en uppfattning att han är rädd vilket kan göra att tittaren själv 

känner på ett liknande sätt. När Vanessa pratar är hon ledsen och rädd vilket även det tittaren 

själv kan uppleva. Tyngden i denna delen av scenen porträtteras genom valen Ethan och 

Vanessa måste göra. Tittaren får då möjligheten att applicera det som sägs i scenen på sina 

vardagliga händelser och genom detta ta på sig ”karaktärens kläder”. När Ethan sedan utför 

exorcismen pratar han på latin vilket tillhör normerna i exorcistfilmer att göra för att fördriva 

demonen. Demonen själv försöker försvara sig genom att prata på det okända språket. 

Ljudeffekterna i scenerna sätter stämningen på miljöerna runt om karaktärerna. Effekterna 

förstärker även Vanessas upplevelse av att vara besatt. De är även den komponenten som 

förtydligar miljön, karaktärers rörelser, händelser och viktigast av allt, demonens närvaro. 

Demonen gestaltas som stor och skrämmande och har därför ljudeffekter som är mer 

onaturligt än vad Vanessa eller de övriga karaktärerna har, vilket gör det lättare för tittaren att 

uppfatta när Vanessa är sig själv och inte. Ljudeffekterna låter tittaren uppleva den fiktiva 

världen och eftersom att effekterna är diegetiska så upplever även karaktärerna dem. Detta 

låter tittaren känna sig involverad i narrativet och uppleva de ingående händelserna som 

bilden visar men som ljudet förstärker. Carrolls ”Art-Horror” passar även in under denna 

komponent då det är antagonistens ljudläggning som skrämmer tittaren. 

Den första scenens gestaltning av den första demonen sker genom plötsliga ljud. De övriga 

ljuden som inte är dialog och kommer från Vanessa är ljudeffekter, dock kommer de från 

demonen men tittaren kan uppfatta en underliggande smärta Vanessa upplever. Ljudeffekterna 

förstärker Vanessas rörelser genom att knakande, knarrande och övriga omänskliga ljud hörs. 

Den andra demonen har en aggressivare ljudläggning för att förstärka dess kraft. Även andra 

läten som inte är mänskliga är där för att gestalta demonen som till exempel djurläten. Detta 

är ett exempel på hur ljudläggningen i filmer som involverar demoner och exorcism gör för att 

gestalta en demons närvaro. I den andra scenen när Vanessa attackerar prästen är det 

ljudeffekterna av att hon biter honom och sliter sig från bojorna som först indikerar på 

demonens närvaro. Vanessas övriga rörelser och ovanliga agerandena är även de ljudlagda för 

att förstärka att demonen är i henne. När Ethan får kontakt med Vanessa försvinner demonen 

och Vanessa har mänskliga ljud så snyftningar.  Denna delen av scenen erbjuder tittaren den 

fenomenologiska relationen till Vanessa. Sympatin skapas genom hennes smärta, och hur 

demonen plågar henne hörs i ljudeffekterna som ligger på under exorcismen, då de är mer 

aggressiva och högljudda. Det ligger röriga, höga ljudeffekter på under exorcismen men slutar 

direkt när Ethan släpper smycket som ett tecken på att demonen är borta. 
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Musiken är det som verkligen sätter tonen på hur scenen ska avläsas. Genom att använda 

Style Topics berättar musiken för tittaren hur de ska ”känna” i scenen genom att använda 

olika melodier. I första scenen används musiken först för att få fram skräcken av att Vanessa 

blir besatt, dock hjälper ljudeffekterna att gestalta detta. När hon sedan är den ”engelska 

flickan” ligger musiken kvar innan tonen ändras och ger tittaren möjligheten till att känna sig 

olustig till vad som händer. Musiken övergår till att få tittaren att uppfatta att scenen är sorglig 

innan den andra demonen tar över och musiken ändras till att förstärka skräckupplevelsen för 

tittaren av vad som händer i bilden. I den andra scenen ligger musiken på i början för att sätta 

en känsla över scenen innan tittaren får reda på vad som händer. När Vanessa sedan attackerar 

prästen ändras musiken och blir plötsligt hög, skrämmande och rörig för att förstärka det som 

händer i bilden. När Ethan pratar med Vanessa ändras tonerna och det blir sorgligare och 

tyngden ligger på vad de säger. Samma musik ligger kvar under exorcismen vilket ger en 

känsla av hopp och tittaren kan uppfatta att det är Ethan som styr hur känslan är i scenen och 

lyckas fördriva demonen. 

6.3 Slutord 

Fenomenologin skapas genom hur bilden och ljudet samarbetar. De olika komponenterna 

behöver alltid vara minst en från bild eller ljud för att kunna förmedla ett narrativ och ge 

tittaren en möjlighet att uppleva scenen fenomenologiskt. Bilden är den ledande komponenten 

som visar vad som händer och hur narrativet är. Dock är ljudets komponenter det som 

förmedlar den fenomenologiska skräcken. Alla komponenterna i ljudet agerar på olika sätt för 

att förstärka det som syns i bild. Dialogen för narrativet framåt och ljudeffekterna förstärker 

skräckupplevelsen och detaljerna från den fiktiva världen. Genom att använda onaturliga ljud 

och läten framställs effekterna som onaturliga och kan kopplas samman med en demons 

närvaro. Musiken är den komponenten som sätter stämningen på scenerna. Skulle till exempel 

musiken i andra scenen när Vanessa attackerar prästen byta plats med musiken som är när 

Ethan pratar med henne, skulle dialogerna och musiken kollidera och ge tittaren ett splittrat 

perspektiv samt göra det svårt för tittaren att uppfatta och kunna relatera till det som händer. 

Musiken är viktigt för att få tittare att uppfatta karaktärernas upplevelser. Genom dialogens 

budskap med komplettering från ljudläggning och musik ledsagas tittaren i bilden till att 

uppleva den maximala fenomenologiska känslan och skapa den känslomässiga relationen till 

Vanessas inre kamp mot demonen. Tittaren förstår vad de ser men får uppleva bildens 

budskap genom vad de hör. 
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8. Bifogade bilder 

8.1 Scen 1: Séance av J.A Bayona 

Bild 1 & 2 

 

Bild 3 & 4 

 

Bild 5 & 6 

 

Bild 7 & 8 
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Bild 9 & 10 

 

Bild 11 & 12 

 

Bild 13 & 14 

 

Bild 15 & 16 
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Bild 17 & 18 

 

Bild 19 & 20 

 

Bild 21 & 22 

 

Bild 23 & 24 
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8.2 Scen 2: Possession av James Hawes 

Bild 25 & 26 

 

Bild 27 & 28 

 

Bild 29 & 30 

 

Bild 31 & 32 
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Bild 33 & 34 

 

Bild 35 & 36 

 

Bild 37 & 38 

 

Bild 39 & 40 
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Bild 41 & 42  

 

Bild 43 & 44 

 

Bild 45 & 46 

 

Bild 47 & 48 

 

 


