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Abstrakt 
 

I uppsatsen analyseras representationen av romsk etnicitet i de amerikanska filmerna Dracula 

(1931, Browning), Thinner (1996, Holland), Drag Me To Hell (2009, Raimi), Draculas Son (1943, 

Siodmak) och Varulven (1941, Waggner) samt afroamerikansk etnicitet i Night of the Living Dead 

(1968, Romero), De Fördömdas Drottning (2002, Rymer), Draculas Son och Svart Mystik (1943, 

Tourneur). Syftet med uppsatsen är att blottlägga representationen av icke-amerikanska etniciteter 

genom analys av handling och bildspråk, samt jämföra framställningen med respresentationen av de 

amerikanska karaktärerna i valda filmer. Målet var att undersöka och kritiskt granska stereotypa 

bilder. Metoden vilar på en personlig, hermeneutisk tolkning av forskningsobjekten där den egna 

upplevelsen av filmerna står i centrum. Jag har även använt mig av intersektionalitet för att täcka 

alla identitetsskapande aspekter så som genus, etnicitet, religion, sexualitet med mera. Forskningen 

är av kritisk sort och influerad av Frankfurterskolans kritiska tankegångar där man anser att 

åskådaren blir påverkad av filmens ideologi. Den sista metoden är diskursanalysen inom vilken man 

anser att språket är bärare av ideologi och för att förstå samt genomskåda verket måste man 

blottlägga denna.  

 

Slutsatsen jag har dragit är att romska karaktärer inte porträtteras mångsidigt eller rättvist. Enligt de 

flesta filmerna är de en utstött grupp som inte fungerar i det amerikanska samhället. Deras påstådda 

kunskaper i svart magi gör dem till protagonistens ärkefiende. Representationerna utstrålar rädsla 

och hat. Den vita huvudpersonen står för normen och publiken nekas identifikation med någon 

annan grupp. De afroamerikanska karaktärerna är däremot inte lika ensidiga – två av filmerna har 

en negativ och stereotyp syn på gruppen medan Night of the Living Dead har en afroamerikansk 

protagonist. Man kan även se att gruppen inte anklagas för att vara fiender lika ofta som romska 

karaktärer.  
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1. Inledning 

Området och genren skräckfilm har jag under många år ägnat mycket tid och intresse åt, både i 

underhållnings- och undersökande syfte. Speciellt icke-amerikanska filmer har fascinerat mig under 

de senaste åren och då har jag lagt fokus på filmer från skräckfilmens vagga – nämligen tyska 

expressionistiska mellankrigsfilmer – samt japanska och spanska skräckfilmer från åren runt 

millennieskiftet och senare. Det är speciellt miljöerna från de tyska, det utmanande tidsperspektivet 

från många av de japanska samt hur skräckfilmens tematik och karaktärer kommenterar det 

specifika landets kultur och historia som har intresserat mig. Samtidigt är det ju så att skräckfilm 

erbjuder spänning, fasa, skratt (när åskådaren påminner sig själv om att monstret inte fysiskt 

existerar) samt är en gemensam upplevelse som bäst delas med andra. Själva stämningen som byggs 

upp av filmen multipliceras oändligt många gånger av de man ser filmen TILLSAMMANS med. 

Sedan är det ju även sant att många filmer i allmänhet är sociala upplevelser och underhållning – 

just därför är det viktigt att analysera den inverkan filmerna gör på människan när hon underhåller 

sig tillsammans med andra. Trots att skräckfilmsgenren i mångt och mycket är oaccepterad i många 

sfärer samt ofta karaktäriserad av groteska överdrifter har den ändå en grundinställning gentemot 

samhället där värderingar kring ideologi och etnicitet ofta ingår.  

 

Mitt ämne är aktuellt på många sätt. För det första går det att se ett mönster i skräckfilmens 

popularitet – den är ofta förbunden med samhälleliga kriser. Många skräckfilmsvågor genom åren 

har en koppling till samhälleliga kriser som den tyska inflationen kring 1920, den amerikanska 

börskraschen och depressionen på 1930-talet, Andra Världskriget och Kalla Kriget (Heurling, 1985, 

s 398-399). Under de senaste åren har det varit en ekonomisk kris även i vårt land, vilket syns på 

biografernas tilltagande skräckfilmsutbud. Kanske just därför är skräckfilmen för tillfället på 

uppsving och mycket populär.  

 

Även den romska gruppens utsatthet har för mig på många sätt belysts i och med att de för tillfället 

utvisas från Frankrike (en nyhet man ofta kunnat se och höra om på nyheterna), drivs från sina hem 

och utfryses i det tysta ur samhället. Även den politiska situationen i Sverige har förändrats och gått 

från att vara ett officiellt sett tolerant land till ett där staten och invånarna måste ”skyddas” från alla 

eventuellt ”farliga” kulturer och folkgrupper – med undantag för nordamerikanska och 

västeuropeiska – i och med Sverigedemokraternas framgång. Det samhälle vi lever i är ett 

internationellt samhälle och vi existerar i en global kontext där världen blir mer och mer 

centraliserad och känd för oss. Jag anser därför att det är viktigare än någonsin att undersöka 

representationen av etnicitet samt att kunna identifiera stereotyper för att inte diskriminera och dra 

förhastade slutsatser vilka leder till rädsla och hat. Mitt mål med denna filmvetenskapliga 
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undersökning är att belysa ensidiga representationer samt erbjuda en väg till upplysning, förståelse 

och nyfikenhet för alla slags etniciteter och grupper.  

 

2. Problemställning och syfte 
Jag vill först och främst undersöka hur etniciteter gestaltas i amerikanska skräckfilmer genom 

handling och bildspråk och om det här finns någon skillnad mellan amerikanska och icke-

amerikanska etniciteter. Bortsett från denna primära problemformulering har jag även en grupp 

underfrågor som jag är intresserad av att besvara i mina analyser:  

• Ställs den amerikanska och den icke-amerikanska etniciteten i motsats till varandra och, i så 

fall, hur görs detta? Framställs någon etnicitet mer fördelaktig och god än en annan? 

• Finns det någon kategori människor som framställs som mer mångsidig än någon annan? 

• Vilken/vilka framställningar av karaktärer erbjuder identifikation med åskådaren? Vem förs 

fram som representant för publiken? 

• Skapar bildvinklar och utsnitt identifikation eller avstånd gentemot icke-amerikanska 

etniciteter? 

• Vilken karaktär står i centrum av filmens handling? 

• Finns det ett ”vi” och ”dem”-perspektiv? 

• Följer filmerna den dominanta ideologin eller bryter de mot kulturella och sociala normer? 

• Vad är enligt filmerna specifikt med de icke-amerikanska kulturerna? Vad skiljer dem från 

den amerikanska? 

• Hur ser förhållandet mellan män och kvinnor ut i den amerikanska respektive icke-

amerikanska gruppen? 

• Vem har, enligt filmerna, makten i samhället? 

De flesta av mina filmer behandlar romsk och afrikansk/afroamerikansk etnicitet. Därför blir mitt 

primära syfte att försöka, så utförligt och rättvist som möjligt, analysera dessa grupper, samt den 

vita, för att se hur förtryck och glorifiering ser ut i skräckgenren genom ett postkolonialt och kritiskt 

perspektiv. Den romska etniciteten fokuserar jag på därför att de fortfarande inte är accepterade i 

samhället till skillnad från den afroamerikanska som har kämpat för lika rättigheter i länder som 

USA. Kanske är det så att den afroamerikanska etniciteten under en längre tid än den romska har 

kämpat för jämställdhet på ett explicit och organiserat vis, därför kan det bli intressant att se om 

afroamerikansk etnicitet även har kommit längre i filmvärlden vad gäller mångsidiga och rättvisa 

porträtteringar.  
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3. Metod 
Min forskning är högst personlig och ett annat tillvägagångssätt och urval av filmer hade måhända 

kunnat producera ett annorlunda resultat. Enligt hermeneutikens lära är till och med olika tolkningar 

och synsätt oundvikliga – så länge de följs av en förklaring och motivering. Under arbetets gång har 

jag försökt upprätthålla en relativ distans och objektivitet gentemot forskningsobjekten för att kunna 

studera och problematisera filmernas värderingar. Min metod vilar på en kritisk och undersökande 

inställning där sociala kategorier – främst etnicitet – har betydelse. Forskningen kunde även ha 

utförts genom en sociologisk filmanalys men intersektionalitet verkade mer passande då ingen 

social kategori bortglöms. Jag ville även avlägsna mig från tankarna kring marxism och 

psykoanalys som har bidragit till den sociologiska teorin. Ett mål var även att undersöka hur en 

vanlig åskådare tolkar filmerna – det är ju faktiskt så att mycket av Hollywoodfilm riktar sig mot 

den ”vanliga” människan och vinner kraft och pengar ur dennes intresse för Hollywoodfilm. 

Igenkännandet av klassiska stereotyper kommer ur de vitt utspridda och missvisande bilder som 

många människor är bekanta med. Jag ifrågasätter även synen på att USA och västvärlden skulle 

vara bättre eller mer överlägset än någon annan del av världen på samma sätt som postkolonial teori 

kritiserar detta.  

 
3.1. Filmval 
Jag har valt ut åtta stycken skräckfilmer som behandlar romsk och afrikansk/afroamerikansk 

etnicitet på olika vis. Dessa har jag tidigare erfarenheter av och minne av att jag reagerade på 

framställningen av etniciteten som annorlunda jämfört med den amerikanska. Fem filmer 

representerar romer eller resandefolk: Dracula (Browning, 1931), Varulven (Waggner, 1941), 

Thinner (Holland, 1996), Drag Me To Hell (Raimi, 2009), samt Draculas Son (Siodmak, 1943). 

Den sistnämnda, likt de resterande tre: Svart Mystik (Tourneur, 1943), Night of the Living Dead 

(Romero, 1968) och De Fördömdas Drottning (Rymer, 2002), behandlar afrikansk/afroamerikansk 

etnicitet. Jag kommer att fokusera på Thinner, Drag Me To Hell, Svart Mystik och Night of the 

Living Dead och använda resterande filmer som mindre informationskällor. Urvalet bygger på mina 

erfarenheter av filmerna samt min breda kunskap och intresse kring skräckgenren i sig. Att finna 

skräckfilmer där romer och afroamerikaner finns porträtterade var enkelt då de tycks förekomma 

oftare än andra icke-amerikanska etniciteter i amerikanska filmer. Det är intressant att filmerna är 

spridda över så många årtionden – det skiljer nästan åttio år mellan den äldsta och den nyaste filmen 

– eftersom jag då även kan se om representationerna har förändrats. 
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3.2. Hermeneutik 
Vid en undersökning kring känsliga ämnen som etnicitet, förtryck och makt – som min på många 

sätt kommer att vara – är det viktigt att känna till både den västerländska kulturens och sina egna 

tankar, stereotyper och fördomar. Jag kommer därför ha den hermeneutiska vetenskapssynen som 

grund. En grundläggande tanke för hermeneutiken är att allt kan uppfattas olika beroende på vem 

det är som undersöker och vilken förförståelse denne har. Jag kommer att analysera filmerna utifrån 

min förförståelse och sedan jämföra, beskriva eller vidareutveckla mina ställningstaganden. Det jag 

söker här är ingen allmängiltig sanning och konstrueras inte som en mall för andra amerikanska 

skräckfilmer som behandlar etnicitet. Vidare är det så att många av filmerna är så pass styrda av 

Hollywoods filmindustri och ideal att det inte finns många olika tolkningar – det som skapar nya 

innebörder är min aktiva och kritiska position. Meningen i denna typ av film är alltså beroende av 

HUR åskådaren väljer att förhålla sig till verket. Film är uppbyggd av många olika aspekter och 

”dess betydelse är beroende av en större helhet.” (Andersson, 1979, s 41) Filmen måste ses i en 

kontext där både produktionssammanhang, år och land med mera ingår för att på bästa sätt kunna 

förstå innebörden och orsaken till innehållet. ”Att problematisera innebär att upplösa det självklara, 

abstrakta mötet med verkligheten.” (Andersson, 1979, s 50) Jag kommer inte att följa det välkända 

amerikanska vita patriarkala idealet utan snarare ifrågasätta detta. Jag måste även känna till 

stereotyper för att kunna kritisera och kullkasta dem.  

 

3.3. Intersektionalitet 
Intersektionalitet innebär att forskaren blandar olika socialt konstruerade kategorier som används 

för att ordna och dela upp människor i grupper för att analysera hur dessa påverkar och står i 

relation till varandra. Jag kommer här primärt fokusera på de identitetsskapande kategorierna 

etnicitet och klass, men även nationalitet, religion, genus, sexualitet, fysisk/psykisk hälsa, makt och 

förtryck kommer vara minst lika viktiga i de filmerna de märks av. Jag kommer ej att använda mig 

av kategorin ”ras” – då alla människor enligt mig är av det mänskliga släktet och därför att själva 

begreppet har en negativ, elitistisk och rasistisk klang – jag använder istället begreppet ”etnicitet”. 

Med hjälp av intersektionalitet kan man undersöka inte bara identitetsskapandet utan även 

maktförhållanden och exkluderingsprocesser. ”Det är problematiskt att analysera kategorier som 

genus, ras, etnicitet, klass, sexualitet och nationalitet isolerade från varandra, för i det levda livet 

och i de maktförhållanden som genomsyrar detta reproduceras de som oupplösligt sammanflätade.” 

(Axelsson & Fornäs, 2007, s 131) Intersektionalitetens filosofi är att undersöka dessa 

sammanflätningar samt hur kategorierna skapas i samspel med varandra. Man anser att kategorierna 

inte är åtskilda utan löper sida vid sida. Ingen kategori är heller mindre betydelsefull än någon 

annan – alla spelar roll när identiteter skapas. Till exempel är det troligen så att det går att ”skilja 
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mellan borgerskapets, mellanskiktens och arbetarklassens villkor för att praktisera genus.” 

(Axelsson & Fornäs, 2007, s 140) Alltså påverkar kombinationen av kategorier människans 

identitet, det går ej att se på endast en kategori. Metodens ursprung i black feminism i USA 

öppnade dörrarna för en analys med fokus inte bara på feminism eller etnicitet – den integrerade 

båda. ”I stället för att enögt stirra sig blind på en typ av maktordning, en typ av ex/inkludering och 

en sorts identitetsskapande kategori, öppnade intersektionalitetsbegreppet för nya förståelser av 

maktens komplexitet och av subjektifieringsprocessens multiplicitet.” (Axelsson & Fornäs, 2007, s 

132) 

 

3.4. Frankfurtskolan 
Jag kommer grunda min tanke kring mediers påverkan i Frankfurterskolans teori om amerikansk 

kultur som industri snarare än konst. De flesta av filmerna från Hollywood har en konformistisk och 

konventionell syn på världen vilken reproducerar rådande ideologier. Åskådaren blir automatiskt 

passiv och mottagande av budskap om hon inte aktivt kritiserar och genomskådar dessa. Det finns 

därför risk att mina valda filmer kan ha stor ideologisk betydelse för människors fördomar och syn 

på etnicitet. Det är enligt Theodor W Adorno och Max Horkheimer ”den mekaniska och 

standardiserade formen hos kulturindustrins produkter som medför en motsvarande standardisering 

av publikens sätt att tänka och leva. Kulturindustrin befrämjar konformitet, anpassning till det 

rådande samhällssystemet med dess normer” (Gripsrud, 2008, s 56). Ideologin i verket befrämjar de 

styrande makterna och deras normer. Dess ideologi är för övrigt så väl dold – men ändå fullt synlig 

för den kritiske – att åskådaren inte märker av att den existerar. Det hela tycks ske som en naturlig 

process. Frankfurtskolans teori är ideologikritisk och har som mål att belysa, genomskåda och 

ifrågasätta mediers dolda ideologier. (Se kap 3.5 för vidare analys av ideologi) 

 

3.5. Diskursanalys 
Diskursteorin bygger på tanken om att språket är en struktur och bärare av mening. Man måste 

analysera dessa mönster och strukturer för att kunna tolka och genomskåda budskap som finns 

inbyggda i språket. Ideologin som kommer ur diskursen kan ses som ett bidrag till produktion, 

reproduktion och transformation av dominansrelationer i samhället och eftersom 

dominansrelationer och hierarkier finns i de flesta sfärer är ideologi något som genomsyrar hela vårt 

samhällssystem (Winther Jørgensen & Phillips, 2009, s 79). Foucault menar att ”Discourse is about 

the production of knowledge through language. But … since all social practices entail meaning, and 

meanings shape and influence what we do – or conduct – all practices have a discursive aspect.” 

(Hall, 2001, s 44) Det finns även en sorts ideologi i språket som är inbäddat av avsändaren, men 

Foucault motsatte sig den Marxistiska synen på ideologi och menade att den inte enbart är styrd av 
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klasskamper och den övre klassens intressen. Makten ”does not radiate downwards, either from one 

source or from one place” (Hall, 2001, s 50) – det är inte de symboliska makthavarna som har makt 

utan denna kan komma från olika lager ur samhället. Makt strålar inte nedåt utan kommer från olika 

plan i samhället, i nutidens samhälle kommer den diskursiva makten lika mycket – om inte mer – 

från media som från politiker, eftersom alla människor verkar lyssna på och vara intresserade av 

medier. Foucault ansåg även att konflikten om kunskap och makt finns på fler plan än bara 

klassplanet. Han menade även att kunskap alltid är en sorts makt och att makten ligger i att 

bestämma när och hur kunskap ska tillämpas. (Hall, 2001, s 48) Diskursteorin vill dessutom försöka 

övervinna den traditionella åtskillnaden mellan det som sägs (språket) och det som görs 

(handlingen) (Hall, 2001, s 44) och menar att de har ett samband och påverkar varandra.  

 

Språket kan givetvis ändras och betona världen och människan på olika sätt, vilket har inverkan på 

henne. ”what we used to call 'students', 'clients', 'patients' and 'passengers' have all become 

'customers'. (Hall, 2001, s 24) och visar på en allt mer kapitalistisk världsbild. Det är den som 

använder språket när andra villigt lyssnar som får definiera människan – som i till exempel 

reklambranschen där människan tilltalas som konsument och lystrar till detta.  ”power is not only 

negative, repressing what it seeks to control. It is also productive.” (Hall, 2001, s 50) Den ses som 

ett produktivt nätverk som bidrar till njutning, kunskap, producerar diskurs bland annat. ”När man 

analyserar den diskursiva praktiken är man intresserad av hur texten är producerad och hur den 

konsumeras.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2009, s 85) Både det innehåll och den tolkning som 

på förhand är inlagd i en text måste analyseras likväl som den personliga tolkning åskådaren gör. 

”Verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra kategorier – och vår kunskap och våra 

världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten ‘därute’ utan en produkt av våra sätt att 

kategorisera världen.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2009, s 11) Språket är en social konstruktion 

som skiljer sig från kultur till kultur och förändras genom åren – vår kunskap är även konstruerad 

av sättet vi representerar den på. Diskursen i sig är produktiv och medskapande och förmedlar ej 

absolut sanning. Det finns även en nationell diskurs som kategoriserar människor i grupper med 

utgångspunkt i var de borde höra hemma – var man anser att de ursprungligen kommer ifrån – och 

skapar en mängd generaliseringar som liknar stereotyper (se kapitel 4.3 om stereotyp och etnicitet).  

 

4. Teori 
4.1. Genre 
Termen skräckfilm är ett generaliserande uttryck i detta sammanhang, eftersom de filmer jag valt 

har olika innehåll, kommer från olika årtionden och kan delas in i någon av det dussintal olika 

subgenrer som skräckfilmen tillskrivs (Danielsson, 2006, s 56-60). Själva begreppet genre kan 
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beskrivas som ”commercial feature films which, through repetition and variation, tell familiar 

stories with familiar characters in familiar situations.” (Neale, 2003, s 9) Skräckfilmen bygger ofta 

på samma bas (tema, miljö, innehåll). Ett sätt att försöka karaktärisera skräckgenren är ”allt som 

behandlar det skrämmande, det obehagliga, döden, splatter eller sadism på ett eller annat sätt.” 

(Danielsson, 2006, s 55) Rent generellt kan man även säga att skräckfilm primärt ger upphov till 

skräck-, ångest- och äckelkänslor. De ikoner som finns i skräckfiktion skiljer sig skarpt mellan 

årtionden – bland annat var dimmiga kyrkogårdar och vittrande slott vanligt i filmer från 1930-talet, 

men i modern skräckfilm finns inte dessa med. Nuförtiden betonas ofta monstrets ambivalens, 

olycka och mänsklighet och gör denna mer mångdimensionell än tidigare. Skräckfilmer bygger 

även på publikens förståelse av de genrekonventioner som finns, de element som förväntas 

skrämma oss och det faktum att vi klarar av att tolka en film på det föredragna viset – i många 

Hollywoodproduktioner finns det en klar bild av vem som är monstret och vilka motiv det har.  

 

De flesta av mina filmer är (eller har med tiden blivit) mer eller mindre mainstream och/eller 

accepterade i filmvärlden vilket även påverkar deras innehåll då mainstream står för: 

”populärfilmer, gjorda och marknadsförda enligt en genres fastställda konventioner.” (Danielsson, 

2006, s 55-56) Det finns givetvis undantag i mina val – nämnvärt exempel är Night of the Living 

Dead (Romero, 1968) som snarare skapar istället för att följa konventioner. Trots 

mainstreamperspektivet är det många som påstår att skräckgenrens utanförskap leder till ett 

omkullkastande av dominanta sociala och kulturella normer (Neale, 2003, s 93). Monstret i filmen 

kan tolkas som ”all that our civilization represses or oppresses” (Neale, 2003, s 98) skräckfiktionens 

bas kan därför sammanfattas som ”normality is threatened by the Monster” (Neale, 2003, s 98) och 

relationen mellan det onda monstret och det goda offret/protagonisten bygger på motsättningar i 

kultur, politik, etnicitet, ekonomi eller sexualitet. (Neale, 2003, s 99) 

 

4.2. Representation 
Begreppet representation är till stor del grundat i tanken kring diskursen där språket och texten är 

meningsbärare.  ”Representation means using language to say something meaningful about, or to 

represent, the world meaningfully, to other people.” (Hall, 2001, s 15) Språket, tecken och bilder 

står för och representerar saker i en viss kultur, detta är vitalt vad gäller kommunikationen och 

förståelsen mellan människor i en kultur – annars hade det varit mycket svårt att få ett samhälle att 

fungera någorlunda väl. Ofta förenklas representationerna vilket gör dem lättförståeliga av många – 

men endimensionella och orättvisa. ”representation is the production of meaning through 

language.” (Hall, 2001, s 16) Att representera något innebär att vi beskriver, symboliserar eller 

avbildar något och ger denna en mening genom vår egen förförståelse, kunskap eller erfarenhet, och 
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eftersom dessa tre ofta är kulturellt eller personligt betingade så kan betydelsen skifta från person 

till person, över kontinenter och tidsepoker. Även bilder, ansiktsuttryck, scenografi och kostym är 

en typ av språk eller text och uttrycker mening. Alla individuella bilder och element i en film 

förmedlar därför ett budskap som oftast är förutbestämt av skaparen. ”The meaning is not in the 

object or person or thing, nor is it in the word. It is we who fix the meaning so firmly that, after a 

while, it comes to seem natural and inevitable.” (Hall, 2001, s 21) Allt är alltså skapat av 

människan, men vi tar för givet att det vi vet är sant eftersom det tycks vara det i den kultur och 

enligt de konventioner individen lever i. Den som har makten att representera har även makten att 

markera, klassificera och tillskriva, vilket påverkar åskådaren.  

 

Vad gäller mångfald bland människor så är ”people who are in any way significantly different from 

the majority – 'them' rather than 'us' – are frequently exposed to this binary form of representation. 

They seem to be represented through sharply opposed, polarized, binary extremes – good/bad, 

civilized/primitive, ugly/excessively attractive, repelling-because-different/compelling-because-

strange-and-exotic. And they are often required to be both things at the same time!” (Hall, 2001, s 

229) Om karaktärer följer denna mall kan man se att de både blir förenklade, stereotypa och 

motsägelsefulla. Människan behöver dela upp saker i grupper och benämna dem olika eftersom 

”Meaning […] is relational.” (Hall, 2001, s 234) och utan en relation mellan två olika poler skulle 

det inte finnas någon betydelse. Betydelse skapas även i dialog mellan två olika parter – olikhet 

skapas och vi bygger upp vår kultur kring den. (Hall, 2001, 235-236) När representationer är 

negativa och kritiserar individens personlighet, tro eller kropp uppfattas dessa mycket mer 

obehagliga och närgångna än representationer som berör vår nation eller yrkesinriktning. Kroppen 

och sinnet är inget vi kan fly från och är grundläggande aspekter i människans identitet. (Gripsrud, 

2008, s 28) 

 

4.3. Stereotyp & etnicitet 
Stereotyper är en del av representationsprocessen och begreppet har under lång tid accepterats som 

sanning av dem som inte har undersökt problemen med detta närmre. Stereotyp betyder ”reduced to 

a few essentials, fixed in Nature by a few, simplified characteristics.” (Hall, 2001, s 249) Det anses 

till och med att om man inte delar upp människor i grupper så som klass, kön, åldersgrupp, 

nationalitet med mera skulle det bli mycket svårt att förstå världen. (Hall, 2001, 257) Människan 

definieras utifrån de roller hon anses fylla. ”Stereotypes get hold of the few 'simple, vivid, 

memorable, easily grasped and widely recognized' characteristics about a person, reduce everything 

about the person to those traits, exaggerate and simplify them, and fix them without change or 

development to eternity.” (Hall, 2001, s 258) Förutom att reducera människan delar man upp 
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grupperna i normal och acceptabel respektive onormal och oacceptabel där det normala är ”vi” och 

det onormala är ”dem”. Det är även så att de icke-västerländska kulturerna ses som motsatta poler 

till den västerländska, som i sig ses som perfekt.  

 

Både romsk och afrikansk kultur har under lång tid setts som vilda, ociviliserade och naturnära, 

vilket är en motpol till den påstådda västerländska civiliserade, rationella och teknologiska kulturen. 

En stereotyp romsk karaktär är enligt många människor och filmer tjuvaktig, rotlös, bekymmersfri, 

vill inte integreras i samhället samt ägnar sig åt svart magi eller andra onda trick. Det finns inte 

mycket utrymme för de positiva aspekterna som finns i verklig romsk kultur eller det faktum att 

många romer blir utfrysta eftersom de anses skilda från ”oss andra”. I klassisk Hollywoodfilm finns 

det fasta stereotyper kring afroamerikaner. Den första är lat, ineffektiv och vill helst slippa arbete, 

den andra är husslaven som troget tjänar sin vite härskare utan tanke på sin egen familj. Dessa 

tolkas som barnsliga, asexuella och fogliga och rättfärdigar slaveri. Det finns även en sexuellt aktiv 

kvinna som straffas för sin synd – att vara av blandad ras. Den manliga motsvarigheten till denna 

stereotyp är brutal, hypermaskulin och djurisk vilket hotar det vita etablissemanget. (Benshoff & 

Griffin, 2004, s 76) ”For much of Hollywood's history, it was virtually impossible for African 

Americans or Native Americans to represent themselves.” (Stam, 2000, s 273) Rasism var nästintill 

lag och minoritetsgrupperna fick endast vissa negativa eller mindre betydelsefulla roller.  

 

Begreppet etnicitet – likt ras – har förändrats genom åren och ses som sociala konstruktioner i den 

diskursiva sfär de används då de ibland omdefinieras. (Hill & Church Gibson, 1998, s 159) Ras är 

en biologistisk term och definieras genom utseende och kroppsliga egenskaper medan etnicitet 

definieras genom skillnader i kultur, språk, nationalitet och liknande aspekter som till viss del 

påverkar skapandet av identiteter. Rasbegreppet har länge använts för att rättfärdiga hierarkier där 

vita står över andra ”raser”.  Både den ”kaukasiska rasen” och västerländska filmteorier anser sig 

vara raslösa och ignorerar problemet i detta synsätt. (Stam, 2000, s 272) Moral i representation är 

ofta färgstyrt: ”the darker the color, the worse the character” (Stam, 2000, s 275). Det finns även en 

västerländsk symbolik i detta där vit står för oskuld och fred, medan svart står för synd.  

 

4.4. Postkolonial teori 
Postkoloniala studier kan definieras som ”study of the cultural interaction between colonizing 

powers and the societies they colonized, and the traces that this interaction left on the litterature, 

arts, and human sciences of both societies.” (Stam, 2000, s 292) Det är dock ingen mångsidig 

interaktion som sker, utan ofta en rasistisk som rättfärdigar den vite kolonisatörens framfart. Själva  
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ordet ”postkolonial” är problematiskt eftersom prefixet ”post” hänvisar till en tid då det 

koloniserade landet är fritt och utan inflytande från ett annat land. Kolonialismen avslutas dock inte 

mentalt bara för att det avslutas i praktiken. (Hill & Church Gibson, 1998, s 413) Inflytandet och 

spåret efter kolonisatören kommer troligen att finnas kvar mycket länge i de före detta kolonierna 

eftersom kolonisatören hade så stor makt. Ordet postkolonialism döljer det onda kolonisatörerna 

gjort genom att påstå att det numera är ett avslutat kapitel. Postkolonial teori kritiserar 

eurocentrismen och avfärdar tanken på att västvärldens kultur och invånare är överlägsna eller mer 

värda. Alla människor är lika och ingen har rätt att varken fysiskt eller psykiskt ”kolonisera” andra 

folkslag eller områden. Det koloniserade psyket identifierar sig med den vita identiteten och får på 

så vis de vitas fördomar om det koloniserade folket. Detta leder till en spricka i identitetsbildningen 

då människan inte kan acceptera sig som ”svart” eller ”främmande” och inte tillåts in i det ”vita”, 

”välbekanta” etablissemanget. Individen drabbas då av mindervärdeskomplex. Denna teori är även 

anpassningsbar på filmer och i synnerhet på rasistiska verk så som Nationens Födelse där ”the 

dominant reading compels the black spectator to identify with the racist inscription of the black 

character” (Braudy & Cohen, 2009, s 772). Identifikation är ett centralt begrepp i Hollywoodfilm 

och skapar mening och emotionella band mellan publiken och verket genom både bild och 

handling. Den främmande gruppens språk degraderas till ett bakgrundssorl (Braudy & Cohen, 2009, 

s 756) och publiken ges ingen bildlig identifikation med karaktärerna genom subjektiv kamera, 

närbilder eller långvariga framträdanden framför kameran. På detta sätt försvåras publikens 

identifikation och förståelse för minoritetsgrupper. 

 

Minoriteter får negativa egenskaper i film, därför att ”all subcultures correspond to a 'parent' 

culture, and attempt to work out, express, and resolve, 'albeit magically, the contradictions which 

remain hidden or unresolved in the parent culture' or which are 'inserted' into the subculture by the 

parent culture.” (Hill & Church Gibson, 1998, s 423) Den dominanta kulturen (i vårt fall den 

västerländska) ger de andra kulturerna vissa negativa, farliga, enfaldiga eller rasistiska drag, men 

som ändå finns i den dominanta kulturen. Subkulturen fungerar som en spegel där den dominanta 

kulturen speglar och förstärker sina mest fruktade egenskaper och känslor.  

 

5. Representationen av romsk etnicitet 
5.1. Drag Me To Hell 
Filmen handlar om en vit ung kvinna (Christine Brown) som tycks ha allt – en perfekt älskvärd 

pojkvän, ett idylliskt litet hus, framåtanda, mod, skönhet och ett bra jobb vid låneavdelningen på en 

bank. Hon har chans att bli befordrad på premissen att hon tar svåra ekonomiska beslut som gynnar 
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bankens ekonomi, men som stjälper lånetagarna. En fru Ganush ber Christine om en förlängning på 

sitt lån eftersom hon annars förlorar sitt hus, men nekas detta. Ganush attackerar Christine och 

lägger en förbannelse över henne, vilken gör att hon förföljs av ljud och skuggor samt en ond ande 

vid namn Lamia (som tillkallas vid romernas värsta förbannelser, enligt filmen). Resten av filmen 

går ut på att Christine försöker befria sig från förbannelsen. Under resans gång får hon hjälp av två 

medium (Rham Jas och Shaun San Dena) men detta misslyckas fatalt. Efter ett misslyckat försök att 

ge tillbaks förbannelsen till den nu avlidna Ganush dras Christine ner i helvetet – som ett straff för 

sin vinstlystenhet.  

 

Den allra första scenen i filmen utspelar sig cirka 40 år före resten av händelserna. De enda 

karaktärer som finns med i denna korta episod är (troligen) latinamerikaner eftersom de talar 

spanska med varandra. En ung pojke har blivit besatt av en demon efter att ha stulit en roms 

halsband. I denna scen står dessa latinamerikanska karaktärer i centrum, de tilldelas närbilder, de 

talar det egna språket samt ges sympati – den unge pojken, som vid det här laget är vettskrämd, 

skriker hjärtskärande på hjälp samtidigt som golvet under honom vittrar sönder och armar kommer 

ur den brinnande underjorden för att dra ner honom. Ingen lyckas rädda honom och hans föräldrar 

och mediet Shaun San Dena ser på i chock, liksom åskådaren även gör då man undrar hur den lille 

pojken kunde förtjäna ett så hemskt öde och vem som vill straffa honom med döden/evig plåga för 

en halsbandsstöld. Trots den skrämmande upplevelsen svär Shaun San Dena på att hon ska möta 

och besegra denna ondska igen. Under förtexterna ser vi bilder av böcker som beskriver den romska 

förbannelsen vi nyss bevittnat, där finns många bilder och skrämda miner vilket leder åskådaren till 

att anta att romska förbannelser finns, att de är hemska samt accepterade och vedertagna fenomen.  

 

Den första gången vi ser Christine hör vi en fridfull melodi som spelas på piano, hon är på väg till 

jobbet och försöker skapa en positiv och lugn stämning. Hon kommer att bli den karaktär publiken 

identifierar sig med, känner sympati med och följer under resterande en och en halv timme. Från 

den gång hon först framträder för oss kommer hon vara med i bokstavligt talat varje scen. Som jag 

tidigare nämnt är hon den amerikanska drömmen, fast i kvinnoform. Hon verkar ha det perfekta 

livet och perfekta manér, vilket gör förbannelsen till en extra stor chock samt ett stort 

karaktärsbrott. Hon ser även oskuldsfull, söt och snäll ut vilket reducerar hennes onda handlingar 

eftersom hon inte ser ond ut till utseende någon gång under filmens lopp. Filmen ger nästan en 

känsla av att det inte är Christines ”fel” att hon har fått en förbannelse lagd över sig, utan snarare 

chefens och den rivaliserande kollegan som har drivit henne in i vinsttänkandet – Christine säger till 

och med att hon vet att hon gjorde fel. Vi sympatiserar med henne eftersom det är henne vi erbjuds 

intimitet med rent bildligt (med hjälp av närbilder) och handlingsmässigt – till exempel blir hon 
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utnyttjad av en kollega samt explicit ogillad av svärföräldrarna. Vi sys in till att känna med henne; 

vara ledsen, rädd eller lycklig samtidigt som hon är det.  

 

Christine har ett socialt sett perfekt jobb och chans att bli befordrad, pojkvännen Clay är professor 

och kommer dessutom från en välbärgad familj, svärföräldrarna vill ha en framgångsrik svärdotter 

men ändå ger filmen ingen känsla av att social status är viktigt – det är ju faktiskt så att anledningen 

till förbannelsen är Christines egen vilja att vinna högre status. Det finns en jämlikhet mellan könen, 

Christine klarar sig bra på egna ben, söker efter okonventionell hjälp för att bli av med demonen 

trots att Clay tycker att det är nonsens. Han förklarar hellre alla fenomen som psykologi än andar 

och demoner. Han vill inte tro på det övernaturliga och menar istället att det är Christine som har 

drabbats av en temporär sinnesförvirring.  

 

Idyllen och lyckan försvinner totalt vid första mötet med Ganush. Hon sitter vid Christines 

skrivbord på banken och slår de långa, skitiga naglarna mot bordet i en oroväckande rytm. Hon bär 

sjal runt huvudet, det ena ögat är skadat och pupillen och irisen är vit. Hon har inga tänder utan bär 

löständer som ser ut som otroligt dåligt skötta tänder – de är gula och mycket ojämna. Ganush har 

även en östeuropeisk brytning – vilken även hennes barnbarn har ärvt. Allt som har med fru Ganush 

att göra är slemmigt, skitigt och rent utsagt äckligt. Efter döden är hon både de gånger vi ser henne 

som avliden och som del av Christines mardrömmar vidrigare, galnare och ännu mer skrämmande. 

Hon spyr maskar, slem och utsätter Christine för andra liknande slemmiga obehagligheter. Ganush 

är upprörd eftersom hon blir vräkt från det hus hon har bott i under trettio år och inte har några 

pengar eftersom hon är sjuk och inte kan arbeta. Vi ser henne ofta i närbilder, men detta är troligen 

för att vi ska kunna se hennes motbjudande ansikte, tänder med mera som står i skarp motsättning 

till Christines perfekta och välklädda image. Innan hon attackerar Christine ber hon om att få 

förlängt lån, hon säger att hon är en stolt kvinna som aldrig har bett om något, men nu går ned på 

knä för att vädja. Christine blir skrämd och drabbas måhända av skuldkänslor, hon kallar på vakten 

som genast för bort Ganush. Denna åtgärd förnedrar Ganush och får henne att utkräva hämnd. Det 

är fullt förståeligt att Ganush blir upprörd över att förlora sitt hus och att hon ber om förlängt lån, 

men efter det att hon attackerar Christine för första gången förlorar åskådaren helt sympati för 

henne då hon är elak mot vårt identifikationsobjekt – den oskuldsfulla kvinnan Christine. När hon 

senare attackerar Christine igen vrålar hon vildsint samtidigt som hon slår, stryper och drar 

Christines hår. Hon förlorar sin mänsklighet och publikens sympati – efter denna scen förvandlas 

hon till vår och huvudpersonens huvudfiende. Demonen Lamia är en svart get som påminner om 

äldre bilder av Djävulen inom den kristna tron med sina bockfötter och horn. Då kristendomen är 
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den dominanta religiösa tron i västvärlden och Djävulen ses som symbol för det onda kan man 

tänka sig att Ganush tolkas som ett hot mot kristendomen samt samhällets ordning.  

 

Rham Jas, som ser ut att vara av indiskt påbrå, blir aggressivt kritiserad av Clay som är mer 

rationell av sig. Han ses som en slags tjuv och lurendrejare som utövar inbillade häxkonster för att 

tjäna så mycket pengar som möjligt. Vi får snart veta att Rham är kunnig och påläst och inte är 

”tokig” eller irrationell. Det visar sig även att han är den ende som tror på Christine när hon påstår 

att hon är hemsökt och han är den ende som försöker hjälpa henne. Rham är den ende Christine kan 

söka sig till och få stöd av när hon upplever något hemskt. Shaun San Dena lovade hämnd mot 

Lamia, trots att hon känner till riskerna med att kalla på en så ond ande. Hon är endast med i ett 

fåtal scener men hon inger ändå ett hopp om att Christine kommer att bli räddad. Shaun offrar sitt 

liv för att driva bort Lamia men lyckas ej. Den romska förbannelsen är så stark att ingen – inte ens 

ett medium med erfarenhet – kan överleva.  

 

Det fru Ganush utsätter Christine för är en slags identitetskris, hon blir galen och förvirrad av sina 

syner, aggressiv mot kollegorna samt går emot sin natur för att kunna överleva. Ganush, som tolkas 

som ”monstret” i filmen, förstör Christines normala, idylliska tillvaro. Till exempel offrar hon sin 

katt för att försöka göra Lamia till viljes, trots att hon påstår sig vara djurvän och vegetarian. Hon 

blir osäker på sig själv, sina upplevelser, alla händelser i omvärlden samt anses sinnessjuk av 

omgivningen. Ganush har gjort henne osäker på var hon står i samhället och hur hon ska bete sig. 

Detta kan tolkas som att alla romer bidrar till en identitetskris- och splittring hos den amerikanska 

etniciteten – det är faktiskt så att när Christine besöker Ganushs barnbarn för att be om ursäkt och få 

förbannelsen upphävd möter hon hela släkten i en slags minnesceremoni eftersom fru Ganush 

avlidit. När Christine råkar snubbla över Ganushs kista får hon henne över sig. Ganush spyr slem 

och drar Christines hår medan släktingarna knappt reagerar – det är som om alla tycker att Christine 

förtjänar förbannelsen vilken kommer leda till hennes död. Romerna är inte individualiserade utan 

representerade av en stor och känslokall massa fås vi att tycka. Det egna språket talas men 

framställs som ett monotont mummel utan betydelse för filmens handling.  

 

Det finns en stor del humor i filmen – humor som oftast kommer ur äckliga, men komiska, blodiga 

effekter. Den del av publiken som tidigare har sett så kallade ”splatterfilmer” (ett fenomen inom 

skräckgenren där blodiga effekter och slapstickhumor blandas) känner till filmens humoristiska 

drag och ser delar av, eller måhända hela, filmen som komedi och ren underhållning utan 

ideologiska värderingar. Den romska kvinnan är så överdriven och ensidig att hon snarare är parodi 

på den negativa synen på romer och aldrig skulle kunna fungera som en seriös karaktär. Frågan är 
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bara om en oaktsam åskådare inser detta. Jag anser att många inte ens tänker på att det är kritik 

filmen vill framföra – publiken ser damen som en ond trollpacka.  

 

5.2. Varulven 

Varulven handlar primärt om en man, vid namn Larry Talbot, som blivit biten av en varulv, vilket 

leder till att även han förvandlas till varulv vid fullmåne. Åskådaren får varken se när han blir biten 

eller såret det lämnade, vilket eventuellt får publiken att tro att han kanske har inbillat sig det. Den 

allra första informationen åskådaren får i filmen beskriver lykantropi och påstår att detta är en 

mental sjukdom som får människan att inbilla sig att han är en varulv – en människa som vid 

fullmåne förvandlas till varg. Larry är redan i början av filmen omedvetet dragen till vargar och 

sägnen om varulven vilket leder till att han eventuellt inbillar sig att han förvandlas till varg vid 

fullmåne. Det uppkommer hela tiden bevis och motbevis för att Larry inbillar sig att han är varulv, 

och därför mentalt sjuk. När vi slutligen får se transformationen från människa till varg förstår vi att 

det troligen inte var i hans fantasi utan verklighet. Den vite mannen tillskrivs ej mentalsjukdom 

eftersom det troligen skulle förhindra åskådarens identifikation med honom. Kanske är det även så 

att filmskaparen trodde att publiken inte ville se en svag amerikansk manlig karaktär – detta är ju 

som bekant ej normen.  

 

Två romer, Bela och Maleva, besöker staden en gång per år för att spå människorna i byn. När de 

åker genom byn med sina hästar och vagnar bildar de en skarp kontrast mot de andra människorna, 

de har inte samma typ av kläder, ser inte likadana ut och har inte samma materiella lyx som de 

andra karaktärerna. Alla iakttar dem, men snarare av nyfikenhet än med fasa – romerna är 

främmande men de är inte farliga eller skrämmande. Deras utseende är vad åskådaren inbillar sig 

”typiskt romskt” där kvinnan har stor kjol, sjalar, stora smycken och ringar i öronen medan mannen 

har väst, broderad skjorta och en stor mustasch och de har båda en östeuropeisk brytning. Det visar 

sig snart att ”Bela the gypsy”, som han kallas, är varulv. Han och Maleva har lämnat familjen för att 

inte utsätta någon för förbannelsen, han är inte stolt över den och det ges ingen förklaring till varför 

han är varulv – men det är knappast något han själv valt. Han är ett offer, lider av förbannelsen och 

vill inte döda någon – han ber till exempel en ung kvinna att fly innan han förvandlas. Larry 

försöker skydda ett av varulvens offer genom att slå ihjäl vargen/Bela, men i processen blir han 

själv biten och smittad av lykantropi. Vid kommande fullmåne förvandlas Larry och blir lika 

mycket ofrivilligt rovdjur som Bela varit – de är monster i lika hög grad och aspekten etnicitet 

glöms hel bort.   
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Varulvens tecken är pentagrammet – den femuddiga stjärnan – vilket är ett tecken som ofta kopplas 

samman med hedniska kulturer samt Satanismen inom den kristna tron. Prästen som vill hålla en 

”vanlig” västerländsk, kristen begravning för Bela kämpar mot Maleva då hon vill hålla den på 

romskt vis, ett firande snarare än ett sörjande eftersom Bela har kommit till en bättre plats. Prästen 

menar att det är lika svårt att bekämpa romsk vidskeplighet som att bekämpa Satan själv. Det som 

är så motsägelsefullt här är att de icke-romska karaktärerna även är vidskepliga, de tror på legenden 

om varulven trots att de aldrig har sett någon. De romska karaktärerna anses inte skadligt 

vidskepliga inom filmens narration – det är istället så att tron på magi hjälper huvudpersonen. 

Huvudpersonerna besöker vid ett tillfälle firandet i Belas ära, som påminner om en slags karneval. 

De har trevligt och ser på medan romerna spelar och dansar. De är nyfikna på denna kultur som 

verkar så annorlunda jämfört med deras egen. Romerna beskylls aldrig för att vara onda och Bela 

beskylls aldrig för att smittat Larry. Det är bara Larrys far som, i sin rädsla för sonens hälsa, 

anklagar Maleva för att hon inbillat Larry att han är varulv. Denna möjlighet avfärdas dock av 

åskådaren då vi redan sett Larry förvandlas till varulv. Ingen karaktär ses som ond. Istället är Larry 

en ambivalent karaktär som både är ett oskyldigt offer och en våldsam mördare – han är plågad av 

sin hemska börda. Karaktären påminner oss om att människan både kan vara ond och god. Larry 

anses som stadens fiende av många då de misstänker att han är mördare, men publiken får se honom 

våndas och vara en ofrivillig gärningsman. Maleva vill hjälpa och skydda Larry från hans inre best, 

hon är den ende som tror på att han verkligen är varulv medan alla andra tror att han är mentalt sjuk. 

Hon tror på magi och har därför ett öppet sinne till skillnad från icke-romerna vars rationalitet 

hindrar dem från att hjälpa Larry bli fri från förbannelsen.  

 

5.3. Thinner 
Protagonisten i Thinner heter Billy Halleck, en oärlig, överviktig advokat. När han en kväll råkar 

köra på och döda en romsk dam får han hjälp av sina maktfulla vänner att rentvå sig, trots att han 

var vårdslös i trafiken den kvällen. Billy frias men får en förbannelse lagd över sig av damens far. 

Även de som hjälpte honom att slippa undan straff får förbannelser lagda över sig, vilket leder till 

deras självmord. Billys förbannelse gör att han drastiskt förlorar vikt och gör honom mer och mer 

lik ett vandrande skelett. Han försöker hitta den romska mannen för att be om att lyfta förbannelsen, 

men när denne vägrar utkräver Billy hämnd i form av våld med hjälp av en stereotyp 

maffiakaraktär. Romerna svarar genom att mörda, men till slut får Billy möjlighet att ge 

förbannelsen till någon annan. Han väljer att föra över den till sin (antaget) otrogna äkta hälft och 

hennes älskare. Oturligt nog får även Billys dotter samma förbannelse lagd över sig, av en 

olyckshändelse.  
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I den första scenen i filmen kommer en karavan bilar med vagnar körande. De kör förbi huset där 

protagonisten bor och in mot staden. Han säger direkt att det är en ”romsk karavan”, trots att han 

inte känner dem eller överhuvudtaget kan se passagerarna. Endast genom att se bilar som kör efter 

varandra antar han att de är romer. Billys hus är fint och idylliskt, han har en fin bil och bra kontakt 

med sin familj. Han verkar leva det perfekta familjelivet, har bra jobb och inflytelserika vänner. 

Billys familj och bekanta representerar den övre medelklassen och hans många manliga vänner med 

makt föreslår ett starkt etablerat patriarkalt samhälle. Inom den romska gruppen finns även ett 

patriarkalt styre där den gamle mannen styr. Mannen Billy i början av filmen försvarar i rättegång 

är italienare och heter Richie. Han verkar vara en stereotyp känslokall maffiakaraktär. Linda, Billys 

dotter, knyter an till maffiabossen i filmen Gudfadern då hon härmar Richie i stil med Marlon 

Brandos gangsterarketyp. Italienaren anses ha en viss dialekt och ett visst kroppsspråk som skiljer 

honom från Billy och hans familj. Senare visar det sig att Richie är mer våldsam och känslokall än 

önskat då han utför beväpnat terrorattentat mot den romska gruppen i deras eget läger, trots att Billy 

inte föreslagit det.   

 

Romerna har anordnat en marknad utanför Billys kontor. De är högljudda, gör konster med eld, 

skjuter med slangbella, är livliga och verkar ha roligt. De karaktäriseras även som hetsiga, arga och 

hämningslösa samt har en grov brytning som låter östeuropeisk. Detta är en kontrast mot den 

stelare, allvarligare och mindre färgglada miljön på kontoret. De sätts i motsatsförhållande där 

kontoret på något vis är det bekanta elementet – det är där huvudpersonen passar bäst in. Romerna 

har även annorlunda kläder jämfört med de andra. De har kjolar, sjalar, många smycken och långt 

mörkt (eller vitt) hår. Det finns två olika uttalade inställningar gentemot romerna. Den ena kommer 

från Billy när han säger att marknaden är rolig och att de borde få stanna – kanske eftersom han vill 

fortsätta iaktta den vackra romska kvinnan Gina. En annan man anser att romerna invaderar dem, är 

skitiga och tjuvaktiga, sprider sjukdom, kriminalitet och prostitution. Och på ett sätt bekräftar 

filmen detta – Billy får sitt liv förstört eftersom han ”råkar” döda en rom, de är annorlunda och 

passar inte in i världen, de kommunicerar inte med någon ur andra grupper. En kollega till Billy ber 

honom komma till fönstret för att titta på den unga, vackra romska kvinnan Gina. Han talar 

nedlåtande och objektifierande om henne och säger till Billy att han ska ge henne ett mynt så hon 

lyfter på kjolen för honom. När han säger detta ser vi den unga kvinnan blicka upp mot fönstret som 

om hon hörde de elaka orden. När Billy kommer ut igen lyfter den unga kvinnan mycket väl på 

kjolen, men innan Billy har hunnit säga något eller ge henne myntet. Efter det spottar hon efter 

honom och visar honom argt fingret. Hon beter sig som om hon vore helt ohämmad, samtidigt som 

publiken förstår att hon inte vill bli sedd som ett objekt. Det finns många närbilder på de viktigaste 

romska karaktärerna (den unga kvinnan och hennes morfar Tadzu). Gina får vi troligen se ofta 
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eftersom hon är vacker och fascinerar männen och Tadzu eftersom han la förbannelsen över Billy. 

Närbilderna tillåter även åskådaren att se hans åldrade ansikte, ruttnande tänder och stora 

födelsemärke.  

 

När Billy försöker bortförklara den romska kvinnans död menar han att det var en olycka och att 

han inte gjort något fel. Han verkar inte ens känns skuldkänslor, varken inför sin familj eller 

romerna. Ett vittne säger till Billys fördel att hon sprang ut ur hans butik eftersom hon stal, och 

därför rusade ute på vägen innan Billy hunnit reagera. Det som åskådaren bevittnat är en helt annan 

version. Kvinnan gick lugnt ut ur affären och stal inget – hon dök inte upp ur tomma intet. 

Till romernas försvar säger Tadzu att den ”vite mannen från staden”, som han kallar Billy, aldrig ser 

eller lägger märke till romer – han ser dem inte som medmänniskor – och att det är orsaken till att 

han körde på damen. Dialogen i filmen förnedrar ständigt ”de andra” och gör dem till mindre värda 

och underlägsna. Romerna tilltalas mycket ofta som ”gypsies” och skiljs från den icke-romska 

gruppen. De tilltalas sällan med namn utan är identitetslösa. Karaktärerna är rädda för deras intåg 

och ser dem som pestråttor som för med sig misär och olycka. Romerna objektifieras ständigt och 

ses ej som enskilda individer utan snarare som delar av ett brottssyndikat.  

 

Rädslan av att förtvina, att få sin identitet raderad och bortglömd är Billys största. Den, för honom, 

trygga och vardagliga identiteten som vi tidigare sett honom bära raseras och gör rum för en 

mordisk, hämndlysten och känslokall karaktär som mördar hela sin familj. Dessa drag och 

handlingar går inte att förutspå i början av filmen, då idyllen är så stark. Det ses som romernas fel 

att Billy blir galen och mördar familjen, utan förbannelsen hade livet fortfarande varit perfekt. 

Romer skapar kaos inom det etablerade samhället, kärnfamiljen och driver maktens män i fördärvet. 

Förbannelsen leder familjerna till alkoholism, otrohet och självmord. Alltså finns det i filmen en 

stark rädsla för vad som händer om romer integreras i samhället. Romerna i filmen utsuger Billys 

livskraft. Karaktärerna framstår mer och mer som djuriska. Billy äter ständigt och beter sig som en 

gris, mord och våld är accepterat av representanter från alla grupper, romerna är impulsiva och 

mordiska. Att döda eller skada romer får inga konsekvenser rent juridiskt eller moraliskt sett och ses 

inte som en ond gärning – troligen eftersom romerna i filmen är lika våldsamma själva. De befinner 

sig i en position utanför samhället som gör dem laglösa. De får då bete sig hur de önskar samtidigt 

som de får behandlas ”som de förtjänar” av icke-romer. Det finns egentligen ingen karaktär jag 

identifierar mig med, alla är så förstärkta och stereotypa. Billy är i början inte sympatisk, men när 

han är så utmärglad och svag att han ber om förlåtelse för vad han gjort porträtteras romerna ännu 

mer onda. Tadzu vägrar lyfta förbannelsen och Gina skjuter på honom med sin slangbella. Det finns 

en känsla av att publiken borde sympatisera med Billy eftersom han är så ”utsatt” - hans tidigare 
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lögner tas inte med i ekvationen mot slutet av filmen. När Billy i slutet av filmen mördar sin fru och 

tänker göra detsamma med hennes antagne älskare upprepar han det Tadzu tidigare sagt. Billy blev 

kallad ”white man from town”, och nu kallar han älskaren ”white doctor from town” (han är 

nämligen läkare). Han benämner älskaren på samma vis som romerna benämner människor genom 

att skilja grupperna åt med just de orden. Billy anses nu som mer eller mindre psykopatisk och 

verkar ha anammat romernas våldsamhet och impulsivitet. I och med att Billy försöker mörda och 

nu är ond förmedlar filmen en känsla av att romerna i filmen är roten till det onda. Han adopterade 

Tadzus sätt att tala och har blivit driven till att mörda i och med förbannelsen som gjort honom 

känslokall.  

 

5.4. Dracula 
Det finns ingen uttalad romsk etnicitet i filmen Dracula, men vi kan utgå ifrån att huvudkaraktären 

Greve Dracula kommer ifrån Transsylvanien i nuvarande Rumänien vilket karaktäriserar honom 

som ”annorlunda” jämfört med filmens andra karaktärer. Filmens grundläggande handling 

cirkulerar kring Draculas flytt från Transsylvanien till Storbritannien och hans försök att 

upprätthålla sin livsstil där – han är del av ett resande folk. Greven är vampyr, han utsuger alltså 

människans livskraft i form av blod och lämnar dem antingen döda eller som än värre; levande döda 

vampyrer. Karaktären Dracula har två plan: ett våldsamt, mordiskt och djuriskt vilket tvingar 

honom att döda för att överleva samt ett aristokratiskt – han har kontakt med både sin primitiva och 

civiliserade sida. Dracula fasas varken därför att han är av en främmande etnicitet eller för att han är 

man – han passar inte in samhället därför att han är vampyr. Hans ursprung har egentligen ingen 

betydelse för hans fiendskap. Han använder sin charm och mystik för att lura till sig kvinnor han 

kan döda och för att undkomma misstankar. Den artiga, välklädda fasaden fungerar som en sköld 

för att dölja den verkliga onda och samvetslösa mördarpersonligheten. Dracula är en fascinerande 

främling med tjock östeuropeisk brytning som inte på något vis passar in bland det brittiska folket – 

han lever istället som en parasit på dem.  

 

Den hypnotiska kraften denne uråldrige vampyr besitter tar över andras liv och får dem att bryta sin 

karaktär. Den gode, vältalige och trevlige advokaten Renfield som hjälper Dracula med flytten och 

bostadsköpet förvandlas till en småkrypsätande, miserabel slav som av makthavarna anses som 

mentalt sjuk. Man kan säga att Greven driver människan till vansinne och död, endast genom att 

följa sina instinkter och natur. I filmen sägs det att det som är farligt med vampyren är att ingen tror 

att han existerar – ingen tror att han är ett hot. Om man inte dödar eller på annat sätt utvisar Dracula 

omgående kommer han att suga ut hela landets livskraft och radera dess existens. Vidare finns det 

bara en karaktär i filmen som är ond, de andra försöker bara överleva samt avslöja hemligheten 
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kring mysteriet Dracula. Renfield är endast en slav under Greven som faktiskt försöker avslöja 

Draculas planer, men som är under en sådan påverkan av vampyrens kraft att han inte kan bryta sig 

fri. Vampyren rädslas krucifix och ryggar tillbaks varje gång han får syn på ett. Eftersom 

kristendomen är norm i västvärlden hädar vampyren denna religion, vilket gör honom till ett hot, 

samt bekräftar hans ställning som ”Djävulens skapelse”. 

 

5.5. Draculas Son 
Filmen handlar om en vacker amerikansk kvinna (Kay) som blir uppvaktad, förhäxad och gjord till 

vampyr av den ungerske greven Alucard, Draculas son. Kay bor i den amerikanska södern på en 

plantage och har en romsk gammal dam, som hon kallar Drottning Zimba, i ett ödsligt nedgånget 

gästhus ute i träsket. Miljön liknar en djungel där inget annat än grodor och ormar kan eller vill 

leva. Den första och enda gången hon syns i bild är under en relativt kort scen (mindre än två 

minuter) då hon sitter och läser besvärjelser, spår Kays öde. Hennes utseende är stereotypt – hon har 

rufsigt vitt hår, ringar i öronen och talar med östeuropeisk brytning. Rummet är mörklagt, belyst 

endast av stearinljus, en strimma rök kommer ur en kittel och det flyger en fågel lös. Hon ser ut som 

en klassisk bild av en häxa där hon sitter. Vi ser Zimba först i halvbild, men när hon kommer 

närmre och närmre sanningen om att Alucard är vampyr kommer även publiken närmre och närmre 

henne i bildutsnitten. Det slutar dock med att kameran distanserar sig från henne i och med att en 

fladdermus flyger in i rummet. Zimba dör av chocken, men ingen läkare tillkallas. Det var endast 

Kay som bevittnade det, men hon berättar inte för någon att Zimba är död. Dödsfallet är ingen 

större förlust för de få karaktärer som känner till olyckan. Den ende karaktären som talar med Kay 

om Zimbas bortgång menar att hon var en gammal träskpadda som hade skåpen fulla av torkade 

ödlor och paddor och att det var skönt att bli av med henne. Hon verkade inte ond, men ansågs 

definitivt som annorlunda och skrämmande.  

 

Greve Alucard förklarar för andra karaktärer i filmen varför han flyttade från sitt hemland. Han 

menar att USA är annorlunda jämfört med Ungern eftersom Ungern är ”torrt och ödsligt”, det finns 

inget liv kvar, men den ”amerikanska rasen” är livfull och stark, i motsättning med den Ungerska. 

Hemlandet beskrivs även som tom ödemark, obefolkade byar, övergivna marker. USA är ett yngre, 

starkare, mer virilt land som på många vis är bättre. Ett sådant uppdelande och tron på USA som 

överlägsen stat skapar illusionen av ”vi” och ”dem”, där ”vi” (USA, västvärlden) glorifieras. 

Alucard, som ju är utländsk, ses även som ett hot mot USAs överlägsenhet – det finns risk att han 

suger ut livskraften och gör landet till ett land av misär. När sådana ord sägs måste åskådaren, i 

postkolonial anda, vara mycket kritisk och inte acceptera vad som sägs som sanning. Filmen ger en 

alltför enkel förklaring till varför ett land som USA är ”bättre” än andra.  
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Sammanfattningsvis kan man kort säga att porträtteringen och språket som definierar romska 

karaktärer är stereotypt och aggressivt, de flesta karaktärer hade aldrig kunnat fungera som verkliga 

människor på grund av den ensidiga representationen. Man gör i filmerna en åtskillnad mellan ”vi” 

och ”dem”, där ”vi” står för det normativa amerikanska samhället. ”De” (karaktäriserade som 

”romer”) försöker ständigt göra livet surt för, eller till och med döda, de amerikanska 

identifikationsobjekten. Romerna i filmerna är mycket ensidiga och tillåts endast vissa fixerade 

egenskaper som är baserade på ”gruppens ondska”. Endast Bela och Maleva i Varulven är 

ambivalenta och på rätt väg mot en mänskligare, mångtydigare porträttering, trots att de fortfarande 

är stereotypt representerade. Alla andra filmer beskriver en rädsla för romers intåg i samhället och 

ger en bild av hur de ignoreras som människor.  

 

6. Representationen av afroamerikansk/afrikansk etnicitet 
6.1. Night of the Living Dead 
Filmen handlar om hur en ung kvinna, Barbara, och hennes bror Johnny besöker sin faders grav när 

de plötsligt blir attackerade av en man som är vardaglig till utseendet men har ett minst sagt 

annorlunda beteende. Han tillhör den stora skaran ”vandrande döda” som efter döden blivit 

återuppväckta av utomjordisk strålning och nu livnär sig på människokött. Barbara lyckas fly och 

gömmer sig i ett till synes övergivet hus på landsbygden. En man av afroamerikansk etnicitet (Ben) 

söker även tillflykt här och hjälper Barbara att överleva och barrikadera huset för att hålla de stora 

skarorna zombier ute. Hon är i chocktillstånd och kommer aldrig ur detta medan Ben är stark och 

klarar av att skydda sig mot fienden. I källaren har fem andra människor barrikaderat sig. Ledaren 

för denna grupp (Harry) accepterar ej att Ben för befälet. Alla flyktförsök är förgäves och gruppens 

medlemmar reduceras snabbt. Filmen slutar med att den ende överlevande (Ben) misstas för att vara 

zombie och skjuts av de som egentligen kommit för att rädda honom.  

 

Den första karaktären publiken introduceras för är Barbara. Hon representerar den ”vanliga 

människan” – kanske speciellt för de personer som egentligen inte vågar se filmen men gör det ändå 

– då hon blir skrämd av mannen som visar sig vara en zombie, de kadaver hon ser och monstren 

som lurar utanför huset. Hon representerar för publiken den reaktion av chock vi inte vill uppleva i 

en sådan situation, men som kanske ligger nära tillhands när man inte är villig att slå ihjäl 

människor eller se kroppsdelar ligga utspridda. I början av filmen knyter publiken an till henne 

emotionellt och sympatiserar med henne då vi upplever händelserna samtidigt som henne och 

hoppas på att hon klarar av att fly.  
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Ben kommer till Barbaras undsättning, men första gången vi ser honom kommer han in i bild 

hastigt och oväntat. Den chock publiken och Barbara får av detta beror inte på det faktum att han är 

annorlunda, utan snarare att alla människor ses som potentiella hot i detta läge. Den nya karaktären 

visar sig vara en lugn och handlingskraftig man som vet hur zombier ska bekämpas. Hans mål är att 

rädda sig själv samtidigt som han även är villig att hjälpa andra. Medan Barbara blir allt mer 

hysterisk och dysfunktionell är han sansad och stark – publiken identifierar med honom i allt större 

omfattning och han blir den ende som kan lösa situationen. Han är beredd att ”döda” zombierna – 

men hans handlingar anses inte negativa utan nödvändiga. En insatt åskådare känner till att zombier 

redan är döda och inte är av ”mänskligt värde” då de inte kommer sluta döda förrän de blir stoppade 

med våld. Ben ses aldrig som brottsling utan som en man med mod att försvara sig själv mot 

omänskliga faror. Han är inte endast en våldsam karaktär utan har ett djup och känner sympati för 

dem som dör. Som jag tidigare sagt representerar Barbara den ”vanliga” människans kanske 

naturligaste reaktion medan Ben står för hur åskådaren VILL bete sig och reagera. Han är den 

åskådaren vill vara för att klara sig igenom filmens eskapader. Ju mer av filmen åskådaren ser desto 

mer identifierar man sig med Ben och tolkar honom som huvudperson. Detta är inte på något sätt 

underligt eftersom Ben både narrativt och i bildspråk accepteras som vilken annan karaktär som 

helst – hans hudfärg har ingen betydelse. Han är en god medmänniska. Regissören Romero har själv 

sagt att det etniska ursprunget inte hade någon betydelse när skådespelaren fick rollen – han var den 

som gjorde bäst audition. (Jones, 2005, s 118) Karaktären Ben är alltså inte skriven som svart och 

saknar därför helt de rasistiska och stereotypa dragen som annars eventuellt hade kunnat tillskrivas 

honom. Personen och karaktären behandlas inom filmen som en jämställd och något normativ 

individ.  

 

De vandrande döda är alla vita, tanklösa, primitiva och slöa. De är en stor vit grupp som består av  

identitetslösa delar och istället står för döden och förtärandet av människan. ”whiteness as an ethnic 

category seems to lack specificity, coming into focus only as emptiness, absence, denial, or death, 

as is the case in Night of the Living Dead”(Hill & Church Gibson, 1998, s 166). Den vita massan 

hotar att förgöra människan och är även ute efter Ben, vilket i sig kan tolkas som en kommentar på 

rasism, men troligen inte är menat som en. Det finns ingen konventionell syn på färg i filmen. Det 

vita är inte ”gott” och det svarta är inte ”ont” - det är snarare tvärtom.  

 

Människorna som gömt sig i källaren leds av Harry Cooper – en mycket bestämd man som så gärna 

vill ha rätt att han glömmer att tänka på de andras bästa. Han är egoistisk och klarar inte av att 

arbeta tillsammans med någon av de andra. Cooper verkar totalt glömma bort att deras stora hot är 

zombierna och börjar istället ständigt bråka med de andra. Den karaktär som står för mest problem i 
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filmen är Cooper. Han ses som ett hinder för de övriga karaktärerna. De två kvinnorna som även 

varit i källaren har föga att säga till om och tillåts inte hjälpa till att fly. Ingen av kvinnorna i huset 

har någon makt, det är männen som bestämmer.  

 

Många samhällsproblem tas upp i filmen. Till exempel är kärnfamiljens upplösning ett tema. 

Cooper och hans fru blir mördade av sin dotter som tidigare blivit biten av en zombie. Barbara blir 

även dödad av sin bror Johnny. Det tycks som om de som borde vara allierade inte är det och att det 

finns en rädsla för att de man litar mest på inte är de man tror att de är. Alla levande människor 

borde även vara på samma sida, men som tidigare nämnts så är det inte fallet. Ben blir skjuten 

eftersom man tror att han är zombie, han försöker inte attackera men blir ändå mördad. Detta 

olyckliga slut är del av filmens pessimism och klaustrofobiska känsla, men kommenterar även 

människans förlorade acceptans för människan och kroppen. Han som skjuter har slutat se 

människor och ser bara materiella ting som saknar värde. Jag skulle däremot inte säga att mordet 

var av rasistisk karaktär – det har endast med gärningsmannens syn på människan som objekt att 

göra.  

 

6.2. Draculas Son 
I filmen finns det ett halvt dussin karaktärer som är av afroamerikansk etnicitet. Deras uppgift i 

filmens värld är inte att bidra till handlingen eller vara till vidare hjälp för någon – de gestaltas 

istället som tjänare. Ett par arbetar på ett tåg, några på huvudpersonens plantage och en annan som 

hustjänarinna hos en annan karaktär. De gestaltas som artiga mot sin herre, barnsligt glada, smått 

enfaldiga utan egen vilja, ovetande och lojala. De gör exakt som de blir tillsagda men saknar värde i 

filmens värld. Denna karaktärisering stödjer slaveriet och kommer ur den traditionella stereotypen 

där de färgade anses som lojala husslavar. Oftast nekas afroamerikanerna närhet i bilderna – de är 

mycket sällan i närbild, gör endast mycket korta gästspel och är ofta vända med ryggen eller sidan 

mot kameran vilket skymmer deras ansikten. Rent bildmässigt kan de lätt tolkas som överflödiga 

och identitetslösa. De tilltalas dock med förnamn, men behandlas i och med detta som barn 

eftersom de själva tilltalar sina härskare som Mr, Mrs, Miss eller Sir. Förhållandet mellan svart och 

vit är inte på något vis jämställt.  

 

Huvudpersonerna är vita amerikaner. De för handlingen framåt och har en betydelse för 

narrationen. De tilldelas mycket ofta närbilder vilket gör att vi känner igen och identifierar oss med 

dem. Det finns en kvinna i filmen som i början verkar självständig och stark, men hon anses 

”morbid” och därför excentrisk och maktlös. Männen i filmen har makten och definierar andra 

genom sitt sätt att tilltala dem. En man säger till exempel att han inte förstår hur man kan klara sig 



 24 

utan tjänare. Tjänare är nödvändigt för att man ska behålla den luxuösa livsstilen men de har inget 

värde i sig och ses inte som självständiga människor.  

 

6.3. Svart Mystik 
Filmen handlar om hur en ung sjuksköterska, Betsy, åker till Haiti för att ta hand om en kvinna, 

Jessica Holland, som antas vara mentalt sjuk. Det finns dock karaktärer som inte tror på denna 

förklaring utan anser att hon blivit förhäxad och lever sitt liv som en apatisk levande död – en 

zombie. Betsy försöker bota Jessica med kända, rationella metoder men söker sig snart till den 

svarta befolkningens tro – voodoo – då inget hon försöker fungerar. Som grund till denna historia 

ligger ett triangeldrama där Jessicas make (Paul) inte kan acceptera att deras förhållande är dött och 

att hon blivit förälskad i hans halvbror Wesley. Själva anledningen till att Jessica är sjuk bevisas 

aldrig i filmen. De teorier som finns är 1) att männens moder bett till voodoo-guden därför att 

Jessica splittrade hennes familj, 2) en tropisk feber som bränt bort delar av ryggraden vilket gjort 

henne apatisk eller 3) att maken gjort henne galen eftersom han inte behandlade henne rätt.  

 

Betsy är den första huvudkaraktären publiken introduceras för. Det är för övrigt hennes tankar och 

reaktioner åskådaren får ta del av under filmens gång. Hon kommer från ett snöigt Kanada och 

lockas till Haiti av den exotiska miljön. På båten på väg mot ön betraktar hon havet och stjärnorna 

vilka fascinerar henne. För henne är det en spännande livfull miljö, men hon får snart en annan 

inblick. Jessicas make Paul berättar för henne att på Haiti dör allting som är gott, det finns inget 

vackert eller positivt där. Publiken har redan en känsla av att kontrasten mellan Kanada och Haiti är 

stor men genom denna kommentar får vi en känsla av att hela ön och dess invånare skulle vara onda 

eller skrämmande. En äldre man av afrikanskt ursprung berättar för Betsy att familjen Holland tog 

med sig svarta slavar till Haiti när det fortfarande var lagligt. Betsy verkar inte finna det faktumet 

underligt eller negativt utan säger bara att de kom till en vacker plats. Det finns många 

afroamerikanska karaktärer i filmen. De enda som är vita är de viktigaste karaktärerna - familjen 

Holland, Betsy och en läkare. De svarta verkar mestadels arbeta på plantagen eller som betjänter 

eller i andra enklare serviceinriktade yrken. De har ingen status på ön utan styrs av familjen Holland 

som äger plantage eller av de vita läkarna. I sina egna sfärer (under ceremonier) är de dock inte 

förtryckta utan utför ritualer oberoende av de vita. Vissa av de många svarta karaktärerna är inte 

identitetslösa som i filmer som Draculas Son. De talar med sina egna röster och blir tilltalade av de 

vita karaktärerna. Speciellt Betsy talar respektfullt med tjänsteflickan Alma. Hon verkar se henne 

som en medmänniska och inte bara som en betjänt. Kanske känner de samhörighet då även Betsy är 

något av en tjänarinna för Jessica. Skillnaden är dock att Betsy har en röst även i männens sällskap.  
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Ingen ignoreras i bildspråket. Närbilder tilldelas alla grupper, men det är dock så att de vita 

karaktärerna får mer tid i bild eftersom de anses viktigast för filmens handling och fortlöpande.  

 

En kväll hör Betsy ”djungeltrummor” som de kallas av Paul och Wesley. Hon blir rädd men 

samtidigt lockad av dess rytmer. För henne är de måhända del av den exotiska bilden av Västindien. 

Hon lockas att se ceremonin med sina egna ögon – hon går senare mot trummornas ljud med Jessica 

för att försöka hela henne. Med hjälp av Alma hittar hon till ceremoniplatsen – hon hoppas på att 

voodoo ska kunna hjälpa Jessica eftersom det faktiskt verkar som om hon är en zombie. På vägen 

dit går hon igenom ett stort fält med höga växter. Hon vägleder sig genom olika markörer, som till 

exempel djur- och människokranier och ett dött får. Som vakt står en stor svart zombie-man helt 

stilla med uppspärrade ögon. Ceremonin trollbinder med sin rytmiska musik och dans – Betsy ser 

nyfiket på utan rädsla. Denna uppvisning anses inte som överdrivet ”vild” eller ”primitiv”, utan mer 

som något som kan vara intressant för handlingens fortlöpande. Det är inte skrämmande för vare sig 

åskådaren eller Betsy utan snarare annorlunda och fascinerande. Det hela slutar dock med att 

Jessica och Betsy lämnar ceremonin och avbryter ritualen som skulle rädda henne.  

 

Det första skrämselelement som finns med i filmen är Betsys första möte med Jessica. Hon möter 

henne ensam under en nattlig promenad i huset. Jessicas ansikte är uttryckslöst och hon är helt tyst. 

Hennes apati är skrämmande eftersom hon påminner om ett vandrande lik. Hon är klädd i vitt vilket 

bidrar till att hon både anses vacker och oskyldig, samtidigt som hon påminner om en klassisk bild 

av ett spöke. Det anses inte som någon speciell karaktärs fel att Jessica är i det nuvarande 

tillståndet. Ingen utanför familjen beskylls och det finns inget ”yttre monster” - snarare ett inre, ett 

ur den egna familjen som är motiverat av svartsjuka och rädsla. På många vis förklaras Jessicas 

sjukdom som självförvållad. Det är hennes fel att hon hade ett olyckligt förhållande med maken, 

hon var otrogen och försökte göra livet olyckligt för alla andra. I slutet av filmen läses en text där 

Jessica framstår som en elak kvinna som med vilje förstör familjer och förtjänade att straffas för 

dessa synder. Paul och Wesleys moder verkar ha rätt att beskydda sin familj till varje pris. Ingen 

beskyller henne för att eventuellt ha förhäxat henne, de tror troligen inte på det eftersom de anser 

sig rationella. Hon har en explicit åsikt som är rationell vilken hon visar upp för omgivningen. 

Bland annat menar hon att voodoo är infödingsnonsens, inbillning och primitivt. I slutet av filmen 

bekänner hon dock att hon har tillbett en voodoo-gud och att hon anser att magin verkligen 

existerar. Hon äger alltså de fördomar som hon enligt konvention ”borde” äga eftersom hon är 

läkare, men innerst inne förkastar. Hon är styrd av samhällets etablerade synsätt på magi och 

övernaturliga krafter.  
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Alla afroamerikanska karaktärer tror på voodoo och ”magi” och i vissa scener verkar det som om 

det finns en stark övernaturlig kraft associerad med religionen som är varken god eller ond. 

Människorna som utövar voodoo kan kalla till sig människor och styra andra genom vad som tycks 

vara magi. De beordrar den store svarte zombie-mannen att hämta Jessica för att fullfölja sin ritual 

med henne. Hans stirrande ögon, uttryckslösa ansikte och fysiska storlek är hotande och 

skrämmande. Han är den ende karaktären som någonsin ses som en skräckinjagande figur. Mannen 

blir dock avbruten och misslyckas med att hämta henne. Senare försöker de kalla henne igen. Denna 

gång talar de till henne personligen för att hon själv ska gå, men deras motiv är okända. Publiken 

vet fortfarande inte om de vill hela eller skada henne. Filmen slutar med att Jessica vandrar ut ur 

trädgården, förföljs av Wesley och dödas av honom. Samtidigt kan man se hur de svarta under en 

ceremoni hugger en voodoodocka som liknar Jessica. Det som gör slutet så ambivalent är att vi inte 

garanterat kan veta om Wesley var under voodoo-förbannelsen eftersom han tidigare bett Betsy att 

avsluta Jessicas lidande. Den afroamerikanska gruppen ses inte som explicit ond – det är åskådarens 

tolkning av filmen som karaktäriserar grupperna och karaktärerna som ”onda” eller ”goda”. Denna 

ambivalens åstadkoms först och främst genom filmens handling – vi vet inte någons motiv och kan 

heller inte avgöra vem som ska tolkas som ”mördare”.  

 

6.4. De Fördömdas Drottning 
Huvudpersonen Lestat är vampyr och har ensam sovit sig igenom årtionden. Han vaknar i början av 

2000-talet och är trött på ensamheten – han söker sig till ett rockband för att bli stjärna. Eftersom 

han nu avslöjat sig som vampyr för världen blir han uppsökt av bland annat alla vampyrers moder, 

den egyptiska drottningen Akasha – de fördömdas drottning. I slutet av filmen mördar de andra 

vampyrerna Akasha eftersom hon anses ond och hotfull. Det är i huvudsak Lestats tankar och 

känslor publiken får insikt i eftersom han ofta talar till oss som berättarröst. Han är i grunden en helt 

vardaglig, ensam och missförstådd karaktär som lider av att för evigt behöva dricka människors 

blod. Han kan aldrig ha förhållande med människor eftersom han enligt sin natur bör se dem som 

offer. Genom att bli rockstjärna får han uppmärksamhet. Karaktären Lestat är måhända 

identifikationsobjekt för den (stereotypa) manliga åskådaren då han har en häftig, maktfull image 

vilken lockar många kvinnor. Han fungerar som en slags exotisk idol. Den kvinnliga 

huvudpersonen Jessica är människa, nyfiken på vampyrism och det ockulta, genomgod och en bro 

för publiken att kunna komma filmen närmre. Hon är filmens mänskliga och vardagliga element. 

Hon söker upp Lestat för att bilda par med honom, hon fascineras av hans liv och vill även hon bli 

vampyr.  

 

Akasha är i början av filmen i vila. Hennes kropp är som förstenad och ser ut som en vit 
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marmorstaty. Bilden av henne är fridfull och ofarlig, den vita oskyldiga färgen förstärker denna 

känsla, men innerst inne finns något mystiskt och ont. När vi ser hennes uttryckslösa ansikte hör vi 

även tunga andetag vilket skapar en något kuslig stämning – hon är död och stel men ändå levande 

och hotfull. Akasha beskrivs som ett ont rovdjur som inte har någon respekt för andra – vare sig 

människor eller vampyrer. Hon är roten till rovdjurssläktet vampyrer som anses ont, men i filmen är 

hon värre än alla andra. Till exempel är Lestat ensam och missförstådd och en annan vampyr 

fungerar som modersfigur för Jessica. När hon väl har vaknat ur sin dvala blir hon ett exotiskt 

spektakel för åskådarens blick. Hon dansar fram och utsnittet är ofta halvbild så att hennes 

överkropp är synlig. Hon bär en bikini som mer ser ut som ett halsband. Utseendet och utstyrseln är 

förförisk och hon använder sin kropp och makt som vampyr för att locka Lestat till sig – hon vill ha 

honom som sin kung. Samtidigt begår hon det värsta brottet vampyrer kan begå, nämligen att döda 

andra vampyrer. Hon dödar dem utan orsak och får det hela att tolkas som ren njutning. I och med 

att Akasha förför Lestat delar hon på det vita paret och upprör publikens ena identifikationsobjekt 

Jessica. Akasha är en farlig kvinna som vill blanda grupperna vita och svarta. Denna porträttering 

grundas i en gammal stereotyp där en kvinna av blandras är sexuellt aktiv och straffas för synden att 

blanda grupperna. Enligt denna syn ska vitt och svart inte blandas – men om det händer är straffet 

strängt. Det finns inga bevis på att Akasha skulle vara mulatt men hon är fortfarande hotande och 

har en negativ inverkan på det vita normativa paret. Lestat förstår sitt misstag och kommer tillbaks 

till sin kärlek Jessica efter att han och andra vampyrer straffar Akasha genom att döda henne. När 

hon dör förstelnas hon till en svart staty – en kommentar på hennes onda natur – medan vampyren 

som modigt offrade sitt liv för att döda Akasha förvandlas till en vit, rofylld staty.  

 

Alla de föregående fyra filmerna visar på att afroamerikanska karaktärer inte porträtteras på ett 

entydigt sätt. De har tvärtom väldigt få gemensamma nämnare i filmerna. I Night of the Living Dead 

är hjälten och huvudpersonen svart, han är så pass framstående att han fungerar som publikens 

identifikationsobjekt. Den äldre filmen Draculas Son använder afroamerikanska karaktärer som ej 

individualiserade slavar och de används även i Svart Mystik som tjänare, men med ett eget kulturellt 

arv som inte explicit ses som ett hot. I alla dessa tre filmer ses de inte som uttalade monster eller 

fiender, skillnaden finns i De Fördömdas Drottning, där antagonisten är mörkhyad och ondare än 

alla andra. Man kan här se att gruppen både karaktäriseras som objekt och subjekt med olika stor 

betydelse för filmernas handling.  

 

7. Slutsats och jämförelse 
Den romska etniciteten är i filmerna mycket olik den amerikanska. Rent utseendemässigt är romer 

stereotypa: ofta gamla och slitna (förutom karaktären Gina i Thinner som är vacker och snarast ses 
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som en sköka), kvinnorna bär oftast kjol, sjal, många smycken, ringar i öronen och männen bär väst 

och skjorta. Deras klädstil har inte förändrats nämnvärt sedan 1940-talet. Alla talar de med en tjock 

östeuropeisk brytning, gamla som unga. De verkar inte ha ett eget språk som de tillåts tala i 

filmernas samhällen – deras språk är engelska med östeuropeisk brytning. Kläderna och brytningen 

gör dem annorlunda och karaktäriserar dem som icke-amerikanska, men ändå beroende av 

västvärlden, då de inte får tala sitt språk. Romerna karaktäriseras genom en slags nationell diskurs 

där alla har gemensamma nämnare som verkar vara oundvikliga – de har samma ursprung och bör 

därför bete sig och se ut likadant. I många av filmerna ses romer och utländska folkslag som 

parasiter som livnär sig på USA utan att kunna ge något positivt i retur. I de flesta filmerna finns det 

en konflikt mellan romer och amerikaner. I både Drag Me To Hell och Thinner har ”offret” 

(huvudpersonen, vårt tänkta identifikationsobjekt) dragit på sig förbannelser genom sina egna orätta 

handlingar, men dessa rättfärdigas genom filmens narration och får de romska karaktärerna att 

verka onda och onaturligt, orättfärdigt hämndlystna. Huvudpersonerna är ständigt icke-romska 

karaktärer som ses som normativa och socialt lyckade. Makthavarna är ofta män men aldrig 

utländska. Det är oftast romska kvinnor som stöts ut ur samhället och ses som fiender. Man kan se 

att trots de amerikanska kvinnorna i skräckfilmerna börjar få en mer och mer jämlik plats i 

samhället gäller inte detta för romska kvinnor. I de två av mina valda filmer där Greve Dracula 

framträder fasas han inte därför att han är man eller invandrare – han har i början en accepterad 

ställning i samhället. Alla, förutom karaktären Dracula, tillhör en lägre klass än de vita karaktärerna. 

I alla filmer förutom Varulven är huvudpersonens ärkefiende rom/resandefolk. Detta är även den 

enda av mina valda filmer där de romska karaktärerna är till hjälp för huvudpersonen. De romska 

karaktärerna har vissa stereotypa drag som gör dem till perfekta skräckfilmsmonster i dessa filmer. 

De stereotypa dragen är bland annat impulsivitet, kunskapen i svart magi, tanken om att de lever för 

dagen, är totalt ohämmade samt att de står utanför samhället. Alla dessa ”egenskaper” blir en 

motsats till de amerikanska karaktärerna vilket gör att de passas in som antagonister i filmerna. Att 

de ondaste av karaktärer sedan råkar bli kallade ”romer” är olycksaligt eftersom stereotypen saknar 

sanningsbasis men är passande för dramatiska och narrativa funktioner.  

 

Romska karaktärer tillåts mycket sällan identifikation, det är istället amerikanska karaktärer som är 

sympatiska. Det är på det viset därför att romerna verkar stå för ondska och hämnd, medan icke-

romerna står för godhet. Detta faktum verkar som en sanning och ifrågasätts sällan – förutom i 

filmen Drag Me To Hell där slapstickhumorn gör narr av den romska stereotypen om åskådaren är 

tillräckligt kritiskt medveten för att förstå detta. Bildutsnitten är ofta närbild på båda grupper, men 

oftast för att vi ska kunna se hur vackra och perfekta amerikanska karaktärer är jämfört med de 

gamla, vittrande och motbjudande romska. De romska karaktärerna ses även ibland som en enhetlig 
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massa som består av identitetslösa bitar, framför allt i Thinner. Först och främst är de romska 

karaktärerna upprorsmakare och driver samhället och individen i fördärvet. Etniskt amerikanska 

karaktärer som blir drabbade av ”de andra” på ett eller annat sätt får sin identitet förstörd eller 

förändrad, de leds till att göra hemska gärningar de annars inte gjort. De filmer jag valt har en mer 

eller mindre aggressiv inställning gentemot romer där deras liv har föga värde och tål våldsam 

behandling. Porträtteringen av romer i filmerna varierar enligt mig från ”extremt fientlig och 

aggressiv” (Thinner), ”kritisk mot stereotypen, men starkt upprepande och förstärkande” (Drag Me 

To Hell) till ”nyfiken på karaktärers mångsidighet, men fortfarande stereotyp” (Varulven). De 

romska ”monstren” fungerar som ett hot mot den vita, amerikanska personen och måste till varje 

pris bekämpas då de hotar den normativa tillvaron. 

 

Afroamerikansk etnicitet gestaltas i de valda filmerna mycket olika. Det finns inget stereotypiskt 

utseende, förutom hudfärgen, eller speciella kläder eller annat som bildmässigt binder 

representationerna samman. De tillhör inte heller samma klass och blir inte överrepresenterade som 

varken män eller kvinnor. I alla filmer förutom Draculas Son tillåts de afroamerikanska 

karaktärerna närbilder vilket ger dem en identitet, namn och betydelse för filmens handling. 

Draculas Son är för övrigt den enda filmen som inte behandlar de svarta karaktärerna som 

oberoende karaktärer – deras enda uppgift i livet är att tjäna sin vite herre. I Night of the Living 

Dead är den viktigaste karaktären svart. Han ses som publikens föredragna identifikationsobjekt 

och filmens hjälte. De afroamerikanska karaktärerna i Svart Mystik är tjänare eller arbetare men har 

fortfarande ett kulturellt arv (voodoo) som har betydelse för handlingen och fungerar som en 

eventuell räddning för den sjuka karaktären. De Fördömdas Drottning har en sexuellt aktiv kvinnlig 

karaktär som ses som antagonist då hon bryter det normativa vita paret. I det stora hela kan man 

även säga att de vita karaktärerna har olika funktioner men ses i alla filmer förutom Night of the 

Living Dead som de normativa och viktigaste. Åskådaren är tänkt att identifiera sig med vita 

karaktärer som på olika sätt är goda, missförstådda eller oskyldiga. Den enda filmen där den 

drivande och handlande karaktären är svart är Night of the Living Dead, alla andra filmer har 

afroamerikaner som bifigurer som på olika sätt följer den vite huvudpersonen.  

 

Det finns gamla stereotyper i Draculas Son och De Fördömdas Drottning som många gånger har 

använts för att karaktärisera etniciteter. Dessa två är även de enda filmer där svarta karaktärer har 

fixerade och ensidiga karaktärsdrag. Akasha i De Fördömads Drottning är en version av den farliga 

mulatten som straffas för att blanda raser och i Draculas Son finns en mängd svarta husslavar. I 

dessa filmer är även känslan av en indelning mellan ”vi” och ”dem” starkast, antingen därför att 

svarta är betydelselösa, ointressanta och fogliga eller överdrivet våldsamma. Den oftast negativa 
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bilden av romer visar på en attityd där ”folket” i landet (representerat av de vita karaktärerna) inte 

vill eller kan acceptera en gemenskap med romer (filmernas porträttering av de ”onda” andra). 

Filmerna förespråkar i regel ett samhälle där folkgrupperna bör vara åtskilda. Om segregering 

undviks drabbas ena eller båda grupperna av död och olycka. Romer är ett resande folk är därför 

inte välkomna att stanna tycks filmerna mena. Romerna i de valda filmerna tillför inget i samhället 

och värderas lägre än de svarta slavkaraktärerna – afroamerikanerna kan i alla fall ”användas för att 

tillfredsställa de vitas behov”, tolkar jag det som. Jag har tidigare nämnt en ny trend inom 

skräckfilmsgenren där ”monstret” blir mer och mer ambivalent och mänskligt. Denna slags 

porträttering tycks i störst utsträckning gälla vita monster. De romska ”monstren” problematiseras 

ej och blir på så vis ensidiga. I jämförelse kan man se att de afroamerikanska karaktärerna inte 

behandlas på samma vis då de ibland porträtteras utan stereotypa egenskaper och inte alltid ses som 

antagonister.  

 

Genom filmernas tecken- och språksystem definierar man icke-amerikaner som annorlunda och 

obehagliga. Kostym, scenografi och dialog är de medel som brukas mest aggressivt för att 

karaktärisera de andra (oftast romska karaktärer) som onda och udda. Den enda filmen av alla jag 

valt som behandlar icke-amerikansk etnicitet rättvist och mångsidigt är Night of the Living Dead. 

Det är även den enda filmen som har en icke-amerikansk karaktär som huvudperson. Rollen är inte 

stereotypiskt svart - den skrevs istället utan etnicitet i åtanke. Afroamerikansk etnicitet anses inte 

heller som antagonistisk lika ofta som romsk etnicitet. Hur som helst spelar svarta ofta tjänare – 

vilket kanske inte är så konstigt eftersom landet USA har haft en lång historia av slavägande och -

handel. Slavperspektivet verkar ha försvunnit genom årens lopp, men analysen visar att man ännu 

inte frångått de klassiska stereotyperna. Analysen av romsk etnicitet visar på att porträtteringen av 

gruppen snarast blivit värre på senare år samt att stereotyperingen fortfarande håller i sig. Sedan 

Varulven 1941 har klimatet blivit kallare och Thinner står på toppen av förakt. Drag Me To Hell 

parodierar den stereotypa bilden av romer men gör detta genom förstärkning av de stereotypa 

dragen. Som jag tidigare sagt krävs det mycket kritiskt tänkande för att åskådaren ska kunna förstå 

och skratta åt den banala porträtteringen. Anledningen till varför just romer och inga andra grupper 

föraktas lika hett i filmerna beror troligen på tidigare etablerade stereotyper och drag som förstärkts 

oändligt många gånger. De ses som ett inre hot som hotar den vita gruppen och deras etablerade 

värderingar. Måhända fruktar man romer därför att man är rädd att även de skulle vara lämpliga att 

styra ett samhälle, vara intelligenta och rationella. Därför gör man dem på film onda och laglösa, 

opassande att tilldelas en ledande ställning. Eventuellt fruktar man dem även därför att de inte har 

ett eget land – det finns ingenstans de kan skickas när faran blir för påtaglig. Monstret i filmerna 

representeras av det som är annorlunda, av det som inte ”hör hemma” i det amerikanska samhället. 
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Monstret hotar den normativa ordningen. När Hall (2001, s 229) menar att främlingar karaktäriseras 

av binära begrepp så som god/ond, civiliserad/primitiv, ful/vacker, frånstötande/lockande och ofta 

måste passa in i båda beskrivningarna samtidigt håller jag inte med. Till exempel är ingen icke-

amerikansk karaktär så pass mångsidig att den både är god och ond samtidigt. När de agerar stör de 

vårt tänkta vita identifikationsobjekt och blir på så sätt onda.  

 

Personligen tror jag att de afroamerikanska stereotyperna i film kommer att försvinna inom de 

kommande åren i och med gruppens allt större plats samhället – ett exempel är den förste 

afroamerikanske presidenten i USA. I och med Drag Me To Hell 2009 ifrågasätts den romska 

stereotypen genom ytterliggare förstärkning av karaktärsdragen, men denna film lyckas troligen inte 

med sin ambition som tidigare nämnts. I framtiden kommer man troligen fruktlöst att försöka med 

denna strategi, äkta framgång når man nog snarast genom att helt kasta bort de felaktiga och 

förstärkta dragen och istället framställa romer som människor sida vid sida om andra folkgrupper 

där alla har betydelse och ingen är ensidig.  
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