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Abstract 

 

Andlighetens skräck – The horror of spirituality 

De religiösa institutionernas makt har minskat och människor letar i andra medier för att skapa 

sig en världsbild och införskaffa sig värden om gott och ont. Ett av dessa medier är film. Film 

påverkar människors identitetsskapande och konkurrerar i allt högre utsträckning med religiösa 

institutioner om att förmedla traditioner. I uppsatsen analyseras The Conjuring och The 

Conjuring 2 ur ett teologiskt perspektiv. Uppsatsen utgår från frågor som berör religionens 

funktion och gestaltningen av gott och ont. Analysen utgår från Douglas E. Cowans kategorier 

rörande religionens funktion inom skräckfilm för att göra analysen av religionens funktion i 

filmerna, samt gestaltningen av kampen mellan gott och ont. Analysen visar att religionens 

funktion i filmerna tillhör kategorierna rädsla för ändring i den heliga ordningen, rädsla för att 

dö, dö hemskt och att inte förbli död och rädsla för övernaturlig ondska som är förkroppsligad 

och internaliserad. Ondskan gestaltas i de okontrollerbara krafter som stör ordningen och 

förändrar världsbilden. Dessa övernaturliga krafter gestaltas genom andar som är oförmögna 

att gå vidare. De goda krafterna gestaltas genom de människor som återställer ordningen och 

frigör andarna. Kampen mellan ont och gott beskrivs vid ett tillfälle som en mobbare som man 

tillsammans måste stå upp mot. Samtidigt beskrivs det som att människorna hamnar i mitten av 

kampen och riskerar att där bli besatta av onda andar. Det är om människans själ och kontrollen 

över människan som de motsatta krafterna kämpar. Det är ett sekulärt samhälle som speglas i 

filmerna där den institutionella kyrkan är svag men den individuella religiositeten är stark och 

kan även fungera som ett vapen i kampen mellan gott och ont.  

Sökord: Film, religion, teologi, The Conjuring, The Conjuring 2, religionsvetenskap, 

populärkultur, skräckfilm, andlig.  
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1 Inledning.  

Västvärlden är starkt påverkad av kristna värderingar om vad som är gott och ont, rätt och fel, 

men det finns många tecken på att dessa i dagens samhälle har börjat blekna. Förr var kyrkan 

en institution med stor påverkan i samhället och något man kunde vända sig till i sitt 

identitetsskapande och skapandet av värderingar om gott och ont. I ett samhälle påverkat av 

globalisering och värderingar från andra religioner och ateistiska världsåskådningar har 

kristendomens värderingar börjat ifrågasättas och kyrkans makt försvagats. De fasta mallar som 

tidigare fanns är nu instabila och den moderna människan börjar söka i andra källor för att skapa 

sin identitet och söka värderingar om gott och ont. Vi försöker bygga vår världsuppfattning och 

tolka vår världsstruktur genom andra medier, ett av dessa medier är film.  

Spelfilmen har idag kommit att konkurrera med etablerade religiösa institutioner om att 

förmedla de religiösa traditionerna.1 Filmer är fulla av symboler och värderingar som vi 

inhämtar när vi tittar på filmerna. Det har även länge funnits en debatt om ungdomars påverkan 

av våldsam populärkultur som film och datorspel. Det är därför av största vikt att göra studier 

på film för att analysera vad filmen innehåller och vilka värderingar som signaleras av filmen. 

Filmen har en större inverkan på våra liv än tidigare och nya filmer produceras hela tiden. Då 

film påverkar oss är det även värt att undersöka vilka värderingar och symboler de gestaltar, 

och nytt material att analysera produceras hela tiden. Föreliggande uppsats har valt att göra just 

en sådan studie av filmerna The Conjuring och The Conjuring 2 ur ett teologiskt perspektiv. 

Studien kommer ha ett fokus på religionens funktion och kampen mellan gott och ont.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilken funktion religionen har i filmerna The Conjuring och The 

Conjuring 2, speciellt med avseende på kampen mellan gott och ont. Studien kommer bygga på 

dessa frågeställningar: 

 Hur gestaltas kampen mellan gott och ont i filmerna? 

 Vilken funktion har religionen i denna kamp för tittarna och karaktärerna? 

 Vilken typ av religiositet förespråkas i filmerna? 

                                                           
1 Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005, s. 
98 
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3 Tidigare forskning 

John C. Lyden anser att filmtittande har en religiös aspekt samt att det finns filmiska religioner. 

Lyden är professor i religionsvetenskap på Dana College i Blair, Nebraska. Lyden benämner 

relationen mellan film och religion som film som religion. Han syftar då inte på att film är en 

egen religion som kristendomen utan filmen har religiösa inslag, egna myter och värden som 

kan tolkas. Film och religion behöver inte vara motpoler utan de kan fungera i varandra, precis 

som en film kan ha kristna inslag. Det man ska fråga sig, menar Lyden, är vad filmen kan göra 

för och mot oss ur ett religiöst perspektiv och vad filmen försöker förmedla.2 Det är delar av 

detta meddelande som kommer undersökas i föreliggande uppsats. Vad vill filmerna förmedla 

berörande religionens funktion och kampen mellan gott och ont?  

Varför just skräckfilm? För att besvara den frågan vänder sig uppsatsen först till tysken Helmut 

Hartwig som var professor vid University of Arts i Berlin och hans arbete fokuserade på 

medlingen mellan vardag och konst. Han lyfter fram att skräckfilm visar allt våld som göms 

bakom ordningens fasad i vårt samhälle.3 Skräckfilmer vågar bryta mot de normer som finns i 

samhället då det är oordning som är dess budskap, och när normerna bryts ger det tillfälle för 

tittaren att ifrågasätta sin egen verklighet. Douglas E. Cowan, professor i religionsstudier och 

samhällsutvecklingsstudier vid University of Waterloo, påpekar att skräckfilmsgenren genom 

tiderna har haft många floppar och tyvärr inte lika många bra filmer, men att neka skräckfilmer 

som en källa för studier är att förneka människornas mest grundläggande känsla, rädsla. Detta 

blir speciellt viktigt då han även lyfter perspektivet att all mänsklig religion kommer från 

rädsla.4 Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap, lyfter skräckfilmen som en tonårsgenre 

då många ungdomar lockas till skräckfilmens värld. Leffler anser att tonåringar dras till 

skräckfilmen då den gestaltar tonåringens inre kamp. Tonåringen är i ett mellanstadium av 

vuxen och barn, vilket kan leda till identitetskris för många. De söker sig då till skräckfilmen 

som gestaltar denna identitetskris genom ett monster som också är i ett mellanstadium, mellan 

till exempel människa och djur, människa och maskin eller naturlig och övernaturlig. Många 

tonåringar kan även känna igen sig i de okontrollerbara krafter och lustar i filmerna samt 

monstret representerar något outvecklat som huvudpersonen måste bekämpa.5 Inom 

                                                           
2 Johnston, Robert K. (red.), Reframing theology and film: new focus for an emerging discipline, Baker 
Academic, Grand Rapids, Mich., 2007, s. 212–217 
3 Hartwig, Helmut, Grymhetens bilder, bildernas grymhet, Daidalos, Göteborg, 1988, s. 136 
4 Cowan, Douglas E., Sacred terror: religion and horror on the silver screen, Baylor University Press, Waco, Tex., 
2008, s. 22–24 
5 Leffler, Yvonne, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 140–145 
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skräckfilmens ramar får tonåringen möjlighet att bearbeta sina egna inre konflikter och 

bemästra dem. Ungdomen kan utforska sina tabubelagda känslor på ett tryggt avstånd. I 

föreliggande uppsats är det inte monstret själv som ska analyseras utan det kommer undersökas 

som en del i kampen mellan gott och ont. Skräckfilm har en publik som ofta befinner sig i ett 

tillstånd av identitetskris och är då extra mottagliga av värden från filmerna, därför är det viktigt 

att undersöka värdena i skräckfilm, här med ett teologiskt perspektiv.  

När det gäller religionsvetenskapliga och teologiska studier av film i allmänhet kan den svenske 

religionssociologen Tomas Axelsson nämnas. Han har gjort en enkätundersökning samt några 

djupintervjuer om studenters filmtittande i Dalarna. 180 studenter deltog och svarade på 

enkäten och dess syfte var att undersöka relationen mellan filmpubliken och deras bearbetning 

av existentiella frågor genom filmtittandet. Undersökningen visar att film tack vare sin 

emotionella kraft har en stark ställning i människornas liv. Filmen anses vara en källa till starka 

upplevelser och tankar om livet. Filmen ger möjlighet för publiken att beträda världar som i 

verkligheten inte är möjliga, vilket kan bidra till förhöjda känsloupplevelser. Enligt Axelssons 

tolkning av informanternas svar är dessa känsloupplevelser inte alltid möjliga att nå inom ramen 

för kyrkan. Filmen ger kunskap om alternativa sätt att leva och skapa andra perspektiv.6 Filmen 

ger tillfälle för att kritiskt granska sitt eget liv och förändringar i samhället, men visar även 

publiken ideal, dygder och centrala värden i livet. Publiken ansåg även att filmer gav hopp om 

godhet och förändring.7 Tomas Axelsson är inte den enda som dragit slutsatsen att film påverkar 

oss och hjälper oss i vårt identitetsbyggande. Clive Marsh, professor i teologi, drar en liknande 

slutsats när han analyserar information från en intervjustudie som berör folks filmtittande och 

meningsskapande. Marsh drar slutsatsen att film har tagit över rollen som meningsskapande i 

samhället samt ger åskådaren en chans att uppleva och reflektera över situationer som 

förmodligen aldrig uppstått i verkliga livet.8 Axelssons enkätstudie samt Clive Marsh slutsatser 

visar på vikten av att undersöka populärkulturen och då specifikt filmer. De innehåller många 

värden och kan fungera identitetsbyggande, därav kommer föreliggande uppsats undersöka 

religionen i två skräckfilmer.  

                                                           
6 Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005, s. 
20–25 
7 Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005, s. 
28–30 
8 Johnston, Robert K. (red.), Reframing theology and film: new focus for an emerging discipline, Baker 
Academic, Grand Rapids, Mich., 2007, s. 146–151 
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Margaret Miles har gjort studier på religion i populära filmer från Hollywood. Hon har bakom 

sig ett omfattande författarskap fokuserat på kroppslighet och visualitet utifrån ett 

teologihistoriskt perspektiv. Hon analyserar hur religion som socialt fenomen gestaltas i 

filmerna och vilka värderingar filmerna företräder. Hennes slutsats är att religion som socialt 

fenomen inte förekommer i filmerna utan endast framställs som en individuell angelägenhet. 

Filmerna visar ett sekulärt samhälle där religiösa individer gestaltas som fundamentalistiska, 

trångsynta eller galna. De värderingar som gestaltas i filmerna är gjorda för att tillfredsställa en 

större publik och är därför inte stötande för det amerikanska samhället, de är istället gjorda för 

att fungera bekräftande för en vit medelklasspublik. Miles sista slutsats är att man måste 

analysera filmerna med ett kritiskt öga på filmernas sätt att gestalta de önskningar och ideal 

som genomsyrar samhället.9 Det Miles studier gör har en starkare anknytning till det kulturella 

än just religionen, hon studerar även andra värderingar i filmerna än de religiösa värderingarna. 

Hon studerar även ett större antal filmer. Studien är relevant då hon, som en del av en större 

studie, analyserar religionens gestaltning som ett socialt fenomen i filmerna. Det är hennes 

resultat som berör religionen som ett socialt fenomen som är intressant att jämföra med 

föreliggande uppsats resultat.  

I tidskriften Journal of Religion & Film finns det en mängd olika artiklar och essäer som 

analyserar religion och film. Här kommer tre exempel att tas upp som har olika perspektiv på 

hur man analyserar förhållandet mellan religion och film, men det de har gemensamt är att de 

gör en analys av en film. Första artikeln är skriven av Joseph E. Bisson, professor i historia, och 

gör en analys av filmen Full Metal Jacket. För en ovan åskådare kan filmen verka våldsam och 

profan, men genom en djupare analys av språk och symbolism visar det sig att filmen har starka 

religiösa övertoner och mytbildningar. Bisson använder sig av teorier av Carl Jung, Joseph 

Campbell och Mircea Eliade om hur man tolkar myter för att göra en djupare analys av filmen.10 

Bisson visar i sin artikel att det religiösa kan vara svårt att urskilja och även små detaljer med 

profan karaktär kan ha religiös betydelse. Nästa artikel är skriven av John S. Schultes och gör 

en jämförande analys på uppfattningen av religion i Star Wars och Star Trek. Schultes drar 

slutsatsen att Star Trek ger uppfattningen att mänskligheten är sekulär och religionen är ett 

privat fenomen medan Star Wars ger uppfattningen att religionen bygger på en mytologisk 

                                                           
9 Sigurdson, Ola & Axelson, Tomas (red.), Film och religion: livstolkning på vita duken, Cordia, Örebro, 2005, s. 
61–64 
10 Bisson, Joseph E., Irruptions of the Sacred in a ’World of Shit’: Profanity, Sacred Words, and Cinematic 
Hierophanies in Stanley Kubrick’s Full Metal Jacket (1987), Journal of Religion & Film: Vol. 16: Iss. 1, Article 4., 
2012 
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grund för mystiska upplevelser som är universell.11 Schultes artikel visar en analys av 

religionens olika karaktärer i film och vad det signalerar till filmtittaren. Den sista artikeln är 

skriven av John C. Lyden som nämndes i början av avsnittet.  Lyden analyserar Star Wars ur 

ett bibliskt perspektiv där han anser att Star Wars har lånat mycket av bibelns apokalyptik. Det 

är en kamp mellan gott och ont där de goda överlever tack vare Gud (Kraften), en 

messiaskaraktär dyker upp (Luke). En ny världsordning skapas där rättvisa segrar och ondska 

straffas. Denna kamp gestaltas som en kamp mellan tekniken och mänskligheten, där Vader är 

maskinen och Luke är mänskligheten, vilket är relevant i dagens samhälle där tekniken tar över 

mer och mer.12 I Lydens artikel blir kampen mellan gott och ont synlig, artikeln blir därför ett 

exempel på hur kampen kan gestaltas samt analyseras. Artiklarna tar sig an religionen i film på 

olika sätt genom att analysera symboler, en annan jämför gestaltningen mellan två filmer och 

den sista jämför en films berättelse med bibeln. Ingen av artiklarna behandlar religionen i filmen 

på samma sätt som föreliggande uppsats kommer göra, men är intressanta då de påvisar olika 

sätt att angripa religiositet i filmer, speciellt filmer där religiositeten inte är tydlig.  

Anna Arnman gör en grundlig filmanalys av filmen Hellraiser i sin doktorsavhandling. Arnman 

är doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier. Arnman analyserar 

filmen ur flera olika perspektiv, däribland ett teologiskt perspektiv. Arnman diskuterar även 

problematiken med att analysera skräckfilm. Arnman fastslår att de religiösa inslagen är tydliga 

men samtidigt diffusa. Filmen har uppenbara religiösa kopplingar och tunga symboler, till 

exempel slänger personerna ut kristusstatyer ur huset. Arnman tror dock detta endast ska 

symbolisera religiösa undertoner och inte symbolisera ett uppbrott med kristendomen. Hon 

anser att filmen inte vill säga något om kristendomen idag och menar att man hårdrar om man 

påstår att det ska symbolisera ett uppbrott.13 Arnman menar att man inte kan tolka de religiösa 

symbolerna i filmen som ett speciellt budskap utan endast som att filmen har religiösa 

undertoner. Detta är dock något som föreliggande uppsats motsätter sig, film kan ha ett speciellt 

budskap med hjälp av religiösa symboler. Filmer är fulla av omedvetna och medvetna 

värderingar och budskap till omgivningen, även religiösa sådana och det är det uppsatsen 

kommer fokusera på.  

                                                           
11 Schultes, John S., Any Gods Out There? Perceptions of Religion from Star Wars and Star Trek, Journal of 
Religion & Film: Vol. 7: Iss. 2, Article 3., 2016 
12 Lyden, John C., The Apocalyptic Cosmology of Star Wars, Journal of Religion & Film: Vol. 4: Iss. 1, Article 2., 
2016 
13 Arnman, Anna, Hellraiser: om Clive Barkers film, Ellerström, Diss. Lund: Lunds universitet, Lund, 2005, s. 196 
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Tobias Jarl har skrivit en C-uppsats där syftet är att undersöka världsbilden i övernaturlig 

skräckfilm. Detta gör han genom att undersöka filmerna Huset som Gud glömde och 

Hellraiser.14 Jarl drar slutsatsen att övernaturliga skräckfilmer visar en svag och falsk bild av 

religionen. Karaktärerna i filmerna får bekämpa ondskan själva då det goda i religionen inte 

räcker till för att bekämpa ondskan. Han påstår även att filmerna visar en värld där det 

övernaturliga alltid är närvarande och man skiljer mellan den kroppsliga och den andliga 

världen. Jarl anser att filmerna visar en tydlig världsstruktur där det som förändrar ordningen 

är ont och det som återställer ordningen är gott.15 Den här studien gav inspiration till 

föreliggande uppsats då ämnet var intressant samt resultatet att religionen är svag och falsk i 

skräckfilmer inte överensstämde med min tidigare bild av religiositeten i film. Därför kom 

intresset för att göra en liknande studie med andra filmer för att se om resultatet blev liknande 

eller annorlunda.  

 

4 Teori 

Douglas E. Cowan, som nämndes i tidigare avsnitt, har genom sin bok Sacred Terror bidragit 

inom forskning rörande film och religion. Cowan frågar sig vad det är som gör att skräckfilmer 

med religiösa inslag bli populära och att det fortfarande produceras nya skräckfilmer med 

religiösa inslag. Tydligheten av de religiösa inslagen kan variera från uppenbara och självklara 

till de mindre självklara som kräver att man gräver djupare.16 Cowan lyfter även fram filmer 

som har religiösa inslag som inte bara kan härledas till den kristna traditionen. Filmer kan bygga 

på myter och mystik från tiden innan kristendomen och om man vidgar sina vyer och tar sig 

utanför Hollywood finns det ett brett utbud av moderna filmer som bygger på andra religioner 

än kristendomen. Cowan ger som exempel filmen Ghost Ship som löst bygger på grekisk 

mytologi, men dessa inslag är dolda och har även tolkats av vissa som missanvändning av 

mytologin. Detta visar även att religiösa inslag inte alltid används ”rätt” i filmer men de är ändå 

av värde att undersöka.17 Cowan anser att rädslan är ett socialt fenomen som styrs av kulturen, 

det är kulturen som lär oss vad vi ska vara rädda för. Genom att analysera skräckfilmer drar 

Cowan slutsatsen att det finns sex kategorier av religiösa inslag som filmskaparna använder för 

                                                           
14 Jarl, Tobias, Andlig skräck, Högskolan i Gävle, 2011, s. 6 
15 Jarl, Tobias, Andlig skräck, Högskolan i Gävle, 2011, s. 26–28  
16 Cowan, Douglas E., Sacred terror: religion and horror on the silver screen, Baylor University Press, Waco, Tex., 
2008, s. 25 
17 Cowan, Douglas E., Sacred terror: religion and horror on the silver screen, Baylor University Press, Waco, Tex., 
2008, s. 33–34 
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att skrämma sina tittare. Dessa kategorier är: rädsla för ändring i den heliga ordningen, rädsla 

för heliga platser, rädsla för att dö, dö hemskt och att inte förbli död, rädsla för övernaturlig 

ondska som är förkroppsligad och internaliserad, rädsla för fanatism och rädsla för religionens 

kraftlöshet.18 Cowans olika kategorier kan tolkas som vilken funktion de olika religiösa 

inslagen har i filmen, vilket är vad föreliggande uppsats vill undersöka. Kategorierna handlar 

om vilka medel som filmerna använder för att skrämma tittaren, men religionen fungerar både 

som ett skrämmande och lugnande medel. Religionens funktion är att både motarbeta skräcken 

genom trygghet och stabilitet men samtidigt själv utgöra ett hot. Därför blir detta den teoretiska 

ansatsen för att analysera religionens funktion i filmerna men samtidigt kampen mellan gott 

och ont. Detta görs genom att ställa materialet mot Cowans kategorier. Vilken kategori passar 

filmerna in i eller passar filmerna in i flera kategorier samtidigt? För att göra detta krävs en mer 

ingående beskrivning av vad kategorierna innebär.  

Första kategorin är rädsla för ändring i den heliga ordningen. Detta innebär att människan söker 

en strukturerad ordning i världen som är stabil. Vid flertalet tillfällen är denna ordning kopplad 

till någon form av religion och kräver att vi tror på den för att finna stabilitet. Det är inte alltid 

en synlig ordning utan kan vara en osynlig sådan som till exempel berör strukturer som himmel 

och helvete. Denna rädsla bygger på att något stör ordningen och omskakar hela världsbilden, 

det som stör tolkas ofta som något ont.19 Andra kategorin är rädslan för heliga platser och 

innebär inte att man är rädd för heliga platser som kyrkor. Istället innebär det att filmerna förstör 

den trygghet som en helig plats inger. Till exempel brukar en kyrka beskrivas som en fristad 

som är säker och trygg, detta kan dock förstöras genom att det onda tar över den heliga platsen 

och människorna är inte längre trygga där. Det onda tar över och stör den heliga ordningen, 

vilket skapar en rädsla för osäkerheten i den heliga ordningen.20 Rädslan för att dö, dö hemskt 

och att inte förbli död är den tredje kategorin. Detta innebär från början en rädsla för den säkra 

döden. Religionen är ett av de medel vi använder för att förhandla med döden, till exempel ett 

paradis som människan kommer till efter döden. Detta skapar då tillfälle för en ny rädsla som 

innebär att man inte uppnår detta paradis utan blir fast i ett mellanting, vilket kan gestaltas på 

olika sätt. Det första sättet är fångenskap och oförmågan att gå vidare, vilket oftast inriktar sig 

på andar och spöken som stannat kvar på jorden av någon specifik anledning som ilska eller 

                                                           
18 Cowan, Douglas E., Sacred terror: religion and horror on the silver screen, Baylor University Press, Waco, Tex., 
2008, s. 59 
19 Cowan, Douglas E., Sacred terror: religion and horror on the silver screen, Baylor University Press, Waco, Tex., 
2008, s. 63–67 
20 Cowan, Douglas E., Sacred terror: religion and horror on the silver screen, Baylor University Press, Waco, Tex., 
2008, s. 93–96 
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fångenskap. Andra sättet är fördömelse och behovet av att stanna kvar som oftast riktar sig mot 

vampyrhistorier. Slaveri och den evigt förlorade kärleken är det tredje sättet och syns oftast i 

filmer med mumier. Sista sättet är återupplivning och behovet att äta, vilket riktar sig mot 

zombiefilmer.21 Nästa kategori är rädslan för övernaturlig ondska som är förkroppsligad och 

internaliserad och blir då fjärde kategorin. För de som tror på någon slags god kraft, till exempel 

Gud, är det inte långt att sträcka sig till att det finns en motsatt kraft, till exempel djävulen. 

Mellan dessa krafter föreställer sig många att det är ett pågående krig och människorna är i 

frontlinjen och riskerar att bli besatta. Ungefär hälften av den amerikanska befolkningen trodde 

på möjligheten att bli besatt av en demon under 1990-talet.22 Kategorin innebär då en rädsla för 

att bli besatt av något övernaturligt och det finns tre olika sätt som det övernaturliga framställs: 

besatthet och exorcism, insemination och satanistiskt arv, inkarnation och apokalyps.23 Femte 

kategorin är rädslan för fanatism och styrkan hos religionen. Det kategorin syftar på är ordet 

kult som ofta förknippas med våld, kontroll och hjärntvätt. Det som den större massan är rädd 

för är övertygelsen som vissa troende har och hur detta kan motivera bland annat massjälvmord, 

rituella mord, våld mot auktoritära makter och attacker mot civila. Denna kategori blir extra 

skrämmande men samtidigt intressant då det finns verkliga exempel på kulter som lett till något 

av ovanstående alternativ även om det är mycket ovanligt.24 Sjätte och sista kategorin är rädslan 

för religionens kraftlöshet och köttet. Kategorin skulle även kunna döpas till sex och sexualitet 

då den bygger på en gammal rädsla där sex verkar förstörande på den goda människan. Sex 

används för att undergräva och försvaga den dominanta och religiösa ordningen. När meningen 

är att religionen ska fungera som ett sätt att växa spirituellt utan köttsliga begär växer rädslan 

för just de köttsliga begären. Lockelsen och frestelsen, vilket leder till att den goda människan 

och kraften förförs av den onda kraften. Det oskyldiga rena blir befläckat av köttets begär, vilket 

skapar rädsla.25 

 

                                                           
21 Cowan, Douglas E., Sacred terror: religion and horror on the silver screen, Baylor University Press, Waco, Tex., 
2008, s. 126–128 
22 Cowan, Douglas E., Sacred terror: religion and horror on the silver screen, Baylor University Press, Waco, Tex., 
2008, s. 176–177 
23 Cowan, Douglas E., Sacred terror: religion and horror on the silver screen, Baylor University Press, Waco, Tex., 
2008, s. 172 
24 Cowan, Douglas E., Sacred terror: religion and horror on the silver screen, Baylor University Press, Waco, Tex., 
2008, s. 207–208 
25 Cowan, Douglas E., Sacred terror: religion and horror on the silver screen, Baylor University Press, Waco, Tex., 
2008, s. 238–239 
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5 Material och Metod 

Filmerna The Conjuring och The Conjuring 2 valdes ut eftersom de har en tydlig religiös 

tematik där kristendomen används i kampen mot de onda andar och demoner som framställs i 

filmerna. De valdes även då de tillhör den övernaturliga skräckfilmsgenren med en tydlig kamp 

mellan det goda och det onda. Självklart skulle fler filmer passa in i undersökningen men det 

skulle då bli en för omfattande undersökning för föreliggande uppsats. De två filmerna 

kompletterar varandra och ger möjlighet för en djupare analys om de undersöks tillsammans. 

De valdes även då de är relativt nyproducerade samt har fått bra recessioner och båda är starkt 

populära, vilket gör dem relevanta för samtiden.  

Metoden som kommer användas är en kvalitativ filmanalys med ett teologiskt perspektiv. Med 

teologiskt perspektiv menas att det är de religiösa gestaltningarna och värdena som kommer 

analyseras i filmerna. Det finns ingen universell filmanalytisk metod utan det finns modeller 

som är inriktade för olika perspektiv. Först gör man sig bekant med materialet som ska 

analyseras. Filmerna tittas på flera gånger samtidigt som man tar anteckningar. Sedan 

systematiseras och analyseras iakttagelserna från filmen. Detta görs utefter modeller som är 

lämpliga för analysens perspektiv.26 Materialet kommer att genomgå en kvalitativ filmanalys 

då analysen sker på ett djupare plan. Det visuella, språket, handlingen samt karaktärerna 

kommer analyseras för att kategorisera filmerna. Musiken och miljön som filmerna utspelar sig 

i kommer inte analyseras i undersökningen. Som hjälp i den kvalitativa filmanalysen kommer 

Douglas E. Cowans kategorier rörande religionens funktion som behandlats i teoriavsnittet att 

användas för att strukturera upp analysen. En av nyckelkomponenterna i att analysera film är 

att identifiera de olika elementen i filmen samt hur de hör ihop och skapar en helhet.27 Analysen 

kommer försöka identifiera de olika religiösa elementen i filmerna samt hur de hör ihop med 

helheten. Analysen är en tolkning av filmen, därför är det av vikt att lyfta in det underliggande 

hermeneutiska perspektivet i uppsatsen. Hermeneutik innebär att man frilägger innehållet som 

är av betydelse för tittaren, man ska förstå filmen så den blir relevant för mottagaren vilket 

innebär att meningen i filmen formas av mottagarens perspektiv. Tittaren närmar sig filmen 

utifrån personliga, kulturella och sociala förutsättningar, vilket påverkar förståelsen av filmen.28 

En medvetenhet kring detta kommer att finnas och ambitionen är att undvika detta i största mån. 

                                                           
26 Andersson, Lars Gustaf & Hedling, Erik, Filmanalys: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 7–8  
27 Barber, Sian, Using film as a source, Manchester University Press, Manchester, 2015, s. 49 
28 Grenholm, Carl-Henric, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 
248–250 
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6 Bakgrund 

Då alla inte är bekanta med skräckfilmsgenren kommer här först att göras en kort definition av 

begreppet Övernaturlig skräckfilm. Sedan kommer de två filmerna som analyseras i uppsatsen 

bli presenterade. 

 

6.1 Övernaturlig skräckfilm 

Jag definierar Övernaturlig skräckfilm som filmer som ofta innehåller spöken, demoner eller 

andra krafter som är av övernaturlig karaktär. Ordet övernaturlig kan definieras som något som 

inte tillhör den kända verkligheten eller något som bryter mot naturlagar.29 Det är inte ovanligt 

att övernaturlig skräckfilm väver in religionen i handlingen till exempel i form av hämndlystna 

spöken, häxor, djävulen eller en demonisk besatthet. Detta påminner mycket om den gotiska 

skräcken som behandlar mystiska och övernaturliga väsen som hemsöker människorna. Den 

gotiska skräcken har funnits i flera hundra år, men är en västeuropeisk definition och behandlar 

inte övernaturlig skräck från till exempel Asien.30 Det är just därför jag valt definitionen 

övernaturlig skräck då den även innefattar skräckfilm från alla världsdelar. Exempel på 

övernaturliga skräckfilmer är de filmer som här kommer att analyseras, The Conjuring och The 

Conjuring 2. Andra exempel är: The Ring, The Grudge, The Amityville Horror, The Omen, The 

Exorcist, Shutter, Paranormal activity, When the Lights Went Out och The Blair Witch Project.  

 

6.2 The Conjuring  

The Conjuring är en övernaturlig skräckfilm som är regisserad av James Wan och 

produktionsbolagen är New Line Cinema, The Safran Company och Evergreen Media Group. 

Manus är skrivet av Chad Hayes och Carey Hayes, men filmen bygger på historier om de 

verkliga personerna Ed och Lorraine Warren som är kända för att utreda paranormala händelser. 

Lorraine Warren och en av döttrarna, Andrea Perron, fungerade som konsulter under skapandet 

av filmen och påstår att filmen stämmer överens med vad som hände i verkligheten. Filmen 

kom ut 2013 och har betyget 7,5 av 10 på Imdb.31  

                                                           
29 Nationalencyklopedin, övernaturlig, http://www.ne.se.proxy.library.ju.se (hämtad 2017-06-13) 
30 Worland, Rick, The horror film: an introduction, Blackwell, Malden, 2007, s. 27–30 
31 Internet Movie Database, The Conjuring, http://www.imdb.com/title/tt1457767/ (Hämtad 2017-04-19) 

http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/
http://www.imdb.com/title/tt1457767/
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Filmen utspelar sig under 1970-talet i USA och handlar om familjen Perron som flyttar till en 

gammal gård. Huset är menat som en nystart för familjen men snart börjar konstiga saker hända 

runt om i bostaden efter att man hittat en gömd källare. Första tecknet på att det är något lustigt 

på gång är att familjens hund vägrar att gå in i huset, hunden hittas senare död. Allt eftersom 

ökar de konstiga aktiviteterna och blir sedan rent farliga för familjen. Mamman i familjen, 

Carolyn, uppsöker då paret Ed och Lorraine Warren som undersöker och utreder paranormala 

händelser.  

Paret Warren undersöker huset och upptäcker att gården har en gammal historia som är full med 

död och allt började med en kvinnas, Bathsheba, självmord och offer till djävulen. Huset och 

marken runt om är efter offret fullt med satanistisk kraft som nu klänger sig fast på familjen 

Perron. Kraften fokuserar sig speciellt på Carolyn och försöker få henne att offra sina egna barn. 

Genom att undersöka historien om huset visar det sig att kraften har fokuserat sig på mamman 

i hushållet tidigare, det är mamman som mördar sina egna barn och sedan tar sitt liv. Bathsheba 

var den första att mörda sitt barn och sedan ta sitt eget liv. Det visar sig även att kraften är den 

onda anden som finns kvar efter Bathsheba. Paret Warren kämpar för att förhindra att familjen 

Perron möter samma öde som tidigare familjer. Familjen kan dock inte smita från den onda 

anden då den inte längre är ankrad i huset utan nu suger energi från familjen Perron. Familjen 

försöker fly från bostaden och bor på ett motell i närheten, men det resulterar i att den onda 

anden tar över Carolyn som kör tillbaka till huset med två av döttrarna. De andra jagar efter 

Carolyn och finner henne när hon försöker hugga en av döttrarna med en sax. 

Genom att försöka sig på en exorcism, glada minnen och användandet av den onda andens namn 

lyckas man sedan övervinna den onda anden som lämnar huset och marken helt. Filmen slutar 

med ett relativt lyckligt slut då det endast är hunden som dör och alla andra överlever. Familjen 

har även fått en starkare gemenskap och relation.  

 

6.3 The Conjuring 2 

Filmen är en uppföljare till The Conjuring och är regisserad av samma regissör, James Wan, 

och produktionsbolagen är New Line Cinema, The Safran Company, Atomic Monster, 

Evergreen Media Group och RatPac-Dune Entertainment. Filmen bygger på historier, 

inspelningar och dokument om det verkliga paret Ed och Lorraine Warren men manus är skrivet 
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av Carey Hayes, Chad Hayes, James Wan och David Leslie Johnson. Filmen kom ut 2016 och 

har betyget 7,4 av 10 på Imdb.32 

Filmen handlar om familjen Hodgson som består av mamman Peggy och barnen Janet, 

Margaret, Johnny och Billy. Familjen har det svårt ekonomiskt då pappan lämnade dem för en 

annan kvinna och Peggy tvekar på sig själv som ensamstående förälder. Billy stammar och får 

utstå mobbing i skolan. Filmen utspelar sig på 1970-talet i Enfield, utkanten av London, i 

England.  

Janet leker med en Ouija-bräda men får ingen respons och lägger ifrån sig brädan utan att säga 

adjö. På natten upptäcker Margaret, som delar rum med Janet, att Janet pratar med sig själv i 

sömnen med olika röster. Janet börjar även gå i sömnen, eller det är vad det verkar som först, 

men egentligen är det anden som transporterar henne till olika ställen i huset. Detta är de första 

tecknen på att huset är hemsökt. Sedan uppstår event av knackningar, leksaker som rör sig, 

TV:n byter kanaler, möbler flyttar på sig, röster och grymtningar som ingen kan förklara. Detta 

resulterar i att familjen till sist springer över till grannarna och ringer polisen som kommer för 

att undersöka huset. Poliserna hittar först ingenting men får sedan se en stol flytta på sig och de 

blir mycket skrämda och lämnar platsen. Under tiden får man se klipp från familjen Warrens 

hem där Lorraine möter en demon som ser ut som en nunna. Man får senare veta att demonen 

har namnet Valak, vilket kan ses på flera ställen i Warrens hus.  

Vad som försiggår i Hodgsons hus sprider sig och både folk som tror dem och de som anser att 

allt är en bluff lägger sig i. Under en intervju får man reda på att anden är Bill Wilkins och han 

är 72 år gammal och kräver att alla ska lämna hans hus. Janet och hennes mamma bor kvar i 

huset men syskonen flyttar till grannarna då man inser att anden följer Janet. Det är nu paret 

Warren får kunskap om vad som sker i London.  

Paret Warren anländer till London och får se ett sönderslaget hus där det sitter flera kors på 

varje vägg. Efter ett par intervjuer och undersökningar i huset diskuterar de fallet med några 

andra. Många är skeptiska till om händelserna verkligen är äkta eller om Janet hittar på allt. 

Återigen händer det konstiga saker i huset men den här gången fångar man på film att Janet 

fejkar. Janet påstår sedan att hon gjorde det för att rösten sa att hon skulle göra så.  

Genom en upptäckt inser paret Warren att den gamla mannen som spökat egentligen är lika 

mycket fången som Janet och har endast varit ett verktyg för att få Janet. Egentligen är det 

                                                           
32Internet Movie Database, The Conjuring 2, http://www.imdb.com/title/tt3065204/?ref_=tt_rec_tt (Hämtad 
2017-04-19) 

http://www.imdb.com/title/tt3065204/?ref_=tt_rec_tt
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demonen i nunneskepnad som hemsöker huset.  Familjen blir utelåst ur huset förutom Janet 

som är i huset. Ed bryter sig in i huset och möter där demonen Valak, som Lorraine bekämpar, 

vilket driver ut all demonisk kraft ur Janet och huset.  

Filmen får ett lyckligt slut där all demonisk kraft blev bekämpat och försvann. Det var inga som 

dog eller skadades allvarligt. Familjen uppskattar varandra mer nu och känner en större 

gemenskap med varandra.  

 

7 Analys 

Analysen kommer ske indelat efter de olika kategorierna, däremot kommer vissa kategorier inte 

ha en egen rubrik och inte analyseras ingående då de inte är relevanta för de filmer som 

analyseras. De kategorier som är relevanta för analysen är rädsla för ändring i den heliga 

ordningen, rädsla för att dö, dö hemskt och att inte förbli död och rädsla för övernaturlig ondska 

som är förkroppsligad och internaliserad. Rädsla för heliga platser, rädsla för fanatism och 

rädsla för köttet är inte relevanta då det märktes i analysen att filmerna inte berörde dessa 

kategorier. Dessa kategorier är inte relevanta då filmerna inte har någon koppling till heliga 

platser, har inga fanatiker och anspelar inte på sexuella lustar. Filmerna kommer att analyseras 

parallellt inom kategorierna vilket förenklar jämförelse mellan filmerna som fördjupar 

analysen.  

 

7.1 Rädsla för ändring i den heliga ordningen 

I både The Conjuring och The Conjuring 2 har familjerna Perron och Hodgson en världssyn 

som innebär att man inte tror på övernaturliga fenomen. De är inte troende och det är efter det 

de strukturerat sin världsbild och byggt sin ordning. I The Conjuring blir det tydligt att familjen 

inte är troende då de inte brytt sig om att döpa sig och sina barn och i The Conjuring 2 blir det 

tydligt genom karaktärernas grova språk. Detta kan tolkas som en endast profan världsbild då 

de varken tror på goda eller onda krafter i samhället. Familjernas världsbild blir omkullkastad 

och förändrad av hemsökelsen och de inser att världen inte funkar som de först trodde. Båda 

filmerna har därför en tydlig koppling till första kategorin som innebär en rädsla för ändring i 

den heliga ordningen. Familjernas ordning är inte helig i religiös mening men den är så att säga 

helig för dem. De bygger sitt liv och sin världsbild på den ordningen vilket gör den viktig för 

dem. Familjernas världsordning kommer tolkas som helig då den är viktig för dem. Kommer 
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det då en övernaturlig entitet som gör denna ordning ostabil skapar det kaos och förändring, 

vilket leder till rädsla. I The Conjuring förklaras de underliga sakerna bort med vanliga 

förklaringar, till exempel att de går i sömnen eller att det är ett gammalt hus. Familjen Perron 

förnekar att det kan ha en övernaturlig förklaring ända fram till att hemsökelserna blir för 

uppenbara. Samma sak gäller i The Conjuring 2. Janet är den som först upplever hemsökelserna 

och börjar relativt snabbt att tro på dem, däremot tar modern längre tid på sig att börja tro. Det 

finns en tydlig ovilja i filmerna till att tro på det övernaturliga som kan störa ordningen och 

världsbilden. Detta blir även ännu tydligare i The Conjuring 2 när övriga samhället tar avstånd 

från familjen Hodgson av rädsla, bland annat för att det är okontrollerbara krafter och saker de 

inte kan förklara genom sin egen världsbild och ordning. Många är även snabba att dra 

slutsatsen att Janet luras eller att hon har en personlighetsstörning, vilket skulle betyda att det 

finns en vetenskaplig förklaring som förnekar det övernaturliga. Det onda försöker få över 

dottern Janet till den onda sidan genom att distansera henne från samhället. Genom att ta över 

hennes kropp och få henne att utöva okontrollerbara krafter skapar anden och demonen distans 

mellan henne och övriga som inte tror på henne förrän de får bevis. Janet blir en symbol för 

kaos och störning i samhällsmönstret vilket gör folk rädda och distanserar sig från henne. 

Genom distansen känner Janet sig ensam och övergiven, vilket gör att hon kommer närmre de 

onda krafterna. Det är genom hjälp från paret Warren som de sedan klår ondskan och efter den 

sista striden lyfter Janet glädjen över att inte vara ensam.  

För att kunna få stabilitet i sitt liv igen behöver de bygga upp en ny världsordning med de nya 

strukturerna de fått bevis för. I filmerna görs detta genom att ta kontakt med personer som har 

erfarenhet inom det paranormala och övernaturliga, vilket i filmerna är paret Warren. Dessa 

personer förklarar och ger stabilitet åt familjerna, vilket syns i båda filmerna genom scener där 

paret Warren ger familjerna en lugn stund med gemenskap och lycka. I både The Conjuring och 

The Conjuring 2 tolkas det som stör som något ont som måste bekämpas och även här blir paret 

Warren en väsentlig del. Det uppstår en kamp som i slutändan leder till att man besegrar det 

onda och familjerna går tillbaka till sina gamla liv och den ordning de levt i innan. Familjerna 

har dock en annan världsbild då de nu tror på det övernaturliga. En intressant iakttagelse i The 

Conjuring 2 är att även den institutionaliserade kyrkan är misstänksam mot att det övernaturliga 

är äkta eller inte. Det som krävs är att paret Warren ska införskaffa bevis på att det övernaturliga 

är äkta hos familjen Hodgson, vilket nästan leder till att familjen inte får den hjälp de behöver 

mot de onda krafterna. I The Conjuring blir inte den institutionella kyrkan tydlig då det endast 

är paret Warren som hjälper familjen, däremot måste de få ett godkännande från kyrkan för att 
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få utföra en exorcism. Paret Warren får ett godkännande från kyrkan, vilket kan tolkas som att 

kyrkan är medveten om övernaturliga fenomen, dock kommer godkännandet försent så 

eventuellt tar de det inte tillräckligt seriöst. Det som i slutändan skapas är en världsordning där 

övernaturliga fenomen som demoner och onda andar existerar. Detta gäller endast de personer 

som är delaktiga i hemsökelsen och resten av samhället tar istället avstånd och undviker att vara 

delaktiga då de inte vill ändra sin världsbild. Världsbilden i filmerna är en kristen-övernaturlig 

världsbild där satanism är en väsentlig del. I den kristna världsbilden ingår Gud och Satan som 

varandras motpoler där demoner och andra övernaturliga ting figurerar som kampen mellan 

motpolerna.  

 

7.2 Rädsla för att dö, dö hemskt och att inte förbli död 

Nästa kategori som kommer analyseras är rädslan för att dö, dö hemskt och att inte förbli död. 

Det filmerna bland annat gör är att bygga en rädsla för de andar som inte går vidare och även 

rädslan för att själv bli en sådan ande, vilket innebär att fokus kommer ligga på fångenskap och 

oförmågan att gå vidare. För många är det en tröstande tanke att man kan gå vidare till någon 

form av tillvaro efter döden, till exempel ett paradis eller himmelrike. När denna tröstande tanke 

spricker som en bubbla av att det finns hinder på vägen som gör att anden kan bli fast i ett 

mellanläge kan det skapa rädsla hos tittaren. Detta är ett faktum som både The Conjuring och 

The Conjuring 2 utnyttjar för att skapa rädsla, dock på två olika vis, vilket gör dem båda 

relevanta för kategorin. I The Conjuring är det en ond ande som hemsöker familjen och försöker 

ta över moderns kropp för att kunna döda barnen. Denna ande är kvar i ett slags mellanläge då 

Bathsheba tog sitt eget liv, offrade sitt barn, erkände sig som satanist och förbannade alla som 

bosätter sig på hennes mark. Detta ledde till att Bathsheba, i form av en mycket arg ande, vakar 

över huset och marken runt om huset. Där har Bathsheba sedan flera gånger besatt modern i 

kommande hushåll och offrat barnen. Huset har alltså en mörk historia och har därför ondskan 

i väggarna, det är denna ondska som sedan fäster sig på familjen Perron. Det är andens ilska 

som håller den kvar och hindrar den från att gå vidare. I The Conjuring 2 är det först en ande 

som hemsöker familjen, men den anden är inte kvar på grund av ilska eller egen vilja. Den är 

kvar för att demonen Valak har fångat den och tvingar den att hemsöka familjen Hodgson och 

då specifikt Janet. Först tolkas anden som ond men senare visar det sig att anden är rädd och 

ber om hjälp. Anden vill gå vidare men demonen låter inte anden göra det utan använder anden 

som en bricka.  
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Andarna i filmerna The Conjuring och The Conjuring 2 befrias från sin tillvaro på två olika sätt 

men det är paret Warren som befriar båda andarna. I The Conjuring är egentligen befrielse fel 

ord. Där är anden ond och har blivit så av sin ilska och därför hjälper inte paret Warren anden 

att gå vidare utan förvisar anden till helvetet. Detta kan dock tolkas som att anden går vidare 

eftersom Bathsheba var satanist redan i livet borde det vara i helvetet tillsammans med djävulen 

hon hör hemma. I The Conjuring 2 befriar paret Warren anden helt och låter den gå vidare till 

livet efter döden, genom att förstå hans budskap samt besegra demonen Valak. Andens budskap 

var att demonen höll honom fången samt en ledtråd till hur de kan besegra Valak. Lorraine 

offrar en bit av sig själv varje gång hon är delaktig i en andeutdrivning och det blir här tydligt 

att Lorraine och även hennes make Ed blir symboler för det goda i filmerna då de befriar 

familjerna från de andar som av egen kraft inte kan gå vidare. Paret Warren har en stark 

koppling till kyrkan och vid flera tillfällen i filmerna kan man märka att paret är troende, till 

exempel i The Conjuring 2 läser Lorraine i sin bibel och Ed säger vid ett tillfälle att det är Guds 

vilja att de ska hjälpa familjen som är hemsökt, vilket även innebär att de tar hand om den ande 

som hemsöker familjen. Här blir religiositeten synlig och även den en symbol för det goda, det 

kan även tolkas som ett verktyg eller vapen mot de andar och demoner som hemsöker 

familjerna. Paret Warren använder sig till exempel av bibelverser och kors för att strida mot 

andarna.  

 

7.3 Rädsla för övernaturlig ondska som är förkroppsligad och internaliserad 

Inom Cowans kategorier skulle både The Conjuring och The Conjuring 2 hamna i kategorin 

rädsla för övernaturlig ondska som är förkroppsligad och internaliserad och då mer specifikt 

besatthet och exorcism. För de som tror på någon slags god kraft, till exempel Gud, är det inte 

långt att sträcka sig till att det finns en motsatt kraft, till exempel djävulen. Mellan dessa krafter 

föreställer sig många att det är ett pågående krig och människorna är i frontlinjen och riskerar 

att bli besatta av demoner. I The Conjuring och The Conjuring 2 är det den katolska kyrkan 

som är aktiv och det är djävulens demoner eller andar efter anhängare till djävulen som kan 

besätta en människa. I The Conjuring blir det även tydligt att satanism är en verklighet, då 

Bathsheba offrar sitt barn till djävulen, erkänner sig som satanist samt hänger sig själv i ett träd, 

vilket leder till att hennes ande får kraft till att leva kvar i huset. Anden förolämpar även 

treenigheten, vilket Ed påpekar när han får veta att andens knackningar alltid är tre. När anden 

blir starkare visar den det genom att välta varenda kors som finns i huset. I The Conjuring 2 har 

man fyllt väggarna med kors i ett rum, men när demonen blir starkare visas det även här genom 
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att vända varenda kors upp och ned, vilket symboliserar att Gud inte har någon makt över 

demonen. Demonen Valaks utstyrsel kan även tolkas som en förolämpning mot Gud då 

demonen har tagit skepnad av en nunna och har ett guldigt kors runt halsen som syns tydligt. 

Däremot använder Ed ett kors mot anden som först hemsöker familjen Hodgson, vilket leder 

till att anden lider och lämnar Janets kropp för tillfället. I båda filmerna uttrycker Ed och 

Lorraine i slutstriden att de förvisar det onda till helvetet. Det filmerna gör är att erkänna att det 

finns en motsats till Gud och himmelriket, vilket är djävulen och helvetet. Filmerna skapar en 

rädsla hos tittaren genom att lyfta att det finns en ond kraft i världen och att risken finns att bli 

besatt av den onda kraften, denna rädsla förstärks även av att filmerna hävdar att de bygger på 

verkliga händelser. Däremot har både The Conjuring och The Conjuring 2 ett lyckligt slut där 

ingen människa har dött och ordningen är återställd, vilket kan tolkas som att tron på Gud är 

stark och fungerar som ett vapen mot det onda.  

Religionen används som ett vapen i kampen mellan de övernaturliga krafterna och genom en 

stark tro på det goda och Gud blir Ed och Lorraine starka i kampen mot det onda. I The 

Conjuring börjar filmen med att beskriva fallet Annabelle, där allt löste sig genom att en präst 

välsignade människorna och huset, vilket gjorde att närvaron som hemsökte dem försvann. 

Paret Warren låter en präst välsigna rummet som de placerar alla hemsökta eller fördömda 

föremål för att behålla ondskan i sakerna. Filmen börjar alltså med att lyfta kyrkans makt över 

det onda. I filmen påpekar även Ed till familjen Perron att de bör överväga att döpa sig för att 

skydda sig från den onda kraften i huset. Religionen är en källa för inre styrka och mod, men 

det är en kontrollerbar kraft. Kyrkan kontrollerar denna kraft noga och ingen exorcism får 

utföras utan kyrkans godkännande. I The Conjuring framförs kritik mot den institutionella 

kyrkan genom att exorcismen måste godkännas från Vatikanen, men godkännandet kommer 

först efter att sista kampen utförts och de redan gjort exorcismen. Även The Conjuring 2 visar 

kritik mot den institutionella kyrkan genom att kyrkan misstror familjen och att det riskerar att 

de inte får den hjälp de behöver. Det kan tolkas som kritik mot kyrkan, men religiositeten i sig 

är inte svag utan filmen lyfter den personliga religiositeten. Det är inte bara från kyrkan 

karaktärerna får sin styrka utan även från gemenskapen och glädjen de ger varandra. Detta 

betonas i båda filmerna, men speciellt i The Conjuring 2 med Janets kamp mot ensamheten. Ed 

drar även parallellen mellan att bli hemsökt av en ande och bli mobbad i skolan, han säger här 

att anden är en mobbare och tillsammans måste man stå upp för varandra. Här kopplar Ed det 

religiösa till mer sekulära symboler för att göra kampen mellan det goda och det onda mer 

begripligt för ungdomarna i filmen. I både The Conjuring och The Conjuring 2 finns det scener 
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där familjen är tillsammans där det ligger ett ljust sken över scenen som symboliserar glädje, 

lycka, värme och gemenskap. Det är bland annat från tron på varandra som man får sin inre 

styrka för att klara av sina utmaningar. Filmerna ger kritik mot den institutionaliserade kyrkan 

för att inte vara tillräckligt andlig utan handlar mest om att kontrollera de troende och lyfter 

istället styrkan från de känslor som kommer inifrån, vilket indirekt riktas mot den individuella 

andligheten. Det blir den individuella religiositeten och kraften inifrån som blir ett vapen mot 

den skrämmande övernaturliga ondskan som finns i Cowans kategori.  

 

7.4 Sammanfattning av resultat 

Analysen visar att filmerna tillhör tre av Cowans kategorier som berör religionens olika sätt att 

fungera skrämmande och tröstande i filmer. Kategorierna är rädsla för ändring i den heliga 

ordningen, rädsla för att dö, dö hemskt och att inte förbli död och rädsla för övernaturlig ondska 

som är förkroppsligad och internaliserad. Det som framstår i analysen är att det onda gestaltas 

i okontrollerbara krafter som stör världsbilden och ordningen. Dessa krafter är övernaturliga 

och tar former som andar och demoner. Ondskan symboliseras även genom de andar som är 

oförmögna att gå vidare och därför existerar i ett mellanting och spenderar sin tid med att 

hemsöka människor. Det goda symboliseras som de människor och krafter som återställer 

ordningen samt frigör de andar som är fast i mellantinget. Kampen mellan ont och gott beskrivs 

vid ett tillfälle som en mobbare som man tillsammans måste stå upp mot. Samtidigt som kampen 

beskrivs som två sidor som slåss mot varandra och människorna hamnar mitt emellan där man 

riskerar att bli besatt. Det handlar om att de båda sidorna vill åt människans själ samt få makt 

över mänskligheten, vilken naturligt går till den goda kraften men riskerar att fångas av de onda 

krafterna om de lyckas försvaga själen tillräckligt. Analysen visar även ett sekulärt samhälle 

som lyfter den individuella religiositeten och samtidigt ger kritik mot den institutionella kyrkan. 

Familjerna förnekar länge och försöker först förklara bort de övernaturliga händelserna, ända 

tills det blir för uppenbart och de måste ändra sin världsbild. Samtidigt gestaltar filmerna en 

individuell religiositet som fungerar som ett vapen i kampen mellan gott och ont.  
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8 Diskussion 

Diskussionen delas in i två delar där ena delen består av en diskussion som jämför resultatet i 

uppsatsen med den tidigare forskningens resultat. Andra delen består av en mer allmän 

diskussion kring uppsatsen, didaktisk vinkel och vidare forskning. 

 

8.1 Diskussion utifrån tidigare forskning 

Studien visar att filmerna lyfter både religion och gemenskap som viktiga i kampen mot det 

onda, men religionen kan ändå inte tolkas som ett socialt fenomen då filmerna aldrig lyfter att 

religionen sammanför människor eller att det är genom religionen man upplever gemenskap. 

Filmerna ger däremot kritik mot den institutionella kyrkan för att vara för hårt kontrollerad och 

att det påverkar de vanliga människornas delaktighet i kyrkan, med tanke på de människorna är 

nära att inte få den hjälp de behöver i filmerna. Detta speglar även en misstro från kyrkans håll 

som förstärks när de först inte tror på familjen Hodgsons övernaturliga upplevelser. Det är inte 

bara kyrkan som inte tror på de övernaturliga fenomenen utan övriga samhället tar distans och 

kategoriserar familjerna som galna, vilket blir väldigt tydligt i The Conjuring 2. Detta stämmer 

delvis överens med Margaret Miles slutsatser om Hollywoodfilmer, där religion inte visas som 

ett socialt fenomen och religiösa personer tolkas som galna och fundamentalistiska. Även om 

samhället tolkar familjen som galen så visar filmen en positiv bild av individuell religiositet. 

Det är till exempel genom den individuella religiositeten som karaktärerna vinner över de onda 

krafterna och det är här resultatet skiljer sig från Miles slutsatser. Tobias Jarls uppsats gav en 

svag bild av religiositet och religion överlag, både individuellt och institutionellt, vilket delvis 

bryter mot resultatet i denna uppsats. Här är den institutionella kyrkan svag men den 

individuella religiositeten är istället stark, vilket speglar ett sekulärt samhälle. Detta kan 

självklart bero på vilka filmer som analyseras och när filmerna är gjorda. I övrigt stämmer 

resultatet mellan Jarls uppsats och denna uppsats överens, det onda gestaltas av det som stör 

ordningen och det som är gott försöker behålla ordningen. Filmerna bygger då bland annat 

rädslan på det som skapar oordning i vårt samhälle. Filmerna visar att det övernaturliga finns 

omkring oss men det är endast vid få tillfällen det visar sig, däremot skiljer sig resultatet här. 

Jarl anser att det är synligt för de som tror men här tolkas det istället som att de som inte tror 

märker det övernaturliga om de får tillräckligt med bevis, vilket även den institutionella kyrkan 

behöver. Något som är intressant är att kyrkan själv har svårt att tro på det övernaturliga som 

händer, även om de förespråkar Gud och andlighet. Detta kan möjligtvis vara kritik mot den 
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institutionella kyrkan att den har förlorat kontakten med andligheten och endast följer 

traditioner. Tror de verkligen att Gud finns på riktigt? Tror de att mirakel kan ske på riktigt 

eftersom de är misstänksamma mot att en demon kan besätta en människa? Filmerna öppnar 

upp för många frågor rörande den institutionella kyrkan och vad som är religiositet och 

andlighet.  

Filmerna visar ett sekulariserat samhälle, vilket speglar västvärlden och stämmer överens med 

Miles slutsatser om att hollywoodfilmer bekräftar sin samtid. John S. Schultes analys av Star 

Wars och Star Trek ur ett religiöst perspektiv ger Star Trek en sekulariserad bild medan Star 

Wars gav en mer universell mytologisk bild av religiositeten. Bilden som Star Trek ger stämmer 

överens med den som finns i The Conjuring och The Conjuring 2 samt den som Miles 

förespråkar medan Star Wars skiljer sig från övriga slutsatser. Filmerna speglar ett sekulariserat 

samhälle där religionen har en privat roll samt att många tvivlar på religionen. Med tanke på att 

samhället drar sig undan och misstror familjen Hodgsons övernaturliga upplevelser saknas tron 

på Gud och djävulen i övriga samhället samt att man kritiserar den institutionaliserade kyrkan 

i båda filmerna. Det strider dock mot Helmut Hartwigs påpekande gällande att skräckfilm vågar 

bryta normer och visa strukturernas baksida. Både The Conjuring och The Conjuring 2 bekräftar 

västvärldens sekulariserade samhälle och bryter inte de normerna. Individuell religiositet ses 

som något positivt men när religionen blir dogmatisk, offentlig eller institutionell tolkas den 

som något negativt, vilket beskriver ett sekulärt samhälle.  

Anna Arnmann gjorde i sin avhandling en analys av filmen Hellraiser där en del av analysen 

riktade sig mot det religiösa. Där ansåg hon att man inte kan lägga för mycket vikt i de religiösa 

symbolerna som finns i filmen. I denna uppsats hävdas något annat, speciellt efter att analysen 

är gjord. Det ligger mycket värderingar i det mesta i en film, även om det inte är medvetet 

smyger sig mycket symbolik in omedvetet från filmskaparna. Filmerna blir som speglar av 

deras egen verklighet, världsbild och värderingar, vilket har märkts under analysen i denna 

uppsats. Då religiositeten får en relativt stor roll i både The Conjuring och The Conjuring 2 

sipprar filmskaparnas uppfattning av religionen in i filmerna. Joseph E. Bisson analyserade 

filmen Full Metal Jacket och upptäckte att under den profana ytan fanns det religiös symbolik 

och mytbildning. I The Conjuring och The Conjuring 2 är de religiösa symbolerna tydligare 

men det finns även symbolik som är mer dold, samt att de religiösa symbolerna som finns i 

filmerna inte alltid har en direkt betydelse utan kan istället fungera som kritik eller liknande. 

Till exempel så är den synliga institutionella kyrkan i filmerna kritik mot just den institutionella 
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kyrkans kontroll och makt. Bissons analys visar även den att film innehåller religiös symbolik 

som är värd att analysera.  

 

8.2 Allmän diskussion 

Både Tomas Axelsson och Clive Marsh lyfter vikten av populärkultur som en komponent i hur 

den moderna människan skapar sin andliga identitet. I tidigare forskning lyftes även 

skräckfilmen som en ungdomsgenre som kan fungera som ett medium för identifikation för 

ungdomens formlöshet under övergången från barn till vuxen. Värderingar och strukturer i 

skräckfilmer kan då påverka ungdomarna under en tid då de bygger sin egen identitet och 

strukturerar sin världsbild. Det de analyserade filmerna visar de ungdomar som väljer att se 

dessa filmer är just ett bekräftande av samhället. Samhället i västvärlden är sekulariserad där 

religiositeten har blivit en privatsak och den institutionaliserade kyrkans makt har minskat, 

vilket är precis vad filmerna visar. Däremot uppmanar filmerna till individuell tro som kommer 

inifrån, det är det som kan rädda en person från det onda. Den institutionella kyrkan kan tolkas 

som förlegad och hårt kontrollerad, en individs tro är inget man kan kontrollera utan kommer 

inifrån hos varje person. Filmerna lyfter även vikten av gemenskap mot ondskan men lyfter 

aldrig att gemenskap kan uppnås genom religion. Filmerna lägger alltså vikt på gemenskap men 

kritiserar den institutionella kyrkan vilket kan tolkas som att någon form av gemenskap är bra, 

eventuellt religiös gemenskap, men det ska inte ske genom måsten, makt och regler som i den 

institutionella kyrkan, istället ska gemenskapen växa fram från individerna. Även om 

bibelverser och kors fungerar som vapen i kampen mellan gott och ont är det styrkan och tron 

inifrån individen som måste växa fram och bli stark för att man ska kunna bekämpa det onda.  

Populärkultur påverkar en persons identitet och världsbild. Skulle det vara lämpligt att lyfta in 

skräckfilm i religionsundervisningen? Många skulle nog svara nej på den frågan då mycket av 

innehållet är just skrämmande och många kan tycka att det är jobbigt att se sådana filmer. 

Däremot behöver inte filmen visas i klassrummet för att vara en tillgång för undervisningen. 

Filmerna påverkar en människa och bör därför även uppmärksammas för eleverna. Genom att 

lyfta in en studie av en film och presentera den för eleverna kan ett ypperligt tillfälle skapas för 

att introducera ett sådant område. Utifrån det kan man låta eleverna själva eller i grupp analysera 

filmer ut ett teologiskt perspektiv för att se hur filmerna speglar samhället och vilka andra 

värden de kan utläsa.  Ett sådant arbetssätt skulle uppfylla de övergripande målen ”…kan 

använda sina kunskaper som redskap för att formulera, analysera och pröva antaganden och 
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lösa problem”33 samt ”…kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra och känna tillit till sin egen förmåga”34. I religionskunskapens mål uttrycks det att 

eleverna ska få chansen att utveckla förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån 

olika tolkningar och perspektiv samt kunskaper om människors identitet i relation till religioner 

och livsåskådningar.35 Film som berör religion eller är en spegel av samhället är en tolkning av 

en livsåskådning och religion. Det eleven här får göra är att analysera denna tolkning som finns 

i filmen, samt hur denna tolkning skulle kunna påverka en människas identitet eller världsbild. 

I kunskapskraven för religionskunskap 1 uttrycks det att ”Eleven ger några exempel på hur 

identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna 

relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser”36 vilket är kopplat 

till religiositeten i filmernas möjlighet att påverka tittarnas identitet. 

Något som jag, som van skräckfilmstittare, länge har funderat över är varför det oftast är ett 

gott slut i övernaturlig skräck där religionen har en central roll medan det i slasher/splatterfilmer 

har ett ont slut. I övernaturlig skräck övervinner man det onda och där tar det slut, det händer 

även att ingen dör eller att väldigt få dör. Det blir ingen uppföljare på samma demon eller ond 

kraft utan demonen blir totalt slagen i filmen. Självklart finns det undantag och övernaturliga 

skräckfilmer får uppföljare där det är samma demon eller ande som utspelar sig antingen efter 

eller innan den första filmen. I en slasher/splatterfilm slår man mördaren för stunden, men det 

är inte ovanligt att det blir en uppföljare som bygger på samma mördare. Det är även vanligt att 

merparten av personerna dör. Då kommer man till frågan varför en skräckfilm med 

övernaturliga inslag och religionen som en central del oftare har ett gott slut? Har den filmen 

ett behov av att visa styrkan hos religionen och tron där det onda inte får vinna över det goda? 

Först skulle man eventuellt kunna undersöka om detta är en iakttagelse som stämmer och om 

den stämmer kan man undersöka orsaker till varför sluten skiljer sig mellan olika typer av 

skräckfilmer.  

Studien skulle kunna utvecklas genom att man kan intervjua flera tittare om deras reaktioner 

och tolkningar av filmerna. Dessa studier skulle även vara intressanta i större skala där man 

analyserar filmerna ur ett liknande perspektiv som denna uppsats. Ur ett större antal filmer kan 

man antingen bekräfta liknande funktioner samt kampen mellan gott och ont, eller få ett resultat 

som skulle skapa fler kategorier gällande religionens funktion. Där är Douglas E. Cowan ett 

                                                           
33 Skolverket, Läroplan för Gymnasieskolan, 2011, s. 9 
34 Skolverket, Läroplan för Gymnasieskolan, 2011, s. 9 
35 Skolverket, Läroplan för Gymnasieskolan, 2011, s. 137 
36 Skolverket, Läroplan för Gymnasieskolan, 2011, s. 139 
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exempel på en studie som kategoriserat upp religionens funktion. Det skulle även vara intressant 

att göra en studie i större skala om skräckfilmstittares reaktioner och tolkningar på specifika 

filmer. 
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