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Syftet med studien är att jämföra framställningen av skräck i originalversionen och 

nyinspelningen av skräckfilmen IT. Med en semiotisk innehållsanalys analyserar vi 

framställningen av antagonisten och effekter i valda scener från båda filmerna. Materialet som 

studeras är fem nyckelscener från respektive version. Studiens syfte är att jämföra hur 

framställningen av skräck har förändrats i filmerna samt få en djupare förståelse hur synen på 

skräck i dagens samhälle kan utgöra en faktor i förändringen. För att komma åt denna struktur 

används teorier angående ideologiteori, representationsteori och semiotisk teori. Metoder vi 

använder är semiotik som metod och analyser av effekterna i film. Med en semiotisk jämförelse 

av de valda scenerna och framställningen av antagonisten kan vi besvara studiens 

frågeställningar. 

Analysen har genomförts med en semiotisk denotation av handlingen följt av en djupare 

jämförande analys. Studiens resultat visar att det finns både likheter och även stora skillnader 

mellan de valda scenerna. Eftersom det är en sådan stor skillnad på miljön och ljussättningen 

mellan alla nyckelscener så får man en känsla av att det krävs mer för att bli rädd idag än vad det 

var på 1990-talet när allt var soligt och fina miljöer. Den äldre versionens monster skulle kunna 

associeras med stereotypiska monster samtidigt som den senare versionens monster var mer 

främmande och nyskapade. Antagonisten skiljer sig drastiskt från versionerna och visar tydligt att 

det krävs mer effekter och övernaturliga fenomen för att bli räddare idag.

Sökord: Semiotik, IT, Pennywise, skräck, innehållsanalys, Stephen King, antagonist
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The purpose of the study is to compare the production of horror in the original version and the 

new recording of the horror movie IT. With a semiotic content analysis, we analyze the 

production of the main antagonist and effects in selected scenes from both films. The material 

that we use in this essay is five key scenes from each version. The purpose of the study is to 

compare how the representation of horror has changed in the films and to gain a deeper 

understanding of how the view of horror in today's society can be a factor in the change. To 

access this structure, theories of popular culture, representation and semiotics are used. Methods 

we use are within semiotics and analysis of the effects in movies. With a semiotic comparison of 

the chosen scenes and the preparation of the antagonist, we can answer the study's questions.

The analysis has been conducted with a semiotic denotation of the action followed by a deeper 

comparative analysis. The study results show that there are both similarities and even large 

differences between the selected scenes. Because there is such a big difference in the environment 

and the lighting between all key scenes, one gets the feeling that more is needed to be afraid 

today than it was in the 1990s when everything was sunny and nice. The older version's monsters 

could be associated with stereotypical monsters while the later version's monsters were more 

strange and innovated. The antagonist drastically differs from the versions and clearly shows that 

more effects and supernatural phenomena are required to be more savage today.

Keywords: Semiotic, IT, Pennywise, horror, content analysis, Stephen King, antagonist
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1. Inledning  

I dagens samhälle är det vanligt med nyinspelningar eller reproduktioner av redan existerande 

filmer. Varje år blir filmer i olika genrer inspelade på nytt med nya regissörer och nya skådespelare 

fast med samma handling. Inom skräckfilm finns ett flertal reproduktioner av äldre filmer. Några 

exempel på dessa är Texas Chainsaw Massacre (1974 och 2003) The Omen (1976 och 2006) och 

Carrie (1976 och 2013). Det finns olika sätt att göra en reproduktion på, vissa av dem kopierar scen 

för scen från originalet samtidigt som den behåller samma titel. Ett exempel är filmen “Psycho” från 

1998 som är en reproduktion av Psycho från 1960. I vissa reproduktioner byts titeln till något nytt 

och den nya versionen kan även vara annorlunda i handlingen. 

Louis Althusser (2009) forskar inom ideologiteori vilket är relevant då analyser av populärkultur 

görs. I flertal skräckfilmer finns det med minst en antagonist vilket även kan definieras som 

motståndaren hur övriga karaktärer. I de filmer det är tydligt vem antagonisten är antas tittaren bli 

skrämd för denna utifrån ett system av representationer som bestämmer vad tittaren ska tycka och 

tänka. Nyinspelningar av skräckfilmer innehåller ofta samma karaktärer och grundar sig på samma 

handling. Trots detta kan framställningen av skräcken ha förändrats olika mycket beroende på antal 

år mellan filmatiseringarna och hur samhället förändrats under tiden.

År 2017 hade skräck/ actionfilmen “IT”regisserad av Andy Muschietti premiär på bio. Filmen har 

fått mycket uppmärksamhet, bland annat i sociala medier (IMDB, 2017). Detta är en nyproduktion 

av en så kallad klassisk skräckfilm. Den är baserad på en bok från 1986 som är skriven av Stephen 

King. Historien har tidigare filmatiserats år 1990 och blev då regisserad av Tommy Lee Wallace. 

Filmen utspelar sig i staden Derry, USA, och handlar om hur invånarna sätts i skräck eftersom flera 

barn mystiskt försvunnit och sedan mördats (Cassady, 2017). En grupp med barn får genom 

historien möta sina rädslor då de träffar mördaren som ligger bakom morden. Mördaren går under 

namnet Pennywise och är en demon som kommer till liv vart 27:e år och dödar barn. Pennywise 

som antagonist, alltså den främste motståndaren i filmen, står för all skräck och lyckas genom sina 

byten av olika skepnader skrämma alla barnen utifrån deras personliga rädslor. (IMDB, 2017).

Denna studie kommer att analysera hur framställningen av antagonisten har förändrats i den äldre 

och nyare filmen. Målet är att få fram hur synen på skräck har förändrats mellan filmerna och 

därmed mellan åren de producerades. Det är intressant att undersöka demonen eftersom den speglar 

flertal olika skepnader under varje film. Utifrån perspektivet ideologiteori är det relevant att se om 

bilden av vad vi är rädda för har förändrats genom åren. 
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2. Bakgrund 

Begreppet populärkultur presenteras och redogör dess betydelse för att hänga med i kommande 

kapitel.Vi kommer även presentera vad en skräckfilm är och vad det innebär, eftersom filmerna i 

analysen går inom genren skräckfilm. Efter detta kommer en sammanfattning angående en av 

tidernas största skapare av populärkultur inriktat på skräck och även skaparen till denna studiens 

material, Stephen King. Slutligen kommer bakgrundsinformation angående rädslor i dagens 

samhälle.

  

2.1  Vad är populärkultur? 

Populärkultur är ett väldigt svårt begrepp att definiera men man kan konstatera att det både 

uttrycker och formar allmänhetens känslor, attityder och livsstilar. Det finns en rad olika sätt att 

strukturera fältet beroende på i vilket sammanhang populärkultur begreppet används och vad det 

ställs emot (Lindgren, 2009). Populärkultur definieras tillsammans med elit - och masskultur som 

finkultur och måste hanteras väldigt varsamt. Beroende av vilket teoretiskt ramverk man ska utgå 

ifrån finns det olika definitioner. Masskulturkritikernas och postmodernismens 

populärkulturbegrepp är två olika typer av populärkultur. Lindgren refererar till en bok skriven av 

Dick Hebdige att det vi kallar populärkultur är en uppsättning med tillgängliga artefakter, så som 

filmer, skivor, kläder, transportmedel och så vidare. Man skulle kunna, enligt Lindgren (2009), se 

det som en sorts kultur som ska nås till så många som möjligt. 

Populärkultur är en kultur som många uppskattar, den utgörs av sådant som många uppskattar och 

ger det folket vill ha. Den är även lättillgänglig eftersom den bygger på enkla och vardagliga 

framställningar som en stor grupp människor kan identifiera sig med. Om en film eller en cd-skiva 

ligger på toppen av vad människor gillar kan det räknas som populärkultur, men enligt 

kvantitetkriterierna så är det långt ifrån tillräckligt när det gäller att just definiera populärkulturen. 

En film som ligger på tredje plats så definieras den fortfarande som populärkulturell, och därför har 

kvantitetskriteriet sina uppenbara brister. När en yttring sätts i relation till en marknad och 

ekonomiska överväganden görs talas det om populärkulturellt. Populärkultur är alltid i någon form 

av bemärkelse kommersiellt. Ett sätt att ringa in populärkultur är att betrakta den som kulturen som 

inte kunde uppfylla kraven för att vara finkultur. För att veta om en kultur kan nå upp till kraven 
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införs ett kvalitetskriterium och slutar med att populärkulturen blir den kultur som konsumeras av 

dem som inte har någon förmåga att förstå eller uppskatta finkulturen (Lindgren, 2009). 

2.2  Skräckfilm

Skräckfilm är en av många genres inom film och går ut på att skrämma eller chockera sin publik 

genom att konfrontera den med något okänt, övernaturligt eller tabubelagt. Vanliga skepnader som 

är visade i skräckfilmer är monster, spöken och seriemördare. Begreppet skräckfilm kommer 

ursprungligen från USA och skräckfilmens historia sträcker sig från 1930 till idag.  Filmbolaget 

Universal fick framgångar med titlar som “Mysteriet Dracula” och “Frankenstein” (båda från 1931). 

Under 1960-talet förändrades genren radikalt med banbrytande filmer som “Psycho” (1960) och 

“Rosemarys Baby” (1968). Filmer som dessa fokusera mer på skräck i vardagsmiljöer än klassiska 

monster som Frankenstein och Dracula.

Originalversionen av filmen IT kom ut 1990. Under denna tid dominerade skräckfilmerna med 

tendenser som självironi, inslag av moderna myter och intertextuella lekar. Exempel på andra filmer 

som kom ut under denna tid är filmserien Scream (1996; uppföljare 1997, 2000 och 2011). Under 

millenniumskiftet blev asiatisk skräck internationellt storsäljande. Under senaste åren har 

dokumentärt baserade lågbudgetfilmer, alltså filmer inspelade med videokamera med låg budget, 

främst från USA revolutionerat skräckgenren. Exempel på sådana lågbudgetfilmer är filmserien 

Paranomal Activity (2007; uppföljare 2012, 2011, 2012 och 2014) (Tapper u.å.).

2.3  Stephen King 

Stephen King är en amerikansk författare som föddes 1947. Han debuterade med romanen Carrie 

som kom ut 1974 (Holmberg u.å). Boken blev en succé och sålde bra bland dåtidens publik; 

välutbildade medelklasskvinnor (Gary Hoppestrand och Ray. B Browne, 1987). Sedan dess har han 

utvecklats till en av samtidens mest lästa och mångsidiga författare. Enligt Gary Hoppestand var 

han en av dem som var med och förändrade genren skräck under 60-70 talet. Han och andra 

författare, exempelvis Ira Levin och William Peter Blatty, lyckades förändra skräcken från klassiker 

som Dracula, Frankenstein och varulvar till historier i stadsmiljöer med mer fokus på vardagliga 

livet. Kings miljöer är hämtade från den amerikanska småstaden och förorten och han är en 
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framstående skildrare av den amerikanska medelklassens livsstil, grundsyn och växande otrygghet 

(Holmberg u.å.).

Förutom sina böcker och filmer har King skrivit viss forskning angående skräck. Mycket av hans 

forskning fokuserar på publiken och deras relation till skräckfilm. I texten “Why we crave horror 

movies” undersöker King varför vi som publik utsätter oss för skräck. King kommer fram till flera 

faktorer som förklarar varför vi frivilligt kollar på skräck. Han jämför det med att åka karusell. Vi 

åker karusell för att visa att vi vågar och för att få en speciell känsla. Samma faktorer är anledningar 

till att vi tittar på skräck: vi vill bevisa att vi vågar och vi vill även få en speciell känsla. Slutligen 

konstaterar han att vi kollar på skräckfilm för att det är roligt. Han anser dock att vi upplever det 

som roligt på ett speciellt sätt. För att förtydliga är det i hans mening skillnad på upplevelsen av 

roligt när man tittar på en skräckfilm från exempelvis upplevelsen av roligt när man tittar på en 

komedifilm (King u.å.).

2.4  Rädslor i samhället 

Alla är vi rädda, men det finns olika sorter av rädsla. Jochum Stattin (1990) skriver i sin bok att han 

vill genomföra en undersökning som beskriver rädslans kulturella och sociala organisation. Det vill 

han göra genom att beskriva rädsleuttrycken form och olika gestaltningar samt beskriva respektive 

kulturs rädslor. Det finns olika synonymer till rädsla vilket är viktigt att känna till, till exempel 

ångest och panik. Viktigt att veta är att ångest inte betyder samma sak som rädsla, utan är mer att 

det känns som en hotande föraning om vad som skulle kunna hända. Rädsla i Stattins studie har mer 

att göra med att det är en känd orsak av obehagskänslor, att man vet ganska exakt vad det är som 

man känner obehag av.

Det finns olika typer av rädslor, och hos spädbarn finns det en naturlig rädsla för till exempel höga 

ljud, plötsliga rörelser med mera. Dessa rädslor kan tolkas som en naturlig biologisk 

överlevnadsreaktion. Man menar att det förekommer rädslor för vissa djur, hundar och större 

rovdjur, utöver den tid då dessa djur faktisk var ett hot för människan. Naturrädslan är något som 

har funnits sen länge tillbaka, då man var rädd för växter, djur, varelser och väsen som särskilda 

tidpunkter och platser. Man påstod att under vissa tider på dygnet kunde övernaturliga väsendena 

komma fram. Olika typer av djur som kan orsaka rädsla är getingar, ormar, spindlar vargar med 

mera. Det finns både större och mindre djur såsom småkryp, då man känner obehag av deras 

förmåga att krypa och kan ibland föra med sig smittor. En rädsla som var större förr var att man inte 
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hade den kunskap om vissa djur, vilket representerade obehagligt främmande. I dagens samhälle 

kommer vargskräcken från 1800-talet då man ansåg vargen som som mycket blodtörstig och för 

människan ett farligt djur. Men varför var man så rädd för vissa djur och växter? En förklaring kan 

vara att det inte passade in i människor uppfattning om hur världen är skapad och brist på kunskap 

(Stattin, 1990). Stattin kommer fram till att skillnaden mellan skräcken förr och nu är inte så stor. 

Skräcken är fortfarande densamma för de osynliga och okända men dess orsak och uttryck har 

förändrats. 

Skräckfilm har genom åren kopplats till aktuella samhällsproblem. Teorin angående samhällsliga 

rädslor framtagen av David J. Skal säger att publikens rädslor för händelser i samhället bidrar till 

kommande filmatiseringar kring skräck. Exempelvis var det vanligt med filmer om övernaturliga 

monster på grund av samhällets rädslor för “the nuclear booking man” under 50-talet. Zombier blev 

populärt under vietnamkriget som pågick under 60-talet. “A nightmare on Elm-street” blev 

inspirerat av watergate- skandalen under 70-talet och under modern tid blir serier som “the walking 

dead” populära på grund av samhällets rädslor för “viral fears”. Brian Handwerk skriver om en 

händelse som skapade samhällsliga rädslor i samhället, nämligen jordens undergång år 2012. Det 

var mayaindianer som förutspått. Effekten av detta blev att populärkultur inriktad mot 

naturkatastrofer börja dyka upp. Exempel på detta är filmen “2012” som kom ut tre år innan den 

planerade katastrofen (Handwerk, 2009). 

I dagens samhälle påverkas även människan otroligt mycket av musiken. Stefan Koelsch (2013) 

säger i sin forskning att när musiken når hjärnbarken blir vi medvetna om musiken, vilket leder till 

förbindelser med motoriska nerver. Utan att vi är helt medvetna om det väcks det olika känslor 

beroende på vad det är för sorts musik. All musik väcker ett område i hjärnan som kallas för ytliga 

amygdala och är den del av hjärnan som spelar en stor roll för känslor. Det är oftast den glada 

musiken som väcker glädje eller lycka (Koelsch, 2013).
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3. Syfte och frågeställning  

Här presenteras det vad studien kommer att undersöker samt syftet och de frågeställningar som 

ligger till grund för resultatet. Det kommer besvaras i analyskapitlet samt i slutdiskussionen. 

3.1  Syfte 

Med denna studie vill vi undersöka hur antagonistens skepnader har förändrats över tid och om det 

krävs mer för att bli rädd idag. Båda versionerna av filmen IT (1990 och 2017) är enligt André 

Svensson (2017) läskiga med en obehaglig antagonist. Enligt honom kan den äldre versionen 

klassas som psykologisk skräck, samtidigt som den senaste versionen är mer visuellt läskig. Det vi 

tycker är intressant med filmen IT är att antagonistens framställningar, vilket står för all skräck i 

filmerna, skiljer sig åt i respektive film. Vi vill med denna studie jämföra skepnaderna mellan 

versionerna från 1990 och 2017. Studien kommer genomföras med en semiotisk analys och med 

semiotik som teori och ideologiteorin som teoretiska utgångspunkter. Målet är att få en djupare 

förståelse i hur synen på skräck förändrats över tid. 

3.2  Frågeställningar 

-  Hur framställs antagonisten i respektive version av filmen IT? 

-  Vad finns det för skillnader och likheter mellan versionerna? 

-  Kan antagonistens olika skepnader kopplas till ideologiteori? 

3.3 Avgränsning  

Vi kommer analysera scener från originalfilmen IT från 1990 och scener från nyinspelningen av 

samma produktion från 2017. Originalfilmen är regisserad av Tommy Lee Wallace och har delats 

upp i två delar, IT del 1 och IT del 2. Vi har valt att endast analysera scener från den första delen 

bland de två versionerna. Anledningen till detta är att versionen från 2017 inte innehåller båda 

delarna. Nyinspelningen, regisserad av Andy Mushietti, representerar första delen av den tidigare 

utgåvan. Vi har även valt att analysera fåtal scener och inte hela filmerna. Detta val gjordes för att 

minska mängden material och för att lyckas få mer djup på analysen och de valda scenerna. För att 
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veta vilka scener vi skulle välja ställde vi vissa krav. För det första så skulle en av barnen från 

’’loser club’’ vara med och för det andra var Pennywise tvungen att vara med i skepnad som clown 

eller i en av barnens rädslor.
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4. Forskningsöversikt  

Detta kapitel presenterar den tidigare forskningen som gjorts kring det ämnen vi valt. Vi fokuserar 

på forskning kring skräck och forskning kring jämförande skräck. Även har valt viss forskning 

kring clowner för att förstå vad antagonisten framställer.

När det gäller forskning om skräck finns det olika vinklar och riktningar till vad man vill analysera. 

Dels har vi hittat forskning angående inspelning av film vilket kommer presenteras i kommande 

stycken. Det har även gjorts forskning angående jämförande skräck. Denna forskning innebär att 

skräckfilmer har jämförts i olika studier. Antingen har originalversioner jämförts med 

nyinspelningar eller så har olika skräckfilmer jämförts med varandra. Även detta kommer 

presenteras i kommande stycken. 

4.1  Forskning om skräckscener 

Eduardo Dominguez (2012) har skrivit en rapporten där han analyserar genren skräck och fokuserar 

på olika stadier av skräck som tittaren reagerar på. Hans forskning har resulterat i fem olika stadier 

av skräck. Dessa stadier kan anses bygga upp en typisk skräckscen. Han använder sig av de fem 

stadierna för att analysera några utvalda skräckfilmer. Målet med analysen är att  försöka hitta 

likheter mellan skräckfilmerna och deras olika scener. Exempel på filmer han analyserar är “Dawn 

of the Dead”, “Scream”, “The Exorcist” och “Jaws 4: The Revenge”. Resultatet av analysen blev, 

enligt Dominguez, väldigt lyckat. De fem valda stadier vad användbara när han undersökte vilka 

filmer som innehöll olika stadier av skräck. Med flertal testgrupper lyckades han dra slutsatsen att: 

 

“..the ideals of TERROR above HORROR above REPULSION might have an objective 

claim and could actually be directly related to the successfulness of a film” (Eduardo 

Dominguez, 2012).  

Han tipsar om vidare forskning genom att öppna för ytterligare analyser med fler testgrupper 

(Dominguez, 2012)

I analysen “Camera Work in Horror Movies” skriver författarna Heimdahl, Kanematsu, Tsuruta etc. 

(2016) att de har valt att analysera en film, “A tale of two sisters”. I deras analys har de använt sig 

av Dominguez fem stadier av skräck. Deras fokus ligger på kameravinklar och bildval när det gäller 
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inspelningen. Resultatet blev, precis som Dominguez forskning, att de fem stadierna av skräck var 

användbara vid analys av skräckfilm. Meningen med deras forskning är att inspirera andra till 

vidare forskning. De uttrycker i sin slutsats att kommande forskning kommer kunna analysera mer 

än en film med samma metod de använt sig av (Heimdahl et. al. 2016).

4.2  Forskning om jämförande skräck  

Det har gjorts studier som jämför originalversioner och nyinspelningar av skräckfilmer. I en artikeln 

analyserar Ryan Lizardin (2010) nyinspelningar av slasher-skräckfilmer från 70- och 80- talen som 

kom under 2000-talet. I artikeln jämför han hur nyinspelningarna liknar originalversionerna. Han 

studerar även om hur filmerna kan kopplas till nutida kulturella problem. En annan punkt Lizardi 

vill undersöka är om de nya versionerna har samma ideologiska betydelse än de som spelades in 

under en annan tidsperiod. I hans analys ligger fokus mest på två filmer och deras originalversioner 

och nyinspelningar. Filmerna är The Texas Chainsaw Massacre (1974 och 2003) och The Last 

House on the Left (1972 och 2009). Resultatet blev att nyinspelningarna visar en påfallande 

ideologisk kontinuitet, men på ett mer överbetonat och stiliserat sätt jämfört med originalfilmerna. 

Enligt Lizardi innehåller originalversionerna av filmerna samma teman såsom brutalt våld och 

misogyni (hatisk attityd mot kvinnor), vilka har förstärkts i de nya filmerna. I och med detta menar 

han att nyinspelningar undergräver en progressiv utveckling av maktstrukturer (Lizardin, 2010).

I en analys skriven av Valerie Wee (2011) jämförs de olika filmproduktionerna av “The Ring”. 

Originalversionen är japansk och heter “Ringu” (2010) och den har på senare år spelats in på nytt i 

Hollywood och gått under namnet “The Ring” (2011). Wee kommer fram till att respektive film har 

påverkats av historiska, sociokulturella och moderna traditioner inom landets kultur. Filmerna har 

liknande element men skiljer sig även åt på flera plan. I båda versionerna är monstret en kvinnlig, 

övernaturlig varelse som är ute efter hämnd. I den japanska versionen finns det, enligt analysen, en 

känsla av mystik och även en känsla av att något är övernaturligt och overkligt. Enligt Thomas 

Rinner, en japansk konstkritiker, är det typiskt att man i japansk filmkultur lämnar handlingen i film 

öppen för fria versioner. Versionen från Hollywood bygger mer på realism och klarhet, då den 

istället för att lämna plats åt tittarens fantasi bestämmer hur handlingen ser ut. Det finns mer av en 

förklaring till varför händelser inträffar och det läggs mindre vikt på att det är overkligt (Wee, 

2011).
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Joe Tompkins har i sin forskningsartikel (2014) gått in på nyproduktioner av äldre skräckfilmer. 

Forskningsartikeln analyserar varför det görs nyproduktioner ur ett industriellt praxis. Han 

analyserar främst filmen “Halloween”(1978) och dess nyproduktion. Resultatet av analysen visade 

att filmbolagen inte alltid gör nya produktioner för att gå med större vinst än vad de gjorde under 

tidigare produktion. Den visar att nyproduktioner snarare görs för att behålla sin publik och inte 

tappa de tittarna som kollade på den tidigare versionen (Tompkins, 2014).

Sabine Tan, Peter Wignell och Kay L. O’Halloran har skrivit forskning angående jämförande 

skräck. De har i sin forskning jämfört framställningen av samma historia i bokform, på teater och på 

film. För att genomföra analysera har de använt sig av multimodal semiotisk analys. De har gått in 

på båda valda medier och analyserat bland annat tal, musik, ljud, ljus, rekvisita och kameravinklar. 

Materialet i analysen består av novellen The woman in black skriven av Susan Hill. Bland 

materialet finns även en videoinspelning av samma novellen framförd som teater och en 

filmatiseringen av novellen. Filmatiseringen är från 1989. Resultatet av analysen blev att det finns 

flertalet skillnader mellan de olika framställningarna av samma historia. Novellen kan med sin text 

skapa en mystik och låter läsaren bilda en egen bild av hur historien visas rent visuellt. 

Teaterframträdandet använder sig av, tvärtemot novellen, mycket semiotiska element för att locka 

tittaren. Det är inte lika öppet för tittaren att skapa en egen uppfattning av historien. I teatern är det 

viktigt att individerna i pjäsen lyckas engagera publiken, eftersom att det ligger mycket ansvar på 

dem att lyfta pjäsen. Semiotiken används som mest i filmatiseringen av novellen. Med tekniska 

verktyg lyckas filmatiseringen skapa semiotiska element som varken novellen eller teatern lyckats 

med (Tan, 2016). 

4.3  Film som påverkar samhället 

Michael Tapper (2011) skriver i sin doktorsavhandling att var sjätte film som görs är på svenska och 

är en deckare. Detta flöde av kriminalfiktion påverkar både bilden av Sverige och synen av polisen. 

Tapper har i sin avhandling stil studerat flera svenska deckare och polisfilmer. Filmer som Beck, 

Wallander och liknande speglar inte bara vårt samhälle, utan det samhället påverkas, framförallt 

synen av polisen. I USA händer det samma sak. Där pratar sociologer om ’’the Dirty HArry 

problem’’ och är att poliser influerats av Clint Eastwoods karaktär och bemöter varje situation med 

en aggressiv attityd och med ett draget vapen. Det skapar bara mer konflikter än vad det löser 

(Tapper, 2011).
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När det kommer till att skapa film är det många regissörer som väljer en stad utifrån 

bekvämligheten. Om man ska filma en biljakt eller om man behöver en stor yta för en folkmassa, 

det är några av de sakerna man ska ha i tanke när man väljer plats för inspelningen. Gkritzali, 

Lampel och Wiertz (2016) skriver i sin avhandling att regissören Woody Allen menar att städer har 

en personlighet som måste användas på rätt sätt. Man vill hitta städerna som är med i berättelsen 

annars är det bara en film som du ser på tv. Woody Allen har gjort en serie filmer där han är i sina 

favoritstäder, och en av dem är framförallt Paris. Han argumenterar för att Paris har en viss resonans 

för amerikaner och att de är genomsyrad av Hollywoods myter om Paris och dess romantiska stad. 

Trots att han är medveten om hur staden Paris verkligen är som stad, är han inte immun mot de 

myter som finns och han var inte blyg med att använda staden i sin film och dess effekter i 

Midnight in Paris (Gkritzali, Lampel och Wiertz , 2016).

Att Paris är en plats vet alla, men i miljontals ögon är det även en väldigt mysig och romantiskt 

plats. Gkritzali, Lampel och Wiertz (2016) citerar en av deras respondenterna i deras 

undersökningen där respondenten säger att Paris är kärlekens stad och att detta är på grund av 

Hollywood som personer får denna bild. Författarna påpekar att filmer producerade av framförallt 

Hollywood skapar myter och stereotypa bilder av olika plaster genom att skilda exceptionella 

individer och olika exotiska platser. Detta gör dem för att få plasterna att verka mer spännande och 

intressanta, vilket leder till att det blir en stereotypisk bild av plasten (Gkritzali, Lampel och 

Wiertz , 2016).

4.4  Diskussion om forskningsöversikt 

Området skräck är ett väl forskat område och vår valda forskningsöversikt är endast en liten del av 

området. Det har även gjort mycket jämförande studier när det gäller film. Många som jämför äldre 

inspelningar med nya inspelningar lägger fokus på genus och skillnader mellan olika karaktärer i 

samma film. Vi hittar inte lika mycket forskning som lägger fokus på hur skräcken har förändrats 

mellan samma filmer eller hur skräcken har förändrats mellan samma karaktär i olika filmer. I vår 

undersökning ämnar vi ta del av några forskningar som nämnts i föregående stycken. Eftersom 

mycket är gjort utifrån historiska aspekter eller med ett genusperspektiv kan vi inte använda oss allt 

för mycket av viss forskning, men Eduardo Dominguez (2012) forskning om de olika stadier av 

skräck kommer att inspireras.
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Gkritzali, Lampel och Wiertz (2016) forskning kommer vi diskutera mer längre fram i uppsatsen 

och dra slutsater från våran egna analys om hur man som åskådare påverkas av filmen. 
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5. Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel redovisas de teorier som studien har sin grund i. Vårt område finns inom 

populärkultur. Vidare in i området har vi valt att fokusera på semiotik, representation och 

ideologiteori. 

5.1  Semiotisk teori 

Semiotiken kan även kallas teckenläran. Det kan vara både teori och metod. Inom semiotiken 

studeras tecken och deras användning med fokus på mänsklig kommunikation (Bergström 2015, 

21). I grunden handlar teorin om att vi människor har möjligheten att använda bilder, texter och 

visuella uttryck som budskap. Vi använder oss av något som skapats för att kommunicera med 

andra. Semiotiken inkluderar allt från själva produktionen, användandet av tecknet samt vårt sätt att 

tyda och tolka tecknet. Vår artefakt, det vill säga det konstnärliga föremål vi skapar, blir ett 

meddelande till läsaren, åhöraren eller betraktaren (Hansen & Machin, 2013). Nedanför har vi 

sammanfattat viss forskning från tre av de största namnen inom området; Ferdinand de Saussure, 

Charles Sanders Peirce och Roland Barthes.

Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure va en schweizisk, fransktalande lingvist. Han grundade en av de två aktuella 

semiotiska traditionerna under 1900-talet. Denna kallade han för semiologi.  Han kom fram till att 

ett tecken består av dels ett materiellt uttryck (signifier) och dels ett imateriellt uttryck (signified). 

Ett tecken kan vara uppbyggt av exempelvis figurer, streck eller punkter men det får en mening då 

det avkodas med en viss kod. Man kan säga att koder är konventionella system som binder uttrycket 

met ett speciellt innehåll och kan efter detta sortera tecknen i grupper (Bignell, 2002). Det är dock 

inte bara ord som kan klassas som tecken. Andra exempel på tecken är bilder, kartor, diagram och 

gester. Alla dessa går analysera med en semiotisk analys. Saussure kommer även fram till att ett 

språksystem består av skillnader mellan element och relationer. Likhet och skillnad, sammanhang 

och opposition är grundrelationer som bygger upp strukturen mellan element som ska utforskas med 

semiotiken som redskap. Det finns olika typer av likheter och skillnader. Semiotiken skiljer mellan 

det som kallas sygmatiska och paradigmatiska sammanhang. Med andra ord skiljer semiotiken 

mellan grupper (eller strukturer) av element i de aktuella utsagorna, syntagm, och grupper av 
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element i det bakomliggande systemet, paradigm (Kjorup, 2004) Dessa sammanhang är bra 

analysredskap då film analyseras. Sygmatiska tecken är de tecken som är beroende som kommer 

före eller efter dem i en sekvens för att få mening. Exempelvis kan scener i film tolkas annorlunda 

beroende på vilken scen som visats innan eller vilken scen som kommer visas (Rose 2007:84)

Charles Sanders Peirce 

Soren Kjorup har i sin bok “Semiotik” (2004) skrivit om Charles Sanders Peirce och hans teorier. 

Han var en amerikans filosof och semiotiker och grundade en av de två aktuella semiotiska 

traditionerna under 1900-talet. Han ansåg att allt kan tolkas som tecken och kallade sin lära för 

semiotik. Han såg teckenbergeppet som centralt för kunskapsteoretiska och metafysiska 

problemställningar. Det han ät mest känd för är grundandet av hans tredelade teckenbegrepp; 

representamen, föremål och interpretant. Representamen är aukustiska, grafiska eller på annat sätt 

materiella “teckenbäraren”, föremål är det som ett tecken står för och interpretant är den “tanke” 

som förstår att att en given teckenbärare står för ett givet föremål.  Han grundade även ett system 

med tre olika typer av tecken utifrån deras förhållanden till föremål; symbol, index och ikon 

(Kjorup, 2004) Ikonerna kommunicerar med hjälp av likhet, alltså att bildernas innehåll stämmer så 

pass väl överens med verkligheten att vi direkt kan se vad den föreställer/betyder. Symboler är 

tecken vi måste lära oss tolka eftersom de inte liknar eller har något samband med det den 

representerar. Index är tecken vi kan tolka baserade på olika logiska samband (Hansen & Machin, 

2013).

Roland Barthes

Roland Barthes har skrivit boken “Mythologies” vilket är en bok innehållande semiotik och 

marxistisk teori. Barthes var en teoretiker som haft stor betydelse i semiotik inom området 

konsumentkultur. Vi kommer främst använda oss av Barthes teorier kring semiotiken. Han delar in 

tecken i tre olika grupper. De grupperna är symbol, ikon och index. Ett index handlar om orsak-

verkan vilket innebär att en händelse sker på grund av att något annat har hänt. Kjorup ger exempel 

på att man blir sjuk på grund av en sjukdom man fått. Detta betyder att index lyckas skapa 

betydelser genom olika orsakssamband. Symbol är något man måste lära sig och dess betydelse 

skapas genom överenskommelser. Exempel på symbol är bokstäver. Det är bestämt att ett H ska 
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uttalas som det gör och inte uttalas på något annat sätt. Ikoner är det sista av de tre begreppen och 

innebär bilder som skapar betydelse. Exempel på detta är vägskyltar (Kjorup, 2004).

Vi kommer använda oss av Roland Barthes teoribegrepp för att genomföra en semiotisk analys på 

valda skepnader av huvudantagonisten. Barthes var en fransk semiotiker och sociolog och 

publicerade Mytologier år 1957. Det är en samling med olika essäer där vanliga vardagssysslor 

analyseras med semiotik. Hans syfte med analyserna var att ta reda på vad som finns bakom det 

denotativa/uppenbara för att få fram det konnotativa/innebörderna (Barthes, 1970). 

5.2  Representationsteori 

Representation är centralt begrepp i populärkultur. Stuart Hall har i boken Representation (1997a) 

skrivit om representation. Han skriver att det är ett begrepp som står för den meningsproduktion 

som sker genom språk, diskurser och bilder. Han skriver även att representation kan handla om två 

olika saker, antingen att beskriva eller att symbolisera. För att förstå vad begreppen innebär ger 

Lindgren ett exempel på hur den typiska “nörden” framställs. Han visar en bild ur serietidningen 

Spider Man som föreställer huvudkaraktären Peter Parker. Genom de tecknade glasögonen, som 

egentligen bara är några streck på ett papper, skapas den skepnad som har blivit den typiska 

representationen av “nörden” i populärkulturella sammanhang. Glasögonen som Parker bär har 

blivit den symbol som ger mening till karaktären, vilket senare har blivit känt och kan då förknippas 

med en “nörd”. Denna beskrivna skepnad av en “nörd” är en stereotypisk avbildning och 

representation är nära sammanvävt med stereotyper (Lindgren 2009).

Representation blir aktuellt eftersom vi är intresserade av clownen Pennywise. Eftersom båda 

filmerna är i genren skräck innebär det att huvudantagonisten bör vara så läskig som möjligt för 

publiken. De vi vill få reda på, genom representation, är vad som skiljer sig i de båda karaktärerna, 

både genom beskrivningar och symboler (Lindgren 2009). 

5.3  Ideologiteori  

Louis Althusser är en av alla marxismens uttolkare, och säger i Lindgrens (2009) bok att ideologi är 

ett system av representationer som styr en person eller ett helt samhälles sätt att tänka. Ideologins 

funktion är att förstärka de rådande sociala förhållandena genom att plantera koder i människors 
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tankar och beteenden. Dessa koder kan spridas genom exempelvis populärkultur. En metod för detta 

är interpellation, vilket är ett sätt att genom text skapa en social position för individer. En kvinna 

kan framställas i positionen som hemmafrun i ett tv-program, och när tittarna ser programmet 

uppfattar man framställningen och automatiskt accepterar kvinnans underordning till mannen. Det 

innebär att patriarkatet förstärks som den rådande ideologin. Althusser nämner interpellation såhär:

Jag säger med en första formulering: varje ideologi [diskurs] interpellerar eller 

anropar de konkreta individerna i deras egenskap av konkreta subjekt [...] Vi har några 

individer som promenerar. Någon ifrån (i regel bakifrån) ljuder interpellationen: 

’’Hallå, ni där borta!’’ En individ (i 90 procent av fallen är det den anropade) vänder 

sig om, troende-misstänkande-vetande att det är honom det gäller, och erkänner därmed 

att ’’det är just han’’ som anropades med interpellationen (Lindgren, 2009, s,116)

Detta är en process genom en social position för individen som skapas genom språket. Här återfinns 

synen att subjektet bär på olika roller (Lindgren, 2009).

Denna studie kommer ta del av ideologiteroin för att se om olika koder framgått i analysen. Även 

med hjälp av metoden interpellation ska vi försöka ta reda på om olika sociala positioner i 

antagonistens skepnader framställs.
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6. Metod  

I detta kapitel redovisas den metod som används i analysen samt vilket material som står till grund 

för uppsatsen. Fokuset ligger på att vi använder oss av semiotik som metod. För att komplettera den 

semiotiska delen kommer vi även analysera med effekter och olika stadier av skräck. 

6.1  Semiotik som metod 

Vi kommer även använda oss av semiotiken som metod. Den moderna semiotiken bygger dels på 

Charles Sanders Pierces studier angående förhållandet mellan olika tecken (Hansen & Machin, 

2013). Den bygger även på Ferdinand de Saussures studier av tecken vilket vi nämnt i delen kring 

teori.   

6.1.1 Semiotiska begrepp 

Denotation och konnotation är båda centrala begrepp i semiotiken och tillhör de åtta 

grundprinciperna. Båda begreppen blir användbara då vi analyserar populärkultur. (Lindgren 2009, 

84). Om flera personer kollar på samma bild är chansen stor att de tolkat bilden olika. En bild kan 

tolkas på många sätt. Detta beror på att man tolkar, värderar och relaterar utifrån olika bakgrund, 

erfarenheter och kunskaper.Nedan finns förklaringar till viktiga begrepp inom semiotiken, men vi 

kommer främst använda oss av denotation, konnotation och myt i analysdelen.  

Denotation: Det avser vad vi ser på bilden och vad som beskrivs. Till exempel kan ett bröllopsfoto 

visa ett brudpar. Det som alla åskådare ser när de kollar på fotot är brudparet. Det är svårt att tolka 

bilden som något annat, eftersom man inte behöver mycket erfarenhet av bröllop för att se att det är 

ett brudpar. 

Konnotation: Det vi tolkar på bilden är konnotation.. Konnotation kan även kallas “kulturell 

association” och innebär att grupper som delar gemensamma erfarenheter och värderingar 

associerar fotot till samma sak. Bröllopsfotot skulle kunna konnotera till ungdom, fest  och sommar 

(Kjorup, 2004)

Association: Det finns även ett tredje begrepp inom semiotik som skulle kunna kopplas till 

konnotationer, nämligen associationer. Det är vad vi själva associerar med en bild då vi ser den. På 

ett bröllopsfotot skulle tittaren kunna associera till liknande händelser hen varit med om, 
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exempelvis någon bekants bröllop (Hansen & Machin, 2013). Det är viktigt att komma ihåg att 

konnotation och association inte är samma sak trots dess likheter angående tolkning. En konnotation 

är kulturellt etablerad och kodifierad samtidigt som en association är personlig och individuell 

(Gripsrud, 2002).

Symbol: Enligt Pierce är en symbol ett tecken vars betydelse är kontroversiell. Ett exempel på en 

symbol är ett ord ur det verbala språket (Kjorup, 2004).

Ikon: Enligt Pierce är en ikon ett tecken, exempelvis ett diagram eller en bild, som liknar eller kan 

kopplas till det som betecknas av ikonen. Exempel på ikon är en bild på en sol en ikon för den 

verkliga solen (Kjorup, 2004).

Myt: Även begreppet myt ingår i en semiotisk analys och är grundat av Barthes. En myt är ett 

system för hur olika tecken fungerar. Jonathan Bignell skriver i “Media Semiotics” (2002) att 

Barthes ansåg att tecken som kopplas ihop med dess konnotationer bildar myter. Med andra ord är 

myter olika företeelser som består av tecken. Dessa tecken kan sägas kommunicerar sociala, 

politiska eller kulturella budskap (Bignel, 2002l).  

För att vara exakt innebär myter olika berättelser där kulturen uppskattar eller förklarar någon 

speciell aspekt av verklighetsbilden. Myter kan sägas vara olika sätt att tänka kring produkter, 

personer eller utvalda platser vilket baseras på intrycket av ett tecken och dess konnotationer 

(Bignell, 2002).

Ett tecken behöver inte betyda samma sak i alla sammanhang. Teckens betydelse varierar beroende 

på situation och tillfälle. Trots att de denotativa betydelserna är lika i alla sammanhang kan de 

konnotativa betydelserna vara annorlunda och påverka hur ett tecken tolkas och uppfattas. Både 

denotativa och konnotativa tecken är reglerade av olika koder, vilket är olika regler som förbinder 

ett uttryck med ett specifikt innehåll eller med möjligheten för ett annat innehåll (Gripsrud, 2002). 

6.1.2 Stereotyper 

Lindgren (2009) definierar olika begrepp och ett utav dem är stereotyp vilket tillhör 

representationsteorin. Det fungerar på så sätt att den utgår från vissa egenskaper och kännetecken 

och gör dem till egenskaper för en hel grupp. En stereotyp är således en förenklad föreställning om 

hur individer kan hänföras till en given grupp. I Barthes mening kan stereotyper sägas vara mystiska 

eftersom de står för en bestämd uttrycksform som har ideologiska effekter. Vissa stereotyper är 
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hemmahörande i vissa genrer och kan kännas igen på ett fåtal ledtrådar: kläder, kroppshållningen, 

sättet man talar, tillhörighet med mera (Lindgren, 2009). 

6.1.3 Redigeringar och skuggor i bild   

När det gäller bilder kan det förekomma redigeringar för att väcka olika känslor, men de kan också 

vara en redigerad bild. Hansen och Machin (2013) konstaterar att ändringar av en bild kan klargöra 

sanningshalten. Åskådaren får avgöra om man tror på det man ser eller inte, utifrån ändringar, 

objekt och bakgrund. Ett objekt kan se annorlunda ut på bild än vad det gör i verkligheten. En del 

objekt på en bild kan vara så manipulerade att man i den grad ser att objektet inte är verkligt. 

Bakgrunden ger ett stort intryck, men i olika grad beroende på fokus. När bakgrunden inte är i fokus 

uppfattar man inte det lika mycket som objektet. För det mesta har man som åskådare fullt fokus på 

objektet i sig, men det kan vara det som är i bakgrunden som egentligen räknas. Det spelar en stor 

roll hur ljuset och skuggor appliceras både på objektet och i bakgrunden. För det mesta har objektet 

som är i fokus mest ljus på sig, men för att skapa en mer dramatiskt känsla i bilden så läggs även en 

skugga under ansiktet och i mitten av kroppen. Om en bakgrund är mer upplyst ger det ett tecken på 

att inget är undangömt och att man vill visa sanningen. Är det tvärtom, mörkt och fyllt med skuggor 

får man en obehaglig känsla och att man försöker gömma något (Hansen och Machin, 2013). 

6.1.4 De fem stadierna av skräck 

Vi kommer använda oss av Eduardo Dominguez (2012) olika stadier av skräck. De tre första är 

olika stadier där man upplever skräck och de två senare är olika stadier där man återhämtar sig från 

en specifik scen innehållande skräck. De fem olika delarna går i ordningen Terror, skräck, obehag, 

återhämtning och bakgrund. Vi har valt att skriva  för att enklare förstå när de nämn i analys och 

slutdiskussion. De olika stadierna beskrivs i Dominguez forskning (2012) och kan sammanfattas 

såhär:

Terror: Detta är början på skräckscenen. Det som utmärker detta är dess förmåga att framkalla 

ångest och förväntan hos tittaren. Den som ser scenen får en liten glimt in i skräcken och fokuset 

ligger på en händelse som händer just då eller som kan komma att hända.
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Skräck: Detta är det folk brukar kalla “jumpscare” vilket betyder att något händer plötsligt och 

förändras väldigt fort i scenen. Den som tittar ska inte vara redo på det som dyker upp och uppleva 

skräck.

Obehag: Detta är en scen som kan uppfattas vara obehaglig av tittaren. Den kan visa exempelvis 

fysisk skada, oacceptabelt socialt beteende, stressig situation eller grotesk scen. 

Återhämtning: Denna sorts scen ger tittaren en viss trygghet genom att dra ner eller ta bort 

skräcken. Den kan även innehålla positiva tankar om att det kommer gå bra och att det tidigare hotet 

inte längre är ett aktuellt hot. 

Bakgrund: Till skillnad från den övre punkten ger denna punkten starkare intryck av trygghet i 

scenen. Här kan man även finna glädje eller sorg över något speciellt, men alla moment 

innehållande skräck är borta och visas inte i hela scenen (Dominguez 2012).

Dominguez skriver i sin forskning att Stephen King är grundaren till tre av de fem stadierna, 

nämligen terror, skräck och obehag. Dessa tre kommer vi främst använda oss av i analysen av 

scenerna i skräck. Anledningen till att dessa är aktuella är att scenerna vi kommer analysera är korta 

scener som blivit avklippta där skräcken tar slut och scenen fortsätter (Dominguez 2012).
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7. Material  

Filmen IT (även kallad IT:chapter one) är en skräck/ actionfilm som är baserad på en bok skriven av 

Stephen King. Boken kom ut 1986 med samma namn. Historien har spelats in två gånger, dels 1990 

och dels 2017. Originalversionen från 1990 är regisserad av Tommy Lee Wallace och skriven av 

Stephen King och Lawrence Cohen. I den tidiga versionen är det Tim Curry som spelar Pennywise. 

Versionen från 2017 är regisserad av Andy Muschietti och skriven av Chase Palmer, Cary Fukunaga 

och Gary Dauberman. I den senare versionen är det Bill Skarsgård som spelar Pennywise. Båda 

versionerna är baserade på boken IT och båda följer bokens handling. Handlingen utspelar sig i den 

mindre staden Derry, USA. Filmen inleds med att tonåringen William, även kallad Bill, Denbrough 

ger sin lillebror Georgie, även kallad Georgie, en båt gjord av tidningspapper. Georgie leker med 

båten i vattenpölar i ett bostadsområde och blir besviken när båten seglar ner i en brunn. När han 

försöker ta ut båten från brunnen ser han en clown där båten precis seglade ner. Clownen 

presenterar sig själv som Pennywise den dansande clownen och lockar Georgie att komma närmare. 

Scenen slutar med att George blir nerdragen i brunnen och försvinner.

Följande sommar mår Bill fortfarande dåligt över sin brors försvinnande. Han och hans 

kompisgäng, uppkäftige Richard Tozier, hypokondriske Edward Kasprak och skygge Stanley Uris 

blir mobbade av Henry Bowers och hans gäng. 

Efter ett tag kommer även nyinflyttade Benjamin Hanscom, flickan Beverly Marsch och sist 

kommer Mike Hanion med i gruppen med William, Richard, Edward och Stanley. De kallar sig “the 

losers club” och får vara med om en händelserik sommar, då alla blir hemsökta av samma varelse. 

De är övertygade om att den övernaturliga varelsen, så kallade Pennywise den dansande clownen, är 

ett monster som tar formen av det barnen är rädda för. De är även övertygade om att han kommer 

till Derry vart 27:e år och reser genom rören för att äta barn.

Huvudantagonisten kan beskrivas som en mytomspunnen, dimensionell ondska. Genom majoriteten 

av filmen är den i skepnaden av en clown, vilket blivit bilden av karaktären under 

marknadsföringen. Clownen har vit hud, rött hår med vit, gammaldags kostym. Läpparna och näsan 

är blodröda och på majoriteten av bilder och filmer ler den med ett obehagligt leende (Filmen IT, 

2017).
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7.2  Urval 

För att begränsa oss har vi valt ut olika scener från båda filmerna. Vi kommer jämföra hur scenerna 

utspelas och hur antagonisten framställs. Varje scen är vald utifrån två faktorer. Dels måste 

antagonisten vara med i antingen sin skepnad av en clown eller i en skepnad av något annat. Dels 

måste minst en av de övriga huvudkaraktärerna, alltså någon av barnen från “losers club”, vara med. 

Anledningen till att dessa faktorer är viktiga är att Pennywise framställs i den skepnad barnen i 

scenen är rädda för. Vi är intresserade av att analysera vad barnen är rädda för, eftersom vi vill ta 

reda på om det har någon betydelse för vad man är rädd för idag. Det blir då viktigt att scenen 

innehåller både Pennywise och minst en av huvudkaraktärerna, alltså ett av barnen i “losers club”.

Alla medlemmarna i “losers club” har scener där de själva träffas Pennywise. Under dessa scener 

får vi se hur Pennywise framställs i formen som deras största rädslor. Vi har valt att analysera fem 

av de sju barnen i gruppen eftersom de två resterande barnen (Bill och Beverly) inte träffas på 

Pennywise i fler skepnader än när den är clown. I analysen har vi strukturerat det genom att 

analysera ett barn i taget.

7.2.1 De olika mötena med Pennywise 

Mike  

Scenen med fotoalbumet ser olika ut i vardera film. I den tidiga versionen sitter barnen och kollar i 

ett gammalt fotoalbum, och i den senaste versionen tittar barnen på bilder som rullar i en overhead 

maskin. I övrigt liknar scenerna varandra. Barnen sitter och kollar tills fotoalbumet/overhead 

maskinen börjar bläddra i bilderna på egen hand. Med musik byggs scenen upp och när det har 

bläddrats ett tag dyker en bild av Pennywise upp. I den äldre versionen pratar Pennywise med 

barnen via albumet.

I den tidigare versionen får åskådaren inte se en direkt kontakt mellan Mike och Pennywise. Istället 

får man se hur Mike sitter tillsammans med de övriga barnen och kollar i ett fotoalbum. De sitter i 

skogen och det är soligt ute. Albumet tillhör Mike och visar svartvita bilder. Efter de bläddrat en 

mindre stund börjar sidorna bläddra av sig själva. Detta leder till att barnen blir chockade och 

iakttar boken medans sidorna bläddrar av sig självt. Slutligen stannar bläddrandet på en sida som 
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visar ett foto på en gata. Bilden börjar röra på sig och folket som tidigare varit stilla på gatorna 

börjar gå längst bilden. Åskådaren får se hur Pennywise i som clown dyka upp från hörnet. Den 

hoppar fram längst gatan samtidigt som cirkusmusik börjar spelas i scenen. Scenen slutar med att 

Pennywise klättra upp på en stolpe och pratar med barnen. Den hotar dem och slutligen får man 

som åskådare se hur dess hand kommer upp ur boken och försöker greppa tag om Mike som sitter 

med boken i knät.

I den senare versionen är Mike ensam. Det är soligt ute och han går ut mot en gränd för att slänga 

något som ser ut som sopor. När han tar upp soporna i handen reagerar han på ett ljud som kommer 

från en dörr mitt emot soptunnan. Han kollar mot dörren och efter ett tag ser han hur dörren, som är 

låst med ett hänglås, börjar röra på sig som att någon tycker i den. Han hör att någon viskar hans 

namn och sedan kommer flertal mörka händer ut ur springorna på dörren. Musiken i scenen är 

högljud. Plötsligt stannar musiken och händerna försvinner. Efter att händerna försvunnit stiger en 

rök från springorna. Efter ett tag bryt dörren upp av sig själv. Bakom dörren ser Mike skepnaden av 

Pennywise som clown bakom ett skynke. Han hör ett ljud vilket låter som ett får. Skepnaden bakom 

skynket får lysande ögon men scenen byter drastiskt bild av att Henry och hans kompisar dyker 

upp. Scenen slutar med att en slaktare står i dörröppningen och frågar om Mike är okej.

Eddie

I den äldre versionen får vi se Eddie stå i duschen. Det är ett stort rum med flera duschmunstycken 

på väggarna och kaklet är vitt både på golvet och på väggarna. Under sin dusch börjar alla 

munstycken som sitter på väggen röra sig ut från väggarna. De blir längre och drar sig mot Eddie ju 

mer han försöker flytta på sig. Efter ett tag hör han något som kommer ifrån avloppet. Det är rösten 

från Pennywise. Pennywise pratar en stund men efter några meningar får tittaren se hur hålet från 

avloppet som är cirka en decimeter i diameter plötsligt blir mycket större. När det blivit cirka en 

meter i diameter få vi se hur Pennywise dyker upp i sin clownskepnad. Åter igen säger Pennywise 

några meningar men hela scenen avslutas med att vi får se hur dess tänder och ögon förändras.

I den senare versionen följer vi Eddie när han går längst en gata. Det är soligt ute och det är ingen 

ute på gatan förutom han. Under tiden han går på gatan får han syn på ett övergivet hus. När han går 

förbi huset gör han hur någon ifrån huset säger hans namn. Han bestämmer sig för att strunta i det, 

men på sin väg därifrån lyckas han tappa sin låda med tabletter. När han sätter sig ner för att plocka 

upp tabletterna får han se en hand som plockar upp en av Eddies tabletter. Eddie följer handen med 
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blicken och får då se att handen på en varelse som har sjukdomen lepra. Han springer därifrån men 

blir jagad av varelsen som skriker och hostar längst vägen. Hela scenen slutar med att varelsen 

försvinner och ersätts av Pennywise i skepnaden av en clown. Den håller i ett flertal röda ballonger 

och säger några meningar innan scenen slutar.

Richie

I den tidigare versionen befinner sig Richie med de andra barnen i skolan. Han blir tillsagd av en 

lärare att gå till vaktmästaren för att hämta en mopp. Vi får följa Richie genom skolan och ner för 

flertal trappor eftersom han antar att vaktmästaren är i källaren. Väl framme hittar han ingen 

människa så han fortsätter längre in i källaren. Det blir mörkare i rummen ju längre han går och 

slutligen befinner han sig i något som liknar ett maskinrum. Det finns ett rött ljus från en lampa inne 

i rummet men förutom detta är det mörkt. Väl inne i rummet hör Richie hur någon står och arbetar 

med verktyg längre in i rummet. Eftersom han inte ser vem det är ropar han för att få någon 

respons. Skepnaden han ropat på är tyst men kommer gående mot Richie. Efter ett tag lyckas Richie 

se att skepnaden ha hår överallt, är iklädd collegejacka och jeans och har vassa tänder. Skepnaden är 

Pennywise. Richie blir rädd och börjar ropa efter någon som kan ta honom därifrån. Samtidigt går 

skepnaden mot Richie och är på väg att greppa tag om honom. Richie lyckas ta sig ifrån skepnaden 

och när Richie lyckas ta sig några meter bort ser han hur skepnaden förvandlats till Pennywise 

klassiska skepnad av en clown. Pennywise får samma ansiktsuttryck som när den träffade Eddie, 

alltså visar den sina huggtänder.  Scenen avslutas med att Richie springer ut från maskinrummet. 

I den senare versionen befinner sig ett flertal barn i ett gammalt hus. Richie lyckas bli inlåst i ett 

rum i huset och de övriga barnen står på andra sidan dörren. Det är Pennywise som stängde dörren 

och detta inleder scenen då Richie träffas Pennywise. I rummet finns flertal olika skynken som 

täcker stora föremål. Richie tittar bort en sekund och plötsligt börjar lamporna i rummet blinka. När 

han tittar tillbaka på föremålen ser han att de är synliga och inte längre täckta med skynken. 

Föremålen är olika dockor i olika storlekar. De flesta av dockorna påminner om prydnadsdockor 

och Richie reagerar då han hör hur de skrattar. Plötsligt flyger en av dockorna upp framför honom 

och detta leder till att Richie skriker och backar från platsen där dockan dykt upp. Efter att han 

lugnat ner sig tar han på en av dockorna utan att dockan reagerar eller rör på sig. Lamporna blinkar 

fortfarande, ibland oftare än vid andra tillfällen i scenen. Plötsligt dras ett skynke av från en kista i 

rummet och Richie går fram mot kistan som är placerad i mitten av alla dockor. Under tiden han går 
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fram mot kistan får tittaren se en av dockorna följa honom med blicken. Richie hittar ytterligare ett 

skynke i kistan och när han drar av det hittar han en docka som ser ut precis som honom. Dockan är 

förstörd och Richie ser att det finns maskar i olika hål på dockan. Richie stänger kistan men scenen 

avslutas med att Pennywise öppnar och hoppar upp från kistan och ställer sig mot Richie.

Stanley

Scenen börjar med att han sitter ute på en bänk med en bok och en kikare och spanar på fåglar. 

Stanley utforskar de fåglar som finns i parken när han plötsligt hör en mörk röst viska hans namn. 

Stanley vänder sig om när han ännu en gång hör hans namns viskas och blickar bort mot ett stort 

vitt hus. När han går bort mot huset hör man ett glittrande ljud samtidigt som det blåser.Väl inne i 

huset ser han ser en lång trappa och stora fönster med röda gardiner. Stanley hör fortfarande den 

mörka rösten ropa efter honom. Han håller i sin fågelbok som han hade när han kikade på fåglar vid 

bänken. Man hör återigen en glittrande ljud samtidigt som det blåser igen och dörren smälls igen 

bakom Stanley. Uppe från trappan hör man att det är något som går nerför och en skugga börjar 

synas. Det är Pennywise i en ny skepnad. Varelsen bär en mörk kappa med tre röda knappar. Man 

får sedan se huvudet som är inlindat i papper. Mellan alla lager av papper ser man tänderna på 

varelsen. Ju närmare skepnaden kom Stanley började han hålla upp sin fågelbok som skydd och höll 

sig i sitt ena öra. Stanley började ropa ut olika fågelnamn medans han höll fram boken så lång fram 

han kunde. När mumien nått fram till Stanley började han sedan backa några steg. Scenen slutar 

med att Stanley rycker i handtaget så dörren öppnas och han och springer därifrån. 

Scenen börjar med att vi får följa Stanley i en mörk gång. Det finns en tavla i gången som Stanley, 

utifrån hans reaktioner och rörelser, verkar vara rädd för. På tavlan är det en dam med en 

osymmetrisk ansiktsform och vita ögon som håller i en flöjt. Under tiden han är i den mörka gången 

är det tyst.  Musiken ökar plötsligt och han vänder sig om och ser hur tavlan har åkt ner i baken med 

motivet nedåt. Han går fram mot tavlan och en av lamporna börjar blinka tills den slocknar. Stanley 

böjer sig ner, tar upp tavlan och för den mot väggen där den ska sitta. Väl uppsatt igen ser han att 

damen med flöjten inte är kvar och musiken ökar blir mer högljud. Han andas tungt och ser 

förvirrad ut när han plötsligt höra ett gnissel från en av dörrarna som sakta öppnas. I samma 

ögonblick som dörrens öppnas hörs en melodi från en flöjt. Stanley blickar bort mot dörren 

samtidigt som han hör hur något bakom sig åker ner på golvet. Han vänder sig om och rycker till, 

då damen från tavlan hastigt dyker upp framför honom. Han tar ett steg bakåt med munnen öppen 
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och ser rädd ut. Scenen slutar med att damen ler och visar sina vassa tänder vilket får Stanley att 

börja skrika. Han springer ut ur kontoret och stänger dörren efter sig.

Ben

I den äldre versionen är Ben ute och går i skogen. Det är en solig dag och han går längst en stig. 

Han sätter sig på en sten och efter ett tag hör han hur någon ropar efter honom. När han följer ropen 

kommer han fram till ett dike där han ser en avliden släkting vilket egentligen är Pennywise. Han 

blir chokad och står kvar för att lyssna på vad släktingen har att säga. Släktingen säger att han bor i 

ett avlopp inte långt därifrån och att Ben får komma och hälsa på. Helt plötsligt kommer flertal 

färgglada ballonger som släktingen tar tag i. Släktingens röst börjar förändras medan han försöker 

locka ner Ben i avloppet och efter ett tag ändras skepnaden från Bens släkting till clown. Pennywise 

skrattar och försvinner sedan ut ur bild. Ben står kvar en stund och efter ett tag får han se hur ett 

skelett försöker klättra upp från diket. Skelettet är smutsigt och täckt med lera och alger. Skelettet 

försöker prata med Ben och hota honom, vilket avslutar scenen.

I den senare versionen sitter Ben på biblioteket. Han höra en röst samt en röd ballong som svävar 

genom rummet. När han börjar följa ballongen får ha se ett äggliknande föremål stå på trapporna till 

biblioteket. Han går mot ägget och när han kommit tillräckligt nära ser han att det ryker från det. 

Han hör ett ljud längre bort i biblioteket och lämnar ägget för att ta reda på vad det är som låter. 

Ljudet leder honom ner till en källare. Nere i källaren ser han ytterligare ett ägg och denna gång 

plockar han upp det. Med ägget i handen börjar lamporna i källaren blinka och han hör ett skratt. 

Det låter som det kommer från ett barn. Han går längre in i källaren, men eftersom det inte finns 

något där vänder han sig om för att gå tillbaka. Uppe i trappan ser man skepnaden av en människa 

med slitna kläder som står i trappan där han nyligen gått. Skepnaden går sakta ner mot honom och 

plötsligt ökar nivån på musiken när vi får se att skepnaden är ett huvudlöst barn. Skepnaden börjar 

jaga honom och musiken ökar ju mer de jagar varandra. Hela scenen slutar med att vi någon sekund 

får se Pennywise i sin clownskepnad och slutar med att Ben sedan springer i i bibliotekarien.

7.3  Diskussion om materialet

Vi har valt att inte analysera hela filmen. Eftersom vi bara valt vissa scener kan vår analys bli 

missvisande eftersom vi kan ha missat viktigt material i filmen. När vi valde scener att analysera 
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var det viktigt att någon av barnen från ’’loser club’’ var med och att Pennywise visade sig i skepnad 

som en clown eller i en skepnad som visade barnens största rädslor. Här var det lite svårt att hitta 

scener på var och en i gänget, men vi har valt att bara analysera scener där man faktiskt ser 

Pennywise i någon sorts skepnad. I en av scenerna ser man bara Pennywise som en clown och det 

vill vi ha med för att kunna analysera det noggrannare som just en clown och för att kunna se om 

det finns några likheter till den stereotypiska clownen. 
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8. Resultat och analys 

Vi har i metod och material gått igenom vad scenerna innehåller. Eftersom fokuset ligger på 

huvudkaraktären och dess framställning kommer vi fokusera på detta i analysdelen. Vi kommer dela 

upp analysen i två delar; Första delen innehåller analyser av barnens olika skräckscener. I den andra 

delen analyseras skillnader mellan den tidigare versionens framställning av skräck och den senare 

versionens framställning av skräck. 

8.1  Analys av barnens möten med Pennywise 1990

Mike 

Mike är ute med sina kompisar och sitter på ett stor stock och kollar i ett fotoalbum som kan 

konnoteras till väldigt gamla bilder eftersom boken ger åskådaren uppfattningen av ett gammalt sätt 

att placera bilder i en bok. En av Mikes kompisar säger att boken är över 200 år gammal eftersom 

de ser en bild på Pennywise i skepnaden som en clown. Barnen ser ut att börjar bli oroliga eftersom 

Pennywise borde inte vara en vanlig människa då den levt i mer än 200 år. Musiken stiger och 

boken börjar byta sidor av sig själv. Som åskådare kan det konnoteras till obehag eftersom en bok 

inte kan bläddra av sig själv. Mikes kompis Bill säger att det har varit ett liknande scenario i 

Georgies rum och som åskådare vet man att det är en obehaglig scen om man har sett filmen. Boken 

slutar att bläddra och stannar upp vid en bild som visar ett torg med häst och vagn och lite annat 

folk. Musiken som börjar spelas i bakgrunden kan konnoteras till cirkus, då denna typ av musik är 

en stereotypisk melodi för cirkus. Allt på bilden börjar röra på sig och som åskådare kan det 

associera till någon onaturligt och främmande, då bilder inte kan röra på sig. Barnen ser bekymrade 

när alla på bilden far omkring. När cirkusmusiken spelas och man ser en man på styltor, ormar och 

akrobater kan man konnotera det till en stereotypisk cirkusmiljö.Längst med vägen på bilden ser 

man en varelse hoppar upp och ned och gör volter (se bild 1.1) Eftersom bilden är svartvit är det 

svårt att uppfatta färger, men när varelsen kommer närmare ser man att det är Pennywise i form av 

en clown, vilket passar utmärkt in i miljön på bilden. Med sitt fluffiga hår och vita dress och ansikte 

ser man att det är en clown. Den pekar mot barnen och ryter, vilket är underligt då det inte är 

naturligt för en människa att låta så, utan det är djur som kommunicerar på det sättet. Den springer 

fram mot barnen och hoppar upp på en stolpe när bilden plötsligt blir i färg. Med sitt illröda hår och 
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näsa, samt det vita ansiktet får man känslan av den stereotypiska cirkusclownen. När den börjar 

prata konnoteras dess meningar till något främmande, eftersom en clown inte brukar säga att man 

ska döda sin publik. Scenen byggs upp av obehag när man som åskådare ser hur barnen i filmen 

reagerar, då Beverly klänger sig fast i en av killarna och nästan gråter. När man gråter är man 

antingen glad, ledsen, rädd eller har ont, och i detta fall ser man tydligt att hon inte är glad. Till slut 

sträcker Pennywise fram sin vita hand ut ur fotoalbumet och skriker, vilket får barnen att hoppa till. 

Mike slänger iväg albumet och bilden har gått tillbaka till den svartvita bilden. Hela scenen när 

albumet börjar bläddra och att bilden rör på sig är inte naturligt, vilket associerar till rädsla, eller 

nyfikenhet. Tittaren kan även konstatera att scenen innehåller stadiet terror och stadiet skräck.

Eddie

Eddie går in ett ett stort duschrum. Hela rummet är fyllt med duschmunstycken och med det vita 

kaklet på väggarna och golvet kan man som åskådare konnotera det till sitt eget trygga badrum. I 

denna scen är Pennywise i sin clownskepnad, vilket ger oss möjligheterna att analysera 

antagonistens utseende genom majoriteten av filmen. Hela scenen inleds med att alla 

duschmunstycken börjar röra på sig, vilket som åskådare kan skrämmer upp en, utifrån hur Eddie 

reagerar. Detta beteende från munstyckena kan konnoteras till något onaturligt och främmande som 

händer i vardagen. Det första vi får uppleva från Pennywise är dess röst. Rösten kan uppfattas som 

mörk och skulle kunna konnotera till en medelålders man. Sättet den pratar på är karismatiskt och 

den använder sig av många ord och långa meningar. Dess sätt att prata och dess karismatiska drag 

konnoteras till en skämtare eller en komiker, den stereotypiska clownen. Vi får upplevelsen av att 

Pennywise pratar från avloppet vilket ger en känsla av ovetande då vi först inte vet vem det är som 

pratar. När Pennywise sträcker fram en hand från avloppet får vi som åskådare och Eddie en första 

anblick av vem det är som pratar nere i avloppet. Trots att det bara är en hand får vi en förståelse för 

att varelsen borde vara mänsklig, just för att den har en hand och en tydlig röst som pratar ett 

förståeligt språk. När avloppet senare förstoras kommer känslorna av främmande och det onaturliga 

som händer i vardagen igen, precis som de gjorde med munstyckena. Inte långt ifrån avloppets 

förstoring dyker Pennywise upp i hålet. Vi får se honom från bröstet och uppåt. Hela dess klädstil 

och utseende kan konnoteras med den klassiska clownen. Den bär vita handskar på båda händerna 

och en tröja med långa armar och har flertal volanger längst kragen. Volangerna är antingen i färgen 

vit eller i blandade färger som lila, grön och blå. Hela dess ansikte är vitt och dess ögonbryn är 

svarta och tunna. Både håret och näsan är i färgen knallrött, vilket precis som tidigare nämnt kan 
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konnoteras till det typiska utseendet för en underhållningsclown. Även munnen har röd färg men i 

en mörkare nyans än håret och näsan. Pennywise använder sig av gester vilka kan konnoteras till en 

vanlig person. Exempelvis rör den mycket på armarna och lutar huvudet mot handflatan (se bild 

1.2) Den vinkar även till Eddie som vid denna tidpunkt är rädd och andas in i sin inhalator som 

tyder på att han har astma. Scenen slutar med att Pennywise utökar sina skräckdrag kring utseendet 

genom att få huggtänder och mörka ögon. Detta skulle kunna konnoteras till en sorts vampyr just på 

grund av dess tänder och skräck i ögonen. Tittaren kan även konstatera att scenen innehåller stadiet 

terror och stadiet skräck.

Richie 

I versionen från 1990 får vi följa Richie i skolan. Han är på väg ner i källan för att leta efter 

vaktmästaren. Då han inte är på sitt kontor springer Richie vidare in i källaren tills han kommer till 

något som liknar ett maskinrum. Han ser hur en skepnad står bland rören och vid maskinerna och 

antar att detta är vaktmästaren. När skepnaden hört Richie kommer den fram och det visar sig vara 

Pennywise. I denna scen framställer antagonisten en varulv. Det första vi som åskådare får se på 

skepnaden är dess händer. De är håriga med långa klor. Detta kan konnotera till någon variant av 

djur på grund av dess mängd hår och även på grund av klorna. Skepnaden visar delar av sin kropp i 

omgångar och på grund av mörkret i scenen (de befinner sig i en källare som inte är upplyst) kan 

åskådaren få svårt att tydlig se alla konturer vid varje scen. När vi väl får se ansiktet på skepnaden 

kan detta konnoteras till den klassiska monstermyten varulv. Vi ser att den har mycket hår runtom 

hela ansiktet men ansiktsdragen liknar också en människas (se bild 1.3) Dess tänder är långa och 

den ger ifrån sig flertal ryt vilket kan konnoteras till ett djur. När vi får se hela dess kropp i en 

avslutande scen ser vi att den har på sig jeans och en collegetröja. Tittaren kan även konstatera att 

scenen innehåller stadiet terror och stadiet skräck.

Stanley

När Stanleys möter med Pennywise får vi följa med honom när han hör röster från ett hus. Huset 

där han hör röster är stort och skulle kunna konnoteras med ett typiskt flerlägenhetshus med dess 

fyrkantiga form och storlek. Det ser beboeligt ut. När Stanley väl kommer in i huset får vi se 

skepnaden röra sig ner för trappan.Det första vi får se från skepnaden är dess arm och utifrån scenen 

kan tittaren förstå att skepnaden saknar en hand på höger arm. När scenen fortsätter får vi se bröstet 
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på skepnaden där det sitter tre stora, fluffiga bollar. Detta skulle kunna konnoteras till cirkusclown 

då den stereotypiske clownen bär tre större och färgglada knappar på sin dräkt. Efter vi fått se dessa 

knappar går scenen vidare och tittaren få se skepnadens ansikte vilket är inlindat i brunt, halvt 

trasigt material som liknar tyg eller papper. Detta kan konnoteras till den klassiska myten om 

mumien eftersom ansiktet är täck med antingen tyg eller papper som täcker för näst intill hela 

huvudet (se bild 1.4) Allt är täck i skepnadens ansikte förutom tänderna. Skepnaden går sakta ner 

för trapporna, vilket även det kan konnoteras till myten om mumien eftersom de oftast inte går fort. 

Den gör inte några ljud och pratar inte utan bara går ner för trapporna. Vi som tittare kan bara höra 

en tung andning från honom. Scenen avslutas med att Stanley lyckas få ut dörren och springer ut. 

Tittaren kan även konstatera att scenen innehåller stadiet terror och stadiet skräck.

Ben

I denna versionen ser man Ben gåendes längs en stig en solig dag. Han sätter sig ner på och sten och 

börjar kasta stenar. Han hör hur någon ropar efter honom. Ben ställer sig upp och blickar bort för att 

se något. Ben tycks tro det är hans far som ropar efter honom. Han springer genom skogen bort mot 

ropet och ser förväntansfull ut. Som åskådare väcker det en känsla av förväntan, eftersom man vill 

veta om det är hans far som ropar. Väl framme vid något som liknar en åker full med vatten får man 

se en man klädd i blå kostym stå och vinka bort mot Ben. Ben börjar prata med skepnaden som ser 

ut som hans far och de för en konversation. Som åskådare återkommer det onaturliga i scenen 

eftersom Bens far är död, vilket gör att anar något övernaturligt, vilket konnoterar rädsla. Hans far 

står plötsligt med ett antal ballonger och har fått tre röda fluffiga knapper på kostymen, vilket 

konnoterar en clowns klädsel. Rösten från hans far ändras och han börjar till slut låta som 

Pennywise. Ben ser förvirrad ut och ser sedan att hans far har blivit clownen Pennywise som står 

och skrattar. Återigen ser man den stereotypiska clownen som helt plötsligt försvinner och det är 

inte en naturlig förmåga. Vid vattenkanten sträcker sig en skelett arm upp ur vattenytan och försöker 

få tag på Bens ben men tappar fästet. Ut ur vattenytan ser man ett skelett komma upp (se bild 1.5) 

Ett skelett skulle kunna konnoteras till döden. Tittaren kan även konstatera att scenen innehåller 

stadiet terror och stadiet skräck.
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8.2 Analys av barnens möte med Pennywise 2017

Mike

När Mike möter Pennywise sker det på ett helt annat sätt än i versionen från 1990. Han är i denna 

scenen ensam och går med sin cykel i en gränd. I korgen har han föremål som ser ut som sopor, och 

är påväg mot en soptunna. När han håller i föremålen hör han hur kedjorna i dörren bakom sig 

börjar låta och vänder sig om. Dörren skjuts upp en bit tills kedjorna är sträckta, som om att någon 

står på insidan och trycker på dörren. Flera mörka händer sträcker sig ut i dörröppningen och små 

rökmoln kommer ut (se vild 2.1) De mörka händerna ser nästan brända ut och kan konnoteras till att 

människorna som sträcker ut händerna har varit i en brand eftersom man ser rök, vilket brukar 

associerar en brand. Inne från dörren hörs röster som ropar efter Mike och man hör skrik som 

associerar smärta. Mike går sakta fram mot dörren och kan ge en känsla av att han vill hjälpa 

människorna bakom dörren när händerna plötsligt försvinner och en rök kommer ut ur springan. 

Kedjorna går av när dörren hastigt flyger upp. Inne i rummet ser man ett skynke och hör ljudet från 

ett får. Man skymtar flera får hänga i taket och Mike börjar långsamt backa. När Mike backar kan 

man konnotera det som flyktinstinkt eller att man ska ta avstånd från något. Plötsligt ser man en 

skepnad bakom skynken som ser ut som clownen Pennywise. Pennywise står med huvudet ner 

vilket gör att man bara ser det rufsiga håret, men när han sedan höjer högerhanden börjar hans ögon 

att lysa. Liknande som i tidigare versionen är det inte en naturlig händelse och kan få åskådaren att 

känna sig illa till mods och bli rädd eftersom det är övernaturligt. Scenen bryts totalt när Henry och 

hans gäng kör in på gränden och välter omkull Mike och skriker att han ska lämna staden. När 

Henry och gänget åker iväg kommer en man som ser ut som en slaktare ut ur rummet där man nyss 

såg Pennywise. Detta lämnar åskådaren många frågor och lämnar en ovetande. Tittaren kan även 

konstatera att scenen innehåller stadiet terror och stadiet skräck.

Eddie

När Eddies möte Pennywise när han är ute och går. Även i denna versionen lider Eddie av någon 

form av sjukdom eftersom han tappar sin plastlåda med tabletter. Första gången Pennywise dyker 

upp är när Eddie hör en röst inifrån ett hus. Hela det övergivna huset skulle kunna konnoteras till 

skräck på grund av dess utseende och på grund av att det är främmande. Det är svarta och smutsiga 

väggar, det ser halvt nerbränt ut och det är tydligt att det är övergivet på grund av dess utseende. 
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Eddie går dock inte mot rösten utan fortsätter gå iväg längst gatan. Trots detta träffar han på 

antagonisten. I denna scenen får vi se Pennywise i formen av en spetälsk vilket är en sjuk person. 

Detta kan konnoteras till lidande, plågor och sjukdom. Eftersom Eddie är sjuk på något sätt kan 

denna koppling mellan honom och hans värsta rädsla vara rimlig. Utseendet på Pennywise är här 

väldigt detaljerat. Den första gången den kommer in i bild får vi se dess hand vilket är svart av 

smuts och halvt inlindad i någon typ av bandage. När den lyfter upp ett av Eddies piller ser vi hur 

handen skakar och knappt kan hålla om pillret. Detta, i samband med utseendet på handen, kan 

konnotera till att någon är skadad, dålig eller instabil. När vi väl får se skepnaden kan man tyda att 

det är en människa på grund av dess kroppsdelar och ansiktsdrag. Skepnaden har två par ögon, en 

näsa och en mun. Trots detta är alla mänskliga drag aningen felsatta på kroppen. Med detta menas 

att ögonen inte ligger symmetriskt, näsan har en annorlunda form och det rinner vätska från 

munnen. Huden är en blandning mellan färgerna grå och grön och längst pannan och hakan ser man 

köttsår. Skepnaden har hår men det är väldigt spretigt och ser ovårdat ut (se bild 2.2) Hela 

skepnaden och dess utseende kan konnoterar till plågor, smärta och kan ger åskådaren en obehaglig 

känsla. När Eddie blir jagad av skepnaden kan detta konnoteras till rädsla eftersom många skulle bli 

rädda om de blev jagade, och att bli jagad av en främmande varelse i dålig hälsa gör inte situationen 

tryggare. Man får även se Pennywise i sin skepnad som en clown i denna scen, men detta kommer 

analyserar senare i analysdelen. Tittaren kan även konstatera att scenen innehåller stadiet terror, 

stadiet skräck och även stadiet obehag eftersom skepnaden kan uppfattas som obehaglig för tittaren.

Richie

När vi upplever Richies första möte med Pennywise är vi redan mitt i en skräckscen. Richie har 

blivit inlåst i ett rum medans resten av barnen är på andra sidan av dörren. I rummet som han är 

inlåst i ser vi hur lamporna blinkar och när lamporna väl visar aningen ljus ser vi flertal olika 

dockor som står längst väggen. Dockorna är allt från clowner till vanliga prydnadsdockor. 

Lamporns slutar blinka och börjar lysa med full kraft samtidigt som ett skynke dras bort från en 

kista som står längst bort i rummet. Richie går sakta mot kistan och medans han gör det ser man 

som åskådare hur dockorna följer hans steg med blicken. När han väl kommer fram till kistan ligger 

det ytterligare ett skynke och när han drar bort detta får vi se Pennywise i Richies egna personliga 

skräckform. Pennywise är i skepnaden som en trasig docka som föreställer Richie (se bild 2.3) Hela 

scener bygger på dockor och dess roll med att skrämma Richie. Det är svårare att säga vad som kan 

konnoteras till dockor. Om vi skulle konnotera under år 1990 skulle det kunna vara till barnlek eller 
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leksak. I dagen samhälle då den senaste versionen lanserats skulle scenerna med dockorna kunna 

konnoteras till skräck och övernaturligt beroende på den populärkultur vi har med många 

skräckfilmer som fokuserar på dockor. Scenen avslutas med att vi får se Pennywise i clownform. 

Dess utseende konnoterar delvis till den stereotypiske clownen med vit hy, rött hår, clowndräkt och 

röd näsa. Dels konnoterar han även till skräck på grund av sitt ansiktsuttryck. Tittaren kan även 

konstatera att scenen innehåller stadiet terror, stadiet skräck och även stadiet obehag på grund av 

maskar i dockan som föreställer Richie.

Stanley

Stanley befinner sig inomhus när scenen börjar. Han går i en korridor och det är tydligt för tittarna 

vad han är rädd för. Tavlan som finns i korridoren föreställer en tecknad dam med en flöjt. Damen 

kan inte klassas som en myt på grund av dess främmande utseende. Damen och tavlan skulle 

snarare kunna konnoteras till ett konstverk. Stanleys reaktion när han går förbi tavlan konnoterar till 

rädsla eftersom han drar upp ena handen bredvid ögonen för att täcka vinkeln där han kunde se 

tavlan. När han väl gått förbi hörs en smäll i golvet då tavlan trillar ner. Tittarna ser hur Stanley 

hoppar till under smällen vilket konnoterar till att han blev skrämd. Han går tillbaka i gången för att 

ta upp tavlan men upptäcker då att damen på tavlan är borta. Musiken som spelas under detta 

tillfälle är låg men skapar spänning. Stanley blir stående framför tomma tavlan och hans 

ansiktsuttryck och kroppsspråk konnoterar rädsla och chock eftersom ögonen är stora, munnen är 

halvöppen, han andas tungt och han har backat ett steg. Plötsligt hör Stanley att en dörr bakom 

honom glider upp och öppnas vilket leder till att han vänder på sig för att kolla om någon kom. 

Scenen blir stilla några sekunder innan musik bygger upp stämningen och vi får se damen med 

flöjten, alltså Pennywise i en av sina skepnader. Skepnaden lyckas skrämma Stanley genom att 

komma ut från mörkret i en plötslig rörelse. Scenen slutar med att vi får se skepnaden i närbild när 

den dyker upp (se bild 2.4) Som nämnt tidigare i stycket kan damen konnoteras till ett konstverk. 

Hennes ansikte har inte tydliga former, hennes hy är i olika nyanser av blått och vitt och ögonen är 

vita. Hennes leende kan konnoteras till ondska eftersom leendet i kombination med hennes ögon 

uppfattas som ondskefulla. Tittaren kan även konstatera att scenen innehåller stadiet terror och 

stadiet skräck.
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Ben

I versionen från 2017 är Ben i ett bibliotek och hör en röst som ropar efter honom. En röd ballong 

svävar genom rummet bort mot en trappa. Redan här kan man konnotera ballongen som främmande 

och inte en naturlig händelse, eftersom en ballong inte kan flytta sig i sidled. Vid trappan får han 

syn på ett äggliknande föremål. Ben går bort mot ägget som har liknande skotthål i sig och ryker, 

men går bara förbi bort mot en källartrappa där han ser fler ägg. Nere i källaren tar han upp äggen 

och i den stunden börjar lamporna blinka, vilket kan vara något elfel. Eftersom musiken ändras och 

man hör barns röster byggs scenen upp på ett sätt som får åskådaren att förvänta sig något oväntat. 

Lamporna slutar att blinka och en lampa går sönder. Ben vänder sig om ser att det är någon som står 

i källartrappan. Han ställer sig bakom en stolpe och ser hur skepnaden börjar gå ner för trappan. 

Skepnaden är ett barn som är bränd och är huvudlöst (se bild 2.5) Skepnaden konnoterar något 

overkligt och äckligt, då en människa inte kan gå när den inte har något huvud. Ben blir sedan jagad 

av barnet genom källaren. Hela jakten konnoterar till skräck eftersom musiken byggs upp och 

tittaren får följa dem båda springa fort i källan. Helt plötsligt byter skepnad till en clown och 

försvinner. Vi får bara se någon sekund av clownskepnaden vilket kan konnoteras till förvirring. 

Tittaren kan även konstatera att scenen innehåller stadiet terror och stadiet skräck.

8.3 Jämförelse mellan barnens skräckupplevelse från 1990 till 2017 

Valda stadier av skräck 

Något som kan konstateras i analysen är att alla valda scener innehåll delar av skäck. Alla valda 

scener är uppbyggda på de två första stadierna av Dominguez fem olika stadier. När det gäller 

stadiet skräck har alla scener en punkt där musiken börjar öka, miljön blir mörkare eller det aktuella 

barnet blir ensam i en scen. Efter detta innehåller alla scener någon sorts så kallad “jumpscare”, 

vissa mer extrema än andra. Exempelvis innehåller scenen med Eddie i duschen endast en ytterst 

liten jumpscare när Pennywise visar sig samtidigt som scenen med Stanley och damen med flöjten 

innehåller en mycket större och mer plötslig jumpscare. Det tredje stadiet av skräck kunde endast 

hittas i två av scenerna vilket var scenen med Eddie och skepnaden och scenen med Richie och 

dockorna.

När det gäller barnens skräckupplevelser kan ytterligare en sak konstaterar utifrån scenerna; alla 

barnen blev rädda. Eftersom scenerna byggts upp med valda stadier nämnda i tidigare stycket 
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lyckas alla scener bli stereotypiska skräckscener. Största skillnaderna mellan klippen är hur 

skräcken framställs. I den versionen från 1990 finns flertal konnotationer till stereotypiska monster, 

exempelvis dracula, mumie och levande skelett. I den versionen från 2017 är det mer oklart vad 

monstren kan konnoteras till eftersom deras utseenden inte alltid går att koppla till något man 

känner till. Exempelvis är damen med flöjten något okänt för tittaren på grund av sina asymmetriska 

former. Trots att varken damen med flöjten eller andra framställningar är välkända monster lyckas 

de bygga upp skräckscener med mörka scener, gamla hus och flertal extra skräckhändelser som sker 

innan antagonisten träder fram. 

Jämförelse 

I scenerna som analyserats är inte någon av händelseförloppen den andra lik. Scenerna från 1990 är 

oftast ljusare och sker ute i naturen förutom scenerna med Eddie och Richie som är inomhus. De 

scener som börjar utomhus är svårare att avgöra om det ska bli läskigt eller inte eftersom det är 

naturligt för människan att vistas utomhus. Från 2017 är övervägande av scenerna inomhus och 

oftast mörkare scener.

I scenerna med Mike får vi aldrig se Pennywise som en annan skepnad än den stereotypiska 

clownen. Även om händelseförloppet är olika är det bara clownen man får se, och eftersom 

Pennywise visar sig i den skepnad barnen är allra mest rädd för antyds det att Mike är rädd för 

clowner. Men i versionen från 2017 får man först se massa brända händer, och ger Mike minnen av 

när hans föräldrar dog i en brand. Det ger en antydan om att Mikes största rädsla är att dö i eld, eller 

att han ska återuppleva att någon som han känner dör i en brand. 

I alla andra scener möter barnen helt olika skepnader under respektive årtal. Skepnaderna från 1990 

är en varulv, en mumie, ett skelett, och den typiska clownen. De tre förstnämnda varelser är 

stereotypiska monster. Varulvar och vargar törstade alltid efter blod och var ett stort hot mot 

havande kvinnor förr i tiden (Stattin, 1990). Skelettet kan vara till undervisningsmaterial i skolan, 

men oftast när man ser ett skelett är det förknippat med döden, eftersom ägaren till skeletten borde 

vara död. Mumien som man ser går ner för trappan och möter Stanley, ser man tydligt att det är en 

människa som är inlindad i papper. En mumie kallas man för i forntida Egypten när man dött och 

fått en balsamering innan man lindades in och bevarades. 

Skepnaderna från 2017 var en person med spetälsk, brinnande händer, ett barn utan huvud, en dam 

med asymmetriska former och trasiga dockor varav en som liknade Richie. I vissa av scenerna 
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slutar det med att skepnaden Pennywise visade sig som clown. Fyra av dessa skepnader kan vara 

verkliga, men barnet utan huvud skulle aldrig kunna gå. Om man jämför skepnaderna med dem från 

1990 så var det också verkliga skepnader, vilket betyder att regissören av filmen från 2017 

fortfarande använder sig av rädslor som man faktiskt kan vara rädd för i verkligheten. Det är saker 

man faktiskt kan ta på. Damen med flöjten är tagen utav en tavla vilket är ett konstverk. Det kan 

vara helt naturligt med en tavla, men konstverket skulle aldrig ta sig ut ur tavlan, det är något 

övernaturligt.
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9. Slutdiskussion 

Vi har varit intresserade av att undersöka hur skräck framställs i två olika versioner av samma 

filmatisering, därför gjorde vi denna analysen. Eftersom antagonisten, Pennywise, står för alla 

filmens skräckscener valde vi att göra en semiotisk innehållsanalys på hur den framställs i de olika 

versionerna. Först och främst kan man förtydliga att alla scener klassas som skräckscener enligt 

Eduardo Dominguez (2012) fem stadier av skräck. Då det är en skräckfilm vi analyserar kan detta 

uppfattas som självklart eftersom alla scener med skräck innehåller minst ett av dessa stadier. 

Liksom Ryan Lizardins (2010) forskning, innehåller våran analys båda versionerna av 

analysmaterialet. Historien grundar sig i båda versionerna på att en demon kommer till en mindre 

stad i USA och dödar barn genom att visa sig i samma skepnad som barnens allra största rädslor, 

trots samma handling existerar olikheter. Precis som i de olika forskningarna av Valerie Wees, Joe 

Tompkins och Sabine Tans m.fl. (2010) finns det alltid någon skillnad mellan produktionerna, även 

om de är filmatiserade i olika länder eller om det är ursprungligen från bokform till filmatisering. 

Den tydligaste skillnaden mellan filmerna i vår analys är hur Pennywise framställs. I den tidigare 

versionen får vi se stereotypiska monster som Dracula, mumier och levande skelett. Vi kan koppla 

detta till ideologiteorin då vi som tittare förmodligen blivit interpellerade av populärkultur för att 

konnotera dessa skepnader som monster. Vi kan även koppla analysen till representationsteorin då 

vi ser skepnaderna som liknar redan befintliga monstren, eftersom vi även här blivit interpellerade 

av populärkultur för att konnotera dessa monstren som läskiga och fara. I övrigt är scenerna i den 

tidigare versionen inte så konnoterade till skräck eftersom miljöerna oftast är ljusa och de befinner 

sig utomhus mitt under dagen. Detta spelar dock ingen roll eftersom att skepnaderna kan kopplas till 

redan kända monster vilket, enligt ideologiteorin, får oss att reagera trots att miljöerna inte 

uppfattas som läskiga. I den senare versionen skulle vi kunna säga att det är lite tvärtom. 

Skepnaderna barnen är rädda för är svårare att konnotera till något speciellt monster eller varelse. 

Tack vare uppbyggnaden av scenen, de mörka miljöerna och den stämningsfulla musiken 

konnoterar scenen till skräck. 

Vi anser att frågeställningarna har blivit besvarade i analysen eftersom fokuset varit på 

framställningen av antagonisten. Vi har även med stöd i andra metoder angående effekter försökt 

förstå om detta bygger upp framställningen av Pennywise. Enligt analysens resultat är det skillnad 

på vad man brukade vara rädd för och vad man är rädd för i dagens samhälle. Förr kunde rädslorna 

kopplas till redan välkända monster. Det är inte lika klart vad man är rädd för i dagens samhälle 

eftersom skepnaderna inte kunde konnoteras till något speciellt. Om vi kopplar detta till 
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samhällsenliga rädslor kunde tolkningen bli att vi är rädda för det okända. Förr hade tittarna mindre 

uppfattningar av vad man skulle vara rädd för eftersom populärkulturen inte var lika bred, alltså 

framställs Pennywise skepnader som då var välkända monster i den första versionen. Med nutidens 

stora utbud av populärkultur kanske vi inte längre vet vad som ska enligt samhället vara läskigt, 

eftersom utbudet är massivt och våra uppfattningar är obegränsade. Det räcker inte med ett välkänt 

monster för att bygga upp en scen i dagen samhälle. Man måste använda sig av vissa effekter som 

ljus, ljud och musik för att bygga upp en skräckscen. Utifrån detta resultatet från analysen kan vi 

anta att det krävs mer för att tittaren ska bli rädd i dagens skräckfilmer än vad man behövde förr. 

9.2 Vidare forskning 

Det finns flera vägar till fortsatt forskning. Vi valde att endast jämföra vissa scener på grund av 

tidsbrist. Detta betyder att vi inte tagit hänsyn till ytterligare scener i varken den tidiga versionen 

eller i den senare versionen. För att lyckas få mer insyn i hur alla karaktärer framställs och hur 

Pennywise framställs då den byter skepnad skulle man kunna använda sig av allt material. Det finns 

även möjligheter att använda sig av samma material vi gjort men med andra teorier och metoder. 

Alternativt skulle en analys kring huvudkaraktärerna angående genus vara genomförbar. 

Våra slutsatser grundar sig på de utvalda scenerna. För att få en tydligare bild av hur skräcken 

förändrats mellan 1990 och 2017 bör man analysera fler filmer inom genren skräck. Genom att 

analysera flera franchiser med samma metod skulle man kunna jämföra hur karaktärerna framställs i 

varje film och vad som förändrats genom åren. Eduardo Dominguez (2012) uppmuntrar till vidare 

forskning kring “ de fem olika stadierna” i skräckfilm. Han anser att man skulle kunna göra 

liknande analyser med flera filmer. I vår analys har vi endast fokuserat på de tre första stadierna av 

skräck. I vidare forskning skulle man kunna analysera en hel film för att få med alla fem stadier. För 

att få en klarare helhet av filmernas alla skräckscener och hur det visuella framställs kan man 

analysera båda filmerna åter igen och även boken båda filmer är grundade på. Man skulle även 

kunna analysera IT del två i framtida studier. Versionen från 1990 är redan ute men under år 2019 

kommer IT del två ut på bio med åter igen Bill Skarsgård som Pennywise.
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