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1. INLEDNING 

En ung kvinna på flykt springer in i ett kolsvart rum nere i en gruvgång. Vi hör hennes 

flåsande, tunga andetag i mörkret. Hennes förföljare, en kraftigt byggd man beväpnad med ett 

maskingevär kliver in, misstänksam, och trycker på ljusknappen. Ljusrören i taket flimrar till 

och under några få korta ögonblick skymtar vi unga barn sittande på huk på golvet med 

tänderna insjunkna i blodiga råa köttstycken. Kvinnan, Yasmine, kväser ett skrik då hon 

märker att hon gömt sig invid ett förruttnande lik hängande från taket. Förföljaren föser undan 

de djuriska barnen och plockar upp en massiv yxa. Han söker sakta igenom rummet fyllt av 

fler inplastade lik, sina forna offer, hängande från taket likt ett makabert slakteri. Yasmine 

attackerar honom av desperation men hennes förföljare är tydligt överlägsen och slår henne 

blodig. Han skriker av ilska, ögonen uppspända och hämndlystna. Han sätter på cirkelsågen 

på bordet medan hon förtvivlat kravlar sig bort. Bort, mot yxan. Förföljaren närmar sig henne 

hotfullt, slår sig för bröstet och utropar sig själv chef, oavsett vad hans far än må säga. Då 

vänder sig Yasmine plötsligt om, yxan i hand, och hugger honom i foten, sedan halsen, och 

knuffar honom mot cirkelsågen som tränger in i hans rygg. Blod sprutar överallt och täcker 

henne fullkomligt då sågen penetrerar hans bröstkorg och hela hans kropp skakar av intensiv 

smärta innan den blir lam. 

 

Ovanstående är en scen ur den franska skräckfilmen Frontière(s) (2007). En film om en grupp 

ungdomar från förorten som flytt ut på landet för att undkomma kravallerna i staden endast 

för att finna sig öga mot öga med en incestuös kannibalistisk familj med nazister. Föregående 

denna scen har vi bevittnat en man få halsen avskuren och bli upphängd på köttkrokar, en 

annan bli kokad levande och en tredje få hälsenorna avklippta. 

 

Vi är bägge stora skräckfilmsfantaster sen barnsben, förmodligen till än högre grad än de 

flesta, och vi söker oss gladeligen till filmer som denna med hopp om att få uppleva dylika 

brutala och blodiga scener. Desto mer depraverade skildringar av ond bråd död desto bättre. 

 

1.1 Bakgrund 

Skräckgenren är inte heller något nytt i Frankrike, än mindre inom filmhistorien. Det första 

omnämnda exemplet på filmsidan IMDb under nyckelordet ”horror” är Le manoir du diable 

från 1896 av pionjären Georges Méliès, och allteftersom åren gått har genren förändrats och 
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tittarnas förväntningar med den, med en tilltagande skara filmer som ämnar att tänja dess 

gränser då det gäller skildringar av obehag och våld. 

Filmforskaren Jonas Danielsson utforskar denna märkliga dragningskraft i Skräckskönt och 

refererar bland annat Michail Bachtins teorier om det karnevaleska, det groteska och ”den 

uppochnervända världen” i sitt sökande efter djupare förståelse för skräckfilmsgenren. Han 

menar där att skräckfilmen, likt karnevalen, utmärks av dålig smak, skratt, överdrifter och 

provokation med avsikten att ge utlopp för känslor som en publik normalt förtränger.1 Detta 

finner vi är särskilt applicerbart på inte bara Frontière(s) utan även många andra sentida 

franska skräckfilmer, såsom Haute Tension (2003), Sheitan (2006), À l’intérieur (2007), 

Martyrs (2008), Humains (2009), Mutants (2009), La Horde (2009) och Vertige (2009). 

Dessa är samtliga tämligen brutala och våldsamma skräckfilmer som ständigt söker att 

chockera och förfära tittaren. Bland annat Martyrs såg sin biopremiär försenad av inhemska 

censurskäl, då den blev den första icke-pornografiska filmen i Frankrike att få en 18-

årsgräns.2 Och vidare À l’intèrieur blev nedklippt med hela 8 minuter för sin amerikanska 

premiär.3 Även för oss, vana och avtrubbade skräckfilmstittare, framstod den nya franska 

skräckfilmen som chockerande och hypnotisk. Detta, och andra gemensamma drag vi funnit i 

filmerna, väckte frågan hos oss om dessa filmer kan möjligen ses som en enhetlig rörelse. 

 

I vår inledande undersökning fann vi att ett flertal recensenter likställt dessa filmer med den 

samtida amerikanska så kallade ”tortyrporren”, som inkluderar bland annat Hostel (2005) och 

Saw (2004), på grund av de extrema våldsskildringarna. Mikel Koven argumenterade till och 

med för att Haute Tension kunde ses som ”en direkt föregångare till tortyrporr vågen av 

filmer som kom senare under årtiondet”.4 Någon mer detaljerad forskning om hur den nya 

franska skräckfilmen ställs i relation till tortyrporr har vi dock inte hittat. 

 

Vi fann även att detta extremvåld är inte heller något nytt för den franska filmkulturen. Som 

begreppet ”New French Extremity” vittnar om så har det sedan 90-talets början existerat en 

 
1 Danielsson, J. Skräckskönt, Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, Umeå, 2006, s. 26-34. 

2 Ambroisine, F. Martyrs vs Censorship, 2008. 

3 En detaljerad redogörelse för skillnaderna mellan den amerikanska och den franska bioversionen av 

À l’intérieur finns här: <http://www.schnittberichte.com/report.php?ID=392703> 

4 Koven, M. ”High Tension” i Schneider, S. J. (red.) 101 Horror Movies You Must See Before You 

Die, Quintessence, London, 2009. 

http://www.schnittberichte.com/report.php?ID=392703
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tendens inom franska independentfilmer såsom Seul contre tous (1998) och Trouble Every 

Day (2001) att bruka sig av enskilda scener av extremt våld även inom filmer som i övrigt ej 

anses tillhöra skräckgenren. Filmvetare som James Quandt nämner de franska skräckfilmerna 

endast kort i sin diskussion av detta begrepp.5 Någon detaljerad redogörelse för hur 

skräckfilmer som de ovannämnda står i relation till begreppet New French Extremity har vi 

dock ej funnit. 

 

Det blev däremot snabbt tydligt av en närgranskning av de franska skräckfilmerna att det 

finns en definitiv stilistisk och tematisk koppling till de amerikanska skräckfilmerna från 70-

talet, en våg med filmer som Steffen Hantke benämner ”neo-horror”.6 Detta är något som 

tidigare undersökts till viss mån av Tony Perrello, som i ”A Parisian in Hollywood” 

redogjorde för franska regissören Alexandre Ajas influenser, främst då neo-horror regissören 

Wes Cravens filmer.7 Däremot särställer sig de franska skräckfilmerna från neo-horror inte 

enbart genom unika stilistiska drag men även hur de brukar sig av unikt franska diskurser. 

Diskurser som behandlar bland annat den lokala ungdomskulturen, den forna kolonialmakten 

och fransk historia. Därför finner vi det rimligt att tala om denna rörelse som ”French Neo-

horror” och hävda den som en unik filmrörelse. Denna uppsats ämnar att för första gången 

tydligt etablera detta inom filmvetenskapen. 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Vi ämnar att påvisa denna grupp filmers enhetlighet och bryta ner dess beståndsdelar för att 

direkt urskilja vad som utgör de definierande dragen för French Neo-horror. 

 

Syftet kan således brytas ner i ett antal frågor vi ämnar att besvara: 

Vad är det för unik estetik dessa filmer brukar sig av? 

Vad är deras gemensamma tematik? 

Vilka diskurser framgår i verken som speglar det specifikt franska samhället? 

Hur skiljer de sig från andra kontemporära skräckfilmer? 

 
5 Quandt, J. ”Flesh & Blood: Sex and violence in recent French Cinema”, 2004. 

6 Hantke, S. (red.) American Horror Film: The Genre at the Turn of the Millennium, The University 

Press of Mississippi, Jackson, 2010, s. xvii-xviii. 

7 Perrello, T. ”A Parisian in Hollywood: Ocular Horror in the Films of Alexandre Aja” i Hantke, S. 

(red.). 
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2. METOD OCH METODPROBLEM 

Här redogör vi för hur vi kommer att gå till väga med vår analys, vilka metoder vi kommer 

utgå ifrån och varför vi har valt dessa men även reservera oss för kritik mot vårt valda 

arbetssätt. 

 

Vi har valt att främst analysera en av dessa filmer i detalj, Frontière(s), för att kunna ringa in 

de centrala komponenterna i French Neo-horror, men vi kommer även att referera de andra 

filmerna i rörelsen för att etablera en tydlig intertextualitet mellan filmerna. Vi utgår ifrån två 

metoder i vår analys, neoformalism och diskursanalys. 

 

Den neoformalistiska analysmetoden vi ska bruka oss av är kortfattat en nedbrytning av 

filmens olika beståndsdelar; narrativ, mise-en-scène, kinematografi, klippning, ljud och 

musik. På så vis kan vi förstå hur de enskilda delarna av en film är ämnade att bidra till 

helhetsupplevelsen och snabbt kunna identifiera de estetiska drag som dominerar French Neo-

horror. Det är här dessa filmer särställer sig mest från New French Extremity, som framstår 

som betydligt mer experimentell i form, som vi kommer redogöra för i detalj i vår analys. 

Neoformalism behandlar dock enbart ytskiktet i en film och relaterar aldrig dess innehåll till 

omkringliggande sociala faktorer eller ger mycket utrymme för djupare intertextuell analys 

bortom grundläggande tematik. 

 

Diskursanalys är ett betydligt mer svårdefinierat begrepp som är ännu omdebatterat, men vi 

kommer här att utgå ifrån Peter Berglez och Ulrika Olaussons definition av diskurs i egenskap 

av språkliga praktiker som fungerar som sociala handlingar. Berglez och Olausson menar på 

att användningen av ett språk i en text, såsom en film, kan avslöja rådande maktstrukturer i 

det omringande samhället. Diskursanalys går således ut på att man genom analys av en text 

kan identifiera ett sammanhang av föreställningar i samhället texten producerades i.8 Det är 

här vi menar att French Neo-horror särställer sig mest från den samtida amerikanska 

skräckfilmen. Vi menar att det finns underliggande gemensamma nämnare i French Neo-

horror i relation till samhället, vilket bäst går att uppdaga genom diskursanalys. Problemet 

 
8 Berglez, P. & Olausson, U. ”Kritisk Diskursanalys” i Ekström, M. (red.) Mediernas Språk, Liber, 

Malmö, 2008, s. 132-133. 
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med diskursanalys relaterar främst till faktumet att det av nödvändighet förutsätter en djup 

förförståelse av de sociala faktorerna som filmerna aktualiserar. 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Här redogör vi för de teoretiska utgångspunkter vi kommer bruka oss av och definierar de 

begrepp vi kommer att använda genom vår analys. Detta för att öka läsarens förståelse inom 

området och på så vis bättre kunna förstå våra utgångspunkter sedan i själva analysen. På 

grund av avsaknaden av tidigare forskning om vad vi kallar French Neo-horror så har vi valt 

att ställa vår analys i relation till två huvudsakliga begrepp: New French Extremity och 

tortyrporr. 

 

3.1 Filmrörelse 

De går att notera att det finns även andra sätt att historicera en grupp filmer, genom bland 

annat biografiska studier eller genrestudier. Här kan tyckas att vår analys av den 

kontemporära franska skräckfilmen skulle vara särskilt lämpad för en genrestudie, men då vi 

väljer att utmärka denna begränsade grupp med filmer med gemensamma drag historiskt, 

stilistiskt och tematiskt även utöver vad som är typiskt för genrebegreppet blir det snabbt 

uppenbart att begreppet rörelse är det främsta valet. 

 

För att kunna ringa in en filmrörelse som denna måste vi först få klarhet över vad vi menar 

med ordet. Begreppet ”filmrörelse” eller ”filmvåg” har många definitioner, varav vi har valt 

att låna element av ett antal definitioner för att bäst kunna få fram en rättvis bild hur detta 

begrepp kan relatera till French Neo-horror. 

 

I Film Art: An Introduction argumenterar Bordwell & Thompson för en bred definition av 

termen. Där definierar dom det som: 

 

”1. Filmer som är producerade inom en särskild tidsram och/eller nation som delar 

betydande stildrag och formgrepp; och 

2. Filmskapare som agerar inom en gemensam produktionsstruktur som även delar 

särskilda meningar om filmskapande.”9 

 
9 Bordwell, D. & Thompson, K. Film Art: An Introduction, McGraw Hill, New York, 2001, s. 399. 
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Sedan blir det problematiskt att utröna Bordwell & Thompsons andra punkt i sammanhanget 

angående gemensam produktionsstruktur. Detta då French Neo-horror filmer, likt många 

europeiska produktioner idag, har flertalet produktionsbolag bakom sig, varav inte alla 

franska eller aktiva exklusivt inom Frankrike. EuropaCorp som samproducerat Frontière(s) 

och Haute Tension har bland annat även samproducerat amerikanska filmer såsom I Love You 

Philip Morris (2009) medan Wild Bunch som samproducerade Sheitan och Martyrs även 

producerat filmer i Storbritannien så som Cassandra’s Dream (2007) och Four Lions (2010). 

Däremot figurerar ett antal enskilda individer i flera av French Neo-horror produktionerna, 

såsom kompositören François Eudes (Haute Tension, À l’intérieur), producenten Vérane 

Frédiani (À l’intérieur, Humains) och skådespelaren Philippe Nahon (Haute Tension, 

Humains) bland andra. 

 

I The European Cinema Reader diskuterar även Catherine Fowler begreppet ”movement”, där 

hon beskriver dessa rörelsers vitala inflytande över den europeiska filmhistorien. Fowler 

definierar här begreppet som inte bara en grupp av filmer inom en nation med tydliga 

gemensamma nämnare estetiskt såväl som tematiskt, utan även som en grupp filmer med en 

påtaglig vördnad för äldre generationers filmer. I dessa filmrörelser, menar Fowler, hyllas 

både de filmer som föregått rörelserna som tidlösa mästerverk och den icke-kommersiella 

konstfilmen och auteurerna ses som själva essensen i den nationella såväl som transnationella 

filmhistorien.10 Detta är för oss särskilt relevant i och med French Neo-horrors väldigt 

derivata natur där filmskaparna ifråga gärna lånar flertalet stilgrepp och koncept från äldre 

skräckfilmer som medvetna hyllningar till genren. 

 

Samtidigt beskriver Fowler dock att dessa rörelser ofta och gladeligen markerar att de är 

början på något nytt inom den nationella filmvärlden. Detta ofta genom bruket av inbördes 

manifest filmskaparna emellan eller tydliga analytiska skrifter, såsom filmkritik eller analytisk 

filmlitteratur skrivna av de involverade filmvetarna, som definierar den nya rörelsens 

kännetecken, före, under eller efter rörelsens uppkomst. Den nya rörelsens förespråkare 

förkastar snarare de vedertagna normerna i den närmast liggande filmhistorien och förkunnar 

att denna nya våg är filmens framtid. Fowler menar att detta ligger till grund för de olika 

 
10 Fowler, C. (red.) The European Cinema Reader, Routledge, London, 2002, s. 4. 
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rörelsernas vitt skilda former då filmskaparna i sitt förkunnande av tidigare nationell 

filmhistoria som förlegad använder då ofta komplett annorlunda element i filmerna. Där 

socialrealistiska teman kan ta över efter mer extravaganta drömvärldar, gotik och 

expressionism efter socialrealism och man kan lägga fokus på förändrade produktionsformer 

där exempelvis manusförfattaren tar främsta rummet som en films skapare snarare än den 

enväldiga regi-auteuren, o.s.v. 11 

 

Detta menar vi är en tämligen svårhanterlig definition som riskerar delvis att utesluta många 

mer specifika filmrörelser som ändock förlitar sig på, och är tydligt influerade av, arvet av 

äldre filmer, inte enbart av kommersiella intressen utan snarare ett gemensamt intresse hos 

filmskaparna. 

 

Vi utgår således från en kombination av Bordwell & Thompsons definition och Fowlers. I vår 

mening utgörs begreppet filmrörelse av en grupp med filmer av en särskild tid och plats med 

tydliga gemensamma nämnare estetiskt och tematiskt gjorda av filmskapare enade inte 

nödvändigtvis av samma produktionsförhållanden, men åtminstone av en delad syn på film. 

De kan även vara influerade av helt och hållet kommersiella genrer och enskilda filmer, och 

att filmerna därutöver inte behöver vara för sin genre eller den internationella filmhistorien ett 

helt nytt fenomen så länge de kan påvisa unika särtecken, stilistiskt, tematiskt eller diskursivt. 

Avsaknaden av manifest eller vetenskapliga texter om en rörelse blir även irrelevant då det rör 

sig om en samtida, ännu pågående rörelse som lämnar utrymme även för efterkonstruktioner 

av rörelsens definition. 

 

3.2 Genre och Skräckfilm 

För att kunna särställa dessa filmer baserat på genre måste vi först komma till klarhet över vad 

vi menar med genre. Vi utgår här ifrån Göran Bolins definition av begreppet genre i 

”Bildspråk och Berättarteknik” som inte bara en deskriptiv term i det att filmer av en särskild 

genre kan uppfattas i efterhand som innehållsmässigt likartade utan även som en preskriptiv 

term i hur filmerna i en genre blir skapade enligt tidigare föreställningar. Bolin menar att då 

en publik som söker ut en film av en särskild genre, definierad genom marknadsföring, 

ryktesvägen eller av kritiker (deskriptiv genre), ställer vissa förväntningar av denna film, men 

 
11 Ibid 
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även att producenterna av en film formar den specifikt för att infria dessa förväntningar 

(preskriptiv genre).12 

 

Detta är särskilt relevant att ha i åtanke då man talar om skräckfilm, även om det kan till en 

början vara svårt att hitta en enhetlig, omfattande definition av vad som utgör skräckgenren, 

som det även gjorts oerhört mycket tidigare forskning om. För enkelhetens skull har vi valt att 

utgå ifrån Danielssons definition av skräckgenren som en grupp filmer avsedda att framkalla 

en känslomässig reaktion av känslor en publik annars helst skulle vilja undvika, såsom rädsla 

och obehag.13 

 

3.3 New French Extremity 

Vad är då New French Extremity? James Quandt är här en av de ledande filmvetarna som 

myntat och utforskat begreppet. I sin artikel ”Flesh & Blood: Sex and violence in recent 

French Cinema” redogör han för vad han uppfattat som en ny trend inom den nationella 

arthouse-filmen att försöka chockera tittaren genom lånade grepp från skräckfilmen. Quandt 

gör här en uttrycklig, om än måhända oavsiktlig, distinktion mellan de filmer tillhörande New 

French Extremity och vad han kallar ”splatterfilm, exploitation och porr” som han hävdar de 

tagit grepp från.14 

 

Quandt definierar i sin artikel tydligt en genomgående estetik i filmerna tillhörande New 

French Extremity, som vi menar gör begreppet obrukbart för att referera filmer tillhörande 

French Neo-horror. Han listar exempel ur bland annat Baise-moi (2000) där bruket av grynig 

digital handkamera och explicita sexscener särställer den som del av denna rörelse, liksom 

dess ”faux-profound philosophy”, filosofiska uttalanden i dialog för att skänka bilden av en 

djupare, mer tankeväckande typ av konstfilm. Bruten kronologi, medvetet otydliga bilder och 

brist på tydlig kontinuitetsklippning framstår även för Quandt som framträdande här med 

filmer som Irréversible (2002) där scenerna har omvänd ordning och Sombre (1998) där 

bilderna flimrar förbi, suddiga och svårtydliga. Även en sval, distanserad vy av vålds- och 

sexinslagen lär enligt Quandt gå att urskilja i dessa filmer, som exempelvis vad han beskriver 

som kallt observationella bilder av såväl blodiga lik som brutalt sex i L’Humanité (1999). 
 

12 Bolin, G. ”Bildspråk och Berättarform” i Ekström, M. (red.), s.42-44. 

13 Danielsson, J., s. 34. 

14 Quandt, J. 
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Allt, menar Quandt, med ändamålet att skildra människan som osympatiska djur, något som 

han spekulerar må vara symptomatiskt för ett sentida urholkande av ideologiska begrepp i det 

franska samhället.15 

 

New French Extremity menar vi därmed inte är något som kan referera French Neo-horror 

och distinktionen bör göras tydlig mellan de bägge rörelserna av denna anledning. Vi kommer 

sedermera genom vår analys påpeka tydligt skillnaderna mellan de bägge rörelserna i detalj. 

 

3.4 Tortyrporr 

Begreppet tortyrporr, varesig definierad som subgenre, filmvåg eller cykel, har av förståeliga 

skäl varit kontroversiellt sen dess uppfinning, då själva termen antyder att tittaren ämnas finna 

njutning av extrema våldsskildringar som bygger på tortyr och filmkaraktärers lidande, men 

även att filmerna ifråga exploaterar skildringarna medvetet för detta ändamål. 

 

Jeremy Morris, som av ovannämnda skäl föredrar begreppet ”torture-horror” då han ställer sig 

positiv till filmerna ifråga, definierar begreppet som filmer där tortyr är källan till skräcken 

och inte enbart en slump av handling eller karaktär. De måste inkludera skildringar av icke-

förhörs tortyr som är realistiskt, anklagande och essentiellt i narrativet.” Därmed exkluderar 

han flertalet filmer med explicita tortyrscener där tortyren ändock varit endast en liten del av 

ett större narrativ för att skildra något bortom tortyren självt. Han går vidare att notera att 

tortyrskildringens centrala roll i dessa filmer kommer som naturlig följd av att det rör sig om 

skräckfilmer, vars syfte är att skrämma och chockera genom att skildra traumatiska 

upplevelser. Vidare utvecklar han att de centrala inslagen i skräckfilm i stort även 

förekommer i tortyrfilmerna. 

 

Morris ringar även in centrala återkommande teman i tortyrfilmerna, så som omvandlingen av 

torterare till offer eller vice versa. Han menar att det är vanligt att inom tortyrfilmen att en 

karaktär som tidigare varit ett offer söker hämnd genom att tortera sina forna torterare, likt 

karaktärer i The Last House on the Left (2009) och Hostel, alternativt får en egen smak för att 

tortera likt karaktärer i Saw II-III (2005-2006), varvid de ursprungliga torterarna alltid slutar 

som offer. Detta för att mana på publiken att ställa sig på torterarens sida och sympatisera 

 
15 Ibid 
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med den som torterar. Vidare exkluderar Morris det övernaturliga som centralt element i ”den 

sanna” tortyrfilmen och menar att ett centralt kännetecken i tortyrfilmen är det trenne 

rättfärdigandet av tortyrskildringarna som skräckelement, med förståelig motivering för 

torteraren och med omvandlingen av offer till torterare. Kombinationen av dessa tre element 

utgör enligt Morris definitionen av en tortyrfilm.16 

 

Filmkritikern David Edelstein historicerar tortyrporr som inte bara del av en allmän eskalering 

av blodiga våldsskildringar i media för att uppnå ökad effekt på sin publik, men beskriver den 

även en typ av film som karaktäriseras av en masochism såväl som sadism i hur den relaterar 

till sin publik.17 Edelstein stärker detta påstående med att påpeka att karaktärerna i tortyrporr 

skiljer sig från de i den typiska slasherfilmen i att där slasherfilmernas offer var anonyma och 

utbytbara så är karaktärerna i tortyrporr tydligt definierade som hederliga identifierbara 

människor (eller som i The Passion of the Christ (2004), Jesus själv). Edelstein utvecklar 

denna tanke till att den kan representera en masochism hos sin publik då den identifierar sig 

med karaktärerna som blir torterade för att få en upplevelse, för att känna något. 

 

Ett vidare kännetecknande drag Edelstein nämner som utmärker en del av tortyrporr är 

filmernas nihilistiska ådra, där filmerna ofta forcerar fram att all typ av moralisk 

betänksamhet till hög grad upphävs, med The Devil’s Rejects (2005) som exempel på detta. 

Dock nämner Edelstein även att i andra exempel av hävdad tortyrporr, så som The Passion of 

the Christ, kan man urskilja en önskan från filmskaparen att moraliskt rättfärdiga 

våldsskildringarna genom att försöka få publiken att uppnå en känsla av katarsis. På så vis blir 

denna benämning tortyrporr betydligt mer komplex och svårdefinierad vid första anblick då 

filmskaparens ambition med våldskildringarna som karaktäriserar rörelsen kan skilja sig åt 

drastiskt. 

 

Reynold Humphries har här identifierat ett annat särtecken inom vad han benämner tortyrporr 

cykeln genom att ställa tortyrporrfilmer som The Girl Next Door (2007), Hostel och Saw i 

relation till sociopolitiska händelser och förhållanden i USA, såsom Abu Ghraib-skandalen. I 

The Girl Next Door, menar Humphries, är torteraren ej ett monster utan en kvinna för sin tid 
 

16 Morris, J. ”The Justification of Torture-Horror” i Fahy, T. (red.) The Philosophy of Horror, The 

University Press of Kentucky: Lexington, 2010. 

17 Edelstein, D. ”Now Playing at Your Local Cineplex: Torture Porn”, 2006. 
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då man ställer henne i relation till tidsperioden filmen skildrar, 1950-talets USA, då hennes 

syn på den kvinnliga kroppen och sexualitet var normen. Således representerar hennes 

uppmuntrande av sina söner att tortera en ung flicka i filmen inte bara meningslös tortyr i 

sammanhanget, utan ett uttryck för hegemonisering, det vill säga en naturalisering av rådande 

ideologier. Kort sagt, kvinnan i The Girl Next Door inviger, genom sitt samtycke till tortyr av 

en annan, sina söner i den rådande synen av hur kvinnors kroppar och sexualitet bör 

behandlas – med dominans av männen. Detta genom att naturalisera denna syn i både sina 

söner och offret i denna syn genom återupprepad tortyr. Detta menar Humphries är ett 

genomgående tema i tortyrporr-cykeln, naturalisering av ideologier genom tortyr.18 

 

4. Material 

Här kommer vi att presentera vårt material, det vill säga filmen vi utgår ifrån och motivera 

detta, men även kortfattat lista de filmer vi hävdar är del av French Neo-horror. 

 

4.1 Problem 

Det är av självförklariga skäl problematiskt att utgå från endast en film då man ska försöka 

ringa in en hel rörelse, och valet av film blir synnerligen viktigt då valet av en annan film kan 

ha gett mer fokus på andra utmärkande drag i rörelsen. Alla filmer i en rörelse är olika och 

står därmed ut på olika sätt även inom rörelsen och alla kan mycket väl stå i fokus för en dylik 

analys. Vi frångår även än mer ingående diskussion angående olika typer av narrativ och 

begreppet subgenre. Inom denna ringa skara filmer vi menar tillhöra rörelsen finner vi 

nämligen en rad olika väl etablerade subgenrer inom skräckfilmen, såsom zombiefilm, 

slasher, kannibalfilm eller splatter, alla subgenrer definierade ytterligare av Danielsson.19 

Detta är något som kunde likväl gett andra resultat om man relaterade de enskilda exemplen 

till subgenre. Men detta är den avgränsning vi valt att göra på grund av tidsbrist och 

materialbrist, men även för att vi anser Frontière(s) särskilt lämpad för den här typen av 

studie av ett flertal anledningar. Det är även viktigt att ha i åtanke den ganska signifikanta 

skillnaden i mängden filmer hos de båda rörelserna, där tortyrporr är numerärt överlägsen 

French Neo-Horror med flera hundra filmer, gentemot de dussin French Neo-Horror filmer 

 
18 Humphries, R. ”A (Post) Modern House of Pain: FearDotCom and the Prehistory of the Post-9/11 

Torture Film” i Hantke, S. (red.), s. 70-71. 

19 Danielsson,  s. 56-59 
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som finns, vilket gör det svårare att peka ut exakta stilistiska drag hos Tortyrporr filmerna 

gentemot de franska filmerna. 

 

4.2 Urval 

För det första blir det snabbt uppenbart av att se Frontière(s) att den är påtagligt influerad av 

amerikansk neo-horror, främst då The Texas Chain Saw Massacre (1974) och följaktigen dess 

nyinspelning, The Texas Chainsaw Massacre (2003). Denna likhet är tydlig i både narrativ, 

som centrerar kring en inavlad kannibalistisk familj på landet, men även med den grymhet 

protagonisterna i filmen dör, likt en bokstavlig slakt samt enskilda sceners likheter. Samtidigt 

är Frontière(s) narrativ även unikt franskt präglat, då sagda familj är fransk-tyska nazister och 

protagonisterna är av invandrarbakgrund, troligen fransk-algeriska, och på flykt från de högst 

verkliga kravallerna i Paris 2005 efter högerregeringen i ledning av Sarcozy tog makten. På så 

vis bygger narrativet en parallell mellan högerregeringen och Frankrikes arv av kollaboration 

med nazismen under Andra Världskriget. Detta kommer vi sedan vidareutveckla i 

diskursdelen av vår analys. 

 

Filmen inkluderar även samtliga av de typiska stilgrepp som vi funnit genom vad vi kallar 

French Neo-horror, vilket vi kommer redogöra för i vår analys. De filmer vi har sett och 

menar inkluderas i begreppet French Neo-horror är följande: 

 

Haute Tension (Aja, Alexandre 2003) 

Sheitan (Chapiron, Kim 2006) 

Frontière(s) (Gens, Xavier 2007) 

À l’intérieur (Bustillo, Alexandre & Maury, Julien 2007) 

Martyrs (Laugier, Pascal 2008) 

La horde (Dahan, Yannick & Rocher, Benjamin 2009) 

Humains (Molon, Jacques-Olivier & Thevenin, Pierre-Olivier 2009) 

Mutants (Morlet, David 2009) 

Vertige (Ferry, Abel 2009) 

 

Då detta är en ännu pågående rörelse tillkommer det ständigt ytterligare filmer, varav en del 

under 2010 och 2011 som vi ej haft tillgång till ännu och därmed undgår att nämna. Bland 

dessa kan det vara möjligt att skönja andra särtecken för rörelsen eller en vidareutveckling av 
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denna, men dessa är de filmer vi haft tillgång till och baserar vår analys på. Vidare ska noteras 

att det även producerats ett fåtal andra franska skräckfilmer som ej kan menas inkludera 

French Neo-horror utan utgör unikum med få gemensamma drag med rörelsen. Dessa 

inkluderar Ils (2006) och Calvaire (2004). Ils är exkluderad på grund av bristen på extrema 

våldsskildringar och sin nationellt neutrala framförhållning då den dels utspelas i Rumänien, 

dels inte har någon direkt förankring i det franska samhället eller kulturen. Calvaire är 

exkluderad för den är en fransk-belgisk samproduktion som utspelas i Belgien med endast 

belgiska karaktärer, ej relaterar till modern fransk kultur och delar ytterst få stilistiska drag 

med French Neo-horror. Viktigt att notera är att vi anser ännu dessa som del av en nationell 

skräckfilm, men på grund av den påtagliga avsaknaden av franska diskurser anser vi inte att 

dessa tillhör samma French Neo-horror rörelse. 

 

Vi har även granskat en rad filmer Quandt nämner tillhöra New French Extremity för att få 

grepp om vad som vidare kännetecknar rörelsen stilistiskt och tematiskt för att kunna utföra 

vår jämförande analys. Dessa inkluderar: 

 

Seul contre tous (Noé, Gaspar 1998) 

Sombre (Grandrieux, Philippe 1998) 

L’Humanité (Dumont, Bruno 1999) 

Trouble Every Day (Denis, Claire 2001) 

Baise-moi (Despentes, Virginie & Coralie 2002) 

Dans ma peau (de Van, Marine 2002) 

Irréversible (Noé, Gaspar 2002) 

Twentynine Palms (Dumont, Bruno 2003) 

 

Då denna analys ämnar att fokusera på vad som kännetecknar French Neo-horror har vi av 

valt bort att specificera konkreta exempel på stilistiska särdrag ur New French Extremity i 

analysen, utom där vi funnit det absolut nödvändigt, på grund av tidsskäl. Vi skriver då istället 

utifrån vår gemensamma uppfattning från att ha granskat dessa ovannämnda filmer och fått en 

känsla för deras gemensamma stildrag. 
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4.3 Synopsis 

Handlingen i Frontière(s), som presenteras i filmen i kronologisk ordning, kan sammanfattas: 

Yasmine är en ung kvinna med invandrarbakgrund bosatt i Paris. Hon är gravid med sin före 

detta pojkvän, Alex, barn. Under kravallerna i Paris efter valet då högerpartiet vann 

presidentposten 2005 så har Alex och hans vänner Tom och Farid lyckats stjäla en väska med 

pengar och tar med sig Yasmine och hennes då skottskadade bror Sami på flykt. Medan 

Yasmine tar Sami till sjukhus, där han dör, åker Tom och Farid före med pengarna mot ett 

lantsortshotell vid gränsen, där de introduceras till medlemmar i den fransk-tyska familjen 

Von Geisler. Snabbt visar det sig att familjen Von Geisler är en grupp inavlade 

kannibalistiska nazister som förför och sedan jagar männen. Farid blir instängd i någon typ av 

kokrum där han kokas levande och Tom blir slagen i huvudet med hammare och sedan hängs 

upp i köttkrokar vid fötterna innan de skär halsen av honom. Då Yasmine och Alex når 

lantsortshotellet introduceras dom till Von Geisler själv, en f.d. SS officer som klipper av 

Alex hälsenor och sedan skjuter ihjäl denne och ämnar att hålla Yasmine i fångenskap för att 

använda henne och hennes ofödda barn som nytt blod i den annars incestuösa familjen. 

Yasmine lyckas fly och dödar familjen Von Geislers medlemmar en efter en på försöket, alla 

utöver Eva, ett tidigare kidnappningsoffer som växt upp med familjen och varit ett villigt 

avelsto åt dom tidigare men är ändock den enda som visar Yasmine medkänsla. Filmen slutar 

med att Yasmine flyr i en bil och lyckas ta sig till polismakten. 

 

5. ANALYS 

Inledningsvis kommer vi här att gå igenom filmen Frontière(s) i dess olika beståndsdelar och 

relatera till termerna tortyrporr och New French Extremity för att särställa den från dessa och 

tydligt etablera vårt begrepp French Neo-horror. Vi börjar med en analys av det visuella, med 

kinematografi, klippning och mise-en-scène. Därefter tar vi upp ljudets utformning i filmen, 

med både diegetisk och icke-diegetisk ljud och musik. Detta följt av en analys av narrativet 

och sist en diskussion kring de olika diskurserna som kan påträffas i Frontière(s) men även de 

andra filmerna som vi hävdar tillhöra denna rörelse. 

 

5.1 Bild 

Redan inledningen i Frontière(s) särställer filmen tydligt från New French Extremity. Den 

första bilden, en grynig ultraljudsbild av en gravid kvinnas barn, åkallar direkt ett 

metafilmiskt perspektiv, det vill säga närvaron av en rörlig bild som existerar inom diegesis, 
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en film-inom-filmen. Filmen klipper sedan över till nyhetsbilder från de kravallerna i Paris 

och sammanklipper då dessa med introduktionen av filmens protagonister, nästintill 

omärkbart då dessa inledande scener uppenbart söker att efterlikna journalfilmsestetiken i 

nyhetsbilderna med skakig handkamera och kaotiskt klipptempo. Därmed kastas inte bara 

tittaren in i filmen plötsligt, men den skiftar även genast mellan olika perspektiv och 

metafilmiska inslag, suddar ut gränserna däremellan och direkt åkallar filmmediets natur. 

Åskådarens uppmärksamhet riktas åt själva akten att åskåda och fokus riktas åt att vara varse 

om vems perspektiv det är som delges. Frontière(s) fortsätter alltjämt genom filmen att leka 

med perspektiv på dylika vis, däribland genom karaktären Farids bruk av en DV-kamera 

genom filmen, och perspektivskiften i narrativ och bild. Även då filmen håller sig till ett 

traditionellt bildberättande i den mån att den har tydlig kontinuitetsklippning och geografiska 

etableringar så domineras den av ständiga perspektivbyten och metafilmiska inslag och 

anspelningar. 

 

Detta lek med perspektiv är inte unikt för Frontière(s), utan centralt och genomgående genom 

samtliga filmer i French Neo-horror, något som särskilt syns i inledningen till filmerna. 

Martyrs, bland andra, inleder med skakiga närbilder av en ung flickas flykt från en okänd 

plats för att sedan klippa över till rent mockumentärt material där flickans bakgrund förklaras 

med flimrande gryniga bilder för att sedan etablera flickan som hotad av en mystisk mörk 

kvinnofigur som först långt senare i narrativet avslöjas vara en hallucination. Sheitan 

fokuserar inledningsvis på en ensam DJ mot svart bakgrund, för att sedan avslöja hans 

omgivningar i en nattklubb och skifta mellan karaktärer tills vi når fram till protagonisten, 

som då kännetecknas med en kameravinkel fastspänd vid hans kropp som följer hans minsta 

rörelse. Denna sekvens återkommer sedan i förkortad form mot slutet i vad som först 

presenteras som en återgång till verkligheten, att allt det som hänt däremellan var en dröm, 

men det blir snabbt uppenbart att det motsatta råder. Haute Tension inleder med extrema 

närbilder av en främmande kvinna bakifrån i en helt och hållet osedd plats medan vi hör 

hennes svamlande röst, sammanklippt med samma kvinnas flykt genom skogen från ett tillika 

osett hot. Återigen en inledande scen som återkommer i slutet med ett helt nytt perspektiv då 

tittaren då blivit varse att kvinnan flyr från ett inbillat hot. À l’intérieur inleder med en bild 

inifrån en gravid kvinnas mage som plötsligt råkar ut för en kraftig stöt för att sedan gå över 

till en exteriör av en bilkrasch med en gravid kvinna bakom ratten. Först i slutet som det visas 

i bild att barnet i början inte tillhörde denna gravida kvinna. 
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Även andra på olika vis metafilmiska grepp eller anspelningar används genom rörelsen, 

däribland artificiellt flimmer i bild (som vid ett flertal tillfällen i Frontière(s)), ljusblixtar för 

att göra övergång mellan klipp (Sheitan, Vertige) och det stundvisa bruket av dator- och 

kameraeffekter för att åstadkomma kamerarörelser som annars framstår som fysiskt omöjliga 

för att väcka en känsla av obehag och osäkerhet i sin publik. I Frontière(s) backar kameran 

bland annat ut från sjukhuset efter Samis död och fortsätter in genom Alex bil och ut igen 

genom den motsatta sidorutan. Detta sker även notervärt i första mordet i Haute Tension, där 

kameran backar ut från protagonisten och färdas i hög hastighet genom större delen av huset. 

Detta används inte bara för att åkalla uppmärksamhet till filmens konstruktion som fiktion, 

men kan även användas för att växla tempo i narrativet och ge en visuell gestaltning för 

protagonisternas känslor och tankar. Som i det ovannämnda exemplet så punktuerar 

kamerarörelsen Yasmines flykt från sjukhuset och hennes sorg och desperation över sin brors 

död, eller som huvudkaraktärens plötsligt infinnande känsla av panik i Haute Tension. Likaså 

är stötar, slag och våldsskildringarna även särskilt accentuerade genom plötsliga 

kameraskakningar för att hastigt bryta känslan av en objektiv, observationell kamera. 

Regissören kan genom detta grepp därmed plötsligt chocka publiken genom att bara för ett 

ögonblick bryta det i övrigt traditionella berättarspråket och överraska bortom diegesis på ett 

sätt publiken inte är van vid. Snarare än som filmerna inom New French Extremity använda 

sig av en kyligt observationell kamera och långa tagningar för att väcka obehag så försöker 

filmerna inom French Neo-horror aggressivt konfrontera tittaren genom sitt dramatiska 

bildspråk såväl som de brutala våldsskildringarna. 

 

Samtidigt framstår merparten av French Neo-horror som tämligen konventionellt i 

bildberättande utöver dessa grepp i den mån att de utöver dessa nyckeltillfällen följer en 

traditionell kontinuitetsklippning med etableringsbilder över miljöerna, en påtaglig 

rumskänsla och tydliga siktlinjer mellan karaktärerna i dialog. Detta förekommer sällan i New 

French Extremity, som istället helt frångår konventioner till förmån för desorienterande 

klippning och få etableringsbilder, såsom i Trouble Every Day där tid och plats tycks flyta 

samman då filmen ständigt klipper fram och tillbaka mellan halvbilder av karaktärer på olika 

platser med väldigt lite som händer i bild eller tydlig geografisk etablering. I French Neo-

horror tycks filmskaparna däremot vara mer benägna att leka med konventionellt 

bildberättande genom perspektivskiften snarare än att komplicera narrativet. 
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Bruket av omväxlande handkamera och fasta bilder är också kännetecknande för French Neo-

horror, där kamerans rörlighet står i direkt relation till scenens intensitet och känslan av fara. I 

en lågmäld dialogscen mellan två av karaktärerna, Yasmine och hennes döende bror Sami i 

sjukhuset klipper filmen mellan fasta närbilder på karaktärerna nära deras blicklinjer och en 

långsam inåkning i helbilden av de bägge i takt med att Sami försöker övertala henne att fly 

undan polisen. Senare, i första mötet mellan Yasmine och Von Geisler är samma typ av 

lågmäld konversation snarare filmad med handkamera ur låga vinklar för ökad hotfullhet då 

publiken redan är varse om vad Von Geisler och hans familj är kapabla till. Således ökas 

successivt bruket av handkamera genom filmens lopp som naturlig följd av filmens ökande 

intensitet, något som når sitt klimax under actionscenerna i filmens final. Detta bruk av 

kamerans rörlighet i relation till intensitet genomsyrar samtliga filmer i rörelsen, tillskillnad 

från New French Extremity där det omväxlande bruket av handkamera och fasta vinklar ofta 

är tillsynes godtyckligt. 

 

En notervärd kinematografisk effekt som används i nästan alla våldsscener i både Frontière(s) 

och alla andra filmer i rörelsen är även den snäva slutaren i kameran som ger en hackig effekt 

med minimal rörelseoskärpa (eller en justerbar elektronisk slutartid i de berörda filmer som 

filmades digitalt). Detta, i kombination med bruket av handhållen kamera under våldsscenerna 

förstärker publikens upplevelse av rörelsernas brutalitet då filmens exponeringstid i kameran 

blir drastiskt reducerad och ger upphov till en nästan stopmotion-artad effekt. Detta ger 

filmerna en betydligt mer stiliserad och onaturlig känsla än New French Extremity. 

 

Ljussättningen är även betydligt mer stiliserad än New French Extremity och följer nogare en 

amerikansk genrestandard av trepunktsljussättning och ”low-key”, det vill säga väldigt lite 

upplättnadsljus för att ge skarpa skuggor i skådespelarnas ansikten och ogenomträngliga 

svärtor. Miljöerna är väldigt sparsamt ljussatta och med hårt dragna kontraster, något 

kännetecknande för samtliga filmer i French Neo-horror, till skillnad från New French 

Extremity som vanligen har en mjukare och mer naturlig, om än ofta mörk, ljussättning. 

 

Färgskalorna är tillika onaturligt korrigerade, med genomgående rostbruna eller blåa med 

distinktionen rostbrunt/gult för interiörer och blått för exteriörer. Denna typ av extremdragna 

färgkorrigering finner vi i samtliga filmer tillhörande French Neo-horror, från de gyllenbruna 
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tonerna i Frontière(s), À l’intérieur och Sheitan och det blågröna i La Horde till det urblekta i 

Martyrs och Vertige och det onaturligt färgmättade i Haute Tension. Gemensamt för samtliga 

är en extrem hög kontrast med djupa svärtor där blod framstår som nästintill svart, tillskillnad 

från många äldre skräckfilmer av neo-horror cykeln som The Texas Chain Saw Massacre. 

 

Mise-en-scène är likaså typiskt för rörelsen med en tydlig rumskänsla under dialogscener och 

en medvetet förvirrande kaotisk iscensättning av actionsekvenserna där likartade bilder av 

olika korridorer framkallar en labyrintartad känsla. Omgivningarna är väldigt stiliserade och 

omsorgsfullt utformade men framstår ändock ständigt som kalla, oinbjudande, skitiga och 

hotfulla med få direkta distraktioner. Även de större salarna i familjen Von Geislers hem 

saknar helt öppna fönster och åtskillnaden mellan inomhus och utomhus blir väldigt påtaglig 

utan något som helst naturligt solljus inomhus. Någon känsla av tidsförlopp innefinner sig 

således aldrig, utan inomhusscenerna framstår som en oändlig mardröm där ögonblicket dras 

ut i oändlighet. Även detta är något genomgående i de flesta filmer i rörelsen, som ofta 

utspelas på natten för att förklara bristen av solljus i diegesis (Haute Tension, La Horde, À 

l’intérieur). Detta är en vanlig skräckfilmskonvention, men utnyttjas särskilt visuellt i French 

Neo-horror genom bruket av extrem kontrast för en instängd känsla och för att ge ett visuellt 

uttryck för en tematisk separation mellan exteriörer och interiörer. Det är i det instängda, det 

kvava och det klaustrofobiska som dessa filmer ständigt rör sig inom, där karaktärerna ofta 

blir avskurna från sin världen utomhus och kampen att ta sig ut blir ofta huvudfokus för 

filmerna (À l’intérieur, La Horde, Vertige, Martyrs). Detta till skillnad från New French 

Extremity som ofta rör sig i väldigt varierade miljöer, inklusive dagtid, och ingen särskild vikt 

beläggs på varesig inomhus eller nattetid som ett skräckelement. 

 

Våldsskildringarna är relevanta att ta upp i sig. Mängden blod och kroppslig förstörelse är för 

ämnet förvånandsvärt lite jämfört med exempelvis Hostel II (2007). Det skildras grafiskt i 

närbilder, men är sällan utdraget utan motiveras ständigt av narrativet att gå tämligen fort då 

familjen Von Geislers huvudmotiv är inte att tortera, utan att äta. Det förekommer ändock en 

ansenlig mängd blod och vid fem scener ren kroppslig förstörelse. Tom blir upphängd från 

fötterna i köttkrokar och lämnas att förblöda innan Eva skär halsen av honom, Farid kokas 

levande, Alex får hälsenorna avklippta med en bultsax, Goetz Von Geisler blir intryckt i en 

cirkelsåg och Karl Von Geislers huvud blir sönderskjutet. Kameran vilar inte länge på någon 

av dessa, längst nog är Toms hängande i köttkrokarna och Alex försök att haka loss honom, 
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samt Goetz död i cirkelsågen, men ens där rör det sig om endast ett fåtal sekunder vardera. 

Jämför med tortyrporren där det exempelvis i Hostel II förekommer tydlig kastrering, levande 

kannibalism, halshuggningar, barnamord, åderlåtning med mera. 

 

5.2 Ljud 

Ljudbilden fokuserar alltgenom Frontière(s) på skarpa, ofta onaturligt väldefinierade 

ljudeffekter med minimal ambiens, detta till skillnad från New French Extremity som oftast 

fokuserar på antingen väldigt naturligt ljud eller väldigt nedtonad ljudbild överlag, ambiens 

såväl som effekter, helt till förmån för dialogen. I Frontière(s) såväl som French Neo-horror i 

stort framträder istället ljudeffekterna som central i mixningen, vilket ger upphov till en 

isolerad, klaustrofobisk känsla punktuerad av enskilda händelser Förvisso är detta något för 

genren sedvanligt för att väcka obehag och hålla spänningen hög, men detta är här i än högre 

grad än brukligt ämnat att ge en subjektiv känsloupplevelse. Detta märks tydligast på de 

ställen ljudet blir nästintill helt stumt, som då Yasmine blivit tillfångatagen och Alex och de 

övriga just blivit dödade infinner sig tystnaden som ett kännetecken på hennes känslomässiga 

tomhet mer än som förklarlig av någon motivation inom diegesis. Även scenen då hon tar 

Von Geisler som gisslan och flyr är notervärd av dess nedstämda ljud med ohörbara skrikande 

röster, här för att skildra Yasmines desperation. De övriga karaktärernas skrikande är för 

henne, redan då ytterst traumatiserad, oviktigt. Ljudeffekterna i våldsscenerna är särskilt 

effektiva i denna mening, med tydligt markerade och äckelframkallande ljud som troligen 

skulle uppfattas som fullständigt överdrivna utan sin visuella kontext. Hälsenor som klipps av, 

huvuden som slås in och hud som bränns ackompanjeras alla av utmärkande ljuddesign i syfte 

att skapa störst möjliga fysiska effekt hos åskådaren för att delge protagonisternas traumatiska 

upplevelser av våldet. 

 

Musiken är väldigt omväxlande genom filmens lopp, från atonalt och ambient till mer klassisk 

stråkdriven filmmusik och post-modernt, ofta med en tydlig etnisk prägel, här genom bruket 

av en duduk, som så ofta associerad med mellanöstern. Denna typ av genreöverskridande 

filmmusik, särskilt med en modern eller etnisk prägel såsom i bland annat La Horde, 

genomsyrar French Neo-horror. Tydligt i bland annat Martyrs som omväxlande har drivande 

elektroniska slagverk, ambient musik såväl som klassisk filmmusik eller som den omväxlande 

ambienta synthmusiken och de tragiska stråkarna i À l’intérieur. 
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Viktigt att notera är att många av dessa filmer brukar sig även av diegetisk musik, ofta i form 

av alternativ rock eller house, som kan spelas i nattklubbscener som i Sheitan eller på radio 

som i Haute Tension, och då detta är fallet så dras det sällan någon tydlig distinktion mellan 

diegetisk och icke-diegetisk. Stundvis kan denna typ av musik spelas icke-diegetiskt utan 

någon tydlig motivering annat än för att skifta tonen i filmen eller för att förankra 

karaktärernas bakgrund, som exempelvis i Frontière(s) den instrumentala hiphop-låten som 

spelas då Tom och Farid åker genom lantbygden och röker marijuana, något som i 

kombination med deras utseende och vad man fått veta om dom särställer dom som stadsbor i 

en främmande miljö. 

 

5.3 Narrativ 

För att hårddra går det att skönja en tydlig narrativ gemensam nämnare inom French Neo-

horror som är påtaglig även i Frontière(s) och det är det tudelade narrativet. Man kan med 

lätthet finna en tydlig uppdelning av filmen i två distinkta halvor, då den första följer främst 

Tom och Farid och den andra Alex och Yasmine. Genomgående den första halvan av filmen 

introduceras vi för de olika medlemmarna i familjen Von Geisler och filmen följer nästan 

exklusivt protagonisternas perspektiv i takt med att de upptäcker mer om familjen och miljön. 

I den andra halvan har Tom och Farid dött, samtliga medlemmar av familjen har 

introducerats, karaktärerna är tillfångatagna och antagonisternas mål blir uppenbart i takt med 

att filmen även börjar skildra familjens inre konflikter. Filmens huvudfokus blir då Yasmine 

och hennes kamp för överlevnad och hur långt hon är villig att gå för sin överlevnad. 

 

Denna typ av tudelat narrativ finner vi i de flesta filmer inom rörelsen, där bland annat 

Sheitan tar en abrupt vändning från en endast smått obehaglig komedi till satanistisk skräck 

halvvägs igenom. I Martyrs dör vad man annars antagit var huvudprotagonisten och en annan 

kvinna tar vid, blir tillfångatagen och torterad med ändamålet att försöka finna något liv efter 

detta. I Vertige övergår filmen från att karaktärerna ska klara sig undan farorna med 

bergsklättring och finna sin försvunna kamrat till att de ska bekämpa en psykopat som jagar 

människor. Humains går från en överlevnadshistoria i vildmarken till en överlevnadshistoria 

mot grottmänniskor. Haute Tension skiftar protagonisten fokus från att försöka undkomma 

antagonisten till att försöka jaga honom. I À l’intérieur kommer det polis till platsen och det 

utvecklas från gisslandrama till massmord, och i La Horde introduceras en ny karaktär som 

kan rädda dom från zombieinvasionen. 
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Ställer man nu detta mot begreppet torture-horror som definierad av Morris så finner vi att 

tortyrscenerna (där Farid blir kokad levande, Tom hänger på köttkrokarna och Alex får 

hälsenorna avklippta) i Frontière(s) må uppfylla funktionen tortyr som skräckelement och till 

och med rationellt motiverad tortyr, men den som slutligen hämnas och vänder på rollerna 

torterare-offer är ingen av dessa tre utan Yasmine, som gör det endast i självförsvar. Vidare 

finner vi det svårt att påstå att tortyrscenerna var essentiella för narrativet då deras slutliga 

ändamål var aldrig att offren skulle lida utan att de skulle dö (eller i Alex fall, inte kunna fly). 

Den fetlagda Hans Von Geisler tycks endast motvilligt mörda Farid och beordrar Eva att 

mörda Tom i hans ställe. 

 

Vidare av de filmer tillhörande French Neo-horror kan vi bara finna Martyrs som har någon 

tydlig för narrativet essentiell tortyrsekvens och ej heller där sker något rollskifte mellan 

torterare och offer och hämnden uteblir. Sedan är tortyrsekvensen inte särskilt explicit framtill 

att huvudkaraktären flås levande, men vid det laget tycks hon inte kunna känna smärta. 

 

Om man ser till Edelsteins definition av tortyrporr så finner vi ytterligare avvikelser. Där 

Edelstein definierar tortyrporren som oerhört nihilistisk så finner vi i Frontière(s) ändå en 

glimt av hopp i slutet. Även om större delen av filmen speglar samma typ av nihilism, där inte 

ens protagonisterna är alltid moraliskt rättfärdigade i handling, så är de tydligt humaniserade 

av narrativet och framstår som offer av slump och omständighet snarare än att medvetet bli 

bestraffade för sina synder genom tortyr. Protagonisterna är inte specifikt utvalda för tortyr av 

antagonisterna och antagonisternas slutgiltiga mål är inte enbart att agera sadistiska. Detta är 

genomgående för rörelsen, där antagonisterna alltid skildras ha tydliga mål. Jämför med 

Brigid Cherrys beskrivning av Saw som skildrar samhället som ”inte bara genomsyrad av 

kriminalitet, utan korrupt till kärnan” där karaktärerna tvingas delta i sadistiska spel där de 

inte på förhand får någon kännedom om reglerna för att på så vis lära dom en värdefull läxa.20 

Detta är även fallet med Martyrs, där protagonisten endast blir utvald för tortyr för att hon 

bevittnat tidigare tortyroffer och torterarna själva. 

 

 
20 Cherry, B. Horror, Routledge, New York, 2009, s. 201-202 
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Enligt Edelsteins definition fokuserar tortyrporr i regel på offren som utsätts och till hög grad 

försöker humanisera dessa för att få publiken att känna medkänsla för dom. Samtidigt, noterar 

Humphries att antagonisterna i exempelvis Hostel får endast den vagaste formen av definition 

eller motivering. Det är här Frontière(s) och French Neo-horror särskiljer sig främst. 

Huvudpersonerna är här löst tecknade med tydliga motivationer men endast vaga 

personrelationer etablerade och deras tidigare liv knappt omnämnda, varav varken Alex eller 

Tom framstår först som vidare sympatiska och även Farid kan klassas som kriminell medhjälp 

till rån då han, Tom och Alex ska fly landet med stulna pengar. Yasmine framstår även som 

en hård cyniker i sitt fasta beslut att skaffa abort vid filmens början, varvid det är oklart om 

hon ändrat sig vid filmens slut. Filmen följer dessa troget endast genom filmens första hälft 

framtill de anländer till gruvbyggnaden och tas tillfånga. Därefter sker detta tydliga skifte i 

narrativets fokus, från protagonisterna till antagonisterna som då delges väldigt mycket tid 

och deras förhistoria förklaras i detalj i dialog och filmen tycks gradvis försöka skjuta över till 

att få publiken att empatisera med dom. Deras motiv förklaras, deras dilemman blir tydliga 

och filmen tycks främja viss sympati även för antagonisterna då de dör en efter en, bland 

annat genom bruket av tragisk musik. 

 

Relationerna mellan protagonisterna och antagonisterna blir omedelbart vida mer komplicerat, 

framförallt angående karaktären Eva som, även om hon ännu är en trogen del av familjen Von 

Geisler, förklarar sedermera för Yasmine att hon blev övergiven, möjligen bortförd från sina 

riktiga föräldrar. Då hon mot slutet till och med räddar Yasmine undan Karl och försöker även 

rädda henne undan de hämndlystna Gilberte och Klaudia framstår hon som troligen den mest 

sympatiska och tragiska figuren i historien, än mer än protagonisterna, vars förhistoria förblir 

en gåta och vi inte lärt känna dom i någon högre grad innan de utsätts för livsfara. De övriga 

antagonisterna, framförallt Goetz, humaniseras även genom sin svartsjuka mot sin bror, Karl, 

som blir utnämnd Von Geislers efterträdare som familjeöverhuvud och hans frustration blir 

uppenbar. Det blir därför oklart om Edelsteins definition av tortyrporr som ett masochistiskt 

nöje är applicerbart här då protagonisterna knappast är de mest sympatiska till och börja med 

och antagonisterna blir med filmens lopp förståeliga i resonemang, med möjligt undantag för 

Von Geisler själv. 
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5.4 Diskurser 

Det blir uppenbart av enbart en hastig analys av narrativet att Frontière(s) innehåller en rad 

unikt franska diskurser som berör sociopolitiska och kulturella faktorer i det franska 

samhället. Bruket av inavlade lantsortsbor som skräckelement finner vi även inom den 

amerikanska neo-horror cykeln, men där filmer som Deliverance (1972), The Texas Chain 

Saw Massacre, The Hills Have Eyes (1977) och The Last House on the Left (1972). Men där 

dessa filmer skildrade protagonisterna som genomsnittliga, oskyldiga och sympatiska 

medelklassmänniskor vars liv förstörs av yttre omständigheter och hot som oprovocerat 

attackerar så är protagonisterna i motsvarande French Neo-horror filmer alltid tillhörande 

minoriteter. De är oftast förortsmänniskor från fattiga eller kriminella bakgrunder som 

tvingats in i omständigheterna, antingen på flykt undan rättvisa eller för att skapa sin egen, 

eller bara ute efter att hitta en fristad och självständighet, då de stöter på ett inhemskt hot från 

ödemarken. Antagonisterna i kontrast är nästintill alltid franska (om man nu ännu kan kalla 

zombies som en gång var levande fransoser franska). Isolation från omvärlden må vara ett 

ofta förekommande tema i många skräckfilmer, men detta görs särskilt påtagligt här i French 

Neo-horror-filmer med protagonisternas ständigt urbana bakgrunder som kontrast, Martyrs 

blir här ett intressant undantag där antagonisterna antyds vara rika, vita, 

medelklassmänniskor, som inte ser tortyren och sadismen som sin huvudsakliga motivation, 

utan som ett medel för att förstå världen och livet. Jämför med amerikanska exempel i 

tortyrporrgenren där några av protagonisterna i The Texas Chain Saw Massacre är lokala, The 

Hills Have Eyes är vana vid utflykter och Saw-serien utspelas nästan exklusivt i urbana 

miljöer. 

 

Vi kan då härleda tydliga diskurser om det franska samhällets syn på dessa minoriteter som 

fattiga, odugliga och utstötta i relation till det traditionellt franska. Men även hur de ställs i 

direkt opposition till de mörkare sidorna av de franska kulturarvet. Frontière(s) drar tydliga 

paralleller mellan högerregeringens inval och den nazistiska familjen Von Geisler. De 

framstår tydligt som en anklagelse över inte bara Frankrikes kollaboration under Andra 

Världskriget, utan även en attack mot post-koloniala diskurser och en samtida samhällskritik 

som format dessa ”fattiga och odugliga” minoriteter. Även om protagonisterna må framstå 

som osympatiska i relation till samhället och polismakten så tycks filmen ändå reflektera över 

deras lott i det franska samhället. En tydlig influens tycks vara La Haine (1995) som 

behandlade samma samhällsskikt med samma kritiska synsätt. Det är notervärt att den 
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karaktär som överlever och tveklöst den oskyldigaste av protagonisterna är Yasmine och hon 

vill vid filmens början skaffa abort för hon har blivit så cynisk till sin omvärld att hon inte vill 

utsätta sitt barn för den grymhet hon uppfattar denne skulle födas till. 

 

I slutändan tycks filmen skildra så är det just invandrarna som ständigt faller in i offerrollen 

till förmån för gamla lantsortsideal, det gamla Frankrike, och det är endast genom förgörandet 

därav som de kan uppnå frigörelse. Yasmine tvingas klä upp sig i en traditionell vit klänning 

och klippa håret kort innan hon kan accepteras av familjen Von Geisler och även då behandlar 

de henne ännu som en slav. Familjens kvinnoideal tycks vara polariserat i karaktärerna i 

Gilberte, maskulin och möjligen lesbisk och Eva, en feminin underställd kortväxt husmor, 

med hopp om att Yasmine ska reduceras till den senare. 

 

Samtidigt kan vi urskönja diskurser även i hur familjen självt skildras och hur detta reflekterar 

invandrarperspektivet på det franska samhället. Inavlat, fascistiskt och beroende av historiskt 

arv och rangordning. Ändock undgår Frontière(s) och dess likar att helt och hållet demonisera 

det traditionellt franska utan tycks mana mer på att det är en perversion av det traditionellt 

franska som driver ut minoriteterna. I Haute Tension ställs exempelvis protagonistens 

lesbianism i kontrast till hennes sinnessjukdom, då det avslöjas att den fetlagda traditionellt 

franskt manliga lastbilschauffören som antagoniserar henne och hennes kärleksintresse 

egentligen är en del av hennes personlighet och sjukdom. Hotet kan komma även inifrån 

minoriteten själv på grund av så hårt indoktrinerade hegemonier som gör att protagonisten 

måste förneka sig själv, sitt eget kön, för att kunna bekänna sin homosexuella kärlek. Detta 

tydliggörs i den första mordscenen i Haute Tension där hennes alternativa, antagonistiska 

personlighet dyker upp och börjar mörda först då hon i hemlighet onanerat invid kvinnan hon 

är förälskad i. Den uppenbara skam hon tycks känna för sin egen sexualitet manifesteras som 

mordisk och destruktiv ilska och filmen bidrar enbart med att reflektera dylika ideologier om 

homosexualitet och minoriteter som nåt värt att skämmas för. 

 

Av samma anledning kan man fundera över avsaknaden av sexuellt våld i många av dessa 

filmer, som särställt från New French Extremity vars hårdslående våldtäktsskildringar Quandt 

tar upp. Där både Seul contre tous och Irréversible, bland andra, brukar sig av extremt 

sexuellt våld så finner vi snabbt väldigt lite av detta i filmer som Martyrs, La Horde, 

Frontiére(s) eller À l’intérieur. Sexualitet antyds eller används som underton snarare än direkt 
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visas, mest tydligt i Frontière(s) där familjen Von Geisler ämnar att använda Yasmine för 

tvångsavel med Karl då deras tidigare försök med Hans och Eva resulterat i vanskapta barn. 

Kvinnlig homosexualitet skildras även kort direkt mellan Klaudia och Gilberte och även om 

deras kyssande först må framstå mer för de bägge närvarande männens njutning så finner vi 

påtagliga homoerotiska undertoner då Klaudia, Gilberte och Eva tvättar av Yasmine senare i 

filmen. Denna typ av antydd eller kortfälligt direkt visad lesbianism påfinns även i Martyrs, 

men också där något som aldrig kommer till någon meningsfull upplösning. Också det en 

kuvning av minoritet. 

 

Graviditet och barn är likaså ett återkommande tema i dessa filmer, med avel som direkt tema 

i Frontière(s), Yasmines graviditet blir ett huvudfokus för familjen Von Geisler och Hans och 

Evas vanskapta barn används tydligt som ett skräckmoment. Utvecklingsstörningar och 

mental sjukdom tycks vara en genomgående rädsla i rörelsen, från familjen Von Geisler i 

Frontière(s), den hallucinerande mentalt ärrade Lucie i Martyrs, den namnlösa antagonisten i 

À l’intérieur, protagonisten i Haute Tension och ett flertal karaktärer i Sheitan. Graviditet är 

även centralt i À l’intérieur, där själva protagonisten är en gravid kvinna och antagonisten en 

kvinna som själv fått missfall och därför vill ha protagonistens barn. Även i Sheitan 

förekommer det en gravid kvinna och dennes barn centralt i en satanistkult. I Martyrs finner 

vi unga flickor som utsätts för tortyr, även om tämligen lite visas direkt i bild. Att alla dessa 

exempel rör fattiga, mentalsjuka eller utstötta minoritetsindivider är signifikant – kan filmen 

reflektera en unikt fransk diskurs, en allmän negativ föreställning om barnafödande i de lägre 

samhällsklasserna? 

 

Om man nu ska utgå från ett diskursivt perspektiv då man talar om tortyrporr, hur relateras då 

Humphries påstådda kännetecken till French Neo-horror? Om man menar att protagonisterna 

är de huvudsakliga offren som blir torterade så blir det redan tydliga politiska budskapet 

övertydligt då familjen Von Geisler är uppenbart vana vid att behandla människor som djur, 

framförallt de med invandrarbakgrund till den grad att deras maktföreställningar fullständigt 

normaliserats genom tortyren och slakten av dom och i diskursen således även det 

traditionella koloniala Frankrike. Om man sedan ska läsa in Humphries teori på protagonisten 

som torterare i slutet av filmen? Då blir det genast betydligt mer komplext då det skulle 

antyda att normalisering av förintelsen av kolonialt franska värderingar genom repetition vore 

genom filmens hoppfulla slut framställt som något enhälligt positivt. 
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6. SLUTDISKUSSION 

Genom denna närstudie av Frontière(s) har vi härmed redogjort för våra belägg att man kan 

tala om en enhetlig ny fransk skräckfilmsvåg, French Neo-horror. Vågen har hämtat 

uppenbarligen hämtat inspiration från samma källor som tortyrporr, och delar flera stilistiska 

drag med New French Extremity, men samtidigt är de stilistiska dragen som delas av French 

Neo-Horror filmerna så pass utmärkande att det blir problematiskt att kategorisera dem på 

samma sätt som de tidigare nämnda vågorna.  

 

Filmerna delar med tortyrporren, det nihilistiska synsättet på världen, och mer direkt ett 

återkommande tema om hur den torterade blir den som torterar, där filmen under sin gång 

försökt få tittaren att sympatisera med de våldsamma dåd som protagonisten i slutet genomför 

mot antagonisten/antagonisterna. Även visuellt finns de vissa starka likheter, kanske mest 

påtagligt i hur filmerna använder snabba klippningar i de mer intensiva scenerna för att 

desorientera åskådaren, och den typen av färgskalor som återfinns i French Neo-Horror 

förekommer i även den i flera Tortyrporr filmer. Dock återfinner man också klara skillnader, 

för att återgå till de nihilistiska synsättet i filmerna, så går French Neo-Horror oftare ett steg 

längre och innehåller dessutom oftare mer påtagligt samhällskritik, då tortyrporr filmernas 

antagonister ofta ses som externa hot, såsom i Hostel eller Turistas, eller som avvikande, och 

onormala amerikaner, såsom i Texas Chainsaw Massacre eller The Hills Have Eyes. De 

franska filmerna i kontrast har nästan uteslutande franska antagonister, protagonisterna är ofta 

från samhällets bottenskift, som till exempel barnhemsbarnen Martyrs, eller invandrarna i 

Frontier(s), som sätts i kontrast mot en rikare över  eller medelklass, vare sig de är de rika 

sektmedlemmarna i Martyrs eller den landägande nazistfamiljen i Frontier(s). Tortyrporren 

framhäver alltså ofta en ondare och farligare värld utanför de normala samhället, medans de 

franska filmerna ofta framhäver hur faran och ondskan existerar i alla delar av samhället. 

 

Med French Extremity delar French Neo-Horror de extrema våldskildringarna, fokuset på att 

inte bara skrämma åskådaren, utan att i vissa fall skapa ren fysisk olust hos åskådaren. Det 

nihilistiska synsättet återfinns även här, men i det här fallet är det French Extremity som 

ligger några nivåer över French Neo-Horror i sina nihilistiska implikationer. I French 
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Extremity framställs Mänskligheten som fullständigt dekadent och obönhörligen på väg mot 

sin egna förstörelse, French Neo-Horror, om än nihilistisk, går oftast inte riktigt lika långt och 

är ofta betydligt mer konventionell i sin narrativa teknik. Det är uppenbart att French Neo-

Horror hämtat inspiration från French Extremity, men att de använder liknande teman och 

diskurser kan även ses som en produkt av den gemensamma nationella grunden, där båda 

rörelserna använder filmen för att chocka sina åskådare och samtidigt kritisera samhället, men 

där de båda rörelserna använder olika genre-specifika utgångspunkter och utvecklas på två 

distinkta sätt.  

 

Som man då kan se finns de visserligen belägg för att diskutera French Neo-Horror i relation 

till både Tortyrporren och French Extremity, och precis som i alla rörelser och genrer så kan 

gränserna mellan vad som är vad ibland bli suddiga, och det är viktigt att komma ihåg att 

ingen av de tre rörelserna någonsin varit en enhetlig och organiserad rörelse, det har inte 

funnits några manifest eller överenskommelser bland filmskaparna att skapa en gemensam, ny 

filmisk rörelse, utan de är snarare produkter av liknande sätt att se på film, en gemensam 

inspirationskälla, och i fallen med de franska rörelserna, liknande tematiska diskurser och 

synsätt på det franska samhället. Men samtidigt innehåller alla tre rörelserna vissa kärndrag, 

och distinkta skillnader finns mellan dem, vilket gör en kategorisering av French Neo-Horror 

som en separat rörelse i relation till de två andra rörelserna, till en logisk följd. Samtidigt som 

det är viktigt att inte se på filmerna som bara delar av en större rörelse, utan samtidigt ta vara 

på de separata delarna i filmerna som gör dem till unika verk, då det lätt blir en tendens att 

använda filmrörelser som en sorts kvalitativ mätsticka för alla filmerna i rörelsen i fråga.  

 

6.1 Vidare forskning 

Som vidare forskning på detta ämnet vore det både intressant och relevant att titta på de 

gemensamma influenserna bakom French Neo-Horror och Tortyrporren, och sedan studera 

hur de olika rörelserna har använt dessa influenser och vart de har skilt sig åt. Detta skulle 

kunna ge en starkare bild av hur nationella diskurser bidrar till formandet av separata 

filmkulturer. 
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