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ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to give a basic illustration of how the relation horror and image 

within image can present itself. The study is concentrated upon the aesthetics and reflexivity 

of the images within the image in the Japanese horrorfilms The Ring, Pulse and Dark Water. 

The images within the image in these films consist of a videotape in The Ring, webcamera 

images in Pulse and images of surveillance in Dark Water. 

         The use of moving images within moving images is reflexive in the sense that we come 

aware of the medium as a construction of moving images. This phenomenon also attracts our 

attention to the act of looking. The purpose in horrorfilm is to frighten us and to make us feel 

unpleasant. That is achieved, among other, by how the images look - it is the images that 

assault our eyes.  

        An element that recurs is the indistinctness of several of these images, which can 

generate an unpleasant feeling. Another theme these images have in common and that may 

seem awkward is how illogical they appear. Illogical in comparison to our reality outside the 

fiction, and illogical in relation to classical narration in fiction film as far as the audience 

being invisible observers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANDRAG 

Syftet med denna uppsats är att skänka en grundläggande illustration av hur relationen bild 

inom bild och skräck kan se ut. Studien koncentrerar sig på estetiken och reflexiviteten hos 

bilderna inom bilden hos de japanska skräckfilmerna The Ring, Pulse och Dark Water.  Dessa 

bilder består av ett videoband i The Ring, webbkamerabilder i Pulse och övervakningsbilder i 

Dark Water.  

        Användningen av rörliga bilder inom rörliga bilder är reflexivt i den meningen att vi 

medvetandegörs om filmmediet självt som en konstruktion av bilder. Detta fenomen 

uppmärksammar oss också på akten att se. Syftet i skräckfilm är att skapa känslor av olust och 

skräck hos oss och detta åstadkoms, bland annat, genom hur bilderna ser ut och är upplagda.  

         Ett återkommande element hos bilderna inom bilden hos våra filmer är otydligheten hos 

flera av dem och detta att vi inte kan se bilden tydligt kan ge upphov till olustkänslor. Något 

dessa bilder också har gemensamt och som kan te sig otäckt är att de är ologiska på olika sätt. 

Ologiska i förhållande till verkligheten, det vill säga vår verklighet utanför fiktionen, och 

ologiska i förhållande till det klassiska filmberättandet där åskådarna ska föreställa ”osynliga 

vittnen” till en händelse. 
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1. INLEDNING 

 

1998 kom den japanska skräckfilmen Ringu mer känd som The Ring. Denna film blev väldigt 

populär och sporrade en ”ny våg” av skräckfilmer, såväl inom japansk som inom annan 

asiatisk film (och även inom amerikansk skräckfilm, där är de dock oftast re-makes av 

asiatiska original). Det som bland annat gjorde denna film så framgångsrik är att det är en 

annorlunda typ av skräck om vi jämför med till exempel monster (zombies, vampyrer) och 

slasherfilmer (Scream, I Know What You Did Last Summer). Den ”nya vågen” består av 

övernaturlig skräck som i högre grad är psykologisk och ofta med enkelhet i berättandet.  

Anders Lindahl, recensent på den internetbaserade filmtidningen Russin, skriver till exempel 

rätt sammanfattande i en artikel från oktober 2006: 

 
Plötsligt drösade det in en massa otäckt ifrån Asien - och "The Ring" från 1998 brukar 

anses som den främsta trendsättaren. Vissa av stilgreppen blev väldigt snabbt konventioner 

som man nu nästan ler lite åt, men i många av filmerna som letat sig hit finns en instinktiv 

känsla för att skapa obehag och ibland nästan outhärdlig rädsla. De vet, krasst uttryckt, 

vilka knappar man ska trycka på. Små stirrande barn under och i mörka skåp ÄR otäcka, 

långt svart hår framför ansiktet bakom vilket halvt omänskliga ögon skymtar ÄR kusligt, 

och övernaturliga väsen som inte låter sig hindras av lås och bom och bara, bara vill illa ÄR 

inte trevliga alls. 1 

 
Nicholas Rucka, skribent och regissör utbildad vid New Yorks Universitets filmskola, 

definierar den nya vågen av skräck med att alla känner igen dess teman, såsom hämndlystna 

spöken, långt stripigt svart hår, jamande spökpojkar, förbannade videoband, datorer och 

mobiltelefoner, kusligt ljud, kuslig cinematografi och utebliven logik.2 

Denna våg spreds sig till andra asiatiska länder, till exempel till Sydkorea och fortsatte till 

USA där de istället tog form av re-makes. 

        Som Rucka nämner förekommer teknologi på ett eller annat sätt i många av dessa filmer 

och de har ofta koppling till själva skräcken. Ovan nämnda The Ring handlar exempelvis om 

                                                
1  Lindahl, Anders, ”Skräckfilmer under 2000-talet”, 2006. Russin. Nu. http://www.russin.nu/artikel.php?artid=115. 11 

november, 2006. 
2 Rucka, Nicholas,”The death of J-horror?”, 2005. The Midnight Eye – The latest and best in Japanese cinema, 

http://www.midnighteye.com/features/death-of-j-horror.shtml.  17 oktober, 2006. 
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en videofilm som man påstås dö av en vecka efter att man sett på den. Den tekniska närvaron i 

denna film är ett medium bestående av rörlig bild.                                                                                                         

         Användningen av rörlig bild inom själva filmen, som ju i sig själv är ett medium 

bestående av rörliga bilder, är intressant därför att det på sätt och vis uppmärksammar oss på 

mediet självt. The Ring är till exempel en film som handlar just om en film. Det ger reflexiva 

eller metafilmiska konnotationer (vilket innebär en självmedvetenhet hos verket eller att 

verket kommenterar sin egen konstruktion). Pulse (Kairo) från 2001, även den en japansk 

skräckfilm sprungen ur kölvattnet efter The Ring, behandlar rörlig bild i själva filmen. I detta 

fall är det dataskärmar och webbkamerabilder vi får se. Handlingen i Pulse går ut på att 

människor plötsligt dör eller försvinner, och spöklika bilder av dessa människor dyker upp på 

dataskärmar. Även i filmen Dark Water (Honogurai mizu no soko kara) från 2002 används 

rörlig bild i själva filmen – vid några tillfällen får vi se vad som händer genom en 

övervakningskamera. I Dark Water är dock bilden i bilden inte central för handlingen och 

skräcken som hos ovan nämnda filmer. Dark Water handlar om en kvinna som flyttar med sin 

dotter till en ny lägenhet. Obehagliga saker börjar ske och en spökflicka visar sig. I 

byggnaden finns det övervakningskameror till hjälp för vaktmästaren, bland annat finns en 

kamera i hissen. Både vi och karaktärerna i filmen får vid några tillfällen se vad som händer i 

byggnaden genom dessa kamerabilder.  

          Kan vi hitta metafilmiska eller reflexiva egenskaper hos dessa ”rörliga bilder inom den 

rörliga bilden”? Finns det något samband i sådana fall mellan det reflexiva och skräcktemat? 

Bild inom bild fenomenet är också intressant att undersöka rent estetiskt i relation till 

skräcktemat. Är ändamålet med dess närvaro i alla filmerna att framkalla skräck? På vilket 

sätt i sådana fall? Det vill säga, är bilderna otäcka?  

 

 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats har jag studerat fenomenet bild inom bild (som jag väljer att benämna det då 

termen ”rörlig bild inom själva filmen” blir för omständlig), specifikt hos filmerna The Ring, 

Pulse och Dark Water. Syftet är att ge en grundläggande illustration av hur relationen bild 

inom bild och skräck kan se ut.  Analysen av fenomenet är gjord med utgångspunkt från dessa 

frågeställningar: 

      1.   Hur ser dessa bilder ut? Vilken relation har bilderna till skräcktemat: är syftet med 

dess närvaro i alla filmerna att framkalla skräck? Gör de det och i så fall på vilket sätt: vad är 

det som eventuellt gör dessa bilder otäcka?  
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2. Finns det metafilmiska eller reflexiva drag hos dessa bilder och har de någon betydelse 

för skräcken? 

  

Valet att ha specifikt asiatiska skräckfilmer som ämne är baserad på mitt eget intresse av 

denna genre. Jag var tvungen att begränsa mig och lät mitt personliga intresse vägleda mig. 

Poängen med uppsatsen är inte att påstå eller undersöka huruvida användning av bild inom 

bilden är något typiskt för just denna genre eller något bara förbehållet denna genre etcetera. 

Avsikten är att begränsa mig till att undersöka detta fenomen inom ramen för den nya 

asiatiska skräckfilmstrenden då användningen av bild inom bild inte är ovanlig inom film och 

inte heller inom skräckfilm.  

          Jag har valt filmer efter hur väl de passar in i skräckfilmstrenden som följde efter The 

Ring och efter hur pass kända de är. Till exempel nämns dessa filmer återkommande när det 

talas om den nya asiatiska skräckvågen. Per Faxneld, filmvetare och religionshistoriker, tar i 

”Snökvinnor och djävulska spiralmönster - skräckfilmens historia i Japan” upp Pulse och 

Dark Water som exempel på filmer i kölvattnet efter The Ring.
3 Även i ett stort antal 

recensioner och dylikt kring asiatisk skräckfilm återkommer dessa filmer, och ofta då 

framhävs The Ring som banbrytande. Jay McRoy4 tar i Japanese Horror Cinema
5 upp dessa 

filmer som exempel under sin genomgång av trender inom japansk skräckfilm. 

          Urvalet av filmer är självklart även baserat på huruvida bild inom bild fenomenet 

förekommer.  Utöver det är filmerna valda utifrån filmerna själva, utifrån att jag funnit dem 

intressanta för studien. Varje film är vald därför att de på tre skilda sätt använder sig av rörlig 

bild inom själva filmen. The Ring valdes för att den handlar om ett videoband och att den är 

den film som så att säga skapade trenden. Pulse valde jag för att den istället behandlar bild 

inom bild i form av webbkamerabilder. Till sist valde jag Dark Water därför att den använder 

sig av rörlig bild inom själva filmen på ett tredje sätt, i detta fall rör det sig om 

övervakningskamerabilder. I Dark Water är inte heller dessa rörliga bilder lika centrala för 

handlingen som i de två förstnämnda filmerna.  

         Anledningen till att alla filmerna är japanska är ouppsåtligt, jag har inte gjort ett 

medvetet val att specifikt välja filmer producerade i Japan. Men en anledning till att det föll 

                                                
3 Berghorn, Rickard och Fyhr, Mattias (red.).  I nattens korridorer – artiklar om skräck och mörk fantasy. Faxneld, Per. 
Snökvinnor och djävulska spiralmönster – Skräckfilmens historia i Japan. Saltsjö – Boo: Aleph Bokförlag, 2004. s. 184 – 
186. 
4 Jay McRoy är assisterande professor i engelska och samordnare av Film Studies Certificate Program vid Universitetet i 
Wisconsin – Parkside. 
5 McRoy, Jay (red.). Japanese Horror Cinema. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005. 
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sig så kan vara att flertalet asiatiska skräckfilmer är producerade i Japan6 även om det som 

sagt är på väg att förändras.  

 

Disposition 

Uppsatsen är upplagd på så vis att den inleds med inledning följd av syfte, frågeställning, 

tidigare forskning, teori och metod. Därefter inleds själva materialet med de historiska och 

teoretiska utgångspunkterna skräckfilm generellt, den nya vågen av asiatisk skräck och några 

ord kring metafilm och reflexivitet. Materialet består därefter av analyser av filmsekvenser 

med bild inom bild ur The Ring, Pulse och Dark Water, följda av en sammanfattande 

diskussion. Analyserna inleds med en kort presentation av respektive film och dess handling. 

 

Avgränsningar  

Ingen fokus kommer att läggas alls på respektive filmmakares roll i sammanhanget. Även om 

det skulle vara intressant att titta närmare på då två av de tre filmerna är gjorda av samme 

regissör; The Ring och Dark Water är båda regisserade av Hideo Nakata.  

          I The Ring har jag valt att analysera videofilmssekvensen – bilderna inom bilden - när 

vi får se hela, ungefär minutlånga, sekvensen för första gången och obruten. Bilderna ur 

videofilmssekvensen återkommer därefter under filmens gång då och då men aldrig utan att 

bli uppbruten av klipp till karaktärerna. Jag analyserar även den sista sekvensen av 

videofilmen som vi inte får se förrän mot i slutet av The Ring. I Pulse har urvalet av bild inom 

bild att analysera utförts på ett liknande sätt, jag har valt de sekvenser där 

webbkamerabilderna introduceras. Det är två parallellhistorier i Pulse och då valde jag de fyra 

bilderna från när respektive karaktärer i dessa två historier träffar på dessa webbilder för 

första gången. Slutligen i Dark Water valde jag även här att ta med när bilden inom bilden 

introduceras. Därefter valde jag att analysera de klippen av sekvenser med bild inom bild där 

de har någon form relation till skräcktemat, eftersom introduceringssekvensens syfte i denna 

film endast är att presentera övervakningssystemet.  

 

 

 
                                                
6 Detta upplevs som en rimlig slutsats att dra efter att ha sökt på stor mängd film och efter att ha läst otaligt med text och 
recensioner etcetera. 
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Tidigare forskning 

Det har forskats en del inom skräckfilm. Till exempel har Stephen Prince i The horror film
7
 

samlat essäer som på olika sätt behandlar skräckfilm, han har delat upp boken i två delar – en 

behandlar historisk skräckfilm medan den andra delen tar upp den moderna eran. Yvonne 

Leffler har skrivit Skräck som fiktion och underhållning
8
 där hon bland annat tar upp olika 

skräckfilmskonventioner. Carol J Clover har skrivit utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv i 

Men ,Women and chainsaws – gender in  modern horror film.
9  

          Det finns även forskning inom japansk skräckfilm. Till exempel skriver Stuart 

Galbraith IV om japansk science fiction, fantasy och skräck i Japanese science fiction, fantasy 

and horror.
10 Han tar upp och analyserar ett antal japanska filmer som blivit släppta i USA 

mellan 1950 och 1992. Jay McRoy har samlat essäer om japansk skräck i sitt verk Japanese 

Horror Film.
11 Där tas trender och teman upp från de senaste femtio åren av japansk skräck. 

          Angående forskning kring metafilm och reflexivitet har till exempel Jon Dunås skrivit 

om metafilmiska aspekter på Jan Troells Här har du ditt liv i sin avhandling 

Apparaturbetraktelser.
12

 Robert Stam, professor inom filmvetenskap vid New Yorks 

Universitet har producerat ett verk kring reflexivitet i film och litteratur som heter just 

Reflexivity in film and literature.
13 

          Clover tar kort upp metafilmiska aspekter hos skräckfilm i ett kapitel i Men, Women 

and chainsaws – gender in modern horror film. Hon anser att det metafilmiska hos skräck 

konstigt nog har blivit underexploaterat både inom kritik och teori.14    

          Uppfattningen jag fått överlag är att det inte forskats mycket kring skräck och metafilm, 

detta baserar jag på svårigheten i att hitta material. Clover påpekar som sagt att det forskats 

lite, men hon författade sitt verk 1992, rimligtvis borde det ha skett mer inom området sedan 

dess. 

                                                
7 Prince, Stephen (red.).  The Horror Film. Piscataway: Rutgers University Press, 2004.  
8 Leffler, Yvonne. Skräck som fiktion och underhållning. Lund: Studentlitteratur, 2001. 
9 Clover, Carol J. Men, Women and Chainsaws – Gender in modern horror film. London: Princeton University Press, 1992. 
10 Galbraith IV, Stuart. Japanese science fiction, fantasy and horror. London : McFarland, 1994. 
11 McRoy, Jay (red.) Japanese Horror Cinema.  Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005. 
12 Dunås, Jon. Apparaturbetraktelser – Metafilmiska aspekter på Jan Troells Här har du ditt liv. Stockholm: Aura Förlag, 

2001. 
13 Stam, Robert. Reflexivity in Film and Literature – from Don Quixote to Jean-Luc Godard. New York: Columbia 

University Press, 1992.  
14 Clover, 1992. S. 168. 
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         Det övergripande intrycket jag fått kring förekomsten av forskning kring 

skräckfilmsestetik, åtminstone i Sverige, är att det knappt finns något skrivit och absolut inte 

om asiatisk skräckfilmsestetik.  

 

Teori och metod 

I denna studie har jag analyserat och jämfört fenomenet bild inom bild i de tre skräckfilmerna 

The Ring, Pulse och Dark Water i relation till skapandet av skräck. Jag är medveten om att 

subjektivitet inte går att undvika i analysen av ett verk. Analysera innebär att tolka och det går 

inte att tolka med hundra procents objektivitet. Att tolka innebär alltid att man till viss mån 

utgår från sig själv. Att undersöka vad som är otäckt i en bild är ofrånkomligen subjektivt då 

jag inte i praktiken kan veta vad andra tycker är otäckt. För att avgöra vad som är 

skrämmande och otäckt hos bilderna i dessa skräckfilmer tolkar jag i hermeneutisk anda. 

Hermeneutik förekommer främst inom humanistiska vetenskaper.15 Enligt Torsten Thurén, 

docent i journalistik och medier och kommunikation, bygger en sådan tolkning 

(hermeneutisk) på att vi människor förstår andra människor. Vi kan se in i oss själva och 

därigenom förstå andra människors känslor och upplevelser.16  Vi kan inte veta vad andra 

tycker är otäckt men vi kan tänka oss vad andra kan känna och tycka.  När jag analyserar och 

reflekterar över vad som är otäckt i en bild är det alltså vad som kan uppfattas som otäckt jag 

syftar på. Ofrånkomligt utgår jag då från mig själv men jag har försökt att se bilderna ur olika 

perspektiv, det vill säga jag har strävat efter att vara objektiv. Det har jag gjort genom att 

enbart betrakta dessa bilder för hur de ser ut, och till exempel genom deras bildkomposition 

avgöra vilka val som kan ha gjorts för att skapa en viss känsla.  

          För att svara på frågeställningen – hur bilderna ser ut och vad som eventuellt gör dem 

otäcka - gör jag en stilistisk analys och har valt att i bilderna granska: rekvisita, platsen där det 

är filmat, färg, ljussättning, karaktärernas uttryck och rörelser, ljud, klippning, kamerarörelse 

och inramning (ex närbild).17 Dessa element kan på olika sätt hjälpa till att skapa en viss 

                                                
15 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Liber AB, 1991. S. 46. 
16 Ibid. S. 46. 
17 Här har jag inspirerats av Laceys och Bordwells definitioner av mise-en-scene. Nick Lacey skriver i Introduction to film att 

mise-en-scene innebär vad som syns i bild (NewYork: Palgrave McMillan, 2005. S. 5). Han preciserar att det gäller platsen 

där man filmar (set), rekvisita, kostym, färg, ljussättning, skådespeleri, diegetiskt ljud, inramning (ex närbild), bilddjup, 

kamerahöjd och kameravinkel (ibid., s 6). David Bordwell och Kristin Thompson gör i Film art – an introduction en annan 

definition av vad mise-en-scene innebär: iscensättning, kostym och make-up, ljussättning och skådespelarnas uttryck och 

rörelser (New York: The McGraw-Hill Companies, 1997. S. 189). 

 



 7 
 

känsla och stämning, vilket är väsentligt att titta efter hos skräckfilm då dess ändamål är att 

framkalla känslor av olust, skräck, spänning etcetera.  

          Andra teoretiska utgångspunkter jag använt mig av är vad som skrivits om skräckfilm 

generellt och om asiatisk skräck samt teorier kring metafilm och reflexivitet. Detta kommer 

att presenteras mer ingående under respektive kapitel längre fram.  

          Då detta kan ses som en mer grundläggande studie vore ett ämne för fortsatt forskning 

att vidare undersöka fenomenet bild inom bild i relation till skräck, till exempel genom en mer 

ingående studie av en specifik film eller en studie bestående av mer filmmaterial.  

 
 
2. HISTORISKA OCH TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER  
 
Skräckfilm 

Några ord kring skräckfilm och genren i allmänhet synes nödvändigt att ta upp i denna 

uppsats för att få en grundläggande förståelse för uppsatsens övriga innehåll. Mycket av det 

som tas upp kommer att kännas igen i analyserna. 
          Stephen Prince skriver i The Horror Film att skräck, tillsammans med västernfilmer, 

gangsterrullar och musikaler, är en grundläggande genre inom film, och att denna genre 

funnits nästan sedan filmen först uppkom. Han säger också att utav många av de genrer som 

uppstått så har just skräckfilmer lyckats behålla sin popularitet ända till idag.18 Skräckfilm har 

förstås också haft sina dalar och toppar, men genren har alltid återkommit i popularitet. Om 

inte annat det så har genren alltid haft en trogen skara anhängare.  

          Eftersom denna studies syfte bland annat är att undersöka bilder och på vilket sätt de är 

skrämmande är det relevant att definiera kort vad skräck innebär. 

          Yvonne Leffler definierar i Skräck som fiktion och underhållning en skillnad mellan 

skräck och spänning. Hon menar att den huvudsakliga skillnaden är den känslomässiga 

upplevelsen som respektive avser framkalla hos publiken.19 Vi ska känna skräck inte 

spänning. Definition av vad skräck innebär skiljer sig från person till person. Det vissa kallar 

thrillers kallar andra skräck och så vidare.  

                                                
18 Prince, 2004. S. 1. 
19 Leffler, 2001. S. 55, eg kurs. 
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Som inom många genrer har det utvecklats subgenrer och detta sker på grund av att enbart 

benämningen skräck generellt kan innebära väldigt mycket. Det finns skilda typer av skräck 

till exempel slasher, monster, övernaturligt med flera. Den logiska definitionen av vad 

skräckfilm innebär torde vara att man ska bli rädd, det vill säga tycka att det är obehagligt att 

titta. Sedan skiljer det sig från person till person vad man blir skrämd av, vilket leder till att 

man har olika definition av vad skräck innebär.  

          Mary Beth Oliver och Meghan Sanders skriver i ”The Appeal of Horror and Dispense” 

att oavsett vilka specifika egenskaper som skiljer spänning från skräck så utgår båda genrerna 

från idén att människor gillar att uppleva rädsla medan man sitter säkert i biomörkret eller i 

TV-rummet.20 

          Carol J Clover menar att skräckfilm mer än annan film handlar om ögon. Hon skriver 

att själva handlingen att titta på skräck ofta förekommer i skräckfilm. Att karaktärerna i 

filmen tittar på skräckfilm i filmen och att i många filmer så får det konsekvenser (att de har 

tittat på skräck).21
 

          Men skräckfilm går ut på - kanske mer än någon annan filmgenre - att titta. Både i 

filmen och för oss. Som Clover skriver ser kanske karaktärerna på en skräckfilm, men det är 

vad vi åskådare SER i filmen som vi blir rädda för, och hur det är upplagt HUR vi ska se. 

Clover skriver att skräckfilmens syfte är att reta, förbrylla, blockera och hota åskådarens egen 

syn.22 Hon menar också att skräckfilm attackerar publiken och specifikt då ögonen, att 

skräckfilm begår övergrepp på våra ögon, på vår syn.23 Detta är en stark poäng för även om 

själva mediet film går ut på att använda ögonen och se på bilder så är detta extra centralt hos 

genren skräckfilm. Tänk på alla som håller för ögonen när de ser på skräckfilm.  

          Denna attack på våra ögon kan göras på flera olika sätt; genom kameraföring, abrupt 

klippning, ljussättning men också genom vilka bilder vi får se. Skräckfilmens syfte är att 

skapa olustiga känslor hos åskådaren och detta genomförs även på estetisk väg, det vill säga 

genom hur bilderna ser ut och är upplagda. Olika element kan på olika sätt hjälpa till att skapa 

en viss känsla och stämning, vilket är väsentligt hos skräckfilm då dess ändamål är att 

framkalla känslor av olust, skräck, spänning etcetera.  

          Det kan även vara bilder som avslöjar mer än vi kan föreställa oss eller var beredda på - 

de kan vara visuellt magstarka (fast det är högst individuellt vad som räknas som magstarkt). 

Skräck är ytterst visuellt på det viset att vi ser sådant vi normalt inte ser - låt oss säga en 

                                                
20 Prince, 2004. Oliver, Mary Beth och Sanders, Meghan. “The Appeal of Horror and Dispense”. S. 257. 
21 Clover, 1992. S. 167. 
22 Ibid. S. 166. 
23 Ibid. S. 202. 
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zombie eller vi kanske ser en person bli mördad. Det är ofta också upplagt på ett visst sätt hur 

vi ska se, som Yvonne Leffler ger exempel på i Skräck som fiktion och underhållning att 

åskådare har ett visuellt övertag i Halloween: ”Till skillnad från karaktärerna är emellertid 

åskådarna ofta förvarnad om Michaels närvaro av avslöjande kameravinklar […]”.24 Vi vet 

innan protagonisten – vi SER innan protagonisten. 

          Ett grepp inom skräckfilm vi påträffar emellanåt är också att man INTE får se. Det vill 

säga att spänningen byggs upp genom vår förväntan att se något. Detta då leder till ytterligare 

känslomässig ambivalens hos tittaren om man kombinerar med ovanstående: man förväntar 

sig att se något men är samtidigt nervös för vad man kommer att se. Vi vill se men är 

samtidigt rädda att våra ögon ska bli ”attackerade”. Detta är en del av tjusningen med olika 

skräckfilmer. 

 

En asiatisk skräckfilmstrend  

Asiatisk skräckfilms popularitet här i väst har väl knappast passerat någon obemärkt idag. 

Denna våg av asiatiska skräckfilmer som kommit de senaste åren har sitt ursprung i Japan och 

främst i och med Hideo Nakatas The Ring från 1998. Per Faxneld skriver i Snökvinnor och 

djävulska spiralmönster - skräckfilmens historia i Japan att The Ring skördade osannolika 

framgångar vilket gav upphov till en skräcktrend vilket resulterade i många anmärkningsvärda 

filmer. Det kom en ofantlig mängd filmer i kölvattnet efter The Ring.
25 Denna japanska 

skräckfilmstrend vi talar om, som spridit sig över Asien de senaste åren, är ofta mer 

psykologisk skräck. Till exempel innehåller The Ring inget blod, naket eller överraskande 

skräckmoment såsom höga skrik.26 Det är en annan typ av rysare om vi jämför med till 

exempel slashergenren – Scream, Fredag den 13:e eller monsterfilmer – vampyrer, zombies – 

Night of the Living Dead. En västerländsk motsvarighet skulle kunna vara M. Night 

Shyamalan´s The Sixth Sense från1999, och Alejandro Amenábar´s The Others från 2001.  

          Jay McRoy sammanställer i Japanese Horror Cinema några större trender, både nu 

gällande (det vill säga under de senaste 15 åren) och tidigare trender, inom japansk 

skräckfilm. De samtida trenderna är trender som vi kan se att många också applicerar på i 

allmänhet asiatisk skräckfilm, åtminstone i det hänseendet att man inte tänker längre - det vill 

säga att man inte inser eller vet att det är japanskt utan drar till med ”Asien”. Detta är 

                                                
24 Leffler, 2001. S. 96. 
25 Berghorn och Fyhr, 2004. S. 184. 
26 Mes, Tom och Sharp, Jasper (red.). The Midnight Eye Guide to New Japanese Cinema. Berkeley: Stone Bridge Press, 

2005. S. 262. 
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uppenbart när vi läser recensioner av olika filmer. Den asiatiska skräckfilmstrenden som det 

talas om är således och sammanfattningsvis en gång för alla en japansk trend som fått 

efterföljare i andra asiatiska länder såsom Sydkorea med till exempel The Uninvited från 

2003, Thailand med Shutter från 2004 och Hong Kong.  

          En av trenderna McRoy omtalar är kaidanfilm, vilket betyder att det i filmen 

förekommer en hämndlysten ande.27 Det självklara exemplet i detta fall är förstås The Ring 

(som vi kommer att återkomma till i analyserna). McRoy nämner, utöver denna film, också 

andra filmer han anser vara representativa för sagda trend såsom Dark Water (även den 

kommer vi att återkomma till i analyserna) men även Audition från 1999 av Takashi Miike 

och Sweet Home från 1989 av Kiyoshi Kurosawa för att nämna några. McRoy förklarar 

närmare att de verk som anses vara kaidan iscensätter intrånget av övernaturliga krafter in i 

det vardagliga, med det huvudsakliga syftet att kräva hämnd. Detta fenomen med en kvinnlig 

hämndfylld ande härrör från japansk folklore. McRoy skriver vidare att de typiska dragen hos 

den hämndfyllda kvinnliga anden är långt svart hår och stirrande ögon.28 Även Faxneld 

skriver att trassligt hår som täcker ansiktet och vit kimono överensstämmer med hur kvinnliga 

spöken traditionellt i japan porträtterats, han förklarar vidare att en vit kimono är den klädsel 

en död iförs inför sin begravning.29 I flertalet recensioner och dylikt framgår det att många 

generaliserar, på tal om att många applicerar japanska trender på asiatisk skräck i allmänhet, 

och skriver likt Andreas Nilsson, recensent på internetbaserade dvdforum.nu: ”Unga kvinnor i 

vita klänningar, med långt svart hår hängande framför ansiktet har näst intill blivit standard 

för vilken huvudingrediens en skräckrulle från Asien ska innehålla.”.30  

          En annan trend McRoy skriver om är vad han benämner som den apokalyptiska filmen. 

Filmer han bland andra anser vara representativa för denna trend är Pulse av Kiyoshi 

Kurosawa från 2001 (som vi kommer att återkomma till i analyserna), Uzumaki av 

Higuchinsky från 2000 och Battle Royal av Kinji Fukasaku från 2001.31 Dessa filmer 

behandlar på olika vis den ”normala” världens undergång. McRoy skriver att detta kan ske på 

ett världsligt plan, till exempel inlett via teknologiska medel, eller på ett religiöst plan eller 

både och. Han skriver vidare att de flesta texterna dock underförstått menar att undergången, 

                                                
27 McRoy, 2005. S. 3. 
28  Ibid. S. 3. 
29  Berghorn och Fyhr, 2004. S. 184. 
30 Eg kurs. Nilsson, Andreas.  “Memento Mori”, 2004. http://www.dvdforum.nu/?upc=890391104373.  16 november 2006.  
31 McRoy, 2005. S. 5. 
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det vill säga ”slutet”, istället kanske är en ny början. I Pulse, som vi som sagt kommer att 

återkomma till, kombineras teknologi och det paranormala.32 

          Christopher Sharrett, professor inom Kommunikation och Filmvetenskap vid Seton 

Hall University i USA, skriver i förordet till McRoys Japanese Horror Cinema att den 

dominanta tonen inom japansk skräck verkar vara hysteri, framdriven huvudsakligen av 

Japans våldsamma överlägsenhet inom industriell och post-industriell kapitalism. Sharrett 

menar att eftersom Japan inte fick återupprusta efter Andra Världskriget så utmanade Japan 

USA på deras egna ekonomiska spel. Idag är Japan väldigt framgångsrikt ekonomiskt såväl 

teknologiskt. Sharrett menar även att porträtteringen av härjande kapitalism i japansk 

skräckfilm är särdeles intressant då det sker inom ett samhälle som värdesätter traditioner.33        

          Jag har valt att redogöra för dessa trender då de märks av i filmer idag och dess innehåll 

kommer att kännas igen senare i denna uppsats under analyserna. Men McRoy tar som sagt 

även upp tidigare trender inom japansk skräckfilm i Japanese Horror Cinema, bland andra 

filmer med jättelika monster och tortyrfilmer.34  

 
Reflexivitet och metafilm  
 
För att besvara frågeställningen huruvida det finns metafilmiska eller reflexiva drag i dessa 

bilder inom bilden fordras en genomgång av vad reflexivitet innebär. Det som redogörs nedan 

återkommer i analyserna. 

         I Norstedts Uppslagsbok definieras ”reflexiv” som ett ord av latinsk härkomst och 

betyder ”tillbakasyftande”. ”Reflexion” (eller reflektion) betyder enligt samma uppslagsbok: 

begrundan, eftertanke, fundering.35 Robert Stam skriver i Reflexivity in film and literature att 

reflexivitet syftar på en kulturprodukts förmåga att reflektera över sig själv.36 Med reflexivitet 

menas således en form av medvetenhet om sig själv och i detta fall medvetenhet om mediet i 

sig.  

        Reflexiva verk bryter förtrollningen och uppmärksammar deras egen faktiska existens 

som konstruktion.37 Reflexivitet inom film innebär att filmen refererar till sig själv, 

kommenterar sig själv och påpekar att det är film. Det brukligaste förfarandet att berätta i film 

                                                
32 Ibid. S. 6. 
33 McRoy, 2005. S. xii. 
34 Ibid. S. 4, 7. 
35 Norstedts Uppslagsbok. Bokförlaget Prisma, 13 upplagan, 2003. S. 1052. 
35 Stam, Robert. Reflexivity in film and literature – from Don Quixote to Jean-Luc Godard, New York: Colombia University 
Press, 1992. S. xiii.  
 
37 Ibid. S. 1. 
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är enligt vad Bordwell kallar ”classical Hollywood cinema”.38 Klassiskt filmberättande 

bygger på orsak och verkan förhållanden och fiktionsvärlden är en sluten värld där vi 

åskådare ska föreställa ”osynliga vittnen”.39 Det innebär att det inte ska märkas att det är 

filmat, det ska inte märkas att det är en konstruktion. Inom klassiskt filmberättande är vi 

åskådare osynliga vittnen till en händelse. Det är vad Bertolt Brecht, dramatiker, kallade ”The 

fourth wall convention”40 vilket innebär att det vi ser utspelas framför våra ögon är något 

privat – mellan fyra väggar – som vi tittar in på. Under filmens drygt hundraåriga existens har 

det utvecklats berättarkonventioner som möjliggör detta. Dessa konventioner – berättargrepp 

– är vi så vana vid att vi inte reflekterar över vad vi ser. Det vill säga vi ”ser” till exempel inte 

klippningen men vi har lärt oss att ”se”, eller uppfatta, rummet i och med klippningen. Vi är 

så vana vid denna berättarstil att vi glömmer att det är något ytterst konstruerat vi ser på när vi 

ser på en film. Filmmakare använder tekniker för att trollbinda oss så vi tror att det är 

verklighet. Reflexivitet i film kan ha olika former, ett exempel är att låta en karaktär titta rakt 

in i kameran då det bryter mot den klassiska ”osynliga vittnen” modellen. Om vi vore 

osynliga vittnen kan inte karaktären i filmen ”se” oss. 

         Stam skriver att liknande termer såsom ”självrefererande”, ”metafiktion” och 

”antiillusionism” också används om termen ”reflexivitet”.41 Metafilm är ett begrepp som 

används med samma innebörd.  

         Jon Dunås skriver i sin avhandling om metafilmiska aspekter i Troells Här har du ditt 

liv att en allmän definition av metafilm är en film som uttryckligen handlar om filmen som 

medium eller konstform, men att ett nära relaterat begrepp är reflexiv film. En metafilm 

refererar till sig själv som framställning och en film bör vara uttryckligen reflexiv för att 

kunna betecknas som en metafilm i strikt mening.42 En metafilm är en film som förslagsvis 

handlar om en filminspelning, det finns många exempel på sådana filmer. The French 

Lieutenant’s Woman från 1981 av Karol Reisz är ett exempel på dylik film. Filmen har två 

historier – filmens egen historia, men vi får även följa filmen i filmens handling.  

          Användningen av bild inom bilden uppmärksammar oss på att vi faktiskt ser på bilder. 

Detta liknar det sätt varpå vi, när vi ser en metafilm, blir påminda om att vi faktiskt ser på en 

film. Metafilm och reflexiv film uppmärksammar oss som sagt på mediet självt. Att använda 

                                                
38 Bordwell och Thompson. Film Art – an Introduction. New York: The McGraw-Hill Companies, 1997. S. 108. 
39 Bordwell, David. Narration in the fiction film. Madison: The University of Wisconsin Press, 1985. S. 161. 
40 Stam, Robert. Film Theory-an Introduction. Malden: Blackwell Publishing, 2000. S. 146. 
41 Ibid. S. 151. 
42 Dunås, Jon. Apparaturbetraktelser - metafilmiska aspekter på Troells Här har du ditt liv. Stockholm: Aura Förlag, 2001. S. 
20-22. 
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en bild inom annan bild uppmärksammar oss på bilden. Vi kan kanske se det som en form av 

”metabild” om vi tänker till exempel att ett fotografi av ett fotografi är ett metafotografi.   

          Användningen av rörlig bild inom själva filmen, som ju i sig själv är ett medium 

bestående av rörliga bilder, uppmärksammar oss på mediumet självt.  

 

3. FILMSEKVENSANALYSER 

 
THE RING 
 
Filmen The Ring vars originaltitel är Ringu kom ut i Japan 1998 och är regisserad av Hideo 

Nakata. Den bygger på en roman med samma namn skriven av Koji Suzuki som publicerades 

1991.43
  

          Tom Mes och Jasper Sharp44 skriver i The Midnight Eye Guide to New Japanese 

Cinema att The Ring snabbt blev den mest sedda skräckfilmen någonsin i Japan.45 

          Per Faxneld skriver i artikeln ”Snökvinnor och djävulska spiralmönster – skräckfilmens 

historia i Japan” att ”i hemlandet skördade den närmast osannolika framgångar, vilket gav 

upphov till en skräcktrend som resulterade i många anmärkningsvärda filmer”.46 The Ring 

behandlar, som vi gick igenom i tidigare kapitel, den vanliga ingrediensen hos japansk skräck: 

en hämndlysten kvinnoande.  

 

Handling 

The Ring handlar om journalisten Reiko Asakawa som börjar undersöka en vandringssägen 

sedan hennes niece och dennas vänner alla dött under mystiska omständigheter. Sägnen går ut 

på att man dör en vecka efter att man tittat på ett speciellt videoband. Efter att man tittat på 

filmen ska telefonen ringa och en röst talar om att man ska dö om exakt en vecka. Asakawa 

hittar videofilmen och tittar på den, strax efteråt får hon sagda telefonsamtal. Hon tar med sig 

bandet och visar det i sin tur för sin ex-make med fåfängt hopp om att sägnen inte är sann. De 

försöker sedan tillsammans ta reda på vem som skapat bandet och hur förbannelsen ska brytas 

innan deras respektive tidsfrist går ut. Även Asakawas lille son råkar titta på videofilmen, 

således är också han dödsdömd. 

                                                
43 Mes och Sharp, 2005. S. 260. 
44 De båda är redaktörer för internetsidan The Midnight Eye Guide to Japanese Cinema och har samlat artiklar därifrån i 
nämnda antologi. 
45 Ibid. S. 261. 
46 Berghorn och Fyhr, 2004. S. 184. 
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          Genom en rad ledtrådar finner Asakawa och ex-maken tillslut ut varifrån videobandet 

har sitt ursprung.47 De beger sig dit i hopp om att kunna lösa förbannelsen, och det visar sig 

att en ung flicka med paranormala krafter för längesedan blivit instängd i en brunn och 

lämnad att dö där, och videobandet med dess förbannelse är hennes sätt att hämnas. Asakawa 

och ex-maken lokaliserar brunnen och klättrar ned för att leta efter liket efter flickan. De 

hoppas att genom att finna henne och begrava henne ska förbannelsen lyftas. De finner flickan 

precis innan Asakawas tidsfrist går ut och hon överlever. Emellertid visar det sig att 

förbannelsen inte alls är upphävd när ex-maken trots allt dör. Då inser Asakawa att enda sättet 

att rädda sin son är att kopiera bandet till någon annan. Det var tack vare att hon kopierade 

bandet till sin ex-make som hon själv skonades.  

 

Bild inom bildanalys 

Videofilmen som Asakawa och ex-maken ser på får även vi åskådare ta del av och den är 

sammanlagt ungefär en minut lång. Första gången Asakawa tittar på bandet får vi se hela 

innehållet inklippt i ”vår” film - vi ser inte Asakawa och TV-apparaten i bild, utan vi ser 

videoinnehållet som en del utav vår film. Under filmens gång får vi då och då se bilder ur 

videon, antingen tillsammans med karaktärerna eller så är enstaka bilder inklippta i vår film.  

          Videofilmen börjar med att vi ser en cirkel mitt i bild. Det är svart runtomkring, men 

inuti cirkeln ser vi natthimmel med moln som blåser, ser även ut som att månen skymtar fram. 

Om vi inte förstår det på en gång så förstår vi senare i filmen, att det ska föreställa någon som 

tittar upp mot brunnsöppning nerifrån brunnsbotten. Bilden är grynig och det brusar lite, på 

det typiska sättet ett gammalt videoband kan göra. En vanlig videofilms kvalitet försämras för 

var gång den kopieras48 och spelas, vilket förmodligen ska föreställa förklaringen till detta 

bands utseende – detta videoband måste enligt handlingen i The Ring kopieras och sändas 

vidare för att personen ifråga inte ska dö efter de sju dagarna. 

          Inget annat ljud förekommer, och denna scen vara bara någon sekund. Denna bild är 

som sagt upplagd med mörka färger och visar en natthimmel med måne och moln. Även om 

det inte är skrämmande i sig kan det ge associationer till något negativt förebådande. 

          Efter den inledande bilden får vi se en vägg i bild och på den vänstra sidan av väggen 

hänger en oval spegel med svart ram. Väggen är ljus men övre halvan ligger helt i skugga. En 

kvinna syns i spegeln, vi ser inte henne framför spegeln utan bara hennes spegelbild. Hon är 

                                                
47 Mes och Sharp, 2005. S. 260. 
48 Sjöstrand, Pehr. ”Digital video för PC”, 2002.  http://www.seniornet.se/browse.jsp?id=04_15&cikkid=280.  10 januari, 
2007. 
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svartklädd och man kan skymta ett fönster i bakgrunden. Vi förstår att det är en spegel och 

inte ett fönster eller liknande då kvinnan kammar sitt långa, svarta hår på ett sätt indikerar att 

hon gör sig fin (vilket man oftast gör framför en spegel). Hon ler och tittar mot oss. Denna 

handling är reflexiv då kvinnan först och främst ser ”in i kameran” på oss, detta bryter mot det 

klassiska berättandet då vi åskådare ska vara osynliga vittnen49. Denna bild är även 

fascinerande då vi, åskådare av vår film, vet att karaktären Asakawa också ser denna bild och 

borde (om hon varit verklig) uppmärksamma om än omedvetet det otraditionella i att se rakt 

in i kameran. Detta faktum gör det ytterligare reflexivt. Bild inom bild i sig är reflexivt då vi 

blir uppmärksammade på bilderna själva, men de är också reflexiva då de medvetandegör oss 

på akten att titta. Det faktum att karaktären i Asakawas film tittar i en spegel och genom den 

tittar in i kameran och då tittar på Asakawa och då i sin tur också på oss, uppmärksammar oss 

(om inte tydligast här) på handlingen att betrakta. 

          Att kvinnan ser in i kameran kan vara otäckt då det är ologiskt50 för oss, eftersom 

filmen (The Ring) är traditionellt berättad i övrigt – det vill säga att det ska föreställa att vi är 

osynliga vittnen till det hela. Det kan vara kusligt då det är ovanligt att någon ser rakt in i 

kameran om det inte är för att de vill säga oss åskådare något. Kanske ännu mer obehagligt 

för oss, åskådarna av vår film, kan vara att se protagonisten se det ologiska i att kvinnan ”ser” 

på henne. Vill kvinnan oss/Asakawa något? Förvisso är det möjligt att det ter sig kusligt då vi 

är medvetna om att det är skräck vi tittar på. Hade det varit en komedi hade vi måhända funnit 

det lustigt.  

          Inte heller i ovan nämnda del av videobandet förekommer något ljud. Det enda ljud vi 

hör är bruset från själva videobandet. På ljudspåret i vår film påminns vi således om att det är 

någon som tittar på en video. Det ljud vi hör när vi ser på videobandet härrör inte från dess 

bilder: det är alltså icke diegetiskt ljud (ljud som inte kommer från fiktionsvärlden). Men 

bruset vi hör från videobandet är diegetiskt i vår film: det härrör från fiktionsvärlden.   

          Ett väldigt snabbt klipp förekommer därefter. Så snabbt att vi knappt hinner uppfatta 

det ser vi spegeln på höger sida av väggen istället för på vänster sida. Spegelbilden vi ser nu 

                                                
49 Se under kapitlet om reflexivitet. S. 12 i denna text. 
50 När jag använder mig av termer såsom ”ologiskt”, ”onaturligt” eller ”orealistiskt” i denna text menar jag det i förhållande 

till verkligheten så som vi åskådarna upplever den utanför fiktionen, eller i förhållande till klassiskt filmberättande i den 

meningen att filmen inte ska uppmärksamma sig själv – att den är en sluten värld där vi ska vara osynliga vittnen till 

berättelsen. Jag tar alltså inte hänsyn till huruvida filmen har en egen logik. Poängen är hur bilderna används och ser ut för 

oss som ser på dem hemma i vår soffa, och på vilket vis man har strävat efter att förstärka det otäcka och kusliga bland annat 

genom att lägga upp bildernas utseende på olika sätt. 
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föreställer någon i vita kläder med långt svart hår, men vi ser inte ansiktet på denna person då 

spegeln nu sitter på det skuggade området av väggen. Vi ser bara halva spegelbilden.  

           Detta klipp är så snabbt att vi strax har spegelkvinnan med kammen tillbaka i bild som 

om det tidigare klippet aldrig ägt rum. Kvinnan kammar fortfarande håret men nu vänder hon 

sig om och tittar bakåt i spegeln, hon tittar åt höger i bild (mot den plats där spegeln med 

personen i vita kläder skymtat alldeles nyss).  

           Bilden av den vitklädda personen vars ansikte vi inte får se ter sig hotfull just på grund 

av att ansiktet ligger dolt i skugga. Detta klipp kan ge en känsla av att något ruvar i det dolda. 

Och det faktum att klippet är så snabbt och ologiskt förstärker känslan av något förebådande. 

Det ologiska ligger i att klippet verkligen är blixtsnabbt och det är inte något vanligt 

förekommande grepp inom klassiskt filmberättande.  

           Nästa bild vi får se föreställer japanska skrifttecken, mot neutral bakgrund, som rör sig 

på ett dansande sätt vilket minner om rörelsemönstret hos mikroorganismer vi ser när vi tittar 

i ett mikroskåp. Denna sekvens är loopad51 vilket gör att den ger ett hackigt intryck. Det 

hackiga ter sig obehagligt då det är orealistiskt – vanligtvis i film klipper man inte ihop bilder 

på det sättet. Det blir en störning i bild vi tycker är obehaglig. Även tecknens rörelsemönster 

kan måhända framkalla en olustig känsla om man inte är särskilt förtjust i småorganismer. 

           Därpå får vi se en bild som är mycket kornig, otydlig och dåligt ljussatt, uppfattningen 

vi får är att filmen är mycket gammal (som sagt blir videofilmers kvalitet sämre ju mer de 

används). Detta är en helbild av människor som kryper och går på marken och deras rörelser 

ger ett intryck av att de verkar vara mycket förvirrade eller sjuka.  

          Till skillnad från tidigare så ändrar ljudet lite karaktär, det låter som om röster också 

återfinns i bruset. Tillsammans med förändringen på ljudspåret är dessa människors 

irrationella rörelsemönster obehagligt att titta på.  

          Därefter får vi se ytterligare en helbild där det står en människa till vänster i bild och 

pekar mot och ur bilden åt vänster. Personen har ett vitt skynke över huvudet annars vit 

skjorta och mörka byxor. Bakom personen ser vi vatten och vågor, och det är det enda vi ser. 

Vi ser ingen horisont, inte fötterna på personen och inte heller marken den står på. Precis som 

sekvensen med de dansande tecknen är även denna bild loopad. Detta ser vi genom att 

vattnets vågrörelser upprepar sig på samma hackiga vis som de dansande tecknen. Denna bild 

är obehaglig då den ter sig ologisk och loopningen är obehaglig för den är onaturlig (likt 

sekvensen med tecknen ovan). Det ologiska ligger i att personen i bilden har ett skynke över 

                                                
51 Det vill säga att samma bild är ihopklippt med sig själv vilket ger resultatet att den upprepar sig. 
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huvudet, varför och var pekar personen och varför pekar den? Det finns ingen synbar 

anledning till vad som försiggår i bilden, inget vi fått veta i tidigare bilder och inget vi får veta 

senare.  

          Nästa klipp är en extrem närbild på ett öga som blinkar och i ögat syns ett japanskt 

skrifttecken. Vi kan återknyta till Clover som menade att skräckfilm framför all film rör 

ögon.52 Hon skriver att användningen av extrem närbild på ögon i skräckfilm kan vara ett sätt 

att påkalla publikens ögon.53 Användningen av ögon som stirrar i skräckfilm är reflexivt i den 

meningen att vi åskådare blir uppmärksammade på vår roll som betraktare. Som nämnts i 

tidigare kapitel är det visuella mycket centralt vad det gäller skräckfilm – det är bilderna som 

används för att skapa stämning. Då hela denna videobandssekvens bara är cirka en minut lång 

så är alla dessa bilder vi gått igenom väldigt korta, bara några sekunder vardera.  

          Den sista bilden vi får se är en översiktsbild över ett skogsbryn och där finns en brunn. 

Bilden är grynig och mörk liknande den med de virriga människorna. Också här känns det 

som om videobandet är gammalt och har blivit kopierat och uppspelat många gånger.            

          Denna slutsekvens skiljer sig även åt lite från de övriga - det sker ingenting. I de övriga 

bilderna har det varit någon form av handling eller rörelse. Då det är en översiktsbild och 

bilden inte är så tydlig blir följden att vi stirrar på bilden. Vi stirrar och väntar på att något 

skall hända. Men inget händer utan här tar videobandets innehåll slut och övergår till 

”myrornas krig”. 

          Det som gör bilderna i denna videofilm-i-filmen obehagliga och skrämmande är den till 

synes slumpmässiga och ologiska användningen av bilder. De verkar inte i sig har något 

samband sinsemellan. Det finns ingen handling eller berättelse. Även innehållet i bilderna är 

otäckt då det saknas logik. Varför står någon med skynke över huvudet? Varför irrar 

människor omkring planlöst? 

         Frånvaron av diegetiskt ljud är obehagligt, då det ger en onaturlig känsla. Utöver scenen 

med de virriga människorna där röster förekommer svagt, har inget annat diegetiskt ljud i 

videofilmen figurerat. Däremot har diegetiskt ljud i vår film existerat i form av karakteristiskt 

brus från videobandet självt. 

         Videobandets hela innehåll återkommer inte mer i filmen utan vi får se skilda stycken ur 

videon vid olika tillfällen. Stundom inklippt i vår film och stundtals ser vi dem tillsammans 

med karaktärer i filmen.  

                                                
52 Clover, 1992. S. 167. 
53 Ibid. S. 166. 
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Det faktum att vi får se de enskilda bilderna så kortvarigt, och knappt hinner uppfatta vad de 

föreställer, gör att när vi väl får se bilderna tittar vi på dem allt noggrannare, nästan så vi 

stirrar. Detta spelar på spänning och överraskning som är så grundläggande i skräckfilm och 

det är särskilt effektivt skräckmässigt i The Rings fall då vi får se vad som händer på 

videobandet när den sjunde dagen har infallit. Vi vet att människorna som sett bandet kommer 

att dö sju dagar senare och det framkommer också i filmen att de blir skrämda till döds. På 

detta vis har förväntningar byggts upp angående vad de får se på videobandet, där 

videobandet annars brukar ta slut. När tidsfristen är slut för Asakawas ex make får vi slutligen 

se vad som sker då.  

          Videofilmen slås på och börjar med den sista sekvensen med brunnen. Bilden är kornig 

och dålig så vi kan finna oss stirrandes på bilden för att försöka se ordentligt. Samtidigt vet vi, 

därför vi lärt oss skräckfilmskonventioner, att det är stor risk att något plötsligt händer. Detta 

resulterar i att vi sitter på helspänn samtidigt som vi är nyfikna. Som vi gick igenom i tidigare 

kapitel kan spänning byggas upp genom vår förväntan att se något. Vi vill se men är samtidigt 

rädda att våra ögon ska bli, som Clover skriver, ”attackerade”.54  

          Denna sista bildsekvens klipps in i vår film - vi ser inte ex-maken titta på videon utan vi 

ser den. Till en början händer det ingenting men strax ser vi en flicka med vita kläder och 

svart långt hår klättra upp ur brunnen. Framöver får vi inte se handlingen på bandet rakt av 

utan det klipps till ex-makens reaktion på det som händer på bandet. Bilden är kornig och 

flimrar lite som om bandet behöver sträckas, typiskt ett gammalt välsett videoband. Flickan i 

bild går långsamt mot ”kameran”. Ett grövre flimmer förekommer i bilden då flickan under en 

mycket kort stund figurerar tre gånger i samma bild. Hon fortsätter att gå mot ”kameran” - 

mot oss i bild. Det som är kusligt med denna sekvens är att flickan riktar sig direkt mot oss. 

Det är, som sagts tidigare, tabu i klassiskt berättad film att rikta sig direkt till åskådaren och 

på det viset uppmärksamma sig själv. Det skrämmande, åtminstone för karaktären i vår film, 

med att personen riktar sig direkt mot kameran är att det inte är realistiskt. Någonting redan 

inspelat ska enligt naturens lagar inte plötsligt leva sitt eget liv. Eftersom vi förmodligen 

håller på protagonisten finner sannolikt även vi det kusligt med en flicka som målmedvetet 

men ändock långsamt (vilket känns hotfullt) går emot oss. 

          Ytterligare en faktor som kan göra att bilden känns hotfull och obehaglig är att flickans 

ansikte hela tiden är dolt av hennes långa hår. Det gör oss illa till mods då vi inte kan se 

hennes ögon. Det sägs ju att ögonen är själens spegel och det kan upplevas besvärande och 

                                                
54 Ibid. S. 202. 
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obehagligt att inte kunna läsa av en annan människa via ögonkontakt. Detta tillsammans med 

hennes målmedvetna gång kan skapa en otäck känsla som bygger på att vi inte förstår hennes 

intentioner. 

          Här återkommer alltså återigen temat ögon. Bilderna i denna videobandssekvens i The 

Ring kan sägas vara reflexiva på det viset att ögon och blickar, även icke-blickar, 

uppmärksammas och då i sin tur uppmärksammas betraktandet. Vi medvetandegörs om 

mediet självt dels i och med att vi ser karaktärerna se på film och dels då det förekommer 

betraktande och ögon i den. Minns den ovan nämnda scenen med kvinnan som kammar håret 

i spegeln – hon ser på oss. Minns den extrema närbilden på ögat, eller personen med skynke 

över huvudet som vi inte ser blicken på och den sista sekvensen när flickan går emot oss men 

vi inte ser hennes blick – vi känner den.55  

          Vi kan dra en liten parallell också till det Clover skriver om att själva handlingen att 

titta på skräck ofta förekommer i skräckfilm och att det ofta får konsekvenser.56 Karaktärerna 

i The Ring ser på en form av skräckfilm och det får konsekvenser. Det är till och med det 

centrala i filmen – ser man på videobandet är konsekvensen att man dör. Det genomgående 

temat i videosekvensen kan vi säga är betraktandet och att uppmärksamma betraktandet är 

reflexivt då vi medvetandegörs om filmens mediespecifika egenskap – att berätta i bilder. Och 

bilder är till för att betraktas. “There are images because we have eyes” skriver Jacques 

Aumont träffande i The Image.
57 

 
PULSE 
 
Pulse, med originaltiteln Kairo, är från 2001 och regisserad av Kyioshi Kurosawa. Denna film 

har nu, 2006, slutligen också gjorts om i en ny version i USA, både The Ring och Dark Water 

(återkommer till den nedan) har sedan en tid tillbaka egna amerikanska versioner, så kallade 

re-makes. The Ring gjordes om 2002 och Dark Waters re-make kom 2005. 

          Pulse behandlar den ”normala” världens undergång i detta fall inlett via teknologiska 

medel, som vi sett i tidigare kapitel att McRoy anser är en av trenderna inom modern japansk 

skräckfilm. 

 
 

                                                
55 Filmsekvensen fortsätter därefter med att flickan fortsätter mot ”oss” i bild, och det hela slutar med att hon kryper ur TV-

apparaten och skrämmer ex-maken till döds genom att titta på honom.  
56 Clover, 1992. S. 167. 
57 Aumont, Jacques. The Image. London: British Film Institute, 1994. S. 5. 
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Handling 

Filmen börjar med att en kvinna står på ett stort fartyg ute till havs och med voice-over 

berättar hon för oss att ”allt plötsligt började en dag, utan varning, såhär…”. Då förstår vi att 

det vi nu ska få se är vad som hänt fram till nu.  

          På jobbet saknar Michi, Junco och X sin vän Taguchi. Han skulle fixa fram en cd-rom 

till dem som de behöver, men han har inte hört av sig på en vecka. Michi åker hem till honom 

och medan hon är där hos honom så hänger han sig.  Michi fick dock ändå med sig cd-romen 

som visar sig innehålla inte riktigt vad de förväntat sig. 

          Samtidigt får vi i en annan del av staden ta del av den unge studenten Kawashimas 

första försök till att koppla upp sig på Internet. Ett misslyckat sådant, och han ger upp. 

Överraskande nog så börjar datorn ringa upp av sig själv, och han vidarebefordras till en 

hemsida där han möts av texten ”Do you want to see a ghost?”. Vettskrämd stänger han av 

datorn men finner att detta inte hjälper, eftersom den fortsätter att koppla upp till samma 

hemsida.58   

          Både Kawashima och Taguchis tre vänner ser på sina datorer underliga bilder 

föreställande människor. Är det döda människor? Kawashima försöker ta reda på vad som 

pågår på hans dator samtidigt försöker även Taguchis vänner reda ut vad som sker. 

          Fler människor begår självmord eller försvinner och allt eftersom verkar staden bara bli 

allt tommare och tommare. Det visar sig att människor från den andra sidan ”tar över” datorer 

och Internet och använder dem som någon slags portal till verkligheten. Spökena förmår 

människor att ta sina liv och göra dem sällskap på andra sidan. 

 

Bild inom bildanalys 

10 minuter in i Pulse får vi se den första bild-i-bilden. Det är efter att Taguchi tagit livet av 

sig och vännernas liv ändå fortsätter. De (Michi, Junco, X) sätter sig för att till slut titta på 

Taguchis skiva som han ordnat till dem. Vi ser vad de ser på skärmen - deras databild är 

inklippt i vår film. De tittar på något som synes vara någon form av tabell, men plötsligt visar 

sig en bild istället för tabellen.    

          Bilden är i helbild och vi ser ett överbelamrat skrivbord mot väggen rakt fram. På 

skrivbordet finns två påslagna datorer. Bilden har en grönaktig ton och är kornig, sidorna i 

bilden är i skugga. En kille står till vänster i bild framför vänstra sidan på skrivbordet, vänd 

                                                
58 Nilsson, Daniel. ”Pulse”, 2003. http://www.moviebox.se/film/pulse/.  11 december, 2006. 
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mot en av dataskärmarna. Ljuset i bilden ser ut att falla ovanifrån och lyser upp den andra 

dataskärmen, det vill säga den som killen inte står framför. Vi får se denna stillbild i någon 

sekund. Därefter klipps det till Michi, Junco och X som sitter framför datorn. De funderar på 

om det är Taguchi som är på bilden. Klipp till bilden igen men denna gång kan vi se att 

dataskärmen filmas, det vill säga bilden är inte inklippt i vår film. Detta förstår vi då en av 

karaktärernas händer dyker upp i bilden och pekar på något på dataskärmen. 

          Denna webbkamerabild kan vara obehaglig då den kan ge associationer till 

smygfilmning, men även det faktum att det inte händer något i bilden. Bilden är också ganska 

dunkel och kornig, vi ser inte så tydligt. Kornigheten kommer sig av att webbkameror är 

digitala och då består av pixlar (digitala bildpunkter59), och i detta fall har bilden så låg 

upplösning att pixlarna nästan syns med blotta ögat vilket ger ett kornigt intryck, det vill säga 

bilden pixlar sig.60  Allt detta ovan kombinerat skapar en otäck atmosfär.  

         Karaktärerna zoomar in på webbilden vilken är det enda vi ser i bild, emellertid är den 

inte inklippt i vår film. De zoomar in på den upplysta dataskärmen, som är till höger på 

skrivbordet i bilden, och i den kan vi urskilja samma bild som vi och karaktärerna i detta 

ögonblick själva ser på och i den bilden samma bild igen etcetera. En effekt skapas som gör 

att bilden fortsätter i det oändliga. Vid detta skede i filmen vet varken vi eller karaktärerna 

huruvida Taguchi, som är med i bilden, filmar sig själv och spelar upp bilden samtidigt på sin 

ena dator eller vad som pågår. Detta är reflexivt i den meningen, faktiskt tydligare här än i 

The Ring, att vi är medvetna om att vi tittar på bilder på karaktärer som i sin tur tittar på 

bilder. Vad jag menar är att i The Ring var videofilmens bilder ofta inklippta i vår film – 

vilket bilderna inte är i samma utsträckning här. Vilket betyder att vi hela tiden är medvetna 

om att vi ser på bilder inom själva vår film och då även medvetna om att även vi ser på en 

konstruktion. Bild inom bild fenomenet uppmärksammar oss på mediet självt. På ljudspåret 

hör vi karaktärerna tala med varandra om vad de ser på dataskärmen. 

          Därefter zoomar karaktärerna in på den andra ickeupplysta dataskärmen, den som 

Taguchi står framför. De zoomar in så mycket att vi kan urskilja ett otydligt ansikte i den 

dataskärmen och den skärmen är i sin tur nu inklippt i vår film. Nu ser vi således på en 

dataskärm inom en dataskärm eller en bild inom en bild inom vår film! Vi kan här dra en 

parallell till bildsekvensen i The Ring videofilmen där en kvinna tittar på ”oss” genom en 

spegel. I den sekvensen ser vi på en bild där en kvinna tittar i en spegel och samtidigt mot 

”oss” – vilket uppmärksammar oss på akten att betrakta. Utöver att bild inom bild fenomenet 

                                                
59 http://sv.wikipedia.org/wiki/Pixel    10 januari, 2007. 
60 http://susning.nu/Pixel   10 januari, 2007. 
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medvetandegör oss om mediet vi ser på, uppmärksammas vi på det faktum att vi faktiskt 

tittar.  

        Det är en ganska mörk bild av ansiktet och vi uppfattar knappt att det är ett ansikte vi ser. 

Ansiktet är suddigt, på grund av att bilden pixlar sig, till den grad att det är svårt att avgöra 

om det är Taguchi eller inte. Svårt också att avgöra om hans ansikte speglas i skärmen eller 

om det är filmat, men troligen är det en avspegling. Inget annat har hörts på ljudspåret än 

karaktärernas röster sinsemellan. Här uppstår samma fenomen som hos videobilderna i The 

Ring det vill säga att bilderna är mörka och lite korniga (pixliga i Pulse) vilket gör det är svårt 

att se några detaljer och vi kan finna oss själva stirrandes. 

         Det obehagliga här för både karaktärerna i filmen och oss åskådare är huruvida Taguchi 

filmat sig själv och varför, vad är syftet med denna sekvens? Bildens dunkla utseende och de 

mystiska bilderna på skärmarna i bilden spär på det otäcka. Likt bilderna i The Ring är det 

ologiska det som är det mest skrämmande. Det ologiska i egenskapen att vi inte förstår syftet 

med bilderna. Till exempel att Taguchi bara står rätt upp och ner till vänster i bild utan att 

något händer, allt detta skapar en känsla av obehag när vi tittar. 

 
14 minuter in i filmen når vi parallellhistorien med Kawashimas försök att ansluta till Internet. 

Vi får se hela dataskärmen, bilden är följaktligen inte inklippt i vår film, och vi hör 

Kawashima prata högt för sig själv. Vi ser hur han använder muspekaren och försöker koppla 

upp sig mot nätet. Vi hör det karakteristiska tjutande ljudet när modemet ringer upp.  

          Nu klipps dataskärmsbilden plötsligt in i vår film – vi uppfattar inte längre själva den 

fysiska skärmen. Vi ser nu en kornig bild med grönaktig ton som direkt för tankarna till 

webbkameraursprung. Den föreställer ett dunkelt, stökigt rum i helbild, det finns ett bord i 

mitten belamrat med prylar, en TV-apparat vid väggen rakt fram och gardinerna är fördragna. 

Till vänster i bild står en kille iklädd ljus tröja och byxor, vi ser hela honom ståendes bredvid 

det stökiga bordet. Han tittar mot oss och rör sig långsamt mot höger som om han byter 

tyngdpunkt från ena foten till den andra. 

          Denna långsamhet och ”hackighet” i rörelserna är vanlig hos webbkamerabilder och har 

sin orsak i vilken bildrutehastighet (frames per second) webbkameran stödjer. En normal TV-

sändning sker med 25 bilder per sekund och en vanlig rullfilm spelar 24 bilder i sekunden, 

medan en sändning med webbkamera istället kan ske med en bildrutehastighet på endast 15 
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bilder i sekunden.61 Resultatet blir då att rörelserna ser ut att vara i slowmotion och är lite 

hackiga.   

          Ljudmässigt hör vi Kawashima mumla förbryllat och brus från datorn. Allt ljud härrör 

från vår film och inte från databilden. Det klipps mellan Kawashima och skärmen, och nu rör 

sig killen på bilden åt vänster som om han byter tillbaka tyngd på foten. Han rör sig hackigt 

på det sagda karakteristiska viset. Dunkelheten hos bilden och det ologiska rörelsemönstret 

hos killen i bilden ger en kuslig känsla.  

            I detta ögonblick sker ett plötsligt klipp i bilden (som fortfarande är inklippt i vår film) 

och i och med klippet hörs ett snabbt fräsande ljud. Nu betraktar vi ett annat rum i helbild där 

ett lågt bord står till vänster mot väggen. På bordet återfinns en dator och diverse annat. Även 

denna bild är som föregående kornig/pixlig vilket gör det svårt att uppfatta detaljer i bilden. 

Denna bild är mer normalt upplyst och inte lika dunkel som ovan nämnda. På golvet finns 

bastamattor där en svartklädd kvinna ligger och rullar. Hon ligger med huvudet mot oss och 

fötterna ifrån oss, och rullar från vänster sida åt höger över på rygg och blir liggande. Även 

hennes rörelser ser ut att ske i slowmotion och hon ter sig lite suddig när hon rullar (vi kan 

likna det vid att man fotograferar med för lång slutartid). Det kommer sig av det låga antalet 

bilder per sekund kombinerat med att bilden pixlar sig. 

          Här sker ytterligare ett klipp på dataskärmen som fortfarande är inklippt i vår film. Nu 

betraktar vi ett mörkt rum i halvbild med en grönaktig ton. Till vänster i bild står ett upplyst 

skrivbord som det sitter en kille vid och han lutar sig över bordet med huvudet i sina armar. 

Han vaggar huvudet fram och tillbaka och även hans rörelser är suddiga. Vi hör fortfarande 

bara brus från datorn och Kawashimas förbryllande muttranden. 

          Det otäcka med dessa bilder i Pulse är precis som hos bilderna i The Ring det ologiska 

hos dem. Ologiska i det sammanhanget att vi inte förstår syftet. Varför får vi se olika 

människor bete sig underligt? Vi vet inget mer än karaktärerna kring dessa bilder. Vad 

föreställer de? Är det döda människor vi ser? Och hur går det i sådana fall till? Hur kan vi se 

dem på dataskärmarna? Är de filmade med webbkamera eller är bilderna alstrade på 

övernaturlig väg? Det finns inget samband bilderna sinsemellan.  

                                                
61 Andersson, Per. ”Dator och rörliga bilder”. Umeå Universitet. 

http://www.educ.umu.se/~pamac/video/index.html#mindrebilsek.  10 januari, 2006. 
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Det obehagliga är även hur bilderna ser ut – dunkla, otydliga, korniga, men också 

människornas rörelsemönster är otäckt. Det långsamma och irrationella hos rörelserna ter sig 

onaturligt och då skrämmande.  

          Bilderna är reflexiva i den egenskapen att vi alltid är medvetna om att karaktärer i vår 

film också ser dem. Till exempel hör vi Kawashima muttra förbryllat medan vi ser bilderna 

och det klipps mellan honom och bilden han ser på. I första bilden vi gick igenom fick vi 

också se ena karaktärens hand vid ett tillfälle peka på skärmen vilket gjorde att vi hela tiden 

var medvetna om bilden inom bilden och att vi alla, både karaktärer och åskådare betraktar 

dem. 

          Sammanfattningsvis om vi jämför The Rings och Pulse’ bilder inom bilden kan vi säga 

att det som de har gemensamt är att det som kan vara otäckt är blickar (eller frånvaron av 

ögon) och kroppsspråk som inte är logiskt eller rationellt. Dessa handlingar är bakvända 

naturligt mänskligt beteende vilket gör att vår naturliga reaktion är negativ i någon form. Det 

är obehagligt då vi har svårt att tolka beteendet, då beteendet inte stämmer in på hur man 

normalt beter sig. Bilderna har också gemensamt med varandra att de är otydliga; videofilmen 

är kornig på grund av (ska det förmodligen föreställa) hög ålder och för ofta kopierad och 

spelad, webbkamerabilderna är korniga på grund av att de pixlar sig och hackiga på grund av 

för låg bildrutehastighet. 

 

 

DARK WATER 

 Dark Water, från 2002, vars japanska original titel är Honogurai mizu no soko kara är 

regisserad av Hideo Nakata. Den bygger precis som The Ring på en novell av Koji Suzuki. 
          Detta är enligt Per Faxneld en mer traditionell spökhistoria.62 Likt The Ring är Dark 

Water en kaidanfilm vilket McRoy beskriver, som vi sett, är en film som innehar ett 

hämndlystet spöke. Övernaturliga krafter tränger in i det vardagliga med det huvudsakliga 

syftet att kräva hämnd.63  

 

Handling 

Dark Water handlar om Yoshimi som är ensamstående mor till dottern Ikuko och som flyttar 

in i ett halvtaskigt betonghyreshus. Yoshimi har ett förflutet av psykiska problem sedan hon 

                                                
62 Berghorn och Fyhr, 2004. S. 186. 
63 McRoy, 2005. S. 3. 
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korrekturläste våldsamma romaner i sitt yrke. Hon är även mitt uppe i en vårdnadstvist med 

sin ex make, så när Yoshimi börjar se en liten flicka som ska ha varit försvunnen i två år vet 

hon inte om det är ex maken som driver med henne för att få vårdnaden eller om hon faktiskt 

håller på att bli galen igen. Till råga på allt läcker det från taket i den nya lägenheten och 

vaktmästaren är inte särdeles snabb på att vilja åtgärda problemet.  

          Flera mystiska händelser inträffar, bland annat upptäcker Yoshimi sambandet att den 

lilla flickan hon ser bodde i den läckande lägenheten ovanför innan hon försvann. 

          Kortfattat visar det sig slutligen att den lilla flickan ramlat ner i vattencisternen uppe på 

taket och drunknat utan att någon någonsin hittade henne. 

 

Bild inom bildanalys  

 Användningen av bild inom bild i denna skräckfilm är inte alls centralt på samma vis som i 

de två övriga exemplen. I The Ring och Pulse är bildmedierna film och dator centrala för 

själva handlingen – The Ring handlar om ett videoband och i Pulse ser karaktärerna spöken på 

sina datorer. Så är inte fallet här, här används bild inom bild mer som ett berättartekniskt drag, 

det vill säga som kameravinkel och då som en del av själva berättandet av filmen. Men det jag 

vill ta upp här är att bilderna ändå har en relation till det otäcka. I skräckfilm är det bilderna 

till största del som står för skräcken (även om ljudanvändningen inte kommer långt efter). 

Detta kan tyckas självklart då filmens mediespecifika egenskap är just att den berättar i bilder. 

Men i skräckfilm är det ofta bilderna som är skrämmande på olika sätt och inte nödvändigtvis 

handlingen i sig. 

        Den första bild inom bilden vi får se i Dark Water är när Yoshimi och dottern kommit till 

hyreshuset för att se lägenheten för första gången. I byggnadens hiss finns en 

övervakningskamera vilket vi får reda på då vi ser fastighetsskötaren titta på Yoshimi, dottern 

och mäklaren när de åker hiss upp till sin våning. Vi får aldrig se själva kameran i hissen, vi 

ser bara bilderna som den tar. Vi blir presenterade för övervakningskameran i och med att vi i 

samma bildruta ser vad man ser i övervakningskameran samtidigt som vi får se de tre kliva in 

i hissen. Vi ser således samma handling utförd från två vinklar i samma tagning. Den 

sistnämnda användningen av bild inom bilden är reflexiv och uppmärksammar åskådaren om 

betraktandets konst. Bilden är följaktligen inte inklippt i vår film, det är en svartvit helbild och 

det är filmat ur fågelperspektiv - kameran synes vara placerad i det övre högra hörnet sedd 

utifrån och framför hissen.  
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Användningen av bild inom bild vid detta tillfälle förefaller inte alls skrämmande på något 

sätt utan skälet kan i stället vara att använda hisskameran som annorlunda kameravinkel för 

att på så vis göra berättandet mer intressant (eventuellt också en poängtering till hissens 

funktion senare i filmen). Det enda som kan vara obehagligt här är kanske själva det faktum 

att bli övervakad, filmad – tittad på. Stilistiskt kan vi jämföra med bilderna i Pulse då även de 

är statiska och filmade från en och samma vinkel och mestadels i helbild.  

         Nästa bild får vi se är när hissen stannat på våningen de ska kliva av på. De kliver ur 

hissen och detta ser vi på själva TV- apparaten på fastighetsskötarens kontor, bilden är alltså 

inte inklippt i vår film. Vi ser dörrarna stängas efter dem och då ser vi i det nedre vänstra 

hörnet något som rör sig inne i den tomma hissen. Då sker ett snabbt klipp till närbild och vi 

ser en liten flicka bakifrån komma in i bild. Bilden är en inzoomning av övervakningsbilden 

vi ser på, och den är otydlig av samma skäl. Det är så inzoomat att vi ser bildpunkterna i TV-

apparaten (vilket vi kan jämföra med pixlar hos digitala bilder).  

          Detta är gemensamt för de tre i denna text genomgångna skräckfilmerna – alla bilder är 

otydliga på något vis. I The Ring är det ett gammalt och kornigt videoband, i Pulse är det 

pixliga, digitala bilder och i Dark Water är det då till exempel bildpunkterna i TV – apparaten 

vi ser. Det kan vara obehagligt att inte riktigt se vad som syns. Ögonen är ju ett av våra mest 

använda sinnen som vi har att orientera oss med.  

          Det är som sagt ett grepp som används ibland i skräckfilm – att vi inte får se allt. Till 

exempel får vi inte se hur monstrena i första Alienfilmen ser ut på en gång. Vi får se dem 

skymta förbi och vi får se delar av dem men vi får inte se hela deras prakt förrän i slutet. I 

Alien exemplet är det visserligen valet att inte låta monstren synas alls i bilden som gör att vi 

inte ser dem, medan i här nämnda filmer är det bildernas utseende som gör att vi inte ser 

ordentligt. Det finns många olika exempel på hur filmmakare burit sig åt, men vi kan nöja oss 

med att konstatera att det kan vara skrämmande och obehagligt att inte se tydligt. Det gör att 

vår fantasi sätts igång och vi kan fantisera ihop ruskigheter.   

          Vi ser ändå trots otydligheten i övervakningsbilden att det är en flicka för hon är liten 

och har långt hår. Denna inzoomade närbild är däremot inklippt i vår film. Effekten av detta 

plötsliga och snabba klipp som också klipps in i vår film, och således hamnar närmare våra 

ögon och då också vår värld i TV-soffan, är att vi blir skrämda (för det fanns ju bara tre 

personer i hissen). Men som sagt vi gillar att uppleva rädsla medan vi sitter säkert i 
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biomörkret eller i TV-rummet.64 När detta snabba klipp sker spelas det susande, skarp 

metallisk musik som avtar lika snabbt som klippet. 

          Därefter klipps det till fastighetsskötaren som ser förbryllad ut, han såg trots allt samma 

sak vi såg. Det är också troligt att inzoomningen på något vis skulle föreställa hur han 

uppmärksammade flickan. Inte att hisskameran zoomade ”av sig själv”. Sedan klipps det 

tillbaka till TV-skärmen – bilden ej inklippt – och då är hissen tom. Denna sekvens är 

gemensam i sitt utförande med sekvenser hos The Ring och Pulse: vi ser en karaktär se på en 

bild och vi blir uppmärksammade på att vi själva tittar. 

           

En bra bit senare in i filmen när Yoshimi vaknat till efter en tupplur märker hon att dottern är 

borta igen. Hon springer och letar. Susande, skarp musik spelas medan vi ser henne i 

hisskameran kliva in i hissen, bilden är inte inklippt i vår film – vi ser TV-apparaten. Yoshimi 

står precis framför dörrarna med ryggen mot oss och utrymmet bakom henne i hissen är tomt. 

När hissen börjar åka tystnar den skärande musiken. 

          Därefter klipps det till en ”vanlig” halvbildstagning av henne inuti hissen då hon ser sig 

omkring. Sedan klipps det tillbaka igen till TV-apparaten där vi ser henne i hissen, vi ser 

henne utföra samma handling som i föregående ”vanliga” klipp (hon ser sig omkring). Men 

med i denna bild är den lilla flickan från första hissbilden, fastän inte inzoomad. Hon står i det 

nedre vänstra hörnet precis som i klippet hon förekom i tidigare och vi ser bara hennes svarta 

hår, Yoshimi står i det diagonala hörnet motsatt flickan. Yoshimi ser inte flickan, men vi ser 

henne. Flickan ser även ut att ur fokus lite om vi jämför med det övriga i bilden, hon är lite 

otydligare i skärpa. Detta kan vara gjort för att vi ska förstå att det är ”ett spöke”. 

          Därefter klipps det till en vinkel utanför hissen när den stannar och vi ser Yoshimi kliva 

ur, men vi ser ingen liten flicka bakom henne. Det kusliga med denna bild kan vara att vi ser 

flickan men Yoshimi gör inte det. Den är skrämmande och obehaglig då det är onaturligt att vi 

ser något på en bild medan kvinnan i hissen inte ser. Är det våra ögon vi inte kan lita på eller 

bilden? Sedan fotografiets uppkomst har man trott att det vi ser på fotografiet eller det vi ser 

filmat är sanningen eller verkligheten – det vill säga att det vi ser är sanning. Att det måste 

vara sant då vi ser det på bild framför oss, att bilderna har ett slags bevisvärde. Idag vet vi att 

fotografier och film kan manipuleras och behöver inte vara mer verkliga eller sanna i sin 

återgivning än något annat.  

                                                
64 Prince, 2004. S. 257. 
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I The Ring och Pulse är bilden inom bilden central för handlingen – själva berättelsen. 

Filmerna handlar om ett videoband och om hur döda människor syns på dataskärmar. I Dark 

Water är bilden inom bilden en del av berättandet av filmen. Kameraövervakningsbilderna 

används som annorlunda kameravinkel. Fastän användningen av bild inom bild i Dark Water 

nästan enbart är ett berättargrepp har det fortfarande ändamålet att framkalla skräck hos 

åskådarna, speciellt i ovan nämnda scen. 

 

 

4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Skräckfilmens ändamål är att framkalla känslor av olust, skräck och spänning och det 

genomförs bland annat genom bildernas upplägg och utseende.  

          Det är gemensamt för The Ring, Pulse och Dark Water att alla bilder inom bilden är 

otydliga på något vis. Detta på grund av att i The Ring är det ett gammalt och kornigt 

videoband, i Pulse är det pixliga, digitala bilder och i Dark Water är det bildpunkterna i TV – 

apparaten vi ser. Det kan vara obehagligt att inte riktigt se vad som syns. Synen är ett av de 

sinnen vi förlitar oss mest på för att kunna orientera oss. När vi inte ser tydligt, till exempel i 

videobandets sista bild med brunnen där inget sker, kan vi finna oss stirrandes på bilden för 

att försöka se ordentligt. Detta resulterar i att vi kan sitta på helspänn samtidigt som vi är 

nyfikna. Som nämnts tidigare kan spänning byggas upp genom vår förväntan att se något. Vi 

vill se, men är samtidigt rädda att våra ögon ska bli ”attackerade” då vi vet att det är vanligt i 

skräckfilm att något plötsligt sker. 

         Bilderna i ovan filmer är som sagt dunkla och korniga, och människorna som 

förekommer i dessa bilder har ofta onaturliga och skrämmande rörelsemönster. Kroppsspråket 

är inte logiskt eller rationellt och ter sig bakvänt naturligt mänskligt beteende. Det är kusligt 

eftersom vi har svårt att tolka och förstå beteendet, då beteendet inte stämmer in på hur man 

normalt beter sig.  

         Det otäcka är även hur bilderna inom bilden är klippta, till exempel i The Ring är 

bilderna vid flertalet tillfällen loopade. Loopningen är obehaglig för den är onaturlig - en och 

samma bild klipps samman så den upprepar sig själv vilket ger ett hackigt utseende – man 

klipper inte ihop bilder på det sättet vanligtvis. Det blir en störning i bild vilken vi tycker är 

obehaglig. 

           Det som också kan tänkas skapa känslor av obehag angående klippningen är den 

berättarmässigt sett ologiska klippningen mellan bilderna. I videosekvensen i The Ring har 
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bilderna inget logiskt samband sinsemellan egentligen. I Pulse förekommer en liknande 

sekvens då Kawashima får en rad bilder serverade på datorn som inte verkar ha någon 

inbördes relation. 

          Dark Waters användning av bild inom bilden är inte lika centralt eller lika ofta 

förekommande i själva filmen som hos The Ring och Pulse. Men bilderna och dess förekomst 

framkallar känslor av olust och skräck som är syftet hos skräckfilm. 

         Ingen av bilderna inom bilden hos The Ring, Pulse eller Dark Water innehar heller 

diegetiskt ljud (ljud som härrör från bilden i bilden) vilket ger en onaturlig och kuslig känsla. 

          Reflexiva drag som återfinns hos bilderna är till exempel i The Ring då en kvinna tittar 

in i kameran, vilket bryter mot det traditionella berättandet då vi åskådare ska vara osynliga 

vittnen. Det reflexiva i att kvinnan ser in i kameran är kusligt i sin tur av den orsaken att det är 

ologiskt för oss eftersom filmen är traditionellt berättad i övrigt. Det är tabu att inom klassiskt 

berättad film, då vi ska föreställa osynliga vittnen, se in i kameran och på det viset dra 

uppmärksamhet till mediet självt.  

         I Pulse återfinns även där liknande reflexivitet – vi ser karaktärer i bilden inom bilden 

titta mot ”kameran”. I Dark Water förekommer ett reflexivt drag i form av att vi får se samma 

handling utförd från två skilda vinklar i samma tagning. Detta uppmärksammar åskådaren om 

betraktandets konst. Detta drag har ingen betydelse för det kusliga så till vida man inte är av 

den naturen att man finner det obehagligt att bli övervakad. 

          De tre genomgångna filmerna The Ring, Pulse och Dark Waters rörliga bilder inom den 

rörliga bilden – bild inom bild - är reflexiva i egenskapen av att de på olika sätt 

uppmärksammar oss på att vi tittar. Vilket ju är en mediespecifik egenskap för film – att se på 

bilder. Detta tillvägagångssätt att använda sig av bild inom bild uppmärksammar oss på 

betraktandet. Vi kan se att filmerna i sina bilder inom bilden har flera teman gemensamt – 

blickar, icke-blickar, otydlighet i bilderna, att se, att inte se - som på olika sätt bidrar till att 

uppmärksamma akten att se. I videofilmen i The Ring till exempel blickas det in i kameran, vi 

kan inte se blicken hos flera av karaktärerna och videobandet är otydligt på grund av hög ålder 

i frekvent användning. I en av webbkamerabilderna i Pulse står en kille och tittar in i en 

dataskärm och bilderna pixlar sig. I Dark Water vid ett tillfälle ser inte Yoshimi att 

”spökflickan” befinner sig i hissen samtidigt som henne, det är bara vi åskådare som ser det 

genom bilden inom bilden. 

         The Ring är metafilmisk med dess användning av film inom filmen. I Pulse är det de 

internetbaserade bilderna som är centrala, vilka medvetandegör handlingen att titta. Och även 

om det inte är centralt i Dark Water så uppmärksammas vi på akten att titta då vi ser genom 
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övervakningskamera. Den röda tråden genom alla dessa filmer är hur vi tittar på vad 

karaktärer tittar på.  

          Men användningen av bilder inom bilden uppmärksammar oss också på mediet självt. 

Genom att vi ser på bilder genom dessa olika medium uppmärksammas vi på akten att titta 

och på filmmediet självt.  Vi uppmärksammas på hur vi sitter säkra hemma i vardagsrummet 

och tittar på övernaturlig skräck. Vi kan nog vara överens om att bild inom bild i sig är 

reflexivt efter att ha tagit del av genomgångna filmers användning av fenomenet. 

        Bild inom bild användningen, som också uppmärksammar akten att se, är särdeles 

intressant i skräckfilmskontext då skräckfilm handlar om att titta. Genren är mycket visuell i 

den meningen att det är det vi ser vi blir skrämda av. Vilket blir extra tydligt i dessa filmer då 

de använder sig av visuella medier inom själva filmen. Man tittar på videofilm, Internet och 

övervakningskamera: en kommentar till genren skräck och till film i sig. För att återknyta till 

vad Clover skriver, hon menar att skräckfilmens syfte är att reta, förbrylla, blockera och hota 

åskådarens egen syn.65 Hon anser, som tidigare nämnts, att skräckfilm attackerar publiken och 

våra ögon, att skräckfilm begår övergrepp på vår syn.66  

          Clover menar att metafilmiska grepp förekommer ofta i skräckfilm.67 Hon skriver att 

skräckfilm kan vara en av de mest självreflexiva genrerna inom film och att skräck 

kommenterar sig själv - från titlar och affischer till bilder av ögon, från berättelser om 

blindhet till scener med publik som tittar på skräckfilm.68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Clover, 1992. S. 166. 
66 Ibid. S. 202. 
67 Clover, 1992. S. 200. 
68 Ibid. S. 168. 
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