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Abstract:  

Vi har analyserat två filmsekvenser ur skräckfilmerna The Conuring 2 och IT med 

en multimodal analys för att undersöka hur de audiovisuella elementen används för 

att förmedla rädsla. Undersökningen kom fram till att antydandet till hotet skapar 

en större effekt av en klimax i en skräckfilmsscen. Något vi anser att The 

Conjuring 2 gjorde bättre med hjälp av en mer dynamisk ljudbild som användes 

som en starkare berättarkomponent. 
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1. Bakgrund 

Skräckfilm är en tydlig vattendelare hos filmpubliken, älska eller hata det. Även 

om man inte är bekant med genren så antyder ordet skräckfilm att det innebär 

någonting skrämmande. Att film ända sedan konstens början har väckt alla möjliga 

känslor hos oss åskådare är inget nytt. Skräckhistorier har funnits sedan urminnes 

tider och kan spåras tillbaka så långt som 2000 år före Kristus.1 Sagor och myter är 

någonting som alltid varit en del av vår kultur och förts vidare från generation till 

generation.  När filmmediet kom till var man heller inte sena på att adaptera sig till 

detta. 1896 släpptes ”The Devils Castle” regisserad av Georges Méliès och genren 

skräckfilm var född.2 

 

Vad är det som identifierar en skräckfilm? Filmtittare tenderar att identifiera en 

skräckfilm baserat på hotet i berättelsen. Det vill säga själva mördaren, monstret 

eller demonen som är ute efter filmens protagonist. Till skillnad från andra filmer i 

en snarlik genre, till exempel thriller, ligger fokus på skurken snarare än hjälten 

när det handlar om skräckfilm.3 Enligt filmteoretikern Jule Selbo har skräckfilm en 

tendens att överdriva scener för att få fram sin poäng. Huvudkaraktärerna hamnar 

ofta i väldigt extrema och obekväma situationer vilket gör dem utsatta. 

Svårigheten i att göra skräckfilm ligger i att vara på rätt sida av den överdrivna 

skalan. Blir det för överdrivet är det lätt att det blir komiskt. Överdriver du å andra 

sidan inte tillräckligt tappar scenen sin spänning och publiken tappar intresse. 4 

 

”Ett av skälen till att film har blivit så populärt är att den på ett mycket effektivt 

sätt använder den egendomliga apparat som är vårt medvetande. Ljudet ger den 

tvådimensionella bilden djup och rymd som sträcker sig utanför bildkanten, 

samtidigt som den ger liv åt döda ting och trovärdighet år de mest osannolika 

påståendena. Detta kombinerat med musik, som är ett otroligt effektivt sätt att 

 
1 Dixon, Wheeler W., A history of horror, Rutgers University Press, New Brunswick, N.J., 2010, S.1 

2 Dixon, Wheeler W., A history of horror, Rutgers University Press, New Brunswick, N.J., 2010, S.1  

3 Gutiérrez, Peter, The Quiet Screams of the Hollywood Blockbuster, Screen Education, 2017, Issue 85, s42-49. 
4 Sarah Crowther  (Horror and comedy films might have more in common than you might realise) 

http://theconversation.com/horror-and-comedy-films-have-more-in-common-than-you-might-realise-85048 2017 (Hämtad 

2019/12/10) 

http://theconversation.com/horror-and-comedy-films-have-more-in-common-than-you-might-realise-85048
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påverka människors känslor, ger en berättarkraft som inget annat medium 

kommer i närheten av. – Klas Dykhoff”5 

 

Ordet skräckfilm antyder något skrämmande och att film sedan konstens början 

har väckt alla möjliga känslor hos oss åskådare är inget nytt. Hur reagerar vi av att 

titta på skräckfilm? Torben Grodal, professor i film –och mediestudier, skriver om 

hur vi som publik reagerar kroppsligt av det vi ser när vi tittar på film. Han menar 

till exempel att vår hjärtrytm kan öka eller minska, vi börjar svettas, spänner våra 

muskler eller slappnar av. Alla dessa reaktioner är sammanlänkade med vårt 

kognitiva sinne, minnen och medvetenhet.6 Vår värld har ett antal lagar och regler 

som vi förhåller oss till när det gäller att förankra verkligheten till vår världsbild. 

Vi vet att himlen är blå, bladen på träden är gröna och så vidare, det är allmän 

kunskap som vi alla är medvetna om. Ockulta fenomen, magi och liknande 

övernaturliga händelser är exempel på avvikande situationer som vi är vana vid att 

se i skräckfilmer. Dessa fenomen rubbar vår verklighet och vardagliga struktur 

vilket triggar våra tankemekanismer att reagera på det vi upplever som ovanligt.7 

Mörkrädsla är något som många möjligtvis projicerar på barn men det är ingen 

slump att många skräckfilmer utspelar sig nattetid eller i mörka källare.  I nattens 

mörker lurar faran och vi människor kan inte se den komma. Men vi vet att det 

som gömmer sig i natten är osäkert och skrämmande. Winter menar att det som vi 

inte kan se är obehagligt och därför symboliserar mörkret någonting läskigt.8 

 

  

 
5 Dykhoff, Klas, Ljudberättande i europeisk film, Premiss, Stockholm, 2012 

6 Grodal, Torben Kragh, Embodied visions: evolution, emotion, culture, and film, Oxford University Press, Oxford, 2009 

7 Grodal, 2009 

8 Winter, Bodo, Horror Movies and the Cognitive Ecology of Primary Metaphors, 2014 
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2. Begrepp 

 

2.1 Riser 

En riser är ett ljud som gradvis ökar. Oftast är den volymen eller pitchen på ljudet 

som ökar men det kan i vissa fall vara andra parametrar. Används för att bygga 

upp spänning.  

 

2.2 Tändsticksasksprincipen  

För att svaga ljud inte ska försvinna eller starka ljud vara öronbedövande använder 

man sig av akustiska jämförelseobjekt för att antyda dess styrka. Dykhoff9 

beskriver i sin bok hur man kan illustrera tystnad genom att t.ex. höja andetag, 

hjärtslag och klädprassel. Sånt som vi i normala fall enbart hör när det är väldigt 

tyst. Istället för att tappa tittarens intresse med faktisk tystnad skapar man en 

akustisk tändsticksask man hjälp av ljud vi förknippar med tystnad.  

 

I uppsatsen kommer även litterära tändsticksaskar förekomma för att beskriva 

olika karaktärer på ljud. Då ljud är väldigt svåra att beskriva i text kommer vi likna 

dem med bekanta ljudkaraktärer som t.ex. metalliskt, bullrigt och pulserande.  

 

2.3 Volym 

Vi uppfattar hur nära eller långt ifrån någonting befinner sig i bild med hjälp av 

volym. Har dialogen en hög volym tolkar vi det som att personerna står mitt 

framför kameran och pratar och är dialogen låg, uppfattar vi personerna som för 

dialogen längre bak i bild. Samma sak gäller för ljudeffekter och musik.  

 

2.4 Pitch 

Pitch syftar på ljudets frekvens, vilket gör att vi kan klassa en ton som hög eller låg 

i en skala.  

 

 

 
9 Dykhoff, Klas, Ljudbild eller synvilla? en bok om filmljud och ljuddesign, TPB, Enskede, 2007 s.167 
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2.5 Timbre/Klang  

Timbre eller klang på svenska skiljer på ljudens ”tjocklek”. Om någon kastar en 

burk på gatan är det viktigt att ljudet har rätt klang för att vara övertygande. Skulle 

ljudet låta alldeles för tungt skulle det kännas felplacerat och inte uppfattas som en 

lätt plåtburk. Klangen är även det som gör att vi skiljer på olika röster och kan 

skilja en röst från en annan. 

 

2.6 Blending 

För att få fram specifika ljud och känslor kan man ibland behöva blanda olika 

inspelningar. Ett exempel på blending är ljuden den besatta flickan i The Exorcist 

ger ifrån sig. Detta ljud kommer från en blandning av skrik, djurvrål och engelska 

spelad baklänges. Dessa ljud används främst för att skapa känslor och inte i form 

av foley. 

 

2.7 Atmosfär 

Atmosfären hjälper till att beskriva miljön. Det skiljer sig mot effekter och musik 

då ljudet är konstant över en scen. Om ljudet är konstant över en rad filmklipp 

uppfattar vi det som att vårt perspektiv ändras men att vi fortfarande befinner oss 

på samma plats. 

 

2.8 Stinger 

En stinger är en skarp markerad musikton eller ljudeffekt som riktar 

uppmärksamhet till en specifik händelse i bilden. Ljud som urskiljer sig markant 

mot ljudbilden ska klassas som stingers. 
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2.9 Foley 

Ute på en filminspelning är det allra främst dialogen och atmosfären man lägger 

fokus på. För att få ett så rent dialogspår som möjligt ser man till att alla ljud som 

kan störa detta ska minimeras. Antonio Pavlov skriver att Foley är ljud som skapas 

under postproduktion för att komplettera och berika ljudbilden.10 Ljuden som 

skapas kan t.ex. vara fotsteg, klädprassel och andetag.  

 

  

 
10 Antonio Pavlov, SOUND DESIGN: How Sound Helps Tell Your Visual Stories, Videomaker. Oct2017, Vol. 32 Issue 4, 

p36-41 
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3. Syfte 

Bild och ljud är för de flesta en självklar kombination när man talar om modern 

film. Men hur samverkar de två konstformerna i en filmscen? Syftet med denna 

studie är att utforska vilka audiovisuella element som två sekvenser från IT (2017) 

och The Conjuring 2 (2016) använder sig av för att skapa en känsla av rädsla och 

obehag hos tittaren.  

 

 

4. Frågeställning 

Hur används de audiovisuella elementen i sekvenserna från The Conjuring 2 och 

IT för att förmedla rädsla och vilket tillvägagångssätt är mest effektivt? 

 

 

 

5. Teori och tidigare forskning 

 

5.1 Bildberättande i skräckfilm 

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. När det gäller filmfotografi säger 

kanske inte varje bildruta lika mycket som det gamla ordspråket men Blain Brown, 

filmfotograf och författare, närmar sig konstens metod genom att förklara hur 

filmfotografi är mycket mer än att bara rikta kameran och ta en bild. Berättandet 

med hjälp av en kamera inkluderar hela processen av att fånga känslor, tankar, 

idéer och undertoner i en bild som åskådaren ska kunna ta in.11 En bild är 

komponerad med stor medvetenhet hos både regissören och filmfotografen, även 

kallad Director of Photography (DP). Det är många olika beståndsdelar i både 

förproduktion, inspelning och efterbearbetning som utgör filmskapandet, utöver 

kameraarbetet. Allting är noggrant planerat in i minsta detalj och ingenting ska 

 
11 Brown, Blain, Cinematography: theory and practice : imagemaking for cinematographers and directors, 2nd ed., Focal 

Press, Waltham, MA, 2012 
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lämnas till slumpen. Varje bild ska bidra med något i berättandet och driva 

historien framåt.  

 

 

5.2 Fenomenologi 

För ett par decennier sedan var skräckfilmer vanligtvis produktioner med lägre 

budget och som producerades i independentbolag.12 Mindre pengar kan bland 

annat resultera i färre häftiga specialeffekter. Men det har inte hindrat produktioner 

från att satsa på blodiga scener, gore eller tortyr för att aktivera publikens 

emotionella respons.13 Film har alltid varit ett starkt visuellt medium som på ett 

eller annat sätt har fått tittarna att kroppsligt reagera och uppleva känslor. I 

Nationalencyklopedin går det att läsa: 

 

”fenomenologiʹ (av fenomen och den grekiska efterleden -logiʹ a ’-lära’, ’-

vetenskap’, av loʹ gos ’ord’), läran om det som visar sig för medvetandet.”14 

 

Tillämpandet av fenomenologi i film innebär att det som framställs audiovisuellt 

förkroppsligas hos publiken. Vivian Sobchack, professor i teater och filmstudier, 

beskriver fenomenologi som en form av kommunikation mellan filmen och 

tittaren. En kommunikation som förmedlar uttryck via det audiovisuella till 

åskådarens medvetande.15 Därmed kan filmens händelser framkalla både psykiska 

och fysiska reaktioner hos publiken. En del av fenomenologi i filmgestaltning är 

tanken på att man som publik ska känna att man befinner sig mitt i scenen. 

Taktilitet och textur i film är därför två komponenter som kan användas för att 

trigga våra sinnen.16 David Davies, professor i filosofi, har använt sig av filmen 

The Thin Red Line (1998) för att analysera hur mediet kommunicerar med våra 

sinnen. Filmen tillhör förvisso inte skräckfilmsgenren men fenomenen är 

återkommande i båda stilarna. Davies uppmärksammar mängden närbilder på 

karaktärernas händer som en bidragande faktor i syftet att aktivera en reaktion hos 

 
12 Xiangyi, Fu, HORROR MOVIE AESTHETICS: How color, time, space and sound elicit fear in an audience. 2017 

13 Xiangyi, Fu, 2017 

14 Nationalencyklopedin, fenomenologi  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fenomenologi (Hämtad 2019-11-12) 
15 Sobchack, Vivian Carol, The address of the eye: a phenomenology of film experience, Princeton University Press, 

Princeton, N.J., 1992 

16 David, Davies, Vision, touch and embodiment in the thin red line, Routledge, 2009 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fenomen
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fenomenologi
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tittaren.17 Kameran låter oss komma nära subjekten och vi kan se handrörelser och 

texturer på objekten som vidrörs. Davies hämtar även ett exempel på hur 

kameraarbetet bidrar till att låta tittaren uppleva samma känslor som karaktärerna i 

filmen. Genom att låta kameran placeras i jämnhöjd med skådespelarna när dem 

bland annat tar sig fram genom djungeln och grässtrån till och med böjer sig för 

linsen kan tittaren uppleva bilden som sedd ur karaktärernas synvinkel.18   

 

5.3 Kameravinklar 

Men vad säger en bild? Genom att använda sig av olika kameravinklar och 

positioner går det att sätta stämningen i scenen och därmed väcka känslor hos 

publiken. Negativa associationer kopplas till att fysiskt befinna sig på en lägre 

position.19 Den som tittar ned på någon befinner sig automatiskt i en starkare 

maktposition och utgör ett större hot mot personen som uppfattas som mindre. 

Enligt Heimdahls studie som har undersökt kameraarbetet i skräckfilmer går det att 

finna vissa återkommande trender i bildvalen.20 Studien analyserar olika stadier av 

rädsla som är återkommande i skräckfilmer. Två av dessa stadier är terror –och 

skräckstadiet. 

 

“(1) Terror - The terror stage is characterized by it’s ability to evoke anxiety and 

anticipation in the viewer. More than simply show the viewer a concrete threat or 

danger, the fear is directed towards a situation and possible danger further on. 

The rhythm is slow but tends to rise as the stage proceed.” 

 

“(2) Horror - The horror stage is characterized by suddenness and fast pace. The 

fear is directed towards a present danger such as another character or object. It is 

fast paced and used to startle and/or chock the viewer.” 

 

 Undersökningen visar att en majoritet i terrorstadiet består av bilder i 

ögonhöjdsperspektiv och jämna kamerarörelser med till exempel en steadicam.21 

 
17 David, Davies, Vision, touch and embodiment in the thin red line, Routledge, 2009 

18 Davies, 2009, s. 57 
19 Winter, Bodo, Horror Movies and the Cognitive Ecology of Primary Metaphors, 2014 

20 Heimdahl, Liselotte, Analysis of Camera Work in Horror Movies, Tokyo University of Technology, 2016 

21 Heimdahl, 2016 
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Analysen av skräckstadiet visar ingen skillnad i bildutsnittet men däremot är 

kamerarörelser i form av handkamera mer vanligt förekommande i skräckstadiet. 22 

 

5.4 Ljudets karaktär och hur vi upplever det 

Alla ljud är i grunden ljudvågor som färdas genom luften och träffar vår trumhinna 

som i sin tur får den att vibrera. Frekvensen på dessa ljudvågor avgör bland annat 

hur vi uppfattar dess ljudvolym. Våra öron är extremt känsliga och kan uppfatta 

volymskillnader på uppemot en trillion olika nivåer. I vår minnesbank har vi 

dessutom uppemot 400,000 ljud som vi känner igen. 23 Att ljudet i film är 

tredimensionellt är en viktig del i att det ska kännas verklighetstroget. Enligt 

Bordwell finns det tre olika kategorier man skiljer ljudets karaktär på, volym, pitch 

och timbre. 24 Beroende på ljudets karaktär kan vi uppfatta olika saker ifrån dem.  

 

5.5 Ljud som skapar rädsla 

Klas Dykhoff, professor i filmljud, beskriver en metod i ljudberättandet som går ut 

på att obehagliga ljud ofta gör sig hörda redan innan de obehagliga händelserna har 

börjat synas i bild. 25 Ytterligare en spänningsfaktor brukar vara svaga ljud i 

miljön, som till exempel ett knarrande golv eller avlägsna fotsteg som tittaren blir 

uppmärksammade på långt innan filmens huvudkaraktär ens har börjat lystra till. 26 

Ljudet kommer därmed som en förvarning och får åskådarna att reagera och 

bygger därför upp förväntningarna av någonting skrämmande. Vidare menar 

Dykhoff att tystnad i film är ett effektivt sätt att markera att stämningen är laddad. 

Tystnaden framhäver ljud som vanligtvis är svaga vilket gör att vi reagerar på den 

ovanliga ljudbilden.27  

 

 
22 Heimdahl, Liselotte, Analysis of Camera Work in Horror Movies, Tokyo University of Technology, 2016 

23 Bordwell, David & Thompson, Kristin, Film art an introduction, TPB, Enskede, 2007 s. 264 

24 Film art an introduction, bordwell 2017 
25 Dykhoff, Klas, Ljudbild eller synvilla?: en bok om filmljud och ljuddesign, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002 

26 Dykhoff, 2002 

27 Dykhoff, 2002 
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5.6 Ljudets olika aspekter 

Dykhoff jämför att ljudlägga en film med att skriva ett musikstycke. 28 För att ett 

stycke ska bli intressant att lyssna på kan inte alla instrument spela samma toner 

samtidigt. Vissa spelar melodin och vissa ackompanjemanget.29 På liknande sätt 

fungerar ljud i film. Om dialogen ligger i fokus spelar atmosfären och musiken sin 

roll i att förmedla de känslor som inte uttrycks i dialogen. Ljudet kompletteras med 

bilden för att driva olika aspekter av historien framåt.30 

 

6.Metod 

Undersökningen består av multimodala analyser där vi studerar bildspråket och 

ljuddesignen i två olika sekvenser. Multimodalitet är ett samlingsbegrepp som 

innefattar teorin om att betydelseskapande tar form genom flera olika 

gestaltningsformer utöver tal och skrift. Exempel på dessa gestaltningsformer, 

även kallat modes, kan vara bild, gestik och musik. En eller flera ”modes” kan 

användas samtidigt och varje ”mode” har sin specifika betydelse och skapar en 

mening som kommunicerar med publiken. 31 En filmscen kan till exempel 

kommunicera med läsaren på fler sätt än enbart genom själva dialogen, det är då 

den blir multimodal. Denna undersökning innehåller totalt sex analyser. I fyra av 

analyserna kommer bild och ljud att analyseras var för sig. I avsnittet för 

bildanalysen fokuserar texten endast på bildberättandet i sekvensen. Medan 

avsnittet för ljudanalysen enbart analyserar ljudberättandet. De modes i bildspråket 

och ljuddesignen som vi kommer att analysera är bildutsnitt, kameravinklar, 

kamerarörelser, ljus, tecken samt ljud och musik. 

 

1. Bildanalys av The Conjuring 2 – The Valak painting scene 

2. Ljudanalys av The Conjuring 2 – The Valak painting scene 

3. Bildanalys av IT – Painting scene 

4. Ljudanalys av IT – Painting scene 

5. Audiovisuell analys av The Conjuring 2 – The Valak painting scene 

 
28 Dykhoff, Klas, Ljudbild eller synvilla?: en bok om filmljud och ljuddesign, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002 
29 Ljudbild eller synvilla, Dykhoff, S.58 

30 Dykhoff S.58 

31 Kress, Gunther R., Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication, Routledge, London, 2010 

 



 

11 

 

6. Audiovisuell analys av IT – Painting scene 

 

6.1 Urval 

De två sekvenserna som vi använder för analyserna är valda utifrån våra egna 

preferenser i skräckfilm. Både James Wan (The Conjuring 2) och Andy Muschietti 

(IT) använder sig av bildspråk och ljuddesign som förmedlar rädsla på ett sätt som 

vi anser är värt att analysera. Sekvenserna har en snarlik handling vilket gör det 

intressant att analysera dem med samma metod. 

 

6.2 Metodkritik 

På grund av att metoden utgår från våra egna upplevelser av filmsekvenserna har 

analyserna brister. Tolkningar är beroende av egna förkunskaper och mål med 

analysen.32 För att utföra en så oberoende tolkning som möjligt i vår undersökning 

har vi varit medveten om vår egen tolkningshorisont. Analyserna är däremot 

baserade på teori och tidigare forskning som undersöker de audiovisuella 

fenomenen i den multimodala metoden. Därför anser vi att den multimodala 

analysmetoden innehar en övergripande trovärdighet och lämpar sig bäst för den 

här undersökningen.  

 

6.3 Samarbete 

Vi som har författat den här texten jobbade tillsammans ihop på en kortfilm under 

hösten 2018. Under inspelningen hade Cornelia Fahlvik rollen som B-foto och 

Jonathan Löwstedt arbetade som A-ljud med huvudansvar över ljudläggningen. 

Filmen, P.A.P.P.A, är ett drama som handlar om en döv tjej som tappar bort sin 

pappa under mystiska omständigheter. Filmen kom senare att vinna pris för ”Bästa 

ljud” på Stockholms Kortfilmsfestival. Under produktionen stod det klart att bilden 

kräver ett genomtänkt utförande för att kunna visa en berättelse som styrs av 

spänning. Även efterbearbetningsprocessen ledde till liknande samtal där 

ljudansvariga diskuterade mycket om hur man skulle ljudlägga dem allra mest 

 
32 Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 1997 
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dramatiska delarna av filmen. Kortfilmsproduktionen av P.A.P.P.A utvecklade 

våra intresseområden för bild –och ljud vilket har lett till vårt samarbete i den här 

uppsatsen. Avsnitten för bildanalyserna är gjorda av Cornelia Fahlvik och 

avsnitten för ljudanalyserna är utförda av Jonathan Löwstedt. Vi har gemensamt 

studerat litteraturen och skrivit en gemensam slutsats baserat på analyserna.  

 

7. Analys 

 

 

7.1 Bildanalys 

 

7.2 The Conjuring 2 (2016) – The Valak painting scene: 

Scenen startar med en halvbild i en tom korridor som Lorraine Warren äntrar och 

tittar sig sökande omkring i. Warren möter den unga Judy som ser märkbart 

skärrad ut och pekar mot någonting längre ner i korridoren. I det här stadiet 

befinner sig kameran i ögonhöjd med karaktärerna. Nästa bild visar en mörk 

gestalt ståendes längre bort i korridoren som Judy har pekat mot. Bilden som visar 

den mörka gestalten är en POV-bild33 från Warren eller Judys perspektiv. Warren 

följer efter den mörka gestalten längsmed korridoren och in i ett anslutande rum. 

En helbild över rummet, som liknar ett kontor, etablerar utrymmet och visar 

rummets uppbyggnad och inredning. Medan Warren blickar omkring sig i rummet 

kan vi som tittare se gestalten stå i mörkret bakom vår huvudkaraktär medan hon 

är fullt omedveten om varelsens närvaro. Warren vänder sig om, tänder en lampa 

och avslöjar ett porträtt av gestalten som hänger på väggen. I samma stund återgår 

bilden till en helbild och i rummet kan vi se en tamburmajor med upphängda 

jackor och en hatt. Warren försöker ta sig ut ur rummet men hindras av att dörren 

stängs igen framför henne. I jakt på andra flyktvägar stängs även alla fönster och 

därmed försvinner samtliga ljusinsläpp och vi befinner oss nu i ett betydligt 

mörkare utrymme. Endast en ljuskälla i form av en golvlampa syns vid det här 

laget. En skugga i form av den mörka gestalten vandrar längsmed väggen och 

kameran följer siluetten i ögonhöjd som om vi själva vred vårt huvud efter den. 

 
33 Point of view. Karaktärens blick representerad från kameran. 
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Skuggan stannar upp och ställer sig bakom porträttet som nu framställs i 

centralperspektiv. Det är en lång bild, cirka fem sekunder, som visar ur det här 

perspektivet utan att någonting annat sker. En majoritet av bilderna i scenen är 

mellan två och tre sekunder långa, vilket resulterar i en märkbar skillnad gentemot 

en bild på fem sekunder. En blek hand dyker upp bakom porträttet och tar ett 

grepp om tavlans kant medan kameran zoomar in på fingrarna i en ganska hög 

hastighet. En reaktionsbild på Warrens chockade ansikte visas innan vi får se 

ytterligare en hand som kommer fram och greppar tavlans andra kant. Den mörka 

gestalten håller porträttet för sitt ansikte och rusar rakt ut från väggen mot Warren. 

Kameran gör en inåkning mot Warren i samma hastiga tempo som gestaltens 

rusning. Nästa bild visar hur tavlans motiv, föreställande ett porträtt av gestalten, 

ändrar ansiktsuttryck. Gestalten rusar fortfarande mot Warren medan en blodfylld 

mun på porträttet öppnar sig och blottar tänderna. Warren backar bakåt tills hon 

slutligen ramlar in i väggen bakom sig. 

 

7.3 Ljudanalys  

 

7.4 The Conjuring 2 (2016) – The Valak painting scene: 

I början av scenen ligger atmosfären i form av en vind, ganska diskret i 

bakgrunden. Foley i form av fotsteg och prassel från kläderna hörs tydligt. 

Dialogen kommer fram extra tydligt och vi hör hur flickan darrar på rösten medans 

hon pekar bort i bild. Bilden klipps till riktningen flickan pekar och filmens 

antagonist visar sig. I samma stund som bilden klipps möts vi av en djup 

basstinger som följs upp med något som låter som ett uppitchat människovrål. 

Under gången mot rummet fortsätter de höga tonerna från stingern och basljud 

kommer och går. Andetag från karaktären intensifieras desto närmare rummet hon 

kommer.   

 

Atmosfärsljuden planar ut och tas över av en väldigt lång och tydlig ljudeffekt av 

en dörr som knarrar. Dörröppningen känns påtagligt mer spännande på grund av 

att atmosfärsljudet precis har försvunnit, vilket brukar ses som ett tecken på att 

någonting oväntat kommer att ske.  
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Lorraine kliver in i rummet och allt vi hör är en väldigt tunn ljudbild bestående av 

djupa andetag, knarriga fotsteg och en atmosfär i form av en vind. Filmen klipper 

till en halvbild av Lorraine med målningen av nunnan över hennes högra axel. 

Foley av ett mörkt knakande ljud hörs och hon vänder på sig. Vi förstår att det inte 

är hennes fotsteg då det är mycket mörkare och har en ett visst eko till sig. Hon 

vänder på sig och närmar sig en lampa bredvid tavlan. Här hör vi återigen 

skillnaden på hennes fotsteg och det knarrande ljudet tidigare. Hon tänder lampan 

och granskar tavlan. Bilden klipper tillbaka till en halvbild på Lorraine. Två 

sekunder in i klippet kommer en ny stinger. Ett klick från en bandspelare startar 

distorsionerad musik i form av körsång. Distorsionen skapar en känsla av obehag i 

samband med den plötsliga ökningen av volymen. 

 

Lorraine går fram till bandspelaren och stänger av musiken. Vi går för ett kort 

ögonblick tillbaka till enbart vindatmosfär och andetag. Bilden klipper tillbaka till 

en närbild på tavlan över axeln. Denna gången släcks lampan och samtidigt startar 

ett högt basljud för att sedan ackompanjeras av ett blåshorn och en hög riser. En 

kameraåkning mot den mörka tavlan sker och ljudet intensifieras hela tiden med 

hjälp av risern. Ljuset tänds och enbart en avtoning av hornen hörs vilket ger en 

känsla av att faran är över.  

 

Lorraine tar några steg mot dörren för att lämna rummet när dörren smälls igen 

framför henne. Ljudet av dörren låter som ett djurvrål som pitchats ner och ger 

känslan av att det är något omänskligt som ligger bakom att den smälls igen. I 

samband med smällen av dörren hör vi under en kort period ett stråkinstrument 

spela en lägre ton samtidigt som de båda fönstren i rummet smäller igen, dessa två 

utan djurvrålet utan mer realistiska. Lorraines andetag ligger hela tiden i 

bakgrunden under dessa smällar, men när enbart andetagen blir kvar känns de 

mycket högre. Tydligt exempel på tändsticksasksprincipen.  

 

Lorraine ser sig förtvivlat om i rummet samtidigt som vi hör hur någonting börjar 

skaka. Bilden klipper till en tavla på ett stativ. Klangen på ljudet känns ”träig” och 

går väldigt bra ihop med stativet i bild. Skakningarna avtar och en skugga i form 
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av en människa med huva visar sig längs väggen. Precis innan skuggfiguren visar 

sig sänks volymen en aning för att bygga spänning. Ljudet som kommer efteråt 

låter som en kombination av höga ylanden, otydliga låga röster, viskningar och 

metalliska ljud likt gångjärn. Här använder sig ljudläggarna av blending för att 

kombinera dessa ljud.  

 

Medans skuggfiguren rör sig längs väggen avtar rösterna och viskningarna. 

Metalljudet ligger kvar och en långsamt pulserande bas kommer in. Skuggfiguren 

går längs väggen mot tavlan som hänger på andra sidan rummet. Metalljudet 

intensifieras desto närmre tavlan skuggan kommer.  

 

Ögonblicket skuggan står tillsammans med bilden hör vi hur en låg pianonot ekar 

över rummet. Foley i form av knastrande och knakande hörs medan fingrarna sakta 

griper om tavlan bakifrån. I samband med att tavlan lämnar väggen hör vi en 

stinger som låter som när man trycker på alla pianotangenter samtidigt med lite 

extra bas. Ovanpå detta tillkommer även ett animaliskt skrik medan tavlan rusar 

mot Lorraine.   

 

7.5 Bildanalys 

 

7.6 IT (2017) – Painting scene 

Scenen inleds med en etableringsbild där vi befinner oss i ett arbetsrum. Rummet 

ligger i dunkel med svaga och varma lampor som ljuskällor. Dörren står öppen och 

den unga Stanley Uris kliver in i rummet. Så fort Stanley passerar tröskeln sätter 

han handen för ena sidan av huvudet för att täcka ena synfältet. På väggen hänger 

ett porträtt på sned av en förvriden figur som liknar en kvinna som håller i en flöjt. 

Det är tydligt att det är porträttet som Stanley till en början undviker att lägga 

blicken på när han äntrar rummet. Trots det vänder han sig sakta om för att 

försiktigt titta på tavlan genom fingrarna. Bakom honom lyser dagsljuset skarpt 

igenom ett fönster med formen av davidsstjärnan. Kameravinkeln har förändrats 

från rak till sned liksom placering av porträttet på väggen. Stanley tar ned handen 

för ansiktet och tittar rakt mot tavlan och vi får se en närbild som zoomar in på 
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motivet. Porträttet som liknar en kvinna har ett osymmetriskt och förvridet ansikte 

med vita ögonhålor som helt saknar pupiller. Stanley håller ett fast grepp med 

bägge händerna vid en tjock bok och närmar sig tavlan. Han stannar upp och hans 

huvud täcker perfekt fönstret med davidsstjärnan. De skarpa strålarna från 

dagsljuset som lyser in genom fönstret bildar en gloria runt Stanleys huvud. Med 

försiktighet rättar han till porträttet och hänger det rakt. Kameran följer med i 

tavlans rörelser som att vi upplever bilden från tavlans perspektiv. Bilden 

förändras från sned till ett mer vågrätt bildutsnitt, precis som tavlan på väggen.  

 

Stanley går vidare längst in i rummet och ställer den tjocka boken i bokhyllan. Ett 

varmt ljus lyser upp hans panna medan övriga rummet befinner sig i mörker. 

Stanley vänder sig om och kameran panorerar efter hans blick som landar på 

väggen där porträttet tidigare hängde men som nu ligger platt på golvet. Scenen 

klipper till en reaktionsbild på en skakig Stanley från ett lite lägre perspektiv än 

ögonhöjd. Lampan från bokhyllan börjar flimra frenetiskt i bakgrunden tills den 

slutligen slocknar fullständigt och lämnar en kolsvart bakgrund efter sig. Stanley 

lyfter upp tavlan från golvet och hänger tillbaka den på väggen. När han tar ett par 

steg tillbaka syns det tydligt att motivet av kvinnan med flöjten är borta och det 

som kvarstår är endast den målade bakgrunden. Stanley tittar på tavlan med 

skärrad blick medan en dörr bakom honom (ej samma dörr som han klev in 

igenom) sakta öppnar sig. Han vänder sig om och tittar på dörren medan kameran 

sveper runt honom i ca 180 grader och visar vad som finns bakom hans rygg.  

 

Bakgrunden är kolsvart men det går att urskilja formen av ett förvridet huvud och 

två händer som släpper taget om en flöjt. Stanley vänder sig om mot figuren och 

för första gången befinner sig kameran på en högre höjd än strax under 

ögonhöjdsperspektiv. Från ett fågelperspektiv tittar vi nu ned på en skrämd 

Stanley. Gestalten som har synts i mörkret kliver nu fram i ljuset där en närbild 

ramar in ansiktet som visar sig vara samma figur föreställande motivet på tavlan. 

Figuren skiner upp i ett leende och blottar sina spetsiga och omänskliga tänder. 

Stanley vänder hastigt på klacken, rusar ut genom rummet och stänger dörren om 

sig. Kameran följer efter Stanley mot dörren och bildutsnittet placerar sig återigen 

snedvridet. 
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7.7 Diskussion av bildanalyser 

Kommunikationen mellan filmen och publiken som David Davies kopplar till den 

fenomenologiska teorin visas vid användningen ett flertal av scenens olika POV-

bilder.34 Genom att visualisera karaktärernas synfält får tittaren en direkt koppling 

till filmens händelser. Berättelsen upplevs rakt ur karaktärens egna ögon och bidrar 

till att tittaren lever sig in i scenen. Alla POV-bilder ur Lorraines och Stanleys 

perspektiv som visar deras syn av den skräckinjagande varelsen skapar känslan av 

att jag som åskådare stirrar monstret rakt in i ögonen. Trots att jag troligtvis sitter 

tryggt hemma i soffan framför skärmen.  

 

Ljussättningen i båda sekvenserna är mörk även om berättelserna utspelar sig på 

dagen. Det finns fönster i båda scenerna som släpper in ett skarpt dagsljus men 

utöver det är resten av ljuskällorna sparsamma. I The Conjuring 2 är det fönstren 

och en ensam golvlampa som lyser upp rummet. En liknande ljussättning 

förekommer i IT, där det enbart är fönstret och mindre bords –och vägglampor 

som ger en svag punktbelysning i rummet. Båda rummen som våra karaktärer 

möter sitt monster i är därmed lagd i dunkel. Bodo Winters förklaring om 

mörkrädsla och hur det vi inte kan se skrämmer oss är påtagligt i dessa två 

sekvenser.35 Miljön i de mörka rummen är svår att urskilja och i fallet med 

Lorraine och nunnan blir tittaren snabbt medveten om att hotet lurar i mörkret.  

 

De monstren som Lorraine och Stanley utsätts för har en gemensam nämnare och 

det är att båda två framställer sina monster med hjälp av målade porträtt. Den del 

av sekvensen från The Conjuring 2 som visar hur nunnan greppar tavlans kanter är 

stabil i bilden, till skillnad från tidigare bilder som använder sig av skakiga 

kamerarörelser. I det här stadiet, skräckstadiet som Heimdahl kallar det, är hotet ett 

faktum och momentet med nunnan som rusar ut från väggen är toppen av 

skräckkurvan.36  

 

 
34 David, Davies, Vision, touch and embodiment in the thin red line, Routledge, 2009 
35 Winter, Bodo, Horror Movies and the Cognitive Ecology of Primary Metaphors, 2014 

36 Heimdahl, Liselotte, Analysis of Camera Work in Horror Movies, Tokyo University of Technology, 2016 
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7.8 Ljudanalys 

 

7.9 IT (2017) – Painting scene 

När Stanley kommer in på kontoret hör vi endast ett högt atmosfärsljud, liknande 

ett fläktsystem och foley i form av fotsteg och andetag. När han sedan vänder sig 

mot tavlan sveper ett dovt buller förbi som en indikation på att något är speciellt 

här. Otydliga människoröster i samtalsnivå smälter in medan han rör sig mot 

tavlan för att rätta till den. Ljudeffekten under tavlans förflyttning låter likt åska 

men upplevs inte som överdrivet då atmosfären redan är högljudd. Medan Stanley 

rör vidare sig mot bokhyllan blir ljudet återigen avskalat och består endast av 

atmosfär, fotsteg och andetag.  

 

Ljudeffekterna när böckerna går in i hyllan är relativt höga men känns inte heller 

dom onaturliga jämfört med atmosfären. Klangen på tavlan som faller i backen är 

trovärdig däremot känns panoreringen på ljudet mindre trovärdig. Ljudet upplevs 

komma från vänster i bild när tavlan egentligen ska falla till höger i bild. När 

Stanley vänder sig om för att se vad som hänt hör vi stigande stråkar under några 

sekunder. Bilden klipper till en lampa som blinkar bakom honom och stråkarna dör 

ut i samband med att lamporna börjar spraka. Under gången tillbaka mot tavlan är 

vi återigen tillbaka till enbart atmosfärsljud, fotsteg och andetag. Det är först när 

tavlan plockas upp som en svag violin börjar trappas upp.  

 

När bilden klipps till den tomma tavlan hör vi en basstinger som följs upp av ännu 

fler upptrappande stråkar. Stanley tar några steg tillbaka och stråkarna planar ut i 

och ersätts av en flöjtmelodi. Stanley står nu med ryggen mot tavlan och 

flöjtmelodin korsas även den med nya stråkar denna gång i neråtgående tonart. 

Varelsen i tavlan bakom honom tappa flöjten i golvet och en metallisk klang likt 

en skiftnyckel hörs. Stråkarna ligger hela tiden kvar och trappas nu upp ännu mer 

medan Stanley vänder sig om. I samband med att bilden klipper till varelsen som 

står bakom honom i skuggorna hör vi otydliga röster i olika lager som sedan byts 

ut mot ett plötsligt skrik när varelsen ler mot Stanley. Detta är ett tydligt exempel 
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på blending där man kombinerar en rad olika ljud för att skapa känslor, i detta fall 

obehag.  

 

7.10 Audiovisuell analys 

 

7.11 The Conjuring 2 (2016) – The Valak painting scene: 

Lorraine kommer in i korridor där Judy redan befinner sig. Kameran är skakig och 

befinner sig i ögonhöjdsperspektiv. Ett atmosfärsljud ligger lågt i bakgrunden 

medan foley i form av knakande golv och klädprassel hörs dovt. Lorraine frågar 

”What’s wrong?” och får svaret ”Mom, who’s that?” medan hon pekar ner mot 

korridoren. Dialogen är väldigt tydlig och sticker ut från bakgrundsljudet. Filmen 

klipper till andra sidan korridoren där en gestalt i form av en nunna står. Gestalten 

framställs i centralperspektiv och den djupa bilden visar den smala korridorens 

väggar. Det finns ingen flyktväg mellan gestalten, Warren och Judy. Väggarna 

längsmed bildens kortsidor ger en upplevelse av hur trångt utrymmet är som 

karaktärerna befinner sig i. Samtidigt som bilden klipper till gestalten möts vi av 

en basstinger och ett ljud som är en kombination av ylande, höga stråkar och mörk 

körsång. Gestalten vrider på sig och går ur bild. Lorraine säger åt sin dotter att 

stanna medan hon följer efter.  

 

Lorraine närmar sig rummet dit vi kan ana att varelsen har sökt sig till. Hennes 

höga andetag hörs när hon närmar sig dörren. Det knarrande ljudet från dörren, 

som Lorraine öppnar, upplevs som ett högt oljud. Precis som Dykhoff beskriver 

upplevs det här ljudet som onaturligt eftersom att ljudvolymen i omgivningen är 

låg. Den knarrade dörren används som en spänningsfaktor som hjälper till att 

bygga upp spänningen i scenen. Väl inne i rummet hörs ett knarrade ljud bakom 

Lorraine och av klangen på ljudet kan vi urskilja att det inte kommer direkt från 

henne. Ljudet får henne att vända sig om. Ett klick från en bandspelare startar 

distorsionerad musik i form av körsång. Distorsionen skapar en känsla av obehag 

då den förvränger ljudet till obehagliga toner för öronen. Lorraine går fram till 

bandspelaren medan ljudet från den pågår. Samtidigt syns tavlan, föreställandes 

gestalten, hängandes på väggen bakom henne. Lorraines fokus ligger på 
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bandspelarens oljud medan vi tittare ser gestalten i bakgrunden. Gestaltens 

placering ovanför Lorraines axel ger en känsla av att den vakar över henne och 

följer varje steg. Tavlans närvaro bygger upp spänningen genom att antyda att 

någonting skrämmande är på väg att ske medan Lorraine har fokus på annat håll.  

 

När bandspelaren stängs av och lampan släcks börjar ett dovt basigt muller, som 

följs upp av en mörk siren. En kamerainåkning mot tavlan leder tittaren rakt in i 

mörkret. Ju närmare kameran kommer tavlan desto fler stigande ljud ansluter till 

ljudbilden.  

  

När Lorraine försöker ta sig ur rummet slår dörren igen framför henne. Det är ett 

animaliskt ljud, likt ett rytande, som avges i samband med att dörren smäller igen. 

Dörren syns tydligt i bild när den stängs och med tanke på att karaktären på ljudet 

är onaturligt för hur en dörr normalt låter, förstärker detta känslan av att det är 

något övernaturligt som har kontroll över rummet. 

 

Skuggan vandrar över väggen och kameran följer efter den. Medan skuggfiguren 

rör sig längs väggen avtar rösterna och viskningarna. Ett mörkt parti i hörnet av 

rummet döljer skuggan men kamerans panorering och ljudet som pågår indikerar 

var skuggan är på väg. Metalljudet ligger kvar och en långsamt pulserande bas 

kommer in. Skuggfiguren går längs väggen mot tavlan som hänger på andra sidan 

rummet. Metalljudet intensifieras desto närmre tavlan skuggan kommer.  

 

I samma stund som skuggan placerar sig i en perfekt linje med tavlan hörs en 

baston av piano. Tonen indikerar att nunnan har intagit sin position och att tavlan 

nu är levande. Bilden på nunnan som greppar tavlans sidor är stabil och i en knapp 

sekund upplevs total tystnad. Tidigare har ljud och bild klippts synkroniserat. Men 

nu kommer bilden före ljudet, vilket fungerar som en spänningsfaktor. 

Avsaknaden av ljud gör att tittaren inväntar det. Scenen når sin klimax, efter en 

lång upptrappning, när nunnan springer ut från väggen. Efter en lång eskalering 

exploderar ljudet och efteråt följer snabba kamerarörelser, vilket blir en effektiv 

kontrast till scenens tidigare låga tempo.  
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7.12 IT (2017) – Painting scene 

Atmosfären är mer eller mindre konstant genom hela sekvensen, vilket bygger en 

jämn spänning. I och med att atmosfären är konstant upplevs inte dem stigande 

ljuden lika dramatiska i samband med bilden. Ljudeffekterna låter höga när 

ljudkällorna syns i när –och halvbilder. Smällen från tavlan som faller ned i golvet 

är av en naturlig ljudkaraktär men upplevs ändå inte som trovärdig. Eftersom att 

ljudet av smällen låter som att den kommer från samma bild som vi ser Stanley i, 

men tavlan befinner sig i själva verket i motsatt riktning utanför bild.  

 

I takt med att Stanley hänger tillbaka tavlan på väggen stiger även ljudet. Ljudet 

hjälper till att bygga upp spänningen inför det som vi tittare ännu inte ser. Publiken 

vet därför att någonting skrämmande är på väg att ske redan innan vi ser det i bild. 

I det här fallet leder ljudet medan bilden följer efter.  

 

Ljudet av en flöjt som spelas hörs när dörren bakom Stanley öppnas. Flöjten är ett 

ovanligt ljud som annars inte hör hemma i den här miljön. Men tack vare att vi 

tidigare har sett figuren på tavlan hålla i en flöjt gör det att vi som tittare associerar 

ljudet tillbaka till tavlan. En stinger hörs när ljud och bild klipps exakt samtidigt. 

En blandning av ljud eskalerar i takt med att bilden visar varelsen som kommer ut 

ur skuggan. Scenen når sin klimax när varelsen blottar sina tänder. Ljudet 

kulminerar i ett skrik som får Stanley att fly ut ur rummet.  

 

8. Slutsats 

Båda filmerna använder sig av en eskalerande ljudbild för att skapa spänning. Det 

är främst stråkar som trappas upp i kombination med andra ljud som bygger 

känslan av rädsla. The Conjuring 2 använder sig mer av tystnaden som verktyg 

jämfört med IT. När tystnaden uppstår rör sig kameran på ett sökande sätt som 

leder tittaren att leta efter nästa hot. Rädslan uppstår i och med ovissheten över vad 

som kommer härnäst. För att bygga upp spänningen återkommer denna teknik 

flera gånger innan något skrämmande händer. Rörliga kamerabilder håller i 

spänningen som gör att rädslan hos tittaren byggs upp. Vid användningen av 
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stingers skiftar bilden från ett åskådarperspektiv till POV-bilder, vilket gör att vi 

upplever karaktärens rädsla i situationen.  

 

Scenen från IT har en mer konstant ljudbild, vilket inte ger den samma dynamik 

och spänning jämfört med The Conjuring 2 som har mycket mer variationer i 

ljudet. Ljudet i IT ger inga ledtrådar i förväg om potentiella hot. Det visuella står 

för skapandet av rädsla i den här scenen medan ljudet endast förstärker effekten.  

 

Trots att sekvensernas händelseförlopp delar vissa likheter används olika 

tillvägagångssätt för att skapa rädsla. The Conjuring 2 använder sig i stor 

utsträckning av ljudet för att antyda faror, medan IT använder sig av de visuella 

elementen för att framställa hotet. 

 

De audiovisuella elementen används i båda sekvenserna för att skapa spänning 

som leder till rädsla. Vi anser att The Conjuring 2 med sin metod att använda 

ljudet för att antyda hotet är mer framgångsrikt för att förmedla rädsla. Ovissheten 

över det vi inte ser är mer skrämmande än det vi ser. 
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