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1. Inledning 
 
 

Takashi Miike är en av Japans mest framgångsrika regissörer. I västvärlden 

är  han  mest känd  som skräckfilmsregissör trots att  han  rör  sig  skickligt 

mellan olika genrer. 

Analysen jag kommer göra går ut på att utifrån traditionell feministisk 

filmteori se vilken roll kvinnan spelar i några utav Takashi Miikes mest 

kända skräckfilmer. Mitt syfte är att med Takashi Miike som exempel ta reda 

på vilka kvinnliga stereotyper som finns i asiatisk skräckfilm och se om det 

finns  någon  motsvarighet  till  de  klichéartade  kvinnobilder  som  finns  i 

klassisk amerikansk skräckfilm så som ”the final girl” det vill säga kvinnan 

som alltid vinner över monstret. Jag kommer även fokusera på filmernas 

visualisering av ”the monstrous feminine” och andra könsrepresentationer. 

Frågorna jag ställer mig är: 
 
 
 

1. Vilka kvinnoroller finns det i filmerna och framställs 

kvinnorna som monstruösa? 

2. Varför agerar kvinnorna som de gör, vad är deras 

motiv? 

3. Hur är ”the final girl” representerad, finns hon och 

vilka egenskaper har hon? 
 
 

Jag ville först göra en studie av hur kvinnor representeras i asiatisk 

skräck och göra en jämförelse med kvinnobilden i amerikansk skräck och de 

remakes som har gjorts för att se vilka skillnader som finns i representationen 

och om de är problematiska. För att begränsa mig har jag istället valt att låta 

en regissör representera genren. Jag kommer analysera fyra av hans filmer 

som alla har kvinnor i åtminstone en av huvudrollerna och sedan jämföra 
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dessa  utifrån  feministisk  filmvetenskaplig forskning  för  att  se  om  dessa 

teorier går att applicera på annat än amerikansk film. 

Takashi Miike är välkänd både i öst och väst och har regisserat både 

på japanska och engelska. Miike är född 1960 och kommer från en liten by 

strax utanför Osaka. Vid 18 års ålder började han studera film i Yokohama av 

ingen annan anledning än att skolan inte hade några intagningskrav. När han 

tog studenten började han jobba som assisterande regissör på ett flertal 

produktioner innan  han  drogs  in  i  V-cinema-vågen (filmer  som  släpptes 

direkt på video och inte var lika kraftigt censurerade) och själv blev regissör. 

Miike har blivit känd för att göra provokativa filmer som baseras på extremt 

våld och tabun inom japansk tradition.1 

Oftast när man pratar om den här skräckfilmsgenren så benämner man 
 

den som asiatisk skräckfilm och innefattar då filmer i huvudsak från tre 

länder och en region, nämligen Japan, Sydkorea, Thailand och Hong Kong. I 

och med att Miike är japan och framförallt verkar i Japan så kommer jag 

genomgående i den här uppsatsen endast diskutera japansk skräckfilm även 

om dessa filmer generellt liknar varandra i utformning och berättande oavsett 

vart de kommer från, men det kan finnas traditionella olikheter och det blir 

därför mer korrekt om jag använder japansk skräckfilm.2 
 

De asiatiska skräckfilmerna har ett utseende och behandlar teman som 

skiljer sig mycket från västerländsk skräck. Japansk skräckfilm domineras av 

hysteri och hämnd. Den målar upp en mer djupgående bild av att andevärlden 

alltid finns närvarande. Filmerna har blivit populära för att de bygger upp 

stämningen psykologiskt, något som man inte lika ofta ser i amerikansk 

skräck och inte görs lika skickligt. Ganska ofta handlar filmerna om en 

kollision mellan de traditionella kulturella myterna och ängslan inför det 

moderna samhället. Därav alla filmer med monster som gömmer sig i teknik 

som videoband, telefoner och  internet. Det  visar  på  en  tydlig rädsla för 
 

1 Andy Richards, Asian Horror, Harpenden: Kamera books 2010, s. 54. 
2 Richards, s. 12. 
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moderniseringen då den gamla tidens spöken söker skydd i dagens teknik och 

på så sätt inte kan bli nåbar.3 

Jag har valt ut fyra utav Miikes filmer att fokusera på i den här 

uppsatsen som alla har haft premiär mellan 1999 – 2006. 

Audition (1999) var den första utav Miikes filmer som fick fotfäste i 

väst i samma veva som Ringu (Hideo Nakata, 1998) som startade hela vågen 

av japansk och övrig asiatisk skräckfilm som sköljde in över väst i slutet av 

90-talet. Audition både rosades och risades av kritikerna. Den fick genast en 

kultstämpel, men det var inte dess kultstatus som gjorde den unik utan dess 

förmåga att attrahera en blandad publik, dess förmåga att korsa sociala och 

nationella gränser, från populär underhållning till arthouse cinema och från 

Japan till väst.4 
 

Nästa film som rönte framgångar utomlands och också blev en 

amerikansk remake var One Missed Call (2003).  Här hoppade Miike på 

vågen som hade slagit så stort i väst nämligen filmen med ”haunting spirits” 

och ”raging female avengers”, alltså de spöken som kommer tillbaka för att 

hämnas de som gjort dem orätt och allt som ofta är det kvinnor som är ute 

efter att ta sin hämnd. 

Box (2004) kom bara ett år efter One Missed Call och vid det här 

laget hade skräckfilmen från öst verkligen fått ordentligt fotfäste i väst. Här 

samlade man nu tre av de mest populära skräckfilmsregissörerna en från varje 

land Miike från Japan, Fruit Chan från Hong Kong och Chan-Wook Park från 

Sydkorea.  De  fick  40  minuter  var  att  arbeta  fram  en  spännande  och 

annorlunda   skräckfilmsupplevelse.   När   filmerna   kom   var   det   flera 

recensenter som uttryckte att filmerna kändes för svåra och obegripliga.5 

2006 visades skräckfilmsserien Masters of Horror i amerikansk tv. En 

tv-serie på 26 avsnitt som samlade världens främsta skräckfilmsregissörer på 
 

3 Richards, s. 11. 
4 Jay McRoy, Japanese Horror Cinema, Edinburgh: Edinburgh university press 2005, s. 55. 
5 Mats Bråstedt, ”Three Extremes”, Expressen 2005-10-07, hämtat från 
http://www.expressen.se/noje/recensioner/film/three-extremes/ (2013-05-09). 

http://www.expressen.se/noje/recensioner/film/three-extremes/
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ett och samma ställe. I avsnitt 13 var det Miikes tur att visa upp sin briljans 

och hans tv-film Imprint (2006) skulle haft premiär den 27 januari 2006, men 

grund av dess grafiska våld blev den bannlyst för tv och fick inte premiär 

förrän dvd:n släpptes.6 

Trots att Miike är en av de mest framgångsrika 
 

skräckfilmsregissörerna i Japan är det långt ifrån alla hans filmer som är rena 

skräckfilmer. De filmer jag har valt har jag tagit ut just för att de inte är en 

mix av genrer, utan är klassiska skräckfilmer. Skräckfilm som genre går ut på 

att nå fram till våra djupaste känslor och vara moraliskt och fysiskt 

gränsöverskridande.  Skräckfilm  kan  också  vara  samhällskritisk  och 

ifrågasätta normer och ideal.7 Det är också dessa skräckfilmer som Miike har 

rönt störst framgång med utomlands. Framförallt har jag gjort det här urvalet 

för att alla dessa filmer kretsar kring kvinnor som alla på ett eller annat sätt är 

ett kvinnligt monster. 

Dispositionen ser ut på så sätt att jag inleder med att lägga fram 

teorierna bakom feministisk filmforskning, sen följer en inledning till japansk 

skräckfilm och dess historiska bakgrund. Sedan går jag genom film för film 

för att sedan avsluta med en sammanfattande diskussion och källförteckning. 
 

 
 

2. Teori 
 
 

Skräckfilm introducerar oss för en rad olika kvinnliga monster. Det kan vara 

vampyren, häxan, urmodern, vackra mörderskor, besatta kvinnor eller ”the 

femme castratrice” (kastrererskan). Barbra Creed tyckte i början på 90-talet 

att dessa kvinnliga monster hade fått alldeles för lite uppmärksamhet inom 

filmteori  och  att  fokus  alltid  låg  på  kvinnan  som  offer  inom  teoretiska 
 
 
 

6 IMDB, ”Imprint”, hämtat från http://www.imdb.com/title/tt0757061/trivia?ref_=tt_trv_trv 
(2013-05-28). 
7 Anna Arnman, ”Skräck som terapi och frälsning”, Forskning & Framsteg 2008-03-01, 
hämtat från http://fof.se/tidning/2008/2/skrack-som-terapi-och-fralsning (2013-05-09). 

http://www.imdb.com/title/tt0757061/trivia?ref_=tt_trv_trv
http://fof.se/tidning/2008/2/skrack-som-terapi-och-fralsning
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filmanalyser, hon började därför forska på ämnet och det resulterade i boken 
 

The Monstrous Feminine – Film, Feminism, Psychoanalysis.8 
 

Alla länder, alla samhällen har sin egen uppfattning om vad en kvinna 

är, hur hon ska agera och föra sig. Därför finns det också i olika traditioner 

olika föreställningar om kvinnliga monster och vad det är med kvinnan som 

gör henne till ett chockerande, förfärlig, skräckinjagande och förkastligt 

monster.9 

Innan Creeds bok kom ut 1993 släpptes boken Men, Women and 
 

Chain Saws av Carol Clover. Där introducerade Carol Clover begreppet ”the 

final girl” och diskuterar kvinnan i skräckfilm utifrån en hjälte/offer roll. 

”The final girl” är tjejen/kvinnan som överlever från monstrets käftar 

och kan berätta historien om vad som hände. Hon finns representerad i så gott 

som alla slasherfilmer, men även inom många andra utav skräckfilmens olika 

genrer. 
 

Carol Clover har analyserat ”the final girl” i flertalet klassiska 

skräckfilmer och kommit fram till att hon har liknande karaktärsdrag i alla 

filmer. Hon är sexuellt otillgänglig eller oskuld och hon delar inte offrens 

synder så som alkohol, droger och en hedonistisk livsstil. Ibland har hon ett 

könsneutralt namn och hon är inte kvinnlig (feminin) som sina tjejkompisar. 

Det kan också vara så att hon på något sätt kan kopplas ihop med 

gärningsmannen, de skulle till exempel kunna vara släkt på något sätt. Hon 

har dessutom tilldelats egenskaper som kan anses typiskt manliga, hon är 

smart och praktisk och även i de mest kritiska situationer glömmer hon inte 

bort att skaffa sig någon form utav vapen.10
 

”The final girl” placeras i centrum för berättelsen och hon kämpar för 

att rädda sig själv. Hon blir dessutom motsvarigheten till den manliga hjälten 
 
 

8 Barbara Creed, The Monstrous Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis, London: 
Routledge 1993, s. 1. 
9 Creed, s. 1. 
10 Carol J. Clover, Men, Women and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film, New 
Jersey: Princeton University Press 1992, s. 40. 
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då hon bekämpar monstret. När filmer med en kvinnlig hjältinna började 

dyka upp i allt större utsträckning fick också tjejer någon att identifiera sig 

med och behövde inte bara vara objekt inför ”the male gaze”. 

”The male gaze” är något som filmteoretikern Laura Mulvey har 

ägnat mycket tid till att skriva om och hon slog igenom i början på 70-talet 

med sina psykoanalytiska teorier om kvinnan i film. Det finns inom film en 

obalans mellan kvinnor och män där det är så att männen tittar (the gaze) och 

kvinnor blir tittade på. Hennes teorier påstod att kvinnan inte har någon större 

betydelse för filmens innehåll utan har bara ett enda syfte och det är att driva 

huvudkaraktären (mannen) framåt.11
 

 

Ett exempel på både ”the final girl” och ”the monstrous feminine” är 

Alien (Ridley Scott, 1979). Både Clover och Creed tar upp och diskuterar 

Alien i sina böcker just för att den är intressant utifrån flera perspektiv. 

Det var under 70-talet som det började ske skiftningar inom 

skräckfilmen. Från att alltid bara vara offret i skräckfilm såg vi nu en 

förändring och kvinnliga hjältar dök upp. Sigourney Weaver spelar 

befälhavare Ripley i Alien. En stark och tuff kvinna, tillräckligt maskulin för 

att få jobba vid sidan om männen på rymdskeppet Nostromo. Hon är också 

den karaktären som i slutändan står ensam kvar mot monstret och gör sig 

redo för kamp för att slutligen förgöra rymdmonstret som efter hennes 

förmaningar ändå togs ombord på rymdskeppet när det fortfarande inte var 

fullt utvecklat, trots att det bröt emot karantänsreglerna. Hon är med andra 

ord en typisk ”the final girl”.12
 

Rymdskeppet Nostromo styrs av en dator som kallas för modern 

som kontrolleras av Dallas som då får representera fadern. Det finns många 

scener i filmen som leder oss fram till att filmen handlar om en urmoder. 

Framförallt nämner Creed en scen där man följer en lång korridor fram till ett 
 

11 Hunju Lee, The New Asian Female Ghost: Modernity, Gender Politics, and Transnational 
Transformation, Massachusetts: UMI Dissertation Publishing 2011, s. 14. Hämtat från 
http://udini.proquest.com/read/doc:519d2d8d5b4c810ed49b7d81/  (2013-05-19). 
12 Creed, s. 16. 

http://udini.proquest.com/read/doc%3A519d2d8d5b4c810ed49b7d81/
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rum som får representera livmodern. Där ligger de sju besättningsmännen 

(två kvinnor) och sover tills de väcks av moderns (datasystemet) röst. De 

vaknar upp ur sin sömn, som i någon slags pånyttfödelse i ett sterilt rum och 

det är inget blod eller trauma inblandat. I en annan intressant scen har delar 

utav besättningen lämnat Nostromo för att undersöka ett rymdskepp som ser 

ut att vara övergivet. Inne i mörkret hittar de monsterägg som håller på att 

kläckas. När en av karaktärerna, Kane, närmar sig för att undersöka äggen 

närmare kläcks ett av äggen och fäster sig på Kanes hjälm och försöker med 

hjälp av sin svans penetrera Kanes mun för att befrukta sig själv i hans mage. 

Scenen representerar en av Freuds teorier där subjektet har en fantasi om att 

få  komma  tillbaka  in  i  moderns  livmoder  för  att  se  sig  själv  bli  till.13
 

 

Urmodern döljer  sig  överallt i  mörkret och  representerar något  negativt. 

Något som vill och kan förgöra. 

När monstret har tagit sig in i rymdskeppet finns det bara en som 

kan bekämpa urmodern och det är en kvinna. Urmodern är skrämmande för 

att hon kastrerar och därför kan bara en kvinna möta henne. 

Creed beskriver monstret i Alien som urmodern och är en av sju 

olika typer av kvinnliga monster. Creed utgår i huvudsak från två teorier när 

hon diskuterar the monstrous feminine, det psykoanalytiska där Freud menar 

på att kvinnan är skrämmande för att hon är kastrerad och Julia Kristevas 

teorier om kvinnan som abjekt. Creed menar att när en kvinna framställs som 

monstruös i film så är det alltid i relation till modersfunktioner och till 

förmågan att fortplanta sig och de funktioner som gör det möjligt. Dessutom 

lägger hon fram kritik mot Freuds teorier att män räds kvinnor för att de kan 

kastrera inte för att de är kastrerade. Freud analyserade mäns rädsla för 

kvinnor för att de inte har ett synligt könsorgan och kan således ses som 

kastrerade. Freud la däremot aldrig fram några teorier om det omvända, att 

män är rädda för kvinnor för att de kan kastrera mannen. Creed skriver, ” […] 
 
 
 

13 Creed, s. 18. 
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in fact he seems to have repressed this image of woman in his writings about 

sexual difference and in his case histories.”14
 

I dag finns det en hel del forskning kring film och genus och det var 

någon gång på 70-talet som den feministiska filmteorin började utvecklas. 

Den första kritiken som togs upp var riktad mot den kvinnliga stereotypen i 

film. En kvinna som bara var till för mannens blick och inte var någon 

kvinnorna i publiken kunde identifiera sig med.15 När Clover och Creeds 

böcker om genus i skräckfilm kom ut i början på 90-talet var dessa 

banbrytande och har fått stor betydelse för feministisk filmforskning inom 

skräckfilm.  Både  Men,  Women  and  Chain  Saws  och  The  Monstrous 

Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis kan i dag betraktas som 

filmteoretiska klassiker. 

Det har skrivits en hel del om skräckfilm och genus, men teorierna 

som framkommer bottnar oftast i Clovers eller Creeds forskning. Ofta 

hänvisar man också till Kristeva och Mulvey, samt Tania Modleski som 

skrivit The Woman Who Knew to Much. De tre är alla framstående teoretiker 

inom film. 

Denna forskning utgår helt och hållet från amerikansk film och det 

finns i dag ingen liknande forskning där fokus ligger på japansk eller asiatisk 

skräckfilm. Däremot finns det en hel del skrivet om just asiatisk eller japansk 

skräckfilm. Fokus ligger dock oftast på Japan som land och nationella och 

kulturella rädslor om hur samhället förändras, moderniseras och hur deras 

starka traditioner håller på att suddas ut. Hunju Lee har skrivit The New Asian 

Female Ghost Films: Modernity, Gender, Politics, and Transnational 

Transformation som är en övergripande avhandling om asiatisk skräckfilm 

där hon också gjort en jämförelse mellan fyra asiatiska skräckfilmer och 

deras amerikanska remakes. Fokusen ligger på den kvinnliga hämnerskan och 
 
 

14 Creed, s. 7. 
15 Anneke Smelik, Feminist Film Theory, i The Cinema Book, 2:a utgåvan, London: British 
film institute 1999, s. 353. 
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”the monstrous feminine” utifrån Creeds teorier, men sätts här in i ett större 

samhällspolitiskt sammanhang.16
 

Andy Richardsoch David Kalat har båda skrivit böcker som är en 

form utav introduktion till den asiatiska skräckfilmen. De skriver om det 

historiska  ursprunget,  viktiga  filmer  och  regissörer  inom  genren  och 

stilistiska element som är typiskt för dessa skräckfilmer.17
 

Japanese Horror Cinema och Horror to the Extreme har samlat 

artiklar som på något sätt behandlar asiatisk skräckfilm. De tar upp de teman 

som jag tidigare nämnt så som rädsla för förändring och försöker 

kontextualisera skräckfilmen utifrån filmrörelser, nationell historia och 

tabun.18
 

Det finns naturligtvis mycket mer skrivet än det jag har tagit upp här, 
 

men jag har valt att utgå från Clover och Creeds teorier och använda den 

litteratur om asiatisk skräckfilm som jag nämnt här som sekundära källo för 

att kunna bygga upp en bakgrund till filmgenren. 
 

 
 

3. Introduktion till japansk skräckfilm 
 
 

Den japanska filmen har rötter i traditionell japansk teater. Noh är en 

dramatisk teaterform som etablerades under 1300-talet. Den karaktäriseras av 

användandet av masker och är en blandning av sång, dans och musik. Alla 

pjäser cirkulerar kring två skådespelare, shite och waki. Shite bär alltid mask 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 Lee, abstract, s. v. 
17 Andy Richards, Asian Horror, Harpenden: Kamera books 2010. David Kalat, J-Horror: 
the Definitive Guide to The Ring, The Grudge and Beyond, New York: Vertical Inc 2007. 
18 Jay McRoy (red), Japanese Horror Cinema, Edinburgh: Edinburgh University Press 2005. 
Jinhee Choi och Mitsuyo Wada-Marciano (red), Horror to the Extreme: Changing 
Boundaries in Asian Cinema, Hong Kong: Hong Kong University Press 2009. 
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och fungerar som en berättare, rollerna inkluderar allt från kvinnor och gamla 

män till djur, gudar, spöken och demoner.19
 

En senare form av japansk teater som har haft ännu större inflytande 

på vår tids skräckfilm är Kabuki. Kabuki utvecklades under 1600-talet och 

baserades på Noh-pjäser men det var en mer genomarbetad teaterupplevelse. 

Kabuki-teatern utvecklade smarta system för lönngångar, passager, gömda 

vajrar  och  vattenhål  för  att  skapa  en  spännande  teaterillusion  och  blev 

föregångaren till den japanska skräckfilmens bildspråk.20
 

 

Det är inte bara i scenutformningen i Kabuki som man ser en 

utveckling i scenberättande utan även i skådespelarnas agerande. Ett väldigt 

tydligt exempel är det när skådespelarna ställer sig i ”mie”, vilket betyder att 

aktören ställer sig i en dramatisk pose och håller den i en stund. Något som 

den  japanska skräckfilmen har  lånat  då  man  ofta  ser  bilden  frysas  i  ett 

ögonblick av skräck.21
 

 

Österländsk kultur visar upp en stor acceptans gentemot övernaturliga 

ting. Roten till det ligger i dess religiösa traditioner. Buddism och Shinto är 

japans två största religioner, men då japaner inte är så dogmatiska i sin 

religions utövning så känner de sig fria att anpassa och vandra mellan 

religionerna vid olika tillfällen. Bröllop är till exempel oftast typiskt 

shintoistiska och begravningsritualerna är buddistiska.22
 

Inom shintoismen tror man att miljontals föremål så som träd, stenar, 

berg och floder är bebodda av andar som i varierande grad kan ses som 

vänskapliga eller aggressiva. Andarna är inte nödvändigtvis en antagonist 
 
 
 
 
 

19 Richard J. Hand, ”Aesthetics of Cruelty: Traditional Japanese Theatre and the Horror 
Film”, i Japanese Horror Cinema, red Jay McRoy, Edinburgh: Edinburgh University Press 
2005, s. 19. 
20 Richards, s. 18. 
21 Hand, s. 21. 
22 Chris, ”Chris’ guide to understanding japanese cinema”, Chris’ Survival Horror Quest, 
Silicon Valley 2006-01-05, hämtat från www.dreamdawn.com/sh/features/japanese_horror 
(2013-05-09). 

http://www.dreamdawn.com/sh/features/japanese_horror
http://www.dreamdawn.com/sh/features/japanese_horror
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eller  väsen  som  ska  utplånas  utan  man  ser  till  möjligheterna  att  kunna 

samexistera med denna andevärld.23
 

Sedan urminnes tider har även japanerna trott att dessa andar vakar 

över de levande vilket kommer från shintoismen. Den japanska kulturen är 

genomsyrad av detta och är inte lika främmande för andar och spöken som vi 

i väst. De behöver inga bevis för att andar existerar utan de finns redan 

överallt i dess dagliga liv. 

De andar eller spöken som är aggressiva har oftast blivit behandlande 

fel i livet. De är nu efter sin död så fyllda med känslor att kraften av dessa 

känslor sträcker sig bortom döden. Det som gör det hela så skrämmande är att 

det moderna samhället inte erbjuder något skydd mot dessa starka krafter och 

därför blir den moderna teknologin ett hjälpmedel för anden att komma åt de 

levande för att hämnas. Vi har sett flera exempel på detta i filmer som har 

spridit sig från Japan till västvärlden så som Ringu, One Missed Call och 

Pulse (Kiyoshi Kurosawa, 2001). Det finns många fler exempel som dessa 

där  tekniken  skrämmer  genom  att  sprida  död  som  i  de  här  fallen  ett 

videoband, mobiltelefoner och internet.24
 

 

När någon dör en våldsam död genom självmord eller mord eller när 

en begravningsritual inte utförs korrekt bildas en ande som kallas yurei. 

Yureis är nästan uteslutande kvinnor och de är klädda i en vit 

begravningskimono med  håret  hängandes över  ansiktet.  Det  långa  svarta 

håret som är stereotypt för de japanska skräckfilmernas hämnerskor kommer 

från att japanskor traditionellt fäste upp sitt hår med hårnålar och det släpptes 

endast ut vid begravning. De yureis som är ute efter hämnd pratar man oftast 

om som onryous. De är ute efter att hämnas de som åsamkat dem smärta, 

men de drar sig inte från att skrämma livet, bildligt, ur de som kommer i dess 

väg.25 
 
 

23 Richards, s. 15. 
24 Chris, hämtat från www.dreamdawn.com/sh/features/japanese_horror (2013-05-09). 
25 Richards, s. 16. 

http://www.dreamdawn.com/sh/features/japanese_horror
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Det var under Japans Edo period (1603-1867) som kaidan, 

spökhistorierna verkligen slog igenom. Historierna var oftast baserade på 

buddhistiska berättelser, folklegender eller hämtade från Noh-teatern, onryos 

och hemsökta hus var vanliga inslag.26
 

De kvinnliga spökena i japansk skräckfilm är en stor ikon precis som 
 

zombies eller vampyrer i västerländsk skräck. Inom teatern var de perfekta 

kvinnorna värdiga, graciösa och pryda. Hennes motsats är svårhanterlig och 

bångstyrig, eländig och förkastlig, hon är vad Creed kallar ”the monstrous 

feminine”. De finns inte bara i västerländsk film utan finns också 

representerade i japansk skräckfilm och har sina förfäder i den japanska 

teatern. De monstruösa kvinnorna i Noh och Kabuki drivs av hämnd eller 

sorg och de kommer i skepnader som akuba – den ondskefulla, dorfu – den 

giftiga, den kvinnliga demonen, men även den klassiska som Creed skriver 

om ”the femme castratice” finns representerad.27
 

Yurein eller kvinnomonstret föds som tidigare nämnt då hon blivit 
 

utsatt för stort våld eller blivit begraven felaktigt. Förutom att komma från en 

lång  tradition  av  rastlösa  andar  som  kommer tillbaka för  att  förfölja  de 

levande så har den japanska moderna skräckhistorian en social och politisk 

betydelse. Medans kvinnor i väst hade sin sexuella revolution under 1960- 

talet är det något som har uteblivit i det japanska samhället och man ser ner 

på kvinnor som underordnad männen och förväntas vara undergivna sina 

makar.28
 

Fortfarande i dag ser det japanska samhället ner på kvinnor som väljer 

karriären istället för familjen. Japans före detta premiärminister Yoshiro Mori 

har vid ett tillfälle sagt att en kvinna som inte föder barn inte heller borde få 
 
 
 
 
 

26 Richards, s. 17. 
27 Hand, s. 24. 
28 Colleen Wanglund, ”The Vengeful Feminine”, Cinema Knife Fight 2011-02-23, hämtat 
från http://cinemaknifefight.com/2011/02/23/the-vengeful-feminine/  (2013-05-24). 

http://cinemaknifefight.com/2011/02/23/the-vengeful-feminine/
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pension.29 På grund utav det här pratar man ibland om att den moderna 

spökhistorien med kvinnliga hämnerskor är en symbol för de förtryckta 

kvinnorna där de får en chans att sätta sig upp emot samhällets värderingar. 

De representerar ett sätt att förstöra det traditionella, patriarkala samhället.30
 

Innan slutet av 90-talet och vågen med asiatisk skräck var det inte 

många som pratade om japanska spöken klädda i vita nattlinnen. Inte för att 

det inte producerades någon skräck i Japan, det finns massor av exempel på 

klassisk japansk skräck från 50-talet och framåt, utan för att japansk skräck 

kanske framstod som en aning svårsmält för västerlänningen. Berättarstilen 

var lite för långsam och innehöll en tradition som för någon som inte var 

insatt kändes ogenomtränglig. 1999 hände något. I väst var vi mätta på 

slasherfilmen  som  föddes  någon  gång  på  70-talet.  Filmerna  som 

producerades i Hollywood innehöll grafiskt våld, medan historien var 

reducerad till det enklaste tänkbara nämligen rädslan för att dödas. Det 

behövdes inga fantastiska manus och inga skickliga skådespelare eftersom 

det till stor del mest handlade om att skapa häftiga effekter.31 När de japanska 
 

filmerna började spridas med Ringu och Audition i spetsen så var det något vi 

aldrig hade sett förut. Det handlade om något mer än att dö, för döden var 

redan närvarande på ett sätt som vi i västvärlden inte var vana vid. 

Och det var då den nya vågen föddes. 
 

Hollywood såg en marknad (och hade dessutom inga nya idéer till 

skräckfilm) och rättigheterna för remakes köptes upp. Fler asiatiska 

skräckfilmer fick distributörer i väst och ännu fler remakes producerades.32
 

Idag har hypen kring asiatisk skräckfilm tonats ut och vissa påstår att 
 

det var dess snabbt växande popularitet som också dödade intresset.33 
 
 

29 Torbjörn Pettersson, ”Kvinnorna i Japan väljer jobb före barn”, Dagens Nyheter 2006-04- 
27, hämtat från http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnorna-i-japan-valjer-jobb-fore-barn 
(2013-05-09). 
30 Lee, s. 4. 
31 David Kalat, J-Horror: The Definitive Guide to The Ring, The Grudge and Beyond, New 
York: Vertical Inc 2007, s. 4. 
32 Hantke, s. 54. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnorna-i-japan-valjer-jobb-fore-barn
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4. Analys 
 
 

Jag kommer börja min undersökning genom att beskriva och kort analysera 

filmerna en och en. Då filmerna skiljer sig mycket åt i tema och berättarstil 

vill jag först ge en tydlig bild av filmen och hur kvinnorna framställs och 

vilka kvinnliga stereotyper som eventuellt finns med i filmerna. Avslutande 

kommer jag göra en mer djupgående sammanfattande diskussion där jag 

utifrån  filmerna  diskuterar  kring  Creeds  ”the  monstrous  feminine”  och 

Clovers ”the final girl” och om eller hur det finns representerat i japansk 

skräckfilm. 
 
 

4.1 Audition 
 
 
 

I Audition möter vi Aoyama som är änkeman sen flera år tillbaka och lever 

ensam tillsammans med sin tonårsson. En dag vid middagen säger hans son 

till honom att han börjar se gammal ut och att han kanske borde hitta en 

kvinna och gifta om sig. På kvällen är Aoyama ute med sin vän som är 

filmproducent, de sitter i en bar och fäller kommenterar om kvinnor. Deras 

dialog  gör  det  tydligt  att  vad  de  söker  i  en  kvinna  är  någon  som  är 

traditionell, som vet hur man för sig och vördar sin make, samtidigt är det 

inte fel med någon som är lite modern – hon får gärna jobba och vara 

talangfull. Vännen föreslår att de ska anordna en fejkad audition som inte alls 

går ut på att hitta en ny talangfull skådespelerska utan en ny fru till Aoyama. 

Redan innan dagen för castingen går Aoyama genom ansökningarna 

och han fastnar speciellt för en mycket vacker ung dam nämligen Asami. Hon 

är lagom modern och verkar leva upp till traditionella värderingar. Hon är 

mycket vacker och feminin. 
 

 
33 Nicholas Rucka, ”The Death of J-Horror?” The Midnight Eye 2005-12-22, hämtat från 
http://www.midnighteye.com/features/the-death-of-j-horror (2013-05-09). 

http://www.midnighteye.com/features/the-death-of-j-horror
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Aoyama och Asami börjar träffas trots hans väns förmaningar om att 

det är något som inte stämmer med den unga kvinnans referenser som han har 

gått igenom, alla män som någon gång har varit i kontakt med Asami är nu 

döda. På en resa till havet där Aoyama har intentionen att fria till Asami har 

de för första gången sex på Asamis initiativ. 

Asami ber Aoyama att komma och lägga sig bredvid hennes nakna 

kropp och titta på den. Hon drar sakta upp täcket och visar sina ben som är 

fulla med brännmärken. Hon säger att hon har bränt sig som liten, men i 

själva verket, vilket man får veta senare i filmen så var det hennes farbror 

som brände hennes ben med rökelsepinnar, precis nära hennes sköte så det 

skulle lika gärna kunna tyda på överfall av sexuell natur och inte bara 

misshandel. Hon ber Aoyama att älska henne och bara henne, ingen annan än 

henne. 
 

På morgonen är Asami borta och Aoyama är förkrossad. Efter en lång 

dag kommer Aoyama hem och häller upp en whiskey åt sig själv som för att 

dränka sina sorger och sin förlorade kärlek, men Asami är tillbaka och har 

spetsat whiskeyn med något som paralyserar kroppens rörelser, men som gör 

att man fortfarande kan känna smärta. 

Precis som i den traditionella japanska teatern har vi här en kvinna 

som har kommit tillbaka för hämnd. Genom livet har Asami lärt sig att det 

inte går att lita på någon. Aoyama har lovat att bara älska henne, men när 

Asami får veta att han har en son och en tidigare fru som har gått bort är hans 

löfte inte värt mer än luft för henne. Han älskar sin son och kanske älskar han 

fortfarande sin avlidna fru. Det som skiljer Audition från andra japanska 

skräckfilmer med hämndtema är att Asami fortfarande är vid liv när hon 

hämnas de som sårat eller skadat henne. 

Tortyrscenen är lång och utdragen där Asami använder sig av långa 

nålar för att penetrera Aoyamas fingrar, ögonlock, öron och så vidare. I 

slasherfilmer är mördaren allt som oftast män och använder sig av vassa 
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instrument som knivar, yxor och krokar.34 Asami har valt nålar och vassa 

pianosträngar som ”easily can cut trough flesh and bones” som sina 

tortyrredskap. Precis som en manlig mördare i en klassisk skräckfilm har hon 

valt vassa föremål för att orsaka kraftig smärta till sitt offer. Nålar är visuellt 

effektivt då det för tittaren känns i hela kroppen när nålarna tränger in under 

naglar och igenom ögonlock. Långa, tunna nålar känns också på något sätt 

väldigt enkelt och elegant, ett vapen som lämpar sig för en kvinnlig 

mörderska. 

Creed refererar till Clover och menar att det finns en skillnad i hur 

mord på kvinnor och män utförs och visualiseras i filmer. När en kvinna 

mördas är våldet mer grafiskt och hur kroppen visas upp vid dödstillfället är 

viktigt. Om en kvinna har ett vackert ansikte och en snygg kropp så är det 

visuellt tilltalande att se henne dö, det är till och med poetiskt enligt Edgar 

Allan Poe och Dario Argento.35  Män som dör på film ser man ofta på håll 
 

eller halvt dolda på grund av mörker eller dimma och scenen är kortare än för 

mord på kvinnor.36
 

Nu är inte Audition en klassisk västerländsk slasherfilm och den 

innehåller inte de karaktärer och scener som definierar slasherfilmen. 

Framförallt är det inga kvinnor som dör i filmen, det är nämligen ingen som 

dör i filmen i alla fall inte i bild. I tortyrscenen blir Aoyama till viss del 

exploaterad på samma sätt som kvinnor blir exploaterade i slasherfilmer när 

de dör. Han dör långsamt och i närbilder och nålarna framkallar ett slags ”jag 

vill inte titta”-känsla. Samma känsla man som tittare kan få när man ser en 

kvinnokropp  bli  huggen  upprepande  gånger  av  en  lång  kniv  som  i  till 

exempel  Halloween-filmerna  (John  Carpenter  1978).  För  Asami  tycks 

tortyren närmare vara något rituellt. Hon har planerat i detalj hur det ska 

utföras och har klätt sig i ett plastigt förkläde för att skydda sina kläder mot 
 
 

34 Creed, s. 124. 
35 Clover, s. 42. 
36 Creed, s. 125. 
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blod. På golvet rullar hon ut någon form utav presenning för att skydda 

golvet och förmodligen för att det ska bli lättare att städa upp senare. Sedan 

börjar tortyren som utförs långsamt och metodiskt och i närbild. 

När  scenen  inleds  pratar  Asami  om  hur  han  och  hans  vän  lurar 

kvinnor att komma på deras audition för att sedan kontakta dem bara för sex. 

I och med att hon säger det är det som om hämnden inte bara är hennes egen 

utan hon vill hämnas alla kvinnor som utnyttjas av män. Hon vill tillfoga 

Aoyama så mycket smärta som möjligt eftersom smärta är äkta. Det är en 

äkta  reaktion  från  kroppen  medan  du  kan  ljuga  med  både  ord  och 

kroppsspråk. 

Asami  går  hårt  på  Aoyama som  egentligen inte  gjort  mer  än  att 

utnyttja sin väns arbete för att hitta en ny potentiell fru. I övrigt är han en 

ansvarsfull medborgare och pappa. I och med att Asami redan har blivit 

sviken och utnyttjad så många gånger i sitt tidigare liv är sveket att bli lurad 

på en audition och lögnen när Aoyama säger att han bara ska älska henne 

tillräckligt för henne för att förvandlas till ”the femme castratice”, en kvinna 

som enligt Creed är sympatisk fram till dess att hon eller en vän blir utsatt för 

sexuellt våld eller någon annan form utav manlig exploatering.37 Som tidigare 
 

nämnt är Asami uppenbarligen upprörd på grund utav castingen inte bara för 

hennes egen del utan även för hennes medsystrar då hon ser en möjlighet för 

männen att utnyttja kvinnorna på ett enkelt sätt. Då det japanska samhället 

inte är jämställt mellan män och kvinnor kan man se det som att Asami tar 

hämnd på en hel kultur och det hon gör är någon slags kvinnlig frigörelse. 

Asami sågar av Aoyamas vänsterfot, för utan fötter kan han inte gå 

någonstans men det är också en symbolisk kastration, för han är helt i hennes 

våld nu. 

Helt plötsligt kommer Aoyamas son hem och innan han hinner stoppa 
 

Asami så gör hon ett utfall mot honom, men sonen är för snabb och lyckas 
 
 
 

37 Creed, s. 123. 
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värja sig. Han försvarar sig och lyckas få stopp på Asami när han efter en jakt 

uppför en trappa sparkar till henne så hon faller baklänges nedför trappan och 

skadar sig så mycket att hon också blir förlamad. 

Sonen som kommer hem och sätter stopp på hämndaktionen kan ses 

som att det bara är en man som kan få stopp på eller rädda en livshotande 

situation eller att en kvinna som slår tillbaka ska straffas. 

Det  kan  vid  första  anblicken  tyckas  att  ett  brutet  löfte  inte  är 

tillräckligt för att få den behandling Aoyama blir utsatt för, men om man ser 

till det japanska samhället och den uteblivna feministiska revolutionen så tar 

Asami ut en hämnd gentemot det ojämställda samhället genom att hämnas på 

Aoyama. Hennes kropp blir en metafor för alla kvinnor som blir 

misshandlade,  sexuellt  utnyttjade  och  utnyttjade  överlag  och  skapar  en 

hämndaktion för att frigöra kvinnan.38
 

 
 
 

4.2 One Missed Call 
 
 
 

I första scenen av filmen sitter några vänner på en restaurang och pratar och 

skämtar. En av huvudpersonen Yumis tjejkompisar säger något om att Yumi 

är rädd för att titta in genom små hål som ett mikroskåpsöga eller ett dörröga. 

Yumi som sitter med huvudet nedböjt tittar upp och säger att det faktiskt inte 

är så illa som hennes vän beskriver det. Varpå en av de manliga vännerna 

börjar prata om att fobier oftast kommer från trauman som man inte kan 

glömma. Något som kommer tillbaka senare i filmen då vi får veta mer om 

Yumis barndom och hennes mors övergrepp på den lilla flickan. Anledningen 

till varför Yumi är rädd för att titta in i små gluggar får vi också svar på när vi 

får se återblickar från hennes barndom och hennes mamma tvingar henne att 

titta in genom ett litet hål genom den för japanska hem typiska väggen i 
 
 
 
 
 

38 Hantke, s 61. 
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rispapper och ser sin mormor hänga och dingla från taket efter att ha knutit 

ett rep runt sin hals och hängt sig. 

Yumi är en väldigt tystlåten och eftertänksam tjej, man märker tidigt 

att hon skiljer sig från sina väninnor som är mycket mer utåtriktade än henne, 

det kommer ha betydelse för filmens handling. 

Handlingen kretsar kring ett antal mystiska samtal som inkommer till 

karaktärernas mobiler. Efter ett missat samtal kan de avlyssna ett meddelande 

som tycks vara från dem själva och daterat några dagar framåt i tiden. Det 

som hörs är personens röst säga något utan speciell betydelse och därefter ett 

våldsamt skrik. 

Den första av Yumis vänner som dör får sitt samtal samma kväll som 

alla vännerna är ute och äter. Både Yumi och vännen lyssnar på meddelandet, 

men avfärdar det som ett dåligt skämt. Två dagar senare ringer vännen upp 

Yumi när hon är ute och går. Yumi sitter i tystnad på en soffa i halvskugga, 

det är svårt att se att det är hon då hon ter sig nästintill anonym där hon sitter 

i mörkret. Hon plockar upp telefonen och svarar. Hennes vän är precis på väg 

över en järnvägsbro och ringer för att fråga om Yumi inte vill följa med och 

shoppa badkläder dagen efter. Hon är intresserad av en kille som gillar att 

simma och vill gärna imponera på honom. Under tiden de pratar i telefon 

börjar det regna och hon uttalar de dödsdömda orden som hon och Yumi 

hörde i telefonsvararen. Efter några sekunder hör Yumi sin väns dödsvrål när 

en mystisk kraft slänger henne ner från bron hon promenerar på och rakt ut 

på ett tågspår med ett skenande tåg. 

Utifrån Clovers teorier om ”the final girl” kan man redan här cirka 15 

minuter in i filmen se karaktärsdrag hos Yumi som passar in på hur Clover 

beskriver en typisk ”the final girl”. De kommande två personerna som dör, 

dör på liknande sätt och de har alla tre personlighetsdrag som gör att man vet 

att de kommer dö om man känner till ”the final girl”-motivet. De båda 

flickorna som får samtalen har båda visat att de har intresse för killar och de 
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flirtar, har förhållanden, vill visa sig lättklädda och har förmodligen haft sex. 

Killen som dör är slarvig och bryr sig inte om skolan så noga, det finns andra 

saker som intresserar honom mer som till exempel tjejer. 

Genom hela filmen får man ledtrådar som avslöjar att filmen är gjord 

i klassisk ”the final girl”-manér. Man får känslan att Miike är väl medveten 

om teorierna inom den klassiska slashergenren och kan således flirta med 

Clovers teorier om ”the final girl” och gör det också ibland så tydligt att det 

blir alldeles för uppenbart när någon ska dö. Även om One Missed Call inte 

är någon klassisk slasherfilm i den bemärkelsen att mördaren är en psykotisk 

man som inte har några direkta motiv för att döda, så finns här många likheter 

med slashergenren. Det som gör det hela intressant är att monstret, mördaren 

är en kvinna, en för japanska skräckfilmer klassisk hämnare som går långt 

tillbaka i historien. 

När Yumi bli kallad till polisen får hon sitta ensam vid ett stort bord i 

ett tomt rum och runt henne cirkulerar män i kostym. Att de anser sig för mer 

än Yumi är det ingen tvekan om, de har en auktoritet som Yumi saknar. De 

tittar inte på henne när de pratar till henne, de lyssnar inte på vad hon säger 

utan hånar hennes banala historia om hur hennes vänner dött och avfärdar 

hennes vänners bortgång som självmord när Yumi i själva verket säger att de 

blivit mördade. Bara en sådan klassisk sak som att hon sitter och de står, till 

och med vandrar runt i rummet ger männen makten. Yumi sitter med nedböjt 

huvud så typiskt för den japanska kvinnan som ska visa aktning mot män, 

speciellt män med en hög position i samhället. 

Yamashita som har förlorat sin syster på precis samma sätt som Yumi 

har förlorat sina vänner dyker upp i filmen och tillsammans börjar de nysta i 

det som hänt. Yamashita blir den karaktär som börjar driva historien framåt 

och deras undersökningar leder fram till att samtalen kommer från en liten 

flicka, Mimiko. Mimiko har ett förflutet som liknar Yumis och kanske är det 

därför hon når fram till sina offer genom Yumi. Mimiko har blivit sviken av 
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sin mamma med följd att hon dog. Hennes ande kunde inte få vila utan 

förvandlades till en ondskefull ande, en yurei. 

Yumi   har   genom   hela   filmen   framställts   som   en   svag   och 

handlingslös kvinna då hon inte kunde ta tag i saker förrän hon fick en man 

vid sin sida. I den scen som tittaren kommer uppfatta som den slutgiltiga 

scenen får Yumi en chans att visa vad hon går för när de hittar liket efter 

Mimikos mamma som varit försvunnen under en lång tid och Yumi och 

Yamashita tror att det är hon som ligger bakom deras vänners död. Precis 

som i amerikanska slasherfilmer är kampen mellan monstret och ”the final 

girl” lång och utdragen, hon blir nedslagen, reser sig, springer, hinns i kapp, 

blir överrumplad igen och gör motstånd.39
 

Scenen slutar dock inte med att hon vinner över monstret genom att 
 

förgöra det utan genom att istället visa det ömhet. Hon får det ruttnande liket 

att tro att hon är hennes dotter och att hon aldrig ska lämna henne och med 

ens får hon den vila ett lik förtjänar. 

De tror att allt är över nu, men monstret i det här fallet är ju inte 

modern utan hennes dotter och hon tycks vara ute efter Yumi. Efter allt som 

har hänt tror Yumi att hon nu kan andas ut hemma i sin lägenhet, helt 

ovetande om att det är en falsk trygghet hon lever i. Hon hör Yamashitas röst 

utanför dörren, men blir misstänksam när han upprepar samma fras om och 

om igen. Hon måste trotsa sin rädsla att titta ut genom dörrögat och i samma 

ögonblick penetrerar en lång, vass påle titthålet, Yumi hinner precis värja sig. 

Det är Mimiko som är på besök. 

Medan Yumi är ensam i sin lägenhet får Yamshita information som 

leder fram till att han förstår att det inte är mamman som är ute efter hämnd 

utan Mimiko och han förstår med ens att faran inte alls är över. Han slänger 

sig in i bilen för att skynda sig till Yumi. Väl där möter han en Yumi som 

verkar vara utom fara, men när han kramar om henne sticker hon en kniv i 
 
 
 

39 Clover, s. 36. 
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magen  på  honom  och  i  reflektionen  på  en  spegel  ser  han  inte  Yumis 

spegelbild trots att det är hon som står framför honom utan lilla Mimikos. 

Slutet av filmen är öppet både för en uppföljare och för tolkningar. 

Yamashita ligger på sjukhus av sina skador och Yumi är där och hälsar på 

honom. Hon lutar sig fram som för att kyssa honom, men istället lämnar hon 

över en hård karamell från sin mun som han accepterar. Det är samma sorts 

karamell som alla de övriga offren haft i munnen och samma godis som 

Mimikos lillasyster har i sin väska och hon förklarar, när polismännen insett 

att det var systern som skadade henne, ”… men hon gav mig alltid godis och 

sa, hoppas du blir bättre snart”. Mimiko har systematiskt skadat sin lillasyster 

tills den dag mamman kom på henne varpå Mimiko får ett astmaanfall som 

mamman ignorerar och låter Mimiko dö. 

Utifrån ”the monstrous feminine” teorierna som Creed har lagt fram 

utifrån Freuds psykoanalys så ser vi One Missed Call en helt annan typ utav 

monster. Att det i det här fallet är ett barn har ingen betydelse då monstret är 

typiskt för japansk folklore. Takashi Miike har här skickligt blandat det som 

blivit  typiskt  för  japansk  new  wave  film  med  en  berättarteknik som  är 

klassisk för västerländsk skräck. 
 
 

4.3 Box 
 
 
 

I Box berättar Miike historien om en den unga författaren Kyoko. En kvinna 

som i sin barndom var med om en stor tragedi. Varje natt drömmer hon en 

märklig mardröm som slutar med att hon blir levande begravd instängd i en 

låda. 
 

Genom tillbakablickar till Kyokos barndom berättas historien om hur 

hon och hennes syster tillsammans jobbade på en cirkus. Tillsammans med 

Higata som agerar deras övervakare framför de ett nummer där de låses in i 
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varsin låda. Higata kastar en pil på varsin låda varpå lådorna öppnas och 

flickorna är borta och har ersatts med vita och röda krysantemum. 

En dag blir Shoko, systern, belönad med ett halsband för sitt väl 

utförda nummer och får även sova på Higatas arm. Kyoko är avundsjuk och 

man förstår att det inte var första gången systern blir favoriserad när Kyoko 

vid ett träningstillfälle stänger locket på lådan hennes syster ligger i och säger 

till sin syster att hon vill kunna vara sin syster bara för en natt, sova som 

henne en natt och att få drömma fina drömmar som hon. 

Higata äntrar scenen och undrar vad det är som försiggår och förstår 

att Kyoko har stängt in Shoko i lådan, han blir vred och skäller på Kyoko och 

gör ett utfall mot henne varpå hon blir rädd och hugger honom i ansiktet med 

en pil. När hon inser vad hon har gjort blir hon ännu räddare och börjar backa 

bort från Higata och snubblar på en oljelampa som faller i backen och 

fotogenet rinner ut över golvet och fattar eld. Allt går väldigt snabbt och 

inom en halv sekund brinner även lådan där Shoko ligger instängd. 

Box är en film som suddar ut gränserna mellan dröm och verklighet, 

med flera ledtrådar som är öppna för tolkningar till vem Kyoko är och varför 

hon har de drömmar som hon har. 

I en av de första scenerna i filmen träffar vi Yoshii som förmodligen 

är Kyokos förläggare, det är inte helt klart, men de har en jobbrelaterad 

relation. Även om det senare i filmen finns indikationer på att de båda skulle 

vilja inleda en relation som är mer romantisk. Kyoko har precis skrivit färdigt 

en ny novell som hon lämnar över till Yoshii och han berömmer hennes 

handstil då manuskriptet är handskrivet, Kyoko säger att hon inte kan skriva 

på maskin. 

Förklaringen till varför hon inte kan skriva på maskin kommer i sista 

scenen när Kyoko för tredje gången i filmen vaknar upp från sin dröm på 

samma ställe i drömmen som alla tidigare morgnar, när hon blir begraven. 

Hon vänder sig till vänster och vi ser två koppar på hennes skrivbord, en röd 
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och en blå, en liten och en stor, och hon börjar prata med någon om sin 

märkliga dröm. Det är hennes syster Shoko som hon pratar med och Shoko 

svarar att hon också drömt. I en tvåbild ser vi Kyoko i vuxen ålder ligga 

bredvid sin syster Shoko som fortfarande är tio år. Vi förstår nu äntligen i 

filmens slutscen att Kyoko och Shoko inte alls är enäggstvillingar utan 

siamesiska tvillingar och att den tragiska händelsen där Shoko dör bara är en 

del av drömmen. Det är också därför Kyoko inte kan skriva på maskin, den 

ena armen och handen tillhör ju Shoko. 

Kyoko är den tvilling som har en hel kropp medan Shoko bara har en 

överkropp och sitter fast i Kyoko någonstans i bröstpartiet. Varför Shoko inte 

har blivit äldre och utvecklats till en vuxen kvinna finns det ingen förklaring 

till, men anledningen till varför Kyoko gång på gång drömmer om att hon tar 

död på sin syster kan bero på den attraktion hon känner till Yoshii. Hon är 

vuxen och vill inleda ett förhållande med en man något som är omöjligt så 

länge hennes syster lever på samma kropp som henne. 

Inom filmteori och i relation till ”the monstrous feminine” pratar man 

om kvinnan som abjekt i relation till kvinnans reproduktions- och 

modersfunktioner, det både attraherar och är avstötande.40 Detta är de tankar 

som Kyoko måste arbeta med. Det attraherar henne att bli mor, men samtidigt 

är det avstötande då hon i så fall måste göra sig av med sin tvilling, men 

också för att hon då blir ett abjekt i och med att hon blir gravid. Creed skriver 

om kvinnan som abjekt utifrån tre olika ingångspunkter där kroppen är ett 

och ett annat är en gräns. Gränsen mellan normal och onormal har Kyoko 

redan klivit över i och med sin siamesiska tvilling och anses redan inte passa 

in i normen.41
 

Kyoko vill bli mor, hon är 25 år gammal och om hon kunde inleda ett 
 

förhållande med Yoshii så skulle det betyda att hon efter ett tag skulle kunna 
 

 
 
 

40 Creed, s. 14. 
41 Creed, s 11. 
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få barn. Hennes drömmar avslöjar hennes inre tankar om att göra sig av med 

sin tvilling även om hon i verkligheten känner skuld över att hon vill vara fri. 

Samtidigt  skulle  man  kunna  säga  att  Kyoko  och  hennes  kropp 

fungerar som en moder till hennes tvilling. Utan henne skulle inte Shoko 

kunna leva, samtidigt vill Kyoko leva utan henne. Separationen från modern 

är svår och i det här fallet omöjligt då det skulle leda till Shokos död. 

I  Box  existerar  inget  monster  som  är  hotfullt  mot  omgivningen 

däremot finns monstret i Kyokos huvud och i hennes kropp. 

På den plats i drömmen där cirkustältet står uppställt finns ett stort 

och yvigt träd. Då det är vinter både i verkligheten och i drömmen har trädet 

inga blad eller blommor. Träd är en stark symbol i många religioner och 

symboliserar en avbild av vårt inre jag. Roten, stammen, grenarna och bladen 

är alla en del i livsprocessen. Trädet kan också symbolisera livskraft och 

tillväxt och olika stadier av livet.42 Genom hela filmen är det vinter och vi får 
 

aldrig se trädet byta skepnad, det blir som en symbol för Kyoko att hon i livet 

aldrig kommer kunna utvecklas och blomma, hon kommer aldrig kunna bli 

en moder utan att ta död på sin syster som även är en del av henne själv. Fast 

å andra sidan handlar också moderskapet om att offra en del av sig själv. 

I sista drömsekvensen kvävs hon av Higata som spelas av samma 

person  som  Yoshii  och  alltså  är  Yoshiis  representation i  drömmen. När 

Higata kväver henne i en stor genomskinlig presenning och sedan trycker ned 

henne i en låda för att begrava henne levande kan det vara en symbol för att 

hennes tankar om ett annat liv som inte är möjligt och att hon alltid i resten 

av sitt liv mer eller mindre måste kväva tankarna om att bli mor till någon 

annan än sin tvilling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Tony Crisp, Drömlexikon: tolkar dina drömmar i detalj, Sverige: Wahlström & Widstrand 
1991, s. 319. 
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4.4  Imprint 
 
 
 

Christofer är en amerikansk journalist som har rest tillbaka till Japan för att 

söka upp kvinnan han en gång blev kär i, men lämnade efter sig. På en ö 

utanför Japans kust, bland prostituerade och bordeller söker han efter 

Komomo som han har lovat att en dag komma och rädda från det liv hon 

lever. 
 

Filmen börjar med att vi ser ett par män sitta i en båt, de skrattar och 

super och skämtar om amerikanen som är med dem. Plötsligt kör båten på 

något hårt, en död kvinna som ligger med ansiktet vänt ner i vattnet eller som 

en av männen uttrycker det, ytterligare en. När de vänder henne upptäcker de 

att hon var höggravid när hon dog. De lämnar henne där, för männen är hon 

ändå bara en hora som blivit med barn. Förmodligen har hon tagit livet av sig 

då hon blivit utstött från bordellen på grund av graviditeten och utan sitt jobb 

kan hon inte försörja varken sig själv eller ett barn. 

Ön är en plats bara bebodd av prostituerade och deras bordellmammor 

samt några män som håller ordning. Det är en nöjespark för män och hit 

kommer de för att bli fulla och spendera natten tillsammans med en kvinna. 

Det är ett mänskligt zoo för här är männen besökarna och kvinnorna sitter 

instängda i burar och sträcker sig efter männen för att förhoppningsvis locka 

till sig en kund för natten. 

Christofer får höra från en lustig liten man att Komomo inte finns på 

ön, men att det nu är försent att åka tillbaka till fastlandet så han måste 

övernatta där. Om han väljer en flicka att spendera natten med ska han få ett 

bra pris. Han har sett en kvinna som sitter bakom en skärm och man kan inte 

riktigt se hur hon ser ut, han väljer henne. 

Amerikanen  blir  inackorderad  i  ett  rum,  kort  därefter  kommer 

kvinnan han valt ut in i rummet. Hon skiljer sig från alla de andra kvinnorna 
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på ön som har rött hår och röda kläder, hon har mörkt, blått hår och ett 

missbildat ansikte. 

Härefter följer en lång dialog de två sinsemellan om Komomo och 

vad som hänt med henne och varför kvinnan med det blåa håret har kommit 

till bordellen och det är ingen vacker berättelse Christofer får höra. 

Komomo kom till bordellen för ett halvår sen, men hon är död. Hon 

tog sitt liv berättar Christofers sällskap för natten som inte har något namn. 

När Christofer får höra det vägrar han tro på det, det är inte hela sanningen 

säger han. Efter ett tag börjar kvinnan med det blåa håret att berätta hela 

historien om vad som har hänt Komomo. 

Komomo var en ängel, mild och snäll mot alla. När alla andra stötte ut 

kvinnan med det blåa håret så var Komomo den enda som tilltalade henne. 

Komomo var dessutom mycket vacker och det gjorde framförallt 

bordellmamman avundsjuk, kanske var hon en gång i tiden den allra 

vackraste, men kom inte längre än där hon är nu, en simpel horhuschef. En 

dag försvinner ett av hennes smycken och Komomo blir falskt anklagad för 

att ha stulit smycket. Det här är chansen alla väntat på, en chans att förgöra 

Komomo och hennes utseende. 

Komomo hängs upp med snören så hon hänger en bit över golvet och 

blir torterad med brinnande rökelse och nålar, en tortyr som till viss del liknar 

den i Audition, men här är det en kvinna som blir torterad av andra kvinnor. 

När en kvinna representeras som ett monster på skräckfilm är det 

enligt Creed alltid utifrån hennes moders- och reproduktionsfunktioner eller i 

relation till Freuds teorier om kvinnan som kastrerad.43  Dessa teman finns 

inte alls representerat i den här filmen, kanske är kvinnorna i filmen inte 

heller så skrämmande. Det handlar mer om kvinnlig avundsjuka och att det 

ska straffas med värsta tänkbara form, döden. 
 
 
 
 
 

43 Creed, s. 7. 
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Kvinnan med det blåa håret visar sig inte ha haft en lätt uppväxt. 

Hennes föräldrar blev utkastade från byn där de levde då det visade sig att de 

var syskon och hade blivit gravida. De flyttar till ett litet ruckel vid en flod 

och deras missbildade barn föds. Mamman hjälper kvinnor att abortera 

oönskade foster och blir misshandlad av sin man som även är hennes bror. 

Trots allt det blåa håret berättar är Christofer övertygad om att det inte 

är hela sanningen som kommer fram. Han blir förbannad och tvingar henne 

att säga sanningen. Då kommer det fram att det är hon som ligger bakom 

anklagelserna mot Komomo. Det var hon som stal smycket och hon som gick 

till bordellmamman och skvallrade på Komomo och hon som iscensatte så 

det såg ut som om Komomo var den skyldige genom att lägga smycket bland 

Komomos saker. 

Här kommer det dock ytterligare en vändning då det visar sig att det 

egentligen inte är kvinnan med det blåa hårets vilja att agera så utan hennes 

tvilling. En tvilling som bara består av en hand och någon form av ett ansikte 

och sitter fast som en cancersvulst under håret på huvudet. 

Genom hela filmen ser vi en mängd olika kvinnor, men det finns inte 

enda vackert porträtt av en kvinna. De är antingen horor, döda, missbildade, 

avundsjuka, misshandlade och så vidare. Vår kvinnliga huvudroll med blått 

hår är ett monster till utseendet och är ganska monstruös i tanken även om det 

skylls på hennes tvilling. Man skulle kunna tolka det som att tvillingen är en 

metafor för hennes sjuka inre. 

Utifrån som jag beskrivit tidigare är inte det här en klassisk japansk 

skräckfilm, men abjektet finns representerat även här. Redan från födseln, går 

det se flickan med det blå håret som ett abjekt, sprunget ur ett incestuöst 

förhållande. 
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5. Sammanfattande diskussion 
 
 

För att avsluta min analys vill jag svara på de frågor som jag i början ställde 

mig inför arbetet med den här uppsatsen. 

Kvinnorna som finns representerade i de filmer jag har utgått från av 

Takashi Miike har flera likheter med de kvinnobilder som målas upp i 

västerländsk film, samtidigt är de väldigt olika och det är svårt att placera in 

dem i Creeds teorier om ”the monstrous feminine”. Skräckfilmen illustrerar 

abjektet på tre olika sätt. Det första är kroppen som ett lik som görs sig av 

med kroppens slaggprodukter och där är kvinnan starkare representerad än 

mannen då hon både menstruerar och föder barn. Det andra är en gräns. Det 

kan  vara  gränsen  mellan  mänskligt  och  omänskligt.  I   skräckfilm  är 

gränstemat centralt för det är när något normalt blir abnormalt som abjektet 

uppstår. Det tredje som Creed tar upp utifrån Kristevas teorier är när 

skräckfilmen illustrerar abjektet utifrån konstruktionen av modern. Mor och 

barn-relationen är inte problemfri utan är kantad av konflikter där barnet 

kämpar för att bryta sig fri, men har svårt för att släppa taget.44
 

 

Det är framförallt i Box och Imprint abjektet blir tydligt. De har ett 

gemensamt tema vilket är en siamesisk tvilling som plågar deras liv och 

utveckling. I Box kämpar Kyoko med sina tankar om att få vara en ensam 

kropp även om hon vet att det skulle betyda att hennes syster skulle dö. 

Shoko som är Kyokos tvillingsyster skulle också kunna ses som hennes barn 

då Kyoko är tvillingen med alla organ, hon är den som ser till att de kan 

överleva. Samtidigt är det hon som vill bryta sig fri inte barnet och det skapar 

ytterligare en dimension till problematiken kring relationen mor och barn. 

Det  framgår  tydligt  att  Kyoko  är  intresserad  av  en  man  och  att 

tankarna om separationen möjligtvis har dykt upp i samband med tankarna på 

honom och möjligheten att bygga upp en egen familj där barnet kan vara 
 

44 Creed, s. 11. 



32 (40)  

 
 
 
 

hennes eget och något som hon förlöser och som lämnar hennes kropp redan 

vid födseln. 

I Imprint får vår kvinnliga huvudkaraktär kämpa mot monstret på 

insidan. Även om hon också utåt sett har en outvecklad siamestvilling fäst på 

sitt huvud så är det snarare en metafor för hennes ondskefulla tankar. Här 

passerar den kvinnliga huvudrollen den gräns som Creed nämner mellan 

mänskligt och omänskligt. Hon är ett monster både i sin kropp och utvändigt 

på sin kropp då hon har en missbildning i ansiktet förutom tvillingen som gör 

hennes ansikte snedvridet. 

Samtidigt som de här två filmerna passar in i Kristevas teorier om 

abjekt så är de inte skrämmande utifrån teorierna om kvinnan som en 

kastrerande figur. Filmerna handlar inte om kvinnor som är en fara för män 

utan de är snarare en fara för sig själva och sitt inre liv. Imprint och Box är 

båda filmer som inte har ett linjärt berättande utan filmerna hoppar mellan 

verklighet, drömmar och tillbakablickar. Ibland är det inte helt tydligt för 

tittaren  om  det  som  berättas  just  nu  är  verklighet  eller  dröm.  Då  båda 

filmerna har ett ganska konstnärligt och experimentellt berättande och inte 

helt följer klassisk dramaturgi så passar det inte alltid att analysera kvinnorna 

utifrån Clover och Creed eftersom kvinnornas personligheter har så många 

skiftningar och de förändras så många gånger genom filmerna och deras roll 

för filmen blir således inte lika tydlig som i till exempel en klassisk 

slasherfilm som Halloween (John Carpenter 1978). 

Någon ”the final girl” finns inte representerad i Box och Imprint då 

det inte finns något yttre hot att förgöra utan hotet kommer inifrån dessa 

kvinnokroppar och egentligen bara utgör ett hot för sig själva. 

I Audition hittar vi däremot en av Creeds kvinnliga monster nämligen 

the ”femme castratice”. Miike har till och med blivit kritiserad för att filmen 

innehåller ett så klichéartat tema.45 Den är inte klichéartad så till vida att det 
 
 
 

45 Hantke, s. 58. 
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finns flera offer som dödas på grund av deras promiskuösa livsstil utan det 

finns egentligen bara ett offer som visualiseras för tittaren, även om det finns 

några andra män som fallit offer för den vackra, men farliga hämnerskan 

Asami. 
 

Manlig kastration har gett upphov till en av de farligaste och mest 

kraftfulla representationerna av ”the monstrous feminine” i skräckfilm 

nämligen the ”femme castratice”.46
 

Genom hela sitt liv har Asami blivit sviken av männen runt omkring 

sig och det har lett till en stor misstro mot alla nya män hon träffar, ett minsta 

felsteg och den timida och sympatiska Asami förvandlas till revanschlysten 

hämnerska. 

I skräckfilm förvandlas kvinnor till psykotiskta monster när de blir 

förnekade något som de har rätt till, det symboliserar en kvinnlig kastration, 

den som Freud menar är den skrämmande. Creed däremot hävdar att kvinnan 

är skrämmande just för att hon kan kastrera. I det här fallet stämmer både 

Freud och Creeds teorier in då Asami har blivit förnekad att vara det enda 

föremålet  för   Aoyamas  kärlek,  vilket  symboliserar  hennes  kastration. 

Aoyama har svikit Asami och som straff måste han kastreras bildligt, i bild. 

Asami kapar hans fot som en symbol för en manlig kastration. I sista scenen 

befinner  sig  Asami  och  Aoyama  i  samma  position  då  Aoyama  ligger 

förlamad på golvet efter Asamis behandling av honom och Asami ligger 

förlamad en bit bort efter att ha blivit puttad nedför en trappa av Aoyamas 

son. Det här skulle kunna ses som att de båda befinner sig på samma nivå i 

samhällets struktur för det är det som det känns som om det handlar om i 

många japanska skräckfilmer – en strävan efter jämlikhet. I McRoys bok kan 

man läsa att Audition går att tolka som en motreaktion till ett ojämställt 

japansk samhälle och en inriktning mot en mer västerländsk feminism.47 En 
 

feminism där kvinnor ska kunna arbeta på samma villkor som män. Något 
 

46 Creed, s. 122. 
47 Hantke, s. 61. 
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som Aoyama och hans vän i början på filmen uttrycker en avsky för. En 

kvinna som jobbar lagom mycket är okej, men någon som låter jobbet ta för 

mycket tid från familjen och maken anses som något dåligt då det är typiskt 

västerländskt och Japan värderar sin gamla tradition högt. Att både Aoyama 

och Asami nu ligger skadade på golvet, skulle kunna tyda på ett sjukt 

samhälle. I filmen ligger nu båda på bottnen och måste tillsammans ta sig upp 

och kanske samarbeta för att bygga upp ett jämlikt samhälle. 

One Missed Call är nästan ett typexempel på ”the final girl” även om 

filmen inte tillhör genren slasherfilm så finns här alla element för att passa in 

i mallen förutom att mördaren inte är en man. Vilket är intressant i en 

jämförelse med amerikanska skräckfilmer, men här bara är en följd av lång 

kulturell tradition. 

Vad gäller ”the final girls” förmåga att lösa alla de stora problemen i 

berättelsen är det något som inte Yumi klarar själv. På så vis kan man nästan 

se henne som en misslyckad ”the final girl”. Dessutom är det i det falska 

slutet det ser ut som om hon bekämpar monstret, utöver det med omtanke och 

inte vassa objekt. I slutscenen när Mimiko, som är det riktiga monstret, det 

klassiskt hämndfyllda kvinnliga spöket, så blir Yumi tagen på sängen och 

hon försöker inte ens kämpa emot. Istället blir hon och Mimiko en och 

samma person. 

I japansk skräckfilm definieras det kvinnliga spöket utifrån hennes 

möjlighet till drastisk förändring. Hon hyllas som en god kvinna tills hon dör 

och förvandlas till ett hämndlystet spöke. De porträtteras som lydiga och 

uppoffrande döttrar eller fruar inför patriarkatet. Den förvandlig de genomgår 

från människa till spöke är samma som att gå från kulturellt välanpassad till 

ett avskyvärt abjekt.48 Just den här förvandlingen är det klassiska för japansk 

skräckfilm och i de fyra filmer av Miike jag har valt att titta närmare på så ser 

man det bara i en, i One Missed Call. En film som verkligen skiljer sig mot 
 
 

48 Lee, s.143 
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övriga filmer av Miike och den skiljer sig också bland de fyra filmer jag har 

valt. Just One Missed Call bygger sin historia på japanska traditioner och är 

uppbyggd utifrån det. Miike har under sina år som regissör byggt upp en egen 

stil och det som är typiskt för Miike finns inte representerat i One Missed 

Call. Kanske ville han gå tillbaka till sina rötter och utgå från japanska 

klassiker eller så hoppande han bara på vågen när alla gjorde just den här 

typen av filmer. 

”The final girl” och ”the monstrous feminine” finns inte representerat 

i  Takashi  Miikes  filmer  i  samma  utsträckning  som  i  västerländsk  film. 

Kanske beror det på en stark och lång tradition som inte liknar den i väst. Det 

är därför problematiskt att analysera en japansk regissör utifrån västerländska 

filmteorier framförallt feministisk filmteori då fokus inte ligger på att måla 

upp kvinnans roll i förhållande till samhället utan det handlar snarare om ett 

helt samhälle i förändring. Det japanska samhället har genomgått en 

förändring efter andra världskriget och har blivit mer globalt, något som 

många   ser   som   något   negativt.   Skräckfilmer   fungerar   ofta   som   en 

motreaktion till något och speciellt Audition fungerar här som en motreaktion 

till motståndarna av moderniseringen, de som vill binda kvinnorna vid 

hemmet och inte låta dem ha ett liv utanför familjen. Därför menar jag att 

man måste se de här filmerna i ett större perspektiv inte bara till den roll 

kvinnan spelar i filmen utan vilken roll hon spelar i samhället och de 

förändringar som sker i samhället. 

Givetvis finns det kvinnobilder representerade, men även om de har 

en huvudroll så är det ändå oftast för att kunna berätta någon annans historia, 

historian om ett samhälle i rörelse. Generellt skulle man kunna se det som att 

kvinnorna i Takashi Miikes filmer representerar ett land där inte jämställdhet 

existerar och kvinnorna i hans filmer blir då en symbol för det ”sjuka” 

samhället. Vad händer med kvinnor om de inte får leva i ett samhälle som 

strävar  efter  jämlikhet?  Jo,  de  förvandlas  till  missbildade  monster  och 
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kastrerskor. Även om Imprint inte innehåller ett enda vackert kvinnoporträtt 

så kanske det bara är ett uttryck för ”är det så här vi vill att vårt samhälle ska 

se ut” och en kritik mot det japanska samhället och motståndarna som är 

emot ett modernt samhälle med jämställda värderingar. Med sina filmer vill 

Miike kritisera det genom att använda kvinnor som är skrämmande och 

hämnas om inte en förändring får ske. 
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