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Abstract 
Visual techniques such as mise-en-scène, cinematography and film editing may be 
used in order to strengthen a story and create the right atmosphere in which the 
story is told. This study examines film design, with the aim to raise the knowledge 
and understanding of how motion pictures are designed in order to achieve a 
strengthened story and the right atmosphere. The visual techniques are studied with 
three methods; semiotics, compositional interpretation and my own interpretation. 
One of the most important roles for a cinematographer is deciding how a film will 
be presented visually, that is why this study analyses and interprets three films by 
the cinematographer Hoye van Hoytema with this following question – In which 
ways has the cinematographer worked with the visual techniques in the opening of 
the three chosen films? The study also examines how you can work with the visual 
techniques in one’s own interpretation. Therefore the study includes four short 
films I have produced. The result of the analyses of the films is summarised and 
presented in a table and my interpretation was displayed during an exhibition on the 
15th January 2016 at Umeå University. The visual techniques show both similarities 
and differences in how they have been used. They are used in combination to 
enable creation of the atmosphere in the story in all of the chosen films. The 
importance of how to relate separate techniques to the story as a whole in order to 
draw conclusions on what the techniques might imply, is shown. 

Visuella grepp som mise-en-scène, filmfotografi och filmredigering kan användas 
inom film för att förstärka en historia och skapa stämning i en berättelse. Studien 
behandlar ämnet design inom film med syftet att öka kunskapen om och förståelsen 
för hur spelfilm kan designas för att uppnå en stärkt historia och en stämning i 
berättelsen. De visuella greppen studeras genom tre metoder vilka är semiotik, 
kompositionsanalys och gestaltning. Filmfotografen spelar en viktig roll i hur 
filmen ska utformas visuellt, därför analyseras och tolkas tre filmer av 
filmfotografen Hoyte van Hoytema efter frågeställningen – På vilka sätt har 
filmfotografen arbetat med visuella grepp i inledningen av de tre valda filmerna? I 
gestaltningen analyseras de visuella greppen genom att själv pröva dem i tre korta 
egenproducerade filmer. Resultatet av filmanalysen sammanfattas i en tabell och 
gestaltningen visades på en utställning den 15:e januari 2016 på Umeå universitet. 
Det finns både likheter och skillnader i hur de visuella greppen använts i filmerna. 
Gemensamt för dem är att det är kombinationen av de tre greppen som skapar 
stämning i berättelsen. De enskilda greppen måste också sättas i relation till filmens 
handling och hur den ser ut i övrigt för att kunna dra slutsatser om vad greppen 
betyder.  

 

Sökord: film, mise-en-scène, filmfotografi, filmredigering 
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1. Inledning	  
Under hösten 2014 gick den engelsk-amerikanska Hollywoodproduktionen 
Interstellar på bio, med Christopher Nolan som regissör och flera berömda 
skådespelare som Matthew McConaughey, Anne Hathaway och Michael Caine i i 
de ledande rollerna. Denna science fiction-film lockade stor publik och låg etta på 
biotoppen (Svenska Dagbladet, 2014). Jag gick som många andra och såg 
Interstellar på bioduken och blev helt hänförd av filmmusiken och filmfotografiet. 
Det var inte helt enkelt att följa med i resan genom tid och rum men det gjorde 
inget eftersom filmen var så visuellt tilltalande. Fascinerad över hur de som jobbar 
med filmproduktion kan producera detta material och sedan bearbeta det för att få 
fram ett sådant slutresultat fick mig att vilja veta mer. Hur lyckas filmskaparen 
uppnå sådana starka känslor hos oss betraktare? Hur arbetar filmfotografen och 
regissören för att visuellt berätta en historia?  

Under större delen av mitt liv har jag varit intresserad av bilder, konst, fotografi och 
film. Detta ledde till att jag sedan ett år tillbaka studerar grafisk design och media 
vid Umeå universitet. Med möjligheten att fördjupa mig i ett ämne i min C-uppsats 
var det självklart att studera film och design. Definitionen av design är att en 
produkt har formats av idéer, såväl praktiska som estetiska (Selander, Kress 2010, 
20) och film designas för att skapa en upplevelse hos oss som tittare, det menar 
filmteoretikerna David Bordwell och Kristin Thompson. Filmskaparna gör hela 
tiden val som påverkar filmens utseende, de formger rörlig bild (Bordwell, 
Thompson 2013). Genom att fördjupa mig inom filmdesign kan jag få förståelse för 
hur filmfotografer arbetar för att berätta och skapa stämning i en historia. Jag valde 
att studera den svensk-holländske filmfotografen Hoyte van Hoytema, som 
fotograferat Interstellar.   

 

1.1 Syfte	  
Syftet med min studie är att öka kunskapen om och förståelsen för hur spelfilm kan 
designas för att förstärka en historia och skapa en stämning i berättelsen. De tre 
filmer analyseras är Interstellar (2014), Tinker Tailor Soldier Spy (2011) och Låt 
den rätte komma in (2008) av filmfotografen Hoyte van Hoytema. 
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1.2 Frågeställningar	  
Uppsatsens frågeställningar är följande: 

• På vilka sätt har filmfotografen Hoyte van Hoytema arbetat med visuella 
grepp i inledningen av de tre filmerna? 

• Vilka olika visuella grepp kan jag arbeta med för att skapa olika stämningar 
i en egen historia presenterad i kortfilmer? 

 

1.3 Avgränsningar	  
För att avgränsa mitt material fokuserar studiens analys på de visuella grepp som 
används i berättandet av spelfilm. De visuella greppen innefattar endast bilden och 
därför studeras inte bilden och ljudet tillsammans. Med visuella grepp menas mise-
en-scène, filmfotografi och filmredigering. Filmens mise-en-scène består av flera 
komponenter, miljö/inramning, kostym och smink, ljussättning, iscensättning och 
skådespelarinsatsen. I denna studie har miljö/inramning och ljussättning 
analyserats. Filmfotografi är de fotografiska tekniker som används för att bestämma 
utsnitt, bildvinklar, längd på tagningen, färg i och struktur på filmen. 
Filmredigering är hur scener sammanfogas för att skapa en helhet. För djupare 
förklaring av de visuella greppen, se avsnitt 3.3.1. Studien är också avgränsad till 
filmfotografen Hoyte van Hoytemas arbeten vid tre olika tillfällen, Låt den rätte 
komma in från 2008, Tinker Tailor Soldier Spy från 2011 och Interstellar från 2014. 
Hoyte van Hoytema är aktiv och internationellt erkänd (Sydsvenska Dagbladet, 
2015).  
 

1.4 Begreppsförklaring	  
I vetenskaplig teori och i forskning om film förekommer många filmbegrepp. Den 
filmteoretiska litteraturen i denna studie har varit skriven på engelska och jag har 
översatt mycket till svenska för att lättare kunna arbeta med begreppen. All 
engelska som används är förklarad i text men de två begreppen onscreen space och 
offscreen space återkommer i avsnitten teori, metod och analys.  

Onscreen space är det betraktaren får se, utsnittet. Offscreen space är allt som finns 
utanför. Offscreen space rymmer både vad som finns utanför utsnittet i filmens 
miljö och i filmens tid. Offscreen space överlappar också med begreppet 
referentiellt rum (begreppet förklaras under avsnitt 4.1) som också tar in betraktaren 
i relation till filmen, var betraktaren placeras. 

Ett återkommande mångtydigt begrepp i engelsk litteratur är shot. Definitionen av 
shot är filmat råmaterial från en vinkel (Internet Movie Database, u.å.) motsvarande 



 
	  

6	  

det svenska ordet tagning. Men begreppet används på ett bredare sätt, till exempel 
förklaras en färdigredigerad film med begreppet shot av Bordwell och Thompson i 
Film Art: An Introduction (2013). Eller så kombineras ordet med andra som i 
reverse shot och tillför ytterligare förklaringar på hur film fungerar. Shot kan 
betyda både utsnitt och tagning. Jag har valt att använda utsnitt. Denna studies 
definition av utsnitt är därmed materialet mellan ett filmredigeringsklipp till ett 
annat. 

2. Litteraturgenomgång	  och	  tidigare	  forskning	  
På det område som studerats finns det flera forskare som dominerar. När jag sökt 
efter filmteori och tidigare forskning är det framförallt två forskare som 
återkommit, David Bordwell och Kristin Thompson. David Bordwell är doktor i 
filmvetenskap vid University of Iowa och professor emeritus vid University of 
Wisconsin (Bordwell, 2009). Kristin Thompson har en masterexamen i 
filmvetenskap vid University Wisconsin-Madison och har också doktorerat i ämnet. 
Thompson har också gästföreläst på universitet i USA och i Europa, bland annat på 
Stockholms universitet (Thompson, 2007). I programmet Publish and Perish kan 
man söka på författare och titlar för att se hur många citeringar som gjorts. Jag 
sökte på Bordwell och Thompson och deras arbeten har blivit citerade över 7000 
gånger. Film Art: An Introduction från 1997 har blivit citerad 3702 gånger och med 
de senare upplagorna skulle siffran vara högre. Deras arbeten är skrivna på 
engelska men finns också på spanska, franska, italienska, ungerska, polska, tyska, 
kinesiska, koreanska, japanska och thailändska. Bordwell och Thompson är 
tongivande inom det forskningsområde min studie berör och det återspeglas i de 
referenser jag har. Film Art: An Introduction beskrivs som välgjord och som en bra 
introduktion till filmanalys (Google Books, u.å), trots detta finns det kritik riktad 
mot boken. Chris Cagle är assisterande professor vid Temple University och menar 
att för många av begreppen i Film Art: An Introduction är Bordwells egna och 
personliga begrepp. Cagle anser också att den analys som görs på filmer i boken 
utelämnar mycket (Cagle, 2006). Å andra sidan har Paul Fileri som är 
filmvetenskapsdoktorand vid New York University beskrivit Bordwell som mycket 
produktiv och som en ambassadör för filmstudier (Fileri, 2008). Filmkritikern Scott 
Foundas skriver att Bordwell och Thompson gör goda undersökningar och utforskar 
ämnet film samt argumenterar mycket noggrant för sina slutsatser i deras artiklar 
(Foundas, 2011).   

 



 
	  

7	  

2.1 Bakgrund	  

2.1.1 Tillbakablick	  på	  visuella	  grepp	  
Filmhistoria ger oss en förståelse för varför film ser ut som den gör idag. Film följer 
de konventioner, traditioner och trender som råder. Filmskapare ställs alltid inför 
olika val. Över tid har våra förväntningar på hur en films stil och form ska utformas 
förändrats. Exempelvis fick filmens stil och form ett annat uttryck till följd av 
filmfotografiets tekniska utveckling. Innan 1960-talet var det dyrt med färgfilm och 
filmpubliken förväntade sig därför inte att se färg på duken som vi gör idag. I 
retrospektiv kan vi se att svartvit film ledde till att filmskaparna la ner mer arbete 
på ljussättning, kostymer och miljö för att filmen skulle upplevas som levande 
(Bordwell, Thompson 2013).  

Ett annat exempel är 1950-talets filmer i widescreenformatet CinemaScope. 
Filmskaparna kände sig manade att utnyttja det bredare formatet och filmer från 
den här tiden har därför en annan sorts mise-en-scène än vad vi ser i dagens filmer i 
widescreen. På 1950-talet spred filmskaparna gärna ut skådespelarna i miljön och 
tog tagningar på längre avstånd. Allteftersom tekniken utvecklades blev det lättare 
att göra andra sorters tagningar och filmens stil förändras med tekniken (Bordwell, 
Thompson 2013.).  

Ett tredje exempel är filmredigering och specifikt redigeringen av 
telefonkonversationer. Idag ser vi ofta att filmskaparna klipper fram och tillbaka 
mellan de som pratar i telefon. På 1910-talet kostade de på sig att använda sig av 
split screen, när bildrutan delas upp och filmpubliken får se telefonsamtalet från 
bådas håll samtidigt. Att klippa filmen och telefonsamtalet blev sedan vanligare då 
det var mindre arbete än att använda sig av split screen. Senare på 1960-talet 
kommer split screen vid telefonsamtal tillbaka men främst i komedier och som en 
komisk effekt (Bordwell, Thompson 2013). Spår av detta ser vi även idag i till 
exempel Mean Girls (2004) där fyra tjejer samtalar med varandra. Konflikter och 
därmed också komik uppstår i en scen med split screen. 

”Not everything is possible at all times” sa filmhistorikern Heinrich Wölffin 
(refererad i Bordwell, Thompson 2013, 461). Det finns alltid hinder för 
filmskaparna oavsett vilken tid de än arbetar i. Hinder såsom budget, teknik, censur, 
rådande trender och smak samt konflikter som kan uppstå inom filmteamet. Många 
av de svårigheter som samtidens filmskapare har kan vi först se i framtiden. Att 
studera filmhistorien skapar medvetenhet om vilka val filmskaparna ständigt ställs 
inför och hur det leder till kreativitet och förändringar i filmens stil och form 
(Bordwell, Thompson 2013). 
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2.1.2 Filmproduktion	  
För att skapa en upplevelse och känsla hos tittaren måste en film designas. Enligt 
Bordwell och Thompson (2013) finns det två grundläggande sätt för filmskaparna 
att berätta med det audiovisuella mediet. Det är genom form och genom stil. 
Filmens form kan enklast beskrivas som alla de komponenter som tillsammans 
bidrar för att skapa specifika effekter. Det kan till exempel vara filmens narrativ 
och stilmässiga element. Filmens stil är detsamma som filmtekniker och kan 
sammanfattas i fyra grundläggande delar. Mise-en-scène, filmfotografiet, redigering 
och ljud (röster, ljudeffekter och musik). Förutom att filmdesignen har förändrats 
över tid så ser det också olika ut beroende på genre (Bordwell, Thompson 2013). 

Inom filmproduktion finns det många arbetsroller. Det är främst två av dem som 
ansvarar för filmens design vid inspelningen (det vill säga filmfotografiets färg, 
form, exponering, kamerarörelse, bildutsnitt och bildstorlek). Det är 
chefsfotografen, också kallad A-fotografen, i samarbete med regissören som tar 
besluten kring hur berättelsen ska framställas visuellt. I postproduktionen sker 
också dessa beslut i samarbete med filmklipparen som sätter tempot i filmen och 
färgsättaren som justerar ljusstyrka och färger. Filmfotografen måste besitta både 
hantverksmässig, teknisk och konstnärlig färdighet för att ta beslut om hur man kan 
påverka skildringen av motivet och berättelsen. Genom att välja olika objektiv och 
känslighet på film kan filmfotografen med hjälp av optisk teknik påverka det 
visuella berättandet (Sterner u.å). I takt med teknisk utveckling har också 
filmtekniken förbättrats. Mekanik har ersatts av elektronik och mikroprocesser. 
Lättare och tystare kameror med ljusstarka och skarptecknande objektiv med 
precisionsstyrda motorer har utvecklats. Kamerornas rörlighet är idag nästintill 
obegränsad med stabiliserad handkamera, Steadycam® och fjärrstyrd 
helikopterburen kamera, Wescam®. Filmfotografen kan hela tiden se kamerans bild 
via videosökare och ta beslut om bildvinklar och kamerarörelser trots att filmningen 
exempelvis sker högt uppe i luften. Trots att vi lever i en mer digitaliserad värld 
filmas spelfilm och kortfilm, ämnad för att projiceras på biograf, med analog film 
även om den bearbetas digitalt. Detta beror på att den digitala inspelningstekniken 
fortfarande inte har samma skärpa och detaljrikedom i storbildformat (Tapper, 
Sterner u.å). 

 

2.1.3 Filmfotografiska	  tekniker	  
Inom fotografi finns det flera komponenter att ta hänsyn till exempelvis exponering, 
objektiv och ljussättning. Filmfotografi har också det rörliga utsnittet som skiljer 
sig från stilla bilder. I det här avsnittet presenteras hur filmfotografen måste göra 
olika val och använda olika tekniker för att uppnå en önskad effekt.  
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Fotografiets exponering måste justeras efter vilken effekt filmskaparna vill uppnå. 
Exponeringen reglerar hur mycket ljus som passerar genom kameran. I ljusstarka 
miljöer måste filmfotografen välja mellan att exponera en bakgrund och låta 
karaktärerna bli siluetter eller exponera karaktärerna och låta bakgrunden tappa 
detaljer och färger. Det finns filter att sätta på både kamera och till exempel fönster 
för att reglera ljusinsläppet. Både kontrast och exponering samt vilka färger 
filmfotografiet ska ha kan sedan förstärkas eller ändras i filmens postproduktion. 
Samma scen fotograferat med två olika objektiv kommer ge två olika perspektiv. 
Objektivets brännvidd påverkar djupet och fokus i bilden. Exempelvis trycker lång 
brännvidd ihop bilden och djupet upplevs kortare. Med en kort brännvidd får 
fotografiet en vidvinkel, men i hörnen av bilden kan raka linjer upplevas som böjda. 
Det finns brännvidd som ofta används till porträtt eftersom den fångar världen på 
ett liknande sätt som vårt öga, men med denna brännvidd får filmfotografen inte 
med lika mycket av motivet. Olika brännvidd och objektiv används för att uppnå 
olika effekter (Bordwell, Thompson 2013).  

Det finns en teknik inom ljusdesign som heter trepunktsbelysning. Denna 
utvecklades i klassiska Hollywoodproduktioner. Key light är det starkaste ljuset 
som ger mycket kontraster. Fill light används sedan för att mjuka upp skuggorna 
och är något svagare. Dessa två tillsammans med ljus bakifrån utgör 
trepunktsbelysning. Varje viktig karaktär i scenen har varsina tre lampor. Vidare 
ger high-key lighting liten kontrast mellan de ljusa och mörka partierna i bilden och 
används ofta i komedier och draman. Low-key lighting skapar mer kontrast och 
mörkare skuggpartier och är vanligt i gamla skräckfilmer, film noir från 1940- och 
1950-talen samt i samtida thrillers. Filmskapare föredrar ett så vitt ljus som möjligt 
men ibland används färgat ljus för att ge rätt stämning eller skapa en överraskande 
effekt (Bordwell, Thompson 2013). 

Film är rörlig bild och i det rörliga utsnittet kan bildutsnittets vinkel, höjd eller 
avstånd förändras i en och samma tagning. Det finns olika sorters kamerarörelser. 
En panorama-rörelse är när kameran står still och sedan rör sig på en vertikal axel. 
Tilt är när kameran rör sig på en horisontell axel. I tracking- eller dolly-utsnitt 
förflyttar sig kameran framåt, bakåt, diagonalt eller i en cirkel. Kranutsnitt är när 
kameran ändrar höjd, upp över marken eller från himlen och ner. För att kunna 
skapa alla dessa kamerarörelser används räls, kranar, drönare, och kameror med 
stötdämpare för att filmfotografen ska kunna bära kameran. Eftersom 
kamerarörelser tar upp speltid kan dem användas för att arbeta med filmens rytm. 
Filmskaparna måste också veta när de ska börja filma och när de ska sluta, hur lång 
tagningen ska vara. Längden på tagningen har varierat genom historien, i början på 
1900-talet var tagningarna relativt långa. Det är vanligt att variera en lång tagning 
med andra klipp. Detta görs i redigeringen. En lång tagning med statisk kamera är 
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ovanligt, oftast används en kamerarörelse (Bordwell, Thompson 2013). Den ryska 
arken (2002) av Aleksandr Sokurov är 99 min lång och filmad i en enda tagning 
(Internet Movie Database, u.å.). 

 

2.1.4 Hoyte	  van	  Hoytema	  
I det här avsnittet används främst nyhetsartiklar som källor. Det är medvetet 
eftersom en stor del av det innehåll som presenteras är nyheter om Hoyte van 
Hoytemas arbeten och denna information cirkulerar i första hand i nyhetstidningar. 
I artiklarna från Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet är informationen 
hämtad från Tidningarnas Telegrambyrå.   

Hoyte van Hoytema är en svensk-nederländsk filmfotograf som föddes år 1971 i 
Schweiz. Han sökte till Hollands filmskola vid två tillfällen men fick avslag båda 
gångerna. Istället började van Hoytema studera vid filmskolan i Lodz i Polen. 
Sedan dess har han hunnit med att fotografera ett flertal filmer som har haft stort 
internationellt genomslag, några av dessa är The Fighter (2010), Tinker Taylor 
Soldier Spy (2011) och Interstellar (2014). I Sverige har han fotograferat både för 
television och i svenska filmer, bland annat Pistvakt (2005), Låt den rätte komma in 
(2008) och Call Girl (2012). Hoyte van Hoytema har fått flera utmärkelser för sitt 
filmfotografi, till exempel vann han tre priser för sin insats i Låt den rätte komma in 
2008 (Svenska Dagbladet, 2011). The Kodak Nordic Vision Award motiverade 
valet av Hoyte van Hoytemas fotografi i Låt den rätte komma in med att ”[h]ans 
bilder, iakttagande och detaljrika, lyfter fram människor och miljö och ger därmed 
ytterligare dimensioner åt en mångbottnad historia.” (Göteborg Film Festival, 
2008). Hoyte van Hoytema vann sedan 2009 och 2012 två guldbaggar för bästa foto 
för filmerna Flickan (2009) respektive Call Girl (2012) (Svenska Dagbladet, 2011). 
År 2015 blev van Hoytema invald i the Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences, det vi i Sverige kallar Oscarsakademin, vilken utser årets bästa filmer och 
filmarbetare inom den amerikanska filmindustrin och belönar även utländsk film. 
Akademin består av 6124 medlemmar med rösträtt. Enligt akademin bjuder de in 
filmarbetare ”som har utmärkt sig genom sina bidrag till filmindustrin” 
(Sydsvenska Dagbladet, 2015). Av de dagspressartiklar och filmrecensioner som 
studerats är det en enhälligt hyllande bild av filmfotografens arbete som framhålls 
(Svenska Dagbladet, 2011). Hoytema van Hoytema är 2015 aktuell med den nya 
Bond-filmen Spectre som hade biopremiär i Sverige den 30:e oktober 2015 (Svensk 
Filmindustri, u.å). 
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2.2 Dramaturgi	  
Dramaturgi och berättande kan vara uppbyggt på olika sätt. En återkommande 
dramaturgisk struktur är den klassiska filmen (classical cinema). Forskare har 
kommit fram till att den klassiska filmen bäst följer en narrativ kanon som stämmer 
överens med vår kultur. I Hollywoodproduktioner mellan sent 1910-tal och 1960 
var klassisk film den vanligaste dramaturgiska strukturen som användes. I filmer 
från dessa år återfinns de komponenter som tillhör det klassiska berättandet. I 
klassisk Hollywoodfilm finns det tydligt definierade karaktärer som kämpar för att 
lösa ett påtagligt problem eller för att uppnå ett specifikt mål. När karaktärerna 
kämpar för att lösa problemet eller uppnå målet hamnar de i konflikt med andra 
karaktärer eller yttre omständigheter. Berättelsen slutar med en avgörande seger 
eller ett nederlag, en lösning på problemen eller en tydlig bedrift för att uppnå 
målen. Många klassiska filmer slutar lyckligt. Ett romantiskt par som får varandra 
eller en protagonist som når sitt mål (Bordwell 1985).  

Klassisk film innehåller en dramatisk struktur fram till filmens klimax. Ofta är det 
med hjälp eller på grund av en deadline som karaktärerna har för att kunna läsa 
problemet eller uppnå målet, som berättandet leder fram till klimax. Ett annat 
karaktäristiskt drag är att den ofta innehåller två parallella historier. En ofta 
heterosexuell kärlekshistoria och en berättelse från en annan miljö till exempel ett 
krig eller en protagonists uppdrag eller arbete. Den klassiska filmen är presenterad 
på ett allvetande sätt. Den framställs så att berättandet vet mer än vad karaktärerna 
vet och avslöjar ofta hur filmen kommer att sluta – därav att publiken känner 
detsamma (Bordwell, 1985). 

 

2.3 Tidigare	  forskning	  
Vid University of California i Berkeley har Shimamura et al. (2015) studerat hur 
vår uppmärksamhet är riktad i film. I How Attention Is Driven by Film Edits: A 
Multimodal Experience bad de försökspersoner titta på en film och trycka på en 
knapp varje gång de uppfattade ett klipp, filmredigering. Försökspersonerna 
missade ca 16% av klippen i filmen. Forskarna märkte att många filmklipp 
passerade betraktaren och försökspersonerna obemärkta, och kallade detta för edit 
blindness. Det var ofta klipp inom samma scen och miljö som personerna i studien 
inte såg, främst klipp i en kamerarörelse. De upptäckte också att försökspersonernas 
blick ofta var centrerad i bilden eller riktades mot ljusare punkter. Men personerna 
fokuserade också på objekt i periferin om det till exempel var ögon, mun eller 
rörliga objekt. Skickliga filmskapare leder vår blick till de ställen som för berättelse 
vidare. Detta resulterar i att nästan alla betraktare har blicken på samma ställe på 
duken i samma stund. Forskarna presenterar också hur filmmusiken och ljudet 
hjälper till att berätta historien och hålla betraktaren fokuserad på ”rätt” plats i 
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bilden. Slutligen beskriver forskarna hur olika faktorer av uppmärksamhet kan 
påtagligt påverka upplevelsen hos betraktaren. Genom att utnyttja, ta till vara på, 
betraktarens riktade uppmärksamhet kan filmskapare dölja filmredigering och 
filmklippning så att berättandet är i fokus. 

Shimamura et al. (2013) har tittat närmare på hur filmskaparna skapar sömlös och 
osynlig filmredigering. Forskarna visade sina försökspersoner en kort film med en 
kvinna som dricker med tre olika redigeringar. En version som löpte hela händelsen 
ut, en som redigerades så att betraktaren hoppade över en del av händelsen, och en 
tredje där betraktaren fick överlappande material av händelsen. Filmen med den 
överlappande redigering var den som flest valde som en bra övergång och som 
jämn filmredigering. Forskarna har skrivit att filmskapare har märkt att en bra 
övergång kräver att de adderar ett andra utsnitt som överlappar eller repeterar efter 
ett klipp i filmen. Hypotesen är att betraktaren är ”blind” för ny information just 
före och efter ett filmklipp. Därför föredrar betraktaren överlappande eller 
repeterande utsnitt för att filmens ska uppfattas som att den har bra flyt.   

Philip Cowan (2012) vid University of Wales i Newport har skrivit en artikel om 
hur filmfotografen hamnat i skymundan och vilken betydelse denne har för 
filmskapandet. Cowan har studerat filmfotografen Gregg Tolands arbete främst i 
Citizen Kane (1941) men också i flera andra filmer som Dead End (1937) och The 
Long Voyage Home (1940). Cowan ger flera exempel på hur Toland arbetade 
banbrytande med kameravinklar, ljussättning, längden på utsnitten och 
kamerarörelserna i dem. Toland använde sig av djupet i bilden, låga kameravinklar 
och miljöer där taket syntes. Han ljussatte också genom fönster som fick lysa upp 
rummet. De långa utsnitten innehöll ofta både statisk och rörlig kamera. Den 
statiska kameran användes för att bygga upp intimitet och spänning och när 
kameran sedan rörde sig igen släpptes spänningen. Toland använde sig ofta av 
symbolik för att visualisera berättelsen. Exempelvis rör sig karaktärer från skugga 
in i ljuset när de avslöjar en sanning. Philip Cowen understryker att en filmfotografs 
roll inte enbart är teknisk utan involverar också visuellt meningsskapande. 

Bruhn et al. (2011) har skrivit artikeln Parallel worlds of possible meetings in Let 
The Right One In där författarna studerat hur boken Låt den rätte komma in och 
filmen med samma titel är berättad. För denna studie är det enbart relevant att 
presentera hur författarna studerat filmen och vilka slutsatser de kommit fram till. I 
artikeln finns det exempel på hur berättelsen och visualiseringen av denna i filmen 
inte stämmer överens med konventionerna för hur en skräckfilm ska vara. 
Författarna refererar till filmpublik som sagt att det inte är en skräckfilm trots att 
filmen vunnit priser på skräckfilms- och fantacygalor. Det är för att filmens miljö 
upplevs så realistisk och berättelsen innehåller flera skrämmande teman såsom 
mobbning och ignoransen av vuxna förutom berättelsen av en ung vampyr. Det 
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skrämmande med berättelsen och visualiseringen i filmen är alltså att ondska, det 
vanskapta, orena och äckliga finns inbäddat och gömt i det vardagliga. Filmens 
mise-en-scène domineras av vit snö och mörka kvällar och nätter. Filmskaparna har 
bland annat arbetat med frost för att skapa en transparent hinna över flera utsnitt. 
Filmen känns också kall genom översiktsbildsutsnitt och helbildsutsnitt där 
betraktaren följer handlingen på håll. Författarna menar att det stilla tempot och den 
statiska kameran ger intrycket att det inte finns en väg ut. De visar också på att det 
finns ett tydligt motif i filmen och det är den frekventa användningen av fönster 
men också dörrar, väggar och trappor. Fönstret har flera symboliska och 
metaforiska funktioner. Dörrar och öppningar är symboler för passager, att lämna 
ett rum och gå in i ett annat. De kan också vara en symbol för något som är stängt 
eller som separerar. Väggar är en symbol för hinder. Fönster symboliserar 
transparens, de går att se igenom men det finns en fysiskt stopp där glaset tar vid. 
Fönster separerar också rum, ett öppet fönster släpper in ljud och kyla eller värme. 
Ett fördraget fönster släpper inte ens in ljus. Författarna understryker att fönster, 
dörrar och väggar inte enbart ska ses som hinder eller blockeringar utan att filmen 
visar på mer subtil och varierande användning av motifet. 

Blackmore (2007), verksam vid University of Western Ontario, har skrivit om hur 
Hollywoods actionfilmer är redigerade. Blackmore beskriver en utveckling i 
filmindustrins special effekter som lett till att dagens filmredigering i främst 
Hollywoodproducerade actionfilmer är så snabb att ögat knappt hänger med 
händelserna på filmduken. Han visar på hur dagens filmredigering kan se ut, 
exemplifierad i filmen Stealth från 2005. I den finns det en scen där tre piloter 
flyger en farkost. Kameran skakar ryckigt medan betraktaren får följa den snabba 
flygningen och den serie av händelser som följer inom loppet av mindre än en 
minut. Jag har noterat att Blackmore (2007) har ett mer värderande språk i 
jämförelse med andra artiklar jag läst. Jag har vägt av hans värderande språk mot 
andra forskares och valt att använda hans slutsatser. 

Sammanfattningsvis så visar relevant forskning för min studie att betraktarens blick 
riktas mot bildens centrum eller ljusa punkter. Genom att rikta blicken kan 
filmskaparna dölja filmredigering och filmklippning och lägga fokus på berättelsen. 
Filmredigering kan vara överlappande eller repeterande eftersom betraktaren då 
lättare kan följa med i berättelsen. Det förekommer också symbolik i film med hjälp 
av visuella grepp, exempelvis genom ljussättning eller rekvisita och miljö. 
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3. Teori	  
För denna studie finns det tre viktiga teoriområden. Det första området är 
hermeneutik där jag som subjekt tolkar mitt valda ämne. Det andra området, 
semiotik, berör teckentolkning och meningsskapande i bild. Det tredje och sista 
området är filmteori som är ämnesspecifikt för denna studie. 

3.1 Hermeneutik	  
Filmteoretikerna Bordwell och Thompson menar att film är konst. Film präglas av 
konstnärligt beslutsfattande oavsett filmens relation till finansiering och att göra en 
god affär (Bordwell, Thompsom 2013). Konst ett bra exempel på ett område där 
hermeneutiken kommer väl till hands. Konstnärliga verk kan tolkas på så många 
olika sätt och i det fallet är det inte nödvändigtvis en svaghet att tolkningarna är 
olika, utan de kan komplettera varandra och ge en bättre helhetsbild av verket. Det 
är genom att tolka andras tankar, känslor och handlande som vi kan få fördjupad 
kunskap om sådant som inte går att analysera på ett strikt logiskt sätt. Att göra en 
sådan tolkning och analys kallas hermeneutik. Utöver människors känslor och 
beteende kan man med hjälp av hermeneutik också tolka produkter som människan 
gjort till exempel texter, bilder, konst (Thurén 2007). Hermeneutikens essens är 
förhållandet mellan del och helhet och hur de två ger ökad kunskap och förståelse. 
Helheten består av delar och ur dessa kan man förstå helheten, vice versa kan vi 
genom helheten förstå delarna. Detta resonemang kan avbildas i något som kallas 
hermeneutisk cirkel (se modell 1). Alvesson och Sköldberg menar dock att 
resonemanget om den hermeneutiska cirkeln blir något av ett moment 22. Därför 
kan hermeneutiken också presenteras som en spiral där man börjar på en punkt och 
sedan växelvis studerar delen och helheten, resultatet blir fördjupad förståelse 
(Alvesson, Sköldberg 2008). 

Modell 1. Hermeneutisk cirkel (Alvesson, Sköldberg 2008) 
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3.2 Semiotik	  
Semiotik är detsamma som teckenlära, studiet av tecken. När man studerar tecken 
inom semiotik så är det främst inom tre olika områden. Det första är tecknet själv, 
vad det betyder och hur vi förhåller oss till tecknet. Det andra är de koder och 
system inom vilka tecken är organiserade. Det tredje är kulturen i vilken tecken och 
koder verkar och fungerar. När det kommer till hur vi hittar mening i det vi ser 
finns det några olika teoretiker. Filosofen och logikern C.S Peirce och lingvisten 
Ferdinand de Saussure har skapat varsin inflytelserik modell över meningsskapande 
(Fiske 2011).  

C.S Peirce gjorde en modell över hur de tre komponenterna tecken, objekt och 
mottagaren/tolkaren förhåller sig till varandra. Ett tecken refererar till mer än sig 
själv, också till ett objekt som i sin tur en mottagare avkodar och tolkar. Mottagaren 
tolkar ett tecken med hjälp av kontext och personens tidigare erfarenheter. Därför 
har inte ett tecken en absolut mening utan denna kan variera inom olika kulturer 
och förändras över tid (Fiske 2011). 

Saussure studerade och forskade kring hur olika tecken relaterade till varandra, och 
inte hur tecken relaterar till objekt som Peirce visade på i sin modell. Saussure 
fokuserade istället mer på tecknet själv och delade upp tecken i två delar, den 
betecknande och den betydande. Den betecknande delen är hur vi uppfattar tecknet 
och den betydande delen är konceptet kring tecknet (Fiske, 2011). Med andra ord 
kan semiotik använda sig av olika begrepp och fokus för att tolka tecken. I Peirces 
och Saussures olika perspektiv finns det inga motsatser utan de kompletterar 
varandra (Lindgren 2009).  

I denna studie har jag valt att inspireras av Göran Sonessons semiotik och Anders 
Marners tolkning av denna. Göran Sonesson är professor i semiotik vid Lunds 
universitet, har forskat i ämnet och gett ut ett flertal publikationer (Sonesson 
refererad i Marner 2009) (Lunds universitet, u.å) Anders Marner, professor 
emeritus vid estetiska institutionen på Umeå universitet, stödjer sig på Sonesson i 
sitt avsnitt om bildsemiotik i Tilde tema: Bildanalys från 2009. Många semiotiska 
begrepp appliceras bäst på stillbilder även om det finns begrepp som kan användas 
på rörlig bild och film. Under avsnitt 4.1 presenteras de semiotiska begrepp som 
används som verktyg i analysen. 

 

3.3 Meningsskapande	  i	  film	  
Film är en serie av bilder som innehåller mening avsedd att visas i en speciell 
ordning. Bildens mening är placerad där av de som producerade den och måste 
upptäckas av betraktaren själv. Meningsskapande är komplext och uppstår i den 
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sociala och praktiska process där vi skapar och försöker tolka bilder. Men det är 
också när vi producerar, tolkar och använder bilder som meningen i dem ändras och 
utvecklas. Bilder tilltalar individen, trots att betraktaren vet att bilden kan ses av 
flera och riktar sig till en större publik. För att en bild ska kunna ge effekt måste 
betraktaren befinna sig i den grupp med samma uppfattning om koder och 
konventioner som bilden riktar sig till. Men det behöver inte betyda att individerna 
inom gruppen blir berörda på samma sätt. Bilder är kodade med mening som sedan 
betraktaren dechiffrerar på både ett medvetet och ett omedvetet plan. I processen 
finns först och främst bildens direkta betydelser och i förlängning våra minnen, 
kunskap och kulturella referenser (Sturken, Cartwright 2009). I nästa avsnitt 
presenteras hur de visuella greppen kan skapa mening och stämning hos 
betraktaren. Det är viktigt att poängtera att film kan uttrycka så mycket på så många 
olika sätt. Film måste alltid tolkas efter vilken funktion det visuella greppet och 
tekniken har i förhållande till vilken del av filmens helhet som analyseras 
(Bordwell, Thompson 2013). 

 

3.3.1 Filmens	  visuella	  grepp	  
Mise-en-scène 
Mise-en-scène användes först som en teknik för att regissera teater. Filmforskare 
började sedan använda begreppet även inom filmproduktion eftersom filmen har 
samma regisserande teknik. Som jag tidigare nämnt består mise-en-scène av fler 
komponenter, miljö/inramning, kostym och smink, ljussättning, iscensättning och 
skådespelarinsatsen (Bordwell, Thompson 2013).  

Filmens miljö och inramning kan ibland vara som en ytterligare karaktär i filmen. 
Den behöver inte alls endast vara en miljö i vilken skådespelarna har allt fokus. 
Miljön hjälper till att driva filmens handling framåt. Miljöns och kulissernas design 
påverkar hur åskådarna förstår handlingen. Färgerna i filmens miljö kan ge effekter 
på det visuella berättandet. Kontraster, komplementfärger kan dra åskådarens blick 
och uppmärksamhet till olika platser i bildrutan. För att bygga upp en miljö används 
rekvisita. När objekt fyller en viktig funktion i handlingen och återkommer vid flera 
tillfällen kallas det motif. Ett motif kan hjälpa till att känneteckna eller skildra en 
miljö eller en karaktär (Bordwell, Thompson 2013).  

Filmskapare arbetar med ljussättningen och ljusdesign för att berätta. Miljön och 
karaktärerna ska inte bara synas ordentligt utan belysningen arrangeras också så att 
mörkare och ljusare partier i bilden förstärker bildkompositionen och handlingen. 
En starkt ljussatt karaktär eller ett objekt attraherar vår blick medan motsatsen, att 
inte riktigt se, bygger upp en spänning. Ljussättning accentuerar och förtydligar 
textur och form och tillsammans med miljö och inramning styr den scenens rum. Är 
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det ett hårt ljus ger det mycket kontraster och starka, definierade skuggor. Medan 
ett mjukt ljus ger mindre kontraster. Det finns fem olika riktningar på ljuset, 
framifrån, från sidan, bakifrån, underifrån, och ovanifrån. De olika riktningarna ger 
olika effekter. Av ljus framifrån blir det oftast inga skuggor och riktningen ger ett 
platt ljus. Ljus bakifrån tenderar att ge siluetter och om det kombineras med andra 
ljusriktningar kan ljus bakifrån ge en koronaeffekt. Ljus underifrån ger en 
dramatisk eller skrämmande effekt. Ljus ovanifrån ger en realistisk effekt om 
handlingen utspelar sig i en miljö där det ofta finns belysning i taket. (Bordwell, 
Thompson 2013).  

 

Filmfotografi 

Vid filmningen tas många beslut om fotografiet vilka påverkar resultatet. Det är 
filmfotografens uppgift att kontrollera vilka färger och nyanser som ska finnas med 
i fotografiet. Eftersom färger och ljus är så beroende av varandra arbetar 
filmfotografen mycket med ljussättningen. Först bestämmer filmfotografen hur 
mycket kontrast fotografiet ska ha. Oftast är målet att ha lagom med kontrast, en 
ren svart, en ren vit och sedan ett stort intervall av färger (eller gråskala vid svartvit 
film) däremellan. Har filmen hög kontrast upplevs den ofta som dramatisk medan 
en låg kontrast är mer känslomässigt dämpad. Kontrasten justeras med hjälp av 
ljussättningen, val av filter, film, typ av framkallning och arbete i postproduktionen 
(Bordwell, Thompson 2013).  

Människans synfält är cirka 180 grader medan kameran endast kan fånga ett mindre 
utsnitt av synfältet. Det betyder att filmens utsnitt delas upp i onscreen space, det vi 
ser, och offscreen space, det vi föreställer oss runt omkring det vi ser. Offscreen 
space kan användas kreativt för att skapa olika stämningar eller känslor hos 
filmpubliken. När vi föreställer oss att rummet fortsätter kan filmskaparna antyda 
att någon går bredvid med exempelvis en skugga. Ett annat exempel är att ett tåg 
har tagit sig från A till B genom att det kommer in i bilden från ett håll. Offscreen 
space finns i alla filmer även om det utnyttjas mer i vissa genrer som skräckfilmer 
där det skapar spänning eller överraskningsmoment (Bordwell, Thompson 2013). 

Filmfotografen överväger noga vilket utsnitt som passar bäst. Val av storlek och 
form på utsnittet tas. Utsnittets avstånd, vinkel, höjd och rörelse påverkar 
berättandet och betraktarpositionen. Filmskapare använder oftast ett rektangulärt 
format även om förhållandena mellan bredd och längd kan variera. Filmfotografen 
har oftast många alternativ för var kameran ska vara positionerad. Först avståndet 
till karaktären i bild. Översiktsbild används för att etablera en miljö, till exempel en 
stad. I en helbild syns människor men bakgrunden dominerar. Halvbild används när 
balans mellan miljö och karaktärer är målet. Närbild är från midjan och uppåt 
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medan extrem närbild är från bröstet och uppåt (Bordwell, Thompson 2013). 
Detaljbild används oftast för att visa händer, fötter, små objekt eller för att komma 
nära någons ansiktsuttryck och riktar betraktarens uppmärksamhet till detaljer 
(Pudovkin 1929). Extrem detaljbild går ännu ett steg närmare. Filmfotografen 
bestämmer sedan vilken vinkel kameran ska ha i förhållande till objektet i 
bildutsnittet. Kameran kan vara mer eller mindre parallell med horisonten. Om 
filmen har en snedställd horisont blir effekten oftast störande men använd på rätt 
sätt kan det vara ett effektivt visuellt grepp. Efter det bestäms kamerans höjd – 
ögonhöjd, ovanifrån (fågelperspektiv) eller underifrån (grodperspektiv) påverkar 
hur betraktaren uppfattar karaktärerna och händelserna i scenen. Trots att det finns 
konventioner om att ett grodperspektiv skulle ge en karaktär en maktposition och 
att ett fågelperspektiv ger motsatt effekt är inte filmens kamerapositioner så 
entydiga. Filmskapare kan till exempel skapa dynamik genom att vid ett tillfälle 
använda ett annat utsnitt än vad som generellt används i filmen. Då sticker det 
annorlunda utsnittet ut och fungerar som ett visuellt berättartekniskt grepp 
(Bordwell, Thompson 2013).  

 

Filmredigering 

Filmredigering leder avsiktligt betraktarens tankar och associationer. Det är genom 
filmredigeringen som filmskaparna sätter ihop de olika scenerna av filmen och gör 
den förståelig för betraktarna. När filmens handling blir förstådd kan filmen också 
väcka känslor hos betraktaren (Pudovkin 1929). Filmmaterialet väljs ut och därefter 
ska de olika utsnitten och scenerna sammanfogas. Det vanligaste sättet är ett klipp, 
ett direkt hopp från den ena scenen till den andra. Toning ut och in är ett annat sätt, 
bilden går antingen till eller från (oftast) svart i olika hastighet. Genom att redigera 
filmen på olika sätt skapas olika sorters relationer mellan scen A och scen B. Det 
finns fyra grundläggande sätt att klippa film vilka är grafisk redigering, rytmisk 
redigering, rumslig redigering och temporal redigering (Bordwell, Thompson 
2013). 

De fyra komponenterna i mise-en-scène och de flera filmfotografiska elementen 
innehåller grafiska kvaliteter. Färger, former, miljö, kamerarörelse ger filmskaparen 
möjligheten att göra en grafisk klippning mellan två utsnitt eller scener. 
Filmskaparna strävar oftast efter att ljussättningen och färgerna är någorlunda 
desamma. Vid rytmisk redigering är det längden på klippen som står i centrum. Ett 
utsnitt kan vara lika snabb som en bildruta (1/25 sekund) eller flera minuter lång. 
Genom att ha ungefär lika långa utsnitt och scener skapas ett stadigt tempo i filmen. 
Kortare utsnitt och scener accelererar tempot och långsammare saktar ner. I den 
rumsliga redigeringen mellan två scener kan en relation mellan två helt olika 
miljöer skapas. Kuleshov forskade inom filmredigering och kom på 1920-talet fram 
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till några slutsatser inom rumslig redigering. Kuleshov experimenterade med att 
klippa mellan en närbild på en man och neutrala bilder. När en bild på mannen följt 
av en bild på skål med soppa fick filmpubliken att uppfatta mannen som hungrig, 
insåg Kuleshov att filmklippning skapar skådespeleri också. Att två olika scener, 
från två olika miljöer efter varandra kan ge uppfattningen om att de befinner sig 
nära varandra, att de hör ihop. Detta kallas Kuleshov-effekten. Med temporal 
redigering kan filmskaparna kontrollera berättelsens längd men också hur filmens 
berättelse presenteras. Ordningen på redigeringen kan vara kronologisk. Eller så 
kan filmskaparna bygga upp spänning genom att börja filmen där berättelsen slutar 
och sedan förklara handlingen genom tillbakablickar. Mindre vanligt är 
framåtblickar, men skapar också intresse för vad som händer längre fram i 
handlingen. I temporal redigering är det också vanligt med elliptisk redigering. Då 
klipps scener så att händelsen går fortare i filmens speltid än vad den gör i filmens 
handling. Detta är ett mycket vanligt sätt att redigera film på. Redigering av tid 
väcker nyfikenhet, spänning och överraskning hos betraktaren (Bordwell, 
Thompson 2013).   

Filmredigeringen kan ge oss betraktare en känsla av att vi har allvetande kunskap 
genom crosscutting. Då varvas scener från händelser på en plats med scener från 
andra händelser på en annan plats. Exempelvis kan flera historier då berättas 
parallellt. Även om filmskaparna ofta strävar efter att ha liknande ljus och färger 
kan också en förändring i miljö, ljus, färg och position vara en signal för att tid har 
passerat (Bordwell, Thompson 2013). Kontraster kan vara en effektiv berättarteknik 
och de kan uppstå genom filmredigering. Exempelvis om filmens handling utspelar 
sig i en miljö där protagonisten är ledsen och missnöjd med livet och det finns en 
karaktär som är glad och belåten. Att klippa mellan protagonisten och den andra 
karaktären förstärker deras respektive personlighet (Pudovkin 1929). 

 

4. Metod	  
Jag har använt tre tillvägagångssätt för att analysera och svara på mina frågor. 
Semiotik och kompositionsanalys har använts för att svara på den första 
frågeställningen. Det tredje sättet gestaltning har använts för att svara på den andra 
frågan. Kapitlet inleds med en genomgång av metoderna och avslutas med en tabell 
som visar på hur jag arbetat med semiotikens och kompositionsanalysens begrepp 
som verktyg i analysen av de tre valda filmerna.  
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4.1 Semiotik	  som	  metod	  för	  film	  
Min studie fokuserar på vad det är betraktaren får se i filmerna och i förlängning 
hur det påverkar berättandet i filmens inledning. De visuella greppen vägleder 
betraktaren genom filmen. Semiotikens denotation är ett metodbegrepp som 
analyserar vad det är betraktaren ser. För att sedan tolka och hitta mening i vad det 
är jag sett utifrån semiotisk denotation har jag tagit hjälp av de filmteorier och 
tidigare forskning jag presenterat. Semiotikens konnotation med de bildretoriska 
begreppen har inte använts i denna studie.  

Denotation är det vi ser i bilden eller tecknet, i mitt fall filmen. Innehållet med alla 
dess färger, former och karaktärer. Denotation kan delas in i två olika skikt. 
Teckens plastiska och piktorala skikt. Det plastiska skiktet är färger, former och 
ytbeskaffenhet. Eftersom film är ämnet för denna studie är det främst färger och 
former som studerats utifrån det plastiska skiktet. Filmens ytbeskaffenhet varierar 
beroende på vilken cirkulationsart (hur och var filmen visas) filmen har. Färger och 
kombinationer av färger ger betraktaren olika sinnesstämningar och känslor. Det 
piktorala skiktet är det där intryck och innehåll tillsammans skapar illusionen av en 
verklighet, bildens innehåll (Marner 2009). 

När vi ser en film kan vi med hjälp av vår fantasi föreställa oss en värld, film är en 
rumslig och tidmässig upplevelse. Olika rum är ett semiotiskt analysbegrepp. 
Liknande analytiska begrepp återfinns även i David Bordwells Narration in fiction 
film från 1985. Avbildbarhetsrummet är det som avbildas, den värld vi ser i bilden 
eller filmen. Ett exempel är en scen med en karaktär i närbild som sitter vid ett 
bord. Avbildbarhetsrummet benämner Bordwell som screen-space (Bordwell 1985 
refererad i Marner 2009, 22). Om vi vidgar det avbildade rummet ytterligare kan vi 
tänka oss ett referentiellt rum. Som i exemplet ovan kan vi tänka oss att karaktären 
vid bordet också har ben som sträcker sig under bordet och att det finns en värld 
utanför rummet där karaktären sitter. Det referentiella rummet kan även innefatta 
tid. Vi kan föreställa oss vad som hände innan karaktären satte sig vid bordet eller 
vad som kan hända efter. I rummet kan vi även tänka oss doft och känsel (Marner 
2009, 16-18). I film beskriver Bordwell det referentiella rummet, kallat off-screen 
space (Bordwell 1985 refererad i Marner 2009, 22).  

Det är i det referentiella rummet som betraktaren placeras. Betraktarpositionen i 
rummet kallas för bildjag. Bildjaget kan vara placerat så att det endast betraktar 
men kan också vara placerat så att åskådaren kan se sig som en del av rummet eller 
som en karaktär i rummet. Betraktaren kanske till och med kan känna sig iakttagen 
om filmen är filmad med en subjektiv kamera, också kallad reverse shot. I 
exempelvis film är bildjaget positionerad på sin givna plats eftersom filmskaparna 
valt att den betraktarpositionen är bäst för att berätta en historia. Betraktaren kan 
välja om man vill befinna sig i filmskaparens perspektiv, det emotiva perspektivet 
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eller om man vill befinna sig i betraktarens perspektiv, det konativa perspektivet. 
Genom att kritiskt granska bildjaget i det referentiella rummet kan betraktaren 
urskilja makt- och värdeaspekter både i filmens berättelse men också gentemot 
filmskaparna (Marner, 2009).  

I film är tiden i förhållande till rummet mer aktuellt än i en stillbild. Här kan 
filmskaparna arbeta kreativt med narration, genom tillbakablickar eller genom att 
hoppa i tid. När berättelsen ska presenteras är det vanligt att tillbakablickar eller 
flashforwards förekommer. (Bordwell 1985 refererad i Marner 2009, 22-23) 
Filmens handling kan därför börja för 100 år sedan medan filmens öppningsscen 
utspelar sig i nutid. 

	  

4.2 Kompositionsanalys	  i	  film	  
Kompositionsanalys är en metod för att analysera bild eller film utifrån visuella 
element.  Kompositionsanalys ger ett verktyg att analysera den visuella slagkraften 
en film har. Metoden kallas också för ”the good eye” eftersom den ofta används för 
att analysera konst till exempel målningar (Rose 2012).  

I Visual Methodologies: An Introduction to Research with Visual Materials (2012) 
har filosofiforskaren Gillian Rose redogjort för hur en kompositionsanalys kan 
göras. Kompositionsanalys kan appliceras på film men metoden har fått kritik för 
att endast fokusera på det visuella i bilden och hur den tekniskt är utförd utan att 
reflektera över hur den är tillverkad eller producerad (Rose 2012). Detta kan leda 
till att kompositionsanalysen missar viktiga bredare kulturella betydelser (Garett 
Cooper 2002 refererad i Rose 2012, 77). Men i kombination med till exempel 
semiotik som utforskar meningsbildande ger den ett bra stöd i studien (Rose 2012). 
Begreppen innehåll, färg, rumslig komposition, ljussättning och det uttrycksfulla 
innehållet från kompositionsanalysen kommer att användas i analysen.  

Innehåll är vad man ser i filmen. Ibland kan det vara svårt att utgrunda vad bilden 
verkligen visar. Film är ett exempel på när det kan vara svårt. Det kan bli lättare om 
man spelar upp, pausar, spelar upp igen och går igenom alla delar av filmen för att 
kunna analysera. Färg är nästa viktiga komponent i en kompositionsanalys. Färg 
kan delas in i tre delar – färgnyans, mättnad och ljusstyrka eller valör. Med 
färgnyans menas de färger som bilden innehåller. Vilka är de dominanta färgerna i 
bilden? En färg har hög mättnad om den är intensiv och har en låg mättnad om den 
är neutral. Ljusstyrka/valör ser till en färgs ljushet och mörkhet. Om en färg är nära 
vit har den hög valör om den är nära svart har den låg valör. Färger har också olika 
effekter på oss som betraktare. De kan användas för att rikta uppmärksamheten till 
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ett visst element i bilden. Vilka färgnyanser och vad dessa har för mättnad och 
valör kan även spela roll för om vi uppfattar bilden som realistisk (Rose 2012). 

”/…/We stand where the works tell us to stand and we see what they choose to 
reveal.” (Holly 1996 refererad i Rose 2012, 66). Alla bilder har ett rum som är 
komponerat. I begreppet rumslig komposition finns det två aspekter att analysera. 
Dels rummet inom, i bilden och dels den rumsliga kompositionen i förhållande till 
betraktaren, bildbetraktandet. Först analyseras bildens rymd (i bilden) genom att 
studera volymerna, formerna i bilden. Hur är de arrangerade och hur står de i 
förhållande till varandra? Är vissa volymer förenade eller på något sätt hänger ihop 
med hjälp av riktningar? Eller är de helt isolerade? Vilka linjer följer de olika 
volymerna? Är de kantiga eller mjuka? Vilken rytm har dem, statiska eller 
dynamiska? Och vilka effekter får detta? Efter detta ställs frågor om rummet i sig. 
Rummets bredd och djup samt vilka avstånd som finns. Är rummet enkelt och 
minimalistisk eller fyllt? Viktigt är att ta hänsyn till perspektiv. Den andra aspekten 
är var vi som betraktare placeras. Olika varianter av vinkel, höjd/längd och avstånd 
mellan betraktaren och bilden ger olika effekter på betraktaren. Har betraktaren en 
vinkel som är rakt framifrån är den mer inbjudande, engagerande än om vinkeln är 
sned. Har betraktaren en höjd så att man ser ner på bilden, innehållet i bilden, kan 
man ge betraktaren en maktposition och vice versa. Är avståndet till bilden och 
bildens innehåll nära så blir det ofta mer intimt än om betraktaren ser på långt håll 
(Rose 2012).  

I film finns det ytterligare begrepp för att kunna analysera rumslig komposition 
men också temporal komposition. Gillian Rose benämner detta som mise-en-scéne. 
Det Rose beskriver är dock delvis de komponenter som Bordwell och Thompson 
kategoriserar under filmfotografi. Därför har jag valt att kalla detta begrepp för 
Roses mise-en-scène. Roses mise-en-scène är resultatet av de beslut om vad som 
ska filmas och hur tagningen ska göras. Med utsnittsavstånd menas hur mycket av 
karaktären som syns i varje utsnitt eller scen. De olika avstånden till karaktärerna 
ger olika känsla. Upprepade utsnitt på långt avstånd från karaktären kan antyda 
ensamhet eller utanförskap. Medan liknande användning av deltaljbilder kan ge 
tittaren en känsla av klaustrofobi, intensitet eller närhet. För att kunna dra sådana 
slutsatser måste man förstås väga in vad det är för handling i filmen. Det är också 
viktigt att lägga märke till var fokus/skärpedjup ligger i scenen/tagningarna. Är det 
kort eller långt skärpedjup? Med vilken vinkel scenen/tagningen är filmad ger 
också effekter. Får betraktaren se scenen rakt framifrån eller vinklad? Är tagningen 
upphöjd så att betraktaren får se från ovan eller underifrån? I filmens värld så är 
betraktarens placering, point of view (POV), avgörande för vilken effekt filmen får 
på tittaren. POV är alltså från vilket perspektiv vi betraktar det som händer. Vanligt 
är att filmskaparna använder sig av reverse shot där vi följer filmens handling från 
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en karaktärs blick. Detta är vanligt i dialoger då POV skiftar från den ena 
karaktären till den andra. Det finns också en ”tredje-person”-utsnitt där kameran är 
en egen karaktär i filmen. Denna teknik används ofta i början på en film för att 
etablera en miljö, tid och karaktärer för betraktaren. Detta metodbegrepp analyserar 
också kamerans rörelse och kameraåkning. Slutligen analyseras redigeringen. 
Montage eller redigering är hur filmskaparna sammanfogar alla scener, tagningar. 
Olika klippning och redigering ger olika effekter. Snabba, skarpa klipp ger en 
känsla av spänning (Rose 2012). 

Ljussättning tillhör också kompositionsanalys. Ljuset och ljussättningen i en bild 
eller film påverkar både färger och rummet. Vilken typ av ljus det är påverkar 
färgernas nyans, mättnad och valör, exempelvis har dagsljus, inomhusbelysning 
eller stearinljus olika effekt. Ljuset och ljussättningen påverkar även hur realistisk 
betraktaren uppfattar bilden/filmen och var vår uppmärksamhet landar. Är det en 
karaktär eller en plats i bilden som blicken riktas åt? Detta kallas highlight (Rose 
2012). 

Slutligen så kan känslan eller atmosfären i en bild kan säga så mycket om en bild 
men vara svår att förklara. Trots att betraktaren kan analysera filmen efter innehåll, 
färg, rumslig komposition, montage/redigering samt ljus så är det inte självklart att 
dessa analysverktyg fångar filmens essens eller uttryck. Men när en betraktare 
tolkar filmen genom att skriva om känslan i den så kan man få fram nya viktiga 
tolkningar inom kompositionsanalys. ”Känslan” kan också kallas det uttrycksfulla 
innehållet (Rose 2012). 

 

4.3 Gestaltning	  
Till denna studie har gestaltning genomförts. Jag valde att arbeta med en 
experimentell, prövande gestaltning under tiden jag skrev uppsatsen. Gestaltningens 
generella syfte var att ge studien ytterligare en dimension som kompletterar de 
resultat som de övriga valda metoderna gett. Gestaltningens syfte specifikt för 
denna studie var att visuellt svara på frågeställningen Vilka olika visuella grepp kan 
jag arbeta med för att skapa olika stämningar i en egen historia presenterad i 
kortfilmer? 

Fyra korta filmer producerades, mellan 27-37 sekunder långa. I dessa filmer prövas 
hur jag kan arbeta med olika aspekter av filmdesign och med visuella grepp för att 
berätta en egen historia. Jag har enbart arbetat med det visuella och inte med ljud i 
min gestaltning för att fokusera just på det visuella. Under arbetets gång togs 
anteckningar för att dokumentera vad som gjorts tekniskt och för att kunna 
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motivera mina val under filmningen och i redigeringen. I bilagan under avsnitt 9.1 
finns en beskrivning av gestaltningsprocessen.  

Att arbeta med en gestaltning är utmanande eftersom det är en balansgång att 
förhålla sig till sitt eget, konstnärliga, arbete och att tolka det egna arbetet. 
Konstnärliga arbeten har en tendens att gå på känsla, då kan det vara svårt att 
motivera alla val som gjorts. Genom att skriva anteckningar över vad det är som 
gjorts och motivera valen är det lättare att se gestaltningen som en adekvat metod 
för att svara på en frågeställning i min studie.  

 

4.4 Studiens	  semiotik	  och	  kompositionsanalys	  
Jag har valt att analysera filmerna efter Bordwell och Thompsons (2013) definition 
av tre filmteoretiska visuella grepp; mise-en-scène, filmfotografi och 
filmredigering. Jag har analyserat dem med hjälp av metodbegrepp och verktyg från 
semiotik och kompositionsanalys tillämpade på rörlig bild. För att urskilja vilka 
metodbegrepp som analyserade de olika visuella greppen ställde jag upp en tabell 
(se tabell 1). I tabell 1 är raderna de metodbegrepp som använts och i kolumnerna 
står de visuella greppen jag analyserat efter uppradade. Därefter ställdes specifika 
frågor upp som hjälp när filmerna analyserades. Några av metodernas begrepp 
överlappade varandra, exempelvis semiotikens piktorala denotation och 
kompositionsanalysens innehåll. För att undvika dubbelarbete har den analytiska 
strukturen varit indelat efter kolumnerna, det vill säga de filmteoretiska visuella 
greppen. 

Tabell 1, tabell för att urskilja metodbegrepp och visuella begrepp. 
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  Mise-en-scène Filmfotografi Filmredigering 
 Denotation Vilka färger och strukturer 

finns det i miljön utifrån 
det plastiska skiktet? Vad 
innehåller miljön i det 
piktorala skiktet? 

Vilka färger och strukturer 
finns det i filmfotografiet? 
Hur är berättelsens 
inledningsscen filmad 
utifrån det piktorala 
skiktet? 

Hur är berättelsens 
inledningsscen redigerad 
utifrån det piktorala 
skiktet? 

 Avbildbarhetsrum Vad är det för värld 
betraktaren får se? 

n/a n/a 

 Referentiellt rum Hur används offscreen 
space i filmens miljö? 

Var placeras betraktaren? 
Vilken bildvinkel och höjd?  

Var placeras betraktaren i 
berättandet? Är det ett 
parallellt berättande? 
Kronologiskt eller 
ickekronologiskt? 

 Innehåll Vad är det betraktaren får 
se i miljön? 

Hur ser filmfotografiet ut? 
Vilka filmtekniska tekniker 
har använts? 

Hur är filmen redigerad 
och hur sammanfogas de 
olika scenerna? 

 Färg Vilka färger finns i filmen? 
Vad har de för nyans 
mättnad, ljusstryka och 
valör? Riktas blicken med 
hjälp av färger? Vad har 
färgerna för effekt på 
betraktaren? 

Vilka färger finns i 
filmfotografiet? 

n/a 

 Rumslig 
komposition 

Vilka volymer finns det i 
filmen? Hur förhåller de 
sig till varandra? Sitter 
volymerna ihop eller är de 
förenade med riktningar 
och linjer? Vilken rytm har 
dem, statiska eller 
dynamiska? Och vilka 
effekter får detta? 

Vilken position har 
betraktaren med hjälp av 
filmfotografiet? 
 

Vilken position har 
betraktaren i förhållande 
till filmens berättade? 
 

 Roses  
mise-en-scène 

n/a Vad är det för avstånd 
mellan kameran och 
betraktaren? POV? Är det 
kort eller långt 
skärpedjup? Hur rör sig 
kameran? 

Hur är filmen redigerad? 
Presenteras filmen genom 
grafiskt, rytmiskt, rumsligt 
eller temporalt redigering? 

 Ljussättning Vad är det för ljus i bilden? 
Var riktas 
uppmärksamheten? 

Vad är det för ljus i bilden? 
Var riktas 
uppmärksamheten? 

n/a 

 Det uttrycksfulla 
innehållet 

Vilken känsla har filmen 
utifrån dess visuella 
komposition? 
Hur kan filmens atmosfär 
beskrivas? 

Vilken känsla har filmen 
utifrån dess visuella 
komposition? 
Hur kan filmens atmosfär 
beskrivas? 

Vilken känsla har filmen 
utifrån dess visuella 
komposition? 
Hur kan filmens atmosfär 
beskrivas? 

 

5. Material	  

5.1 Urval	  
Materialet består av tre filmer där Hoyte van Hoytema varit filmfotograf. Det är 
filmens inledning som analyserats. Med hjälp av ljud har varje films inledning valts 
ut men har sedan analyserats utifrån frågeställningarna utan ljud, för att endast 
studera det visuella. Mer ingående beskrivning av hur inledningen i respektive film 
ser ut finns under följande avsnitt, nedan följer en kortare redogörelse. 

Sem
iotik	  

Kom
positionsanalys	  
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 I Interstellar gjorde jag bedömningen att inledningen slutar när de äldre personerna 
inte längre intervjuas och en dialog börjar mellan Cooper, den äldre mannen, 
Murph och Coopers son. I Tinker Tailor Soldier Spy ligger dialogen mellan den 
äldre mannen som ger den yngre mannen ett uppdrag, över de olika miljöerna och 
scenerna. Den äldre mannen Control säger till den yngre mannen Jim ”He has some 
information I need, Jim.”, Jim svarar ”What information?” och efter Controls svar 
”Treasure” har jag bedömt att filmens inledning är slut. Låt den rätte komma in har 
filmmusik som tonas ut precis efter att betraktaren har fått se sista utsnittet på 
bostadshusen och innergården. I nästa utsnitt är det en ny dag och det kändes som 
ett naturligt avslut på filmens inledning.  

 

5.2 Det	  studerade	  materialet	  	  
Interstellar hade biopremiär 2014 och är en dystopi som utspelar sig i framtiden. 
Jorden är på väg att förstöras och präglas av torka och människorna av svält. Den 
enda utvägen är att hitta en ny planet och ett nytt hem i rymden. Huvudkaraktären 
Cooper ger sig ut med en mindre besättning på uppdraget att hitta den rätta 
planeten. Han tvingas lämna sin son och sin dotter Murph och medan Cooper 
spenderar flera år i rymden går det flera decennier på jorden. Filmen tillhör genren 
science-fiction och action och är producerad i Hollywood. Regissören är 
Christopher Nolan och flera kända skådespelare medverkar såsom Matthew 
McConaughey, Anne Hathaway och Michael Caine. Filmen ska ha kostat 165 000 
000 USD och genererade ca 188 000 000 USD till och med mars 2015 (Internet 
Movie Database, u.å.). Interstellars inledning utspelar sig i tre miljöer. I den ena 
miljön möter betraktaren tre olika äldre personer som intervjuas om hur det var att 
leva på jorden under den tid då den präglades av torka och svält och det var en 
konstant vind av damm. I den andra miljön ser betraktaren Cooper när han flyger en 
farkost och sedan tappar kontrollen över denna. Denna scen och miljö är en 
tillbakablick som berättar om att Cooper arbetade som pilot innan han började odla 
på sin gård. Den tredje miljön är huset och gården där Cooper och hans familj bor. 
Här får betraktaren se det som de äldre personerna berättar i deras intervjuer. De 
ändlösa majsfälten och den vind av damm som blåste konstant. 

Tinker Tailor Soldier Spy hade biopremiär 2011 och är baserad på John Le Carrés 
bok från 1974 med samma titel. Handlingen utspelar sig i tidigt 1970-tal under kalla 
kriget. En äldre högt uppsatt chef, Control, inom den brittiska kontraspionaget och 
säkerhetstjänsten MI6 har fått avgå efter en operation som gått fel. Men han 
misstänker att det finns en rysk mullvad hos MI6 och driver en egen utredning för 
att avslöja vem som är mullvaden. Tinker Tailor Soldier Spy har fler kända 
skådespelare i rollerna, Gary Oldman, Colin Firth, Benedict Cumberbatch och John 
Hurt. Filmen är regisserad av svenska Tomas Alfredsson och hade en budget på  
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29 000 000 USD och genererade 24 000 000 USD till och med mars 2012 (Internet 
Movie Database, u.å.). Tinker Tailor Soldier Spys inledning utspelar sig i två 
miljöer. Först får betraktaren se Control öppna dörren för en yngre man. Control 
bjuder sedan in den yngre mannen och de sätter sig i Controls arbetsrum. Den andra 
miljön i filmens inledning är ett par scener från Budapest. En överblicksbild över 
staden och senare en gatuvy där den yngre mannen går och ytterligare en karaktär 
går. Dessa två miljöer visas om vartannat och är en presentation av hur Control 
upptäckt att det finns en mullvad i ledningen och ger uppdraget till den yngre 
mannen att ta reda på vem det är. Uppdraget startar i Budapest. 

Låt den rätte komma in hade biopremiär 2008 och är baserad på John Ajvide 
Lindqvists roman från 2004 med samma namn. Det är Ajvide Lindqvist som skrivit 
manuset till filmen. Berättelsen utspelar sig år 1981 i Stockholmsförorten 
Blackeberg. Huvudpersonen är en mobbad kille fylld med hat som heter Oskar. 
Tills hans hus flyttar en äldre man och en ung tjej, Eli, in. Oskar och Eli möter 
varandra på innergården till bostadshuset, hittar varandra och blir kära. Men Oskar 
märker snabbt att Eli inte är som någon annan han mött, de ses till exempel bara 
efter det blivit kväll och mörkt. Oskar listar ut att Eli är en vampyr och vänskapen 
med henne förändrar Oskars liv. Filmen är av genren skräck och är regisserad av 
Tomas Alfredsson. Oskar spelas av Kåre Hedebrant och Eli av Lina Leandersson. 
Filmens budget 4 000 000 USD och filmen genererade 1 300 000 USD till och med 
maj 2009 (Internet Movie Database, u.å.). Filmens inledande miljöer är Oskars rum, 
bostadsområdet och gården där han bor samt i taxin Eli och en äldre man åker i. 
Inledningen utspelar sig på en kväll där betraktaren först får se Oskar innan han 
först ser Eli. Sedan när Eli anländer till huset då Oskar ser Eli för första gången. 
Öppningen på filmen avslutas med att Oskar släcker sin lampa och går och lägger 
sig. 

 

6. Analys	  
Filmerna har analyserats efter tre visuella grepp – mise-en-scène, filmfotografi och 
filmredigering. Analysen är därför indelad tematiskt efter de tre visuella greppen. 
Ljussättning ingår i både mise-en-scène och i filmfotografi men analysen av 
filmernas ljussättning finns enbart under temat filmfotografi. Efter varje tematiskt 
avsnitt finns ett stycke om hur min gestaltning kan tolkas efter de tre visuella 
greppen. 
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6.1 Resultattabell	  
Efter tabell 1 med uppställda frågor presenteras svaren på frågorna i en likadan 
tabell nedan (se tabell 2). Mer ingående förklaringar och tolkningar av materialet 
finns i analysen (avsnitt 6.1, 6.2 och 6.3). 

Tabell 2, tabellstukturen i tabell 1 tillämpad på de tre valda filmerna. 

  Mise-en-scène Filmfotografi Filmredigering 
 Denotation Mjölkiga, urvattnade färger 

med hjälp av miljö och 
rekvisita som bildar ett 
”filter”. Miljöerna är 
avskalade i Interstellar och 
i Låt den rätte komma in. 

Orena, oklara färger med 
låg mättnad. Svart som en 
återkommande kontrast till 
de andra färgerna.  

Filmernas inledande 
redigering är en 
presentation av 
karaktärerna och miljöerna 
som handlingen utspelar 
sig i. 

 Avbildbarhetsrum I Interstellar är der en 
dystopi, i Tinker Tailor 
Soldier Spy är det jakten 
på en mullvad under kalla 
kriget och i Låt den rätte 
komma in är det en 
Stockholmsförort med 
mörka hemligheter. 

n/a n/a 

 Referentiellt rum I Låt den rätte komma in 
används off-screen space 
genom Oskars spegling i 
fönstret.  

Utsnitt med kort 
skärpedjup och frekvent 
användning av halvbilder 
och närbilder i ett 
framifrånperspektiv. 

Betraktaren placeras i ett 
”tredje-person”-utsnitt och 
det förekommer cross-
cutting/parallellt 
berättande i alla tre filmer. 
Låt den rätte komma in 
presenteras kornologiskt 
medan de andra två har 
en okronologisk 
redigering. 

 Innehåll Betraktaren får se en 
dystopi och en tillbakablick 
i Interstellar. En 
tillbakablick och en miljö i 
Budapest i Tinker Tailor 
Soldier Spy. En kväll i ett 
bostadsområde i en 
Stockholmsförort i Låt den 
rätte komma in. 

Hoyte van Hoytema har 
använt sig av siluetter och 
kan på så sätt skapa 
effekt. 

Interstellar och Tinker 
Tailor Soldier Spy är 
redigerade med 
tillbakablickar alltså en 
okronologisk redigering. 
Låt den rätte komma in 
presenteras kronologiskt. 

 Färg Orena, oklara färger. I 
Interstellar och Låt den 
rätte komma in är går 
fotografier i en gul-grön 
ton vilken får en sjuklig 
effekt. I Tinker Tailor 
Soldier Spy i en brun-röd. 

Gul-grön, brun-röd, svart, 
grått, blått är mycket 
återkommande färger. 

n/a 

 Rumslig 
komposition 

Filmerna består av både 
statiska och dynamiska 
volymer. Dessa kan i vissa 
scener tolkas som 
symboler för olika saker. 

Betraktaren placeras 
oftast framifrån men Låt 
den rätte komma in 
placeras betraktaren 
också underifrån och 
ovanifrån. 

I alla tre filmer placeras 
betraktaren i ett ”tredje-
person”-utsnitt. 
 

 Roses  
mise-en-scène 

n/a Utsnitt med kort 
skärpedjup och frekvent 
användning av halvbilder 
och närbilder i ett 
framifrånperspektiv. 
Mycket kameraröelser, 
både små och större 
kameraåkningar. 

I filmerna finns grafisk, 
rytmisk, rumslig och 
temporal redigering 
representerad med den 
rytmiska redigeringen är 
en gemensam nämnare. 

Sem
iotik	  

Kom
positionsanalys	  
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  Mise-en-scène Filmfotografi Filmredigering 
 Ljussättning Kombinerat naturligt ljus 

utifrån och från solen och 
inomhusbelysning i 
Interstellar och Tinker 
Tailor Soldier Spy. I Låt 
den rätte komma in 
kommer ljuset från 
belysning utomhus och 
inomhus. 

Både naturligt ljus och ljus 
från belysning utomhur 
och inomhus. Blicken 
riktas till de ljusa 
punkterna i bilden. 

n/a 

 Det uttrycksfulla 
innehållet 

De återkommande 
geometriska formerna 
som kan tolkas som 
symboler för olika saker. 
Utsnitten som ramar in 
miljön och karaktärer. 
Kontraster mellan miljöer. 

Svärtan i Interstellar och 
utsnitten i Låt den rätte 
komma in. Konstraster 
mellan färger och ljus och 
mörker. 

Det varierande tempot och 
konstrasterna i Interstellar. 
Tinker Tailor Soldier Spy 
har osynliga övergångar 
mellan miljöerna. Låt den 
rätte komma in har ett 
stilla tempo och en 
obehaglig stämning. 

 

6.2 Mise-en-scène	  
Det finns många likheter mellan filmerna i deras mise-en-scène. En likhet är de 
orena, oklara färgerna med låg mättnad. I alla tre filmer är också den svarta färgen 
ständigt återkommande, som kontrast till de andra färgerna och som siluetter av 
karaktärerna. Färgerna dämpas ytterligare eller vattnas ur och bli mjölkiga med 
hjälp av rekvisita och miljö. Exempelvis i Låt den rätte komma in där vi enligt 
semiotikens denotation får se Oskar titta ut genom sitt fönster på taxin som rullar in 
på gatan och de som anländer. I det här utsnittet ser betraktaren Oskar genom ett 
fönster som ligger som filter framför Oskar (se bild 1). Att fönstret fungerar som ett 
filter har även forskarna Bruhn et al. (2011) beskrivit. Det finns även exempel på 
miljö som bidrar till att dämpa filmens färger i Interstellar. I Interstellar är det 
dammet som har samma effekt (se bild 2). Dammet är överallt och när det kommer 
mellan betraktaren och karaktärerna får filmen ett filter som dämpar färgerna. 
Gemensamt för Interstellar och Låt den rätte komma in är också den gul-gröna 
tonen. Speciellt i Låt den rätte komma in ger färgen associationer till nikotin och 
något sjukligt, den associationen sätter en obehaglig stämning och känslan av att 
något är fel. 

Bild 1. Oskar i fönstret i Låt den rätte komma in. 
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Filmernas volymer (former) har studerats med hjälp av kompositionsanalys. 
Interstellar har genomgående både statiska och dynamiska volymer i samma 
utsnitt. I utsnitten på majsfälten, som har ett enormt djup, rör sig majsplantorna i 
vinden medan bergen i fjärran är statiska. När Cooper tappar kontrollen över sin 
farkost är molnen och vädret rörliga volymer och farkosten statisk. Det blir en 
tydlig kontrast mellan miljön och karaktären. I ett annat utsnitt står en äldre man 
och sopar damm på altanen. De statiska pelarna på altanen som radar upp sig bildar 
skuggor som liknar fängelsegaller. Bakom dessa ”galler” står den äldre mannen och 
försöker bli av med dammet som bara kommer komma tillbaka med vinden. 
Dammet är en dynamisk volym som tränger in överallt och blir en visuell symbol 
för de problem som människorna på jorden har och som de inte kan lösa. I Tinker 
Tailor Soldier Spy finns ett annat exempel på hur volymerna i en film förstärker 
berättandet. Controls rum är fyllt av bokyllor, flyttlådor och pappershögar. Alla 
dessa volymer är förenade genom det liknande kvadratiska och rätblocksformade 
utseendet. Eftersom de står på eller nära varandra bildar de enskilda volymerna en 
egen stor volym av kontorssaker. Betraktaren kan föreställa sig att rummet 
innehåller år av arbete representerat i pappersrapporter och sen har tiden stannat 
och kvar är denna stora volym av ett arbetsverksamt liv.  

I Låt den rätte komma in använder sig filmskaparna av fönster och dörrar som 
motif. Motif kan karaktärisera en miljö eller en karaktär och måste återkomma vid 
fler tillfällen och kunna uppmärksammas av betraktaren. Fönster, dörrar och väggar 
är en motif i Låt den rätte komma in. Framförallt fönstren blir en symbol för 
transparens och ett fysiskt stopp (Bruhn et al. 2011, 5). Enligt semiotikens piktorala 
denotation ser vi Oscar sakta gå mot fönstret och sedan sätta upp en hand på 
fönsterrutan. Betraktaren ser Oskars hand och speglingen av hans kropp i glaset. 
Oskar ser ut som en vålnad, likblek och suddig i reflektionen av glaset. Det kan 
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tolkas som att Oskar tar på sig egen spegelbild som för att se att han finns där. När 
Oskar senare i inledningen tittar ner på de anländande i taxin fungerar fönstret som 
en symbol för transparens där Oskar ser vad som händer men där han har glaset 
som ett stopp mellan dem. Fönstret separerar de två i inledningen av filmen. I 
Tinker Tailor Soldier Spy finns det symbolik i en dörr även om det inte är en motif, 
återkommande i filmen. Det är i det allra första utsnittet när Control öppnar dörren 
för den yngre mannen. När han släpper in honom fungerar dörren som en passage 
in i uppdraget. Dörren kan också tolkas som en symbol för att släppa in betraktaren 
in i filmen.  

I Låt den rätte komma in används off-screen space som en visuell berättarteknik. 
Ett tydligt exempel är speglingen av Oskar i fönstret. Förutom hans hand som 
betraktaren ser så befinner sig Oskar i ett referentiellt rum. Betraktaren ser bara 
hans spegelbild och genom det distanseras man från honom. Detta kan också tolkas 
som ett grepp att skapa mystik och spänning, att vara nära utan att vara helt nära.  

Enligt det uttrycksfulla innehållet i kompositionsanalysen är det framförallt de 
geometriska formerna som återkommer i alla tre filmer. I Interstellar är det 
tallrikarna på bordet och ringarna av damm runt om som kan tolkas som en metafor 
för planetiska ringar som kretsar runt en planet. I Tinker Tailor Soldier Spy är det 
exempelvis utsnittet med översiktsbilden på Budapest. Kameran flyttar sig bakåt 
och vi får se att det är filmat från en stenbyggnad där pelarna ramar in staden och 
ramar in parlamentsbyggnaden. Låt den rätte komma in har återkommande 
geometriska former i fönstren. Där blickar karaktärerna antingen ut eller så får 
betraktarna titta in. I Låt den rätte komma in är också de många kontrasterna en del 
av det uttrycksfulla innehållet. Kontrasterna mellan den kalla och mörka miljön 
utomhus och de tillsynes varma miljöerna inomhus. Den halvnakna och oskyldiga 
pojken Oskar som har våldsamma fantasier. Det okända och övernaturliga som är 
inbäddat i det vardagliga (Bruhn et al. 2011, 4). Kontrasterna mellan vad det är vi 
tror vi ser och vad som egentligen visas. 

I min egen gestaltning arbetade jag med olika färger och filter. Den andra filmen 
redigerades i efterhand till svartvit. Intentionen var att lägga mer fokus på 
kontraster och form – speciellt eftersom stekpannan var röd och stekspaden rosa. I 
den svartvita filmen blev istället dessa föremål gråa och det gav ett dystrare intryck 
för berättelsen. Den första filmen där färgerna var varmare med intentionen att 
skapa en härlig, somrig känsla. Den tredje och fjärde filmen hade samma färger, 
dessa skulle efterlikna de verkliga färgerna på inspelningsplatsen. Intentionen var 
att ha en neutral färgpalett. Kortfilmerna innehåller inte många volymer men en 
återkommande form är cirkeln. Den återfinns i stekpannan, i ägget som steks och i 
tallriken som ägget serveras på. Cirkeln finns därmed i alla stegen i tillagningen och 
i alla scener.  
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6.3 Filmfotografi	  
Filmerna har gemensamt att de har flera utsnitt med siluetter. Enligt semiotikens 
piktorala denotation i Tinker Tailor Soldier Spy ser betraktaren till exempel i 
översiktsbilden på Budapest siluetter av lekande barn medan parlamentet hela tiden 
är exponerat. I Interstellar är den äldre mannen en siluett när har sopar damm från 
altanen. I Låt den rätta komma in ser betraktaren Eli för första gången som en 
siluett. När en filmfotograf väljer ett utsnitt där det är ett motljus måste man 
antingen välja var i bilden exponeringen ska vara. Väljer filmfotografen en 
exponering på långt håll blir det som är nära en siluett, och väljer man att exponera 
på nära håll blir bakgrunden ljus. Vill filmfotografen ha både bakgrund och 
förgrund exponerad lika måste ljus tillsättas (Bordwell, Thompson 2013, 162-163). 
Att välja vilken del i bilden som ska exponeras kan också användas för att fokusera 
på det som är viktigt för handlingen. I Tinker Tailor Solider Spy fungerar 
översiktbilden på Budapest som en signal för att berätta var historien utspelar sig. 
Eftersom barnen inte fyller någon funktion för handlingen behöver de inte vara 
exponerade eller ligga i fokus. I Interstellar tolkar jag siluetten som ett sätt att 
anonymisera, den äldre mannen är bara en av alla människor som kämpar mot 
dammet och den förödelse som sveper in (se bild 2). I Låt den rätte komma in 
bygger siluetten av Eli upp en mystik och väcker frågor. Vem är det som sitter 
bredvid den äldre mannen i taxin? Vart är de på väg? 

Bild 2. Den äldre mannen sopar damm på altanen i Interstellar. 
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Utsnitt med kort skärpedjup, speciellt halvbilder och närbilder är frekvent 
återkommande i Interstellar och Låt den rätte komma in. Kort skärpedjup är 
fungerar bra för att få betraktaren att fokusera på karaktärer eller saker som är 
viktiga för handlingen. I Låt den rätte komma in skiftar utsnittet från att först ha 
fokus på bostadshusen och gården till Oskar när hans reflektion syns i fönstret. 
Sedan flyttar fokus ytterligare till hans hand som han trycker mot fönsterrutan. 
Betraktaren får då först se en översiktsbild på miljön så att man kan identifiera sig, 
sen får betraktaren se karaktären som befinner sig i miljön. Filmskaparna riktar vår 
uppmärksamhet på det de vill berätta. I Interstellar är utsnitten där Cooper tappar 
kontrollen över sin farkost filmade med kort skärpedjup. Fokus ligger på Coopers 
intensiva ögon filmade som detaljbilder och betraktaren förstår att han att 
koncentrerad och fokuserad på att försöka få tillbaka kontrollen i cockpit.  

Med hjälp av kompositionsanalys har ljussättnigen studerats. Gemensamt för alla 
tre filmer är det naturliga ljuset som ser realistiskt ut. Ljus som faller in från 
fönster, precis som i filmfotografen Tolands arbete, finns framförallt i Interstellar. 
Enligt semiotikens piktorala denotation vaknar Cooper upp i ett mörkt rum. Efter en 
dialog med sin dotter Murph sätter sig Cooper upp och går från mörkret vid sängen 
till ljuset vid fönstret. Cooper går från sängen där han vaknat upp efter en mardröm 
om sin flygkrasch och går mot fönstret för att blicka ut över landskapet. Detta kan 
tolkas som att han går från (mar)drömmarnas värld till verkligheten. Vår blick dras 
till ljusa punkter (Shimamura et al. 2015, 421). I alla filmerna används highlights i 
olika utsnitt och scener för att rikta blicken. Ett bra exempel finns i Tinker Tailor 
Soldier Spy när Control och den yngre mannen kommer in i Controls arbetsrum och 
sätter sig ner för att prata. Rummet är ganska mörkt men vid Control finns det en 
bordslampa som är tänd och lyser upp papprena som ligger framför honom. Det 
faller också ett ljus från höger i bild och precis framför den yngre mannen ligger det 
ytterligare en pappershög som blir vit av ljussättningen. Blicken dras till dessa vita 
fläckar och det är också där som karaktärerna är placerade (se bild 3). I alla tre 
filmer är sidoljus återkommande. I Tinker Tailor Soldier Spy finns det ett utsnitt 
med Control när han sitter och pratar. Ljuset faller rakt framifrån på Control men 
bildvinkeln är sådan att betraktaren ser honom nästan i profil. Hans rygg blir en 
siluett medan hans ansikte med rynkorna och cigaretten han håller i handen blir 
mycket framträdande. Fokus ligger på att han berättar och pratar med den yngre 
mannen. En ljussättning som bara finns i Låt den rätte komma in är ljus underifrån. 
Ljus underifrån kan ofta tolkas som dramatiskt och skrämmande (Bordwell, 
Thompson 2013, 126). Filmens ljussättning sätter redan i inledningen en dramatisk 
stämning åt betraktaren som stämmer överens med filmens handling. 
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Bild 3. Control ger den yngre mannen ett uppdrag i sitt arbetsrum i Tinker Tailor 
Soldier Spy. 

 

Återkommande i alla tre filmer är också de många kamerarörelserna. I några utsnitt 
är kameran mycket stilla, nästan statisk. Men många utsnitt innehåller 
kamerarörelser framförallt i de längre utsnitten på 7-10 sekunder. I till exempel Låt 
den rätte komma in rör sig kameran mellan karaktärerna. När den äldre mannen och 
flickan Eli sitter i taxin får betraktaren först se chauffören, sedan flyttas fokus till 
den äldre mannen. När han riktar sin blick på Eli flyttas kameran till henne och 
sedan tillbaka på den äldre mannen. Allt detta i ett utsnitt som är 30 sekunder långt. 
Filmskaparna har också valt att använda utsnitt som gör betraktaren till en ”tredje 
person” i rummet. Det är en objektiv kamera som mer registrerar vad som händer 
än en subjektiv kamera där betraktaren får se vad en karaktär ser. 

Enligt det uttrycksfulla innehållet i kompositionsanalysen är det framförallt två 
filmfotografiska grepp som skapar känsla. Det första är svärtan i Interstellar, vissa 
utsnitt är mycket mörka och den svarta färgen ramar in och fungerar som kontrast. 
När Cooper vaknar upp ur sin mardröm om sin flygkrasch är det endast lite ljus på 
hans ansikte, i övrigt är utsnittet mörkt. Det kan tolkas vara ett sätt att visuellt 
berätta hur han känner sig när han vaknar. Det andra filmfotografiska greppet är 
utsnitten i hel- och halvbil i Låt den rätte komma in där betraktaren får komma nära 
men inte riktigt enda fram. Detta leder till att betraktaren får observera det 
obehagliga utan att komma så nära så att vi kan känna oss trygga med det.  

I min gestaltning har jag valt att använda närbilder och detaljbilder med kort 
skärpedjup. När betraktaren kommer nära läggs stort fokus på stekningen av ägget. 
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Det kan emellanåt nästan se lite osmakligt ut att komma så nära maten och fettet i 
pannan. Men det nära utsnittet fungerar också som en anonymisering av personen 
som lagar maten. Betraktaren ser en hand, en arm och sidan av en person. Vem är 
hon? Varför steker hon ett ägg? En del av karaktärsbeskrivningen hittar betraktaren 
i titeln som kommer sist i serien av kortfilmer. Titeln Singelmiddag antyder då att 
personen är ensam, om än bara för denna måltid. Ljussättningen är densamma i alla 
kortfilmerna, ett starkt vitt ljus som kommer bakifrån och från sidan. Den sista 
filmen är filmad med handhållen kamera medan de andra har en statisk kamera. 
Intentionen med den handhållna kameran var att skapa ett rörigare uttryck, känslan 
av att någon dokumenterar. Den statiska kameran skulle betraktas som objektiv 
registrerande kamera. 

 

6.4 Filmredigering	  
Återkommande för de tre filmerna är den rytmiska redigeringen. Rytmen är 
förankrad i berättandet av historien. I Interstellar börjar filmen med ett längre 
utsnitt på sju sekunder. Direkt efter kommer en serie utsnitt som successivt blir 
kortare för att bygga upp ödesmättad spänning. I slutet på scenen är flera av 
utsnitten en till två sekunder. Utifrån kompositionsanalysens innehåll och semiotisk 
denotation av det piktorala skiktet får betraktaren se protagonisten, Cooper, tappa 
kontrollen över sin farkost. Filmredigeringen med de korta utsnitten höjer fort 
filmens tempo och i kombination med den skakande kameran upplever betraktaren 
att Cooper är på väg att krascha med farkosten. Tim Blackmore (2012, 367) skriver 
att filmklippning med snabba utsnitt är karaktäristiskt för Hollywoodproducerade 
actionfilmer. Han ger ett annat exempel med filmen Stealth (2005) där handlingen 
också utspelar sig i en farkost i en scen. Likt Interstellar är kameran ryckig och 
filmklippningen snabb. I Interstellar får betraktaren se utsnitt av utsidan på 
farkosten och utsnitt av cockpit där Cooper sitter, om vartannat med endast små 
förändringar i utsnitten. Repetitionerna av utsnitten hjälper betraktaren att följa 
historien. Repetitioner av utsnitt eller överlappande sådana är det smidigaste sättet 
att berätta film på (Shimamura et al. 2013, 77). Kontrasten är stor mellan den ljusa 
miljön och de snabba utsnitten där Cooper tappar kontrollen över farkosten och 
miljön i scenen som följer. I scenen efter vaknar Cooper upp i ett mörkt rum, här är 
utsnitten längre och genast saktas tempot i filmen ner. Dessutom är de olika 
miljöerna, färgerna och tempot en signal på att tid har passerat mellan de två olika 
scenerna. 

Till skillnad från Interstellar har Tinker Tailor Soldier Spy och Låt den rätte 
komma in generellt längre utsnitt, mellan cirka fem och femton sekunder, vilket ger 
en annan rytm. I Tinker Tailor Soldier Spy är utsnitten ungefär lika långa och ger 
filmens inledning ett jämnt tempo. Många av utsnitten klipps mitt i en rörelse, 
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speciellt i miljön i Budapest. Enligt kompositionsanalysens innehåll och 
semiotikens piktorala denotation får betraktaren först se en översiktsbild över 
miljön i Budapest. Detta utsnitt klipps i en rörelse och efter följer flera utsnitt från 
en gatuvy i Budapest. Utsnitten från gatan i Budapest klipps alla i en rörelse, 
dessutom varvas de två olika utsnitten på två män om vartannat. Shimamura et al. 
(2013, 77) (2015, 417) menar att filmklippning i en rörelse ofta är en osynlig 
redigering och repetition av utsnitt ger filmen ett flyt och berättelsen blir mer tydlig. 
Även om de två männen aldrig syns i bild samtidigt får betraktaren, med hjälp av 
redigeringen, uppfattningen att de två männen går mot varandra. De två miljöerna 
de går i binds samman av Kuleshoveffekten (Bordwell, Thompson 2013, 227-228). 
Tinker Tailor Soldier Spy är också ett bra exempel på rumslig redigering. Med hjälp 
av filmredigering kopplas den första miljön hos den äldre mannen ihop med miljön 
från Budapest eftersom de flätas samman. Betraktaren får se samma man i de två 
olika miljöerna och filmen har därför en temporal redigering utöver den rytmiska 
och rumsliga. När betraktaren får se samma man i två miljöer förstår man att det har 
gått tid mellan de två miljöerna, och historien är inte berättad i kronologisk ordning. 

I Låt den rätte komma in är utsnitten mellan sju och femton sekunder långa. Dessa 
långa utsnitt ger filmen en lugn rytm. Bruhn et al. (2011, 4) beskriver det som att 
betraktaren inte tydligt ser att filmen tillhör genren skräckfilm. Mest för att 
förväntningarna på hur en skräckfilm ”ska se ut” kommer från samtida 
splatterfilmer producerade i Hollywood. Men det stilla tempot och den realistiska 
delen av berättelsen om en mobbad pojke med våldsamma fantasier ger betraktaren 
en obehaglig effekt. Enligt kompositionsanalysens innehåll och semiotisk piktoral 
denotation får betraktaren se Oskar blicka ut över en tom innergård och ett vintrigt 
landskap. En taxibil kör in på gatan och ut kliver en äldre man och en ung tjej. Vid 
ett tillfälle ser betraktaren hur Oskar hugger med en kniv i luften. Den stilla rytmen 
är en visualisering av den tid det utspelar sig i. Det är kallt, mörkt och sent på 
eftermiddagen eller kvällen. Nästan ingen rörelse i bostadsområdet där den större 
delen av filmens inledning utspelar sig. Utsnitten blir kortare och tempot blir något 
snabbare när taxin kör in på gatan och den äldre mannen och den unga tjejen 
anländer till bostadsområdet. En markör för att någonting händer i den stilla miljön. 
När Oskar sedan hugger med kniven blir utsnitten längre igen. Länge får 
betraktaren se den halvnakna och bleka Oskar leka med kniven och leva ut sina 
våldsamma fantasier. Det är kontrasten mellan den mörka berättelsen och den 
lugna, dämpade nästan passiva filmredigeringen som ger betraktaren obehag.  

Gemensamt för alla tre filmer är det parallella berättandet genom 
betraktarpositionen. I alla tre filmer placeras betraktaren, i de allra flesta fall, i ett 
”tredje-person”-utsnitt. Betraktaren följer flera berättelser och miljöer om vartannat 
och får en ovanifrån bild om vad som sker, detta kallas crosscutting. Oavsett om 
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crosscutting sker i kronologisk eller icke kronologisk ordning så väcker det 
nyfikenhet hos betraktaren. Filmredigeringen väcker frågor som hur de två 
miljöerna eller berättelserna hänger ihop.  

Enligt det uttrycksfulla innehållet i kompositionsanalysen är det några 
redigeringstekniker som sticker ut och som ger känsla åt respektive film. I 
Interstellar är det uttrycksfulla innehållet, det det varierande tempot och 
kontrasterna i rytmen. I Tinker Tailor Soldier Spy är det de osynliga och smidiga 
övergångarna mellan utsnitten och miljöerna. I Låt den rätte komma in är det den 
stilla redigeringen som skapar den obehagliga stämningen. 

I min gestaltning har kortfilmerna snabbare utsnitt i början och sedan längre utsnitt 
under stekningen av ägget. I en av kortfilmerna är också stekningen av ägget 
redigerat med kortare utsnitt så att känslan ska vara att det går fortare. Redigeringen 
av filmerna är främst grafisk. Samma färger och former återkommer i varje utsnitt 
och går som en röd tråd genom berättelsen. Alla kortfilmer är redigerade 
kronologiskt från ett ”tredje-person”-utsnitt. 

 

6.5 Analys	  och	  gestaltning	  i	  samverkan	  
Eftersom jag har arbetat med analysen av filmerna samtidigt som gestaltningen har 
de två samverkat och gett ökad kunskap och förståelse. Jag ville först arbeta brett i 
min gestaltning och hade exempelvis tänkt göra en kortfilm som skulle undersöka 
ljussättning och en annan olika kameraobjektiv. Men efter att ha analyserat Hoye 
van Hoytemas filmer blev jag överraskad över hur subtila visuella grepp kunde ge 
så mycket känsla åt filmerna. Jag hade sett både Interstellar och Tinker Tailor 
Soldier Spy innan denna studie utan att ens lägga märke till de genomgående gula 
färgtonerna i Interstellar (som också återkommer i Låt den rätte komma in) och de 
rödbruna nyanserna som återkommer i Tinker Tailor Soldier Spy. Jag prövade 
därför att arbeta med mer subtila sätt att skapa känsla i film som genom färgtoner 
och kontraster. Ett exempel på detta är den första kortfilmen i serien på 
utställningen som hade redigerats med framträdande röda och varma toner. Min 
intention var inte att betraktaren skulle tänka att filmen var röd. Istället skulle den 
upplevas som varm och kanske få betraktaren att tro att ägget stektes på en solig 
sommardag. Att arbeta praktiskt med visuella grepp i gestaltningen gav mig en 
inblick i hur väl planerade filmerna jag analyserat måste ha varit. Filmerna 
innehåller så många olika berättartekniska verktyg genom filmdesign och visuella 
grepp. Att stå ensam bakom kameran gav mig också förståelse för varför film är ett 
samarbete och kräver stora produktionsteam. 
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7. Slutdiskussion	  

7.1 Resultatdiskussion	  
Syftet med studien var att öka kunskapen om och förståelsen för hur spelfilm kan 
designas för att förstärka en historia och skapa en stämning i berättelsen. Detta 
undersöktes genom att studera tre filmer av filmfotografen Hoyte van Hoytema. 
Resultatet visade att de tre visuella greppen mise-en-scène, filmfotografi och 
filmredigering kan användas på många sätt för att skapa en stämning i en film.  

En slutsats är att i Hoyte van Hoytemas arbeten är kombinationen av dessa tre 
visuella grepp viktig för att sätta filmens atmosfär. I Interstellar används dammet i 
miljön och rekvisita som altanpelarna och tallrikarna som en teknik att visualisera 
fångenskap och skapa symboler i filmens mise-en-scène. Filmfotografiet består av 
många utsnitt med kort skärpedjup i halvbilder eller närbilder, ljussättningen 
upplevs naturlig eftersom ljuset kommer från fönster när karaktärerna är inomhus. 
Filmredigringen har ett varierande tempo efter vad scenerna berättar. Det naturliga 
ljuset får betraktaren att uppleva dystopin och det evigt dammiga landskapet som 
realistiskt. Det korta skärpedjupet och de nära utsnitten ger betraktaren hintar om 
var blicken ska fokusera och vad som är viktigt för betraktaren att veta för att kunna 
följa berättelsen. I Tinker Tailor Soldier Spy är rekvisitan i form av Controls 
överbelamrade arbetsrum en förstärkande del av stämningen i scenen. Att öppna 
filmen genom att låta en av karaktärerna att kliva in genom en dörr är ett sätt att 
skapa symbolik med miljön i filmens mise-en-scéne. I filmfotografiets ljussättning 
används bland annat tekniken att ha punktbelysning och ljusa punkter vid 
karaktärerna som riktar blicken (Shimamura et al. 2015) i ett utsnitt som där 
betraktaren ett stort avstånd till handlingen. Med hjälp av filmens rumsliga 
redigering kan också de två miljöerna kopplas ihop och få ett samband. I Tinker 
Tailor Soldier Spy skapas en stämning av mystik genom det mörka arbetsrummet 
där Control ger den yngre mannen ett uppdrag. Filmredigeringen och dess cross 
cutting får betraktaren att undra hur miljöerna, platserna och karaktärerna hänger 
ihop. Det lågmälda, stilla berättandet i en film där det händer mycket etableras 
redan inledningen. I Låt den rätte komma ins mise-en-scène står den halvnakna 
Oskar i det upplysta rummet och tittar ut över det mörka bostadsområdet. 
Filmfotografiet är mjölkigt och färgerna gul-gröna när betraktaren ser honom 
genom fönsterrutan eller som en spegling i fönstret. Tempot i filmredigeringen är 
stilla med mycket långa utsnitt emellanåt. Kombinationen av de tre visuella greppen 
sätter den obehagliga stämningen i filmen. Det känns direkt att filmen inte handlar 
om en lycklig pojke som möter en vanlig tjej i samma ålder.  

Trots att det finns konventioner inom de visuella greppen som kan användas för att 
skapa en specifik känsla, kan film uttrycka så mycket på så många olika sätt. Ett bra 
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exempel är hur grod- och fågelperspektiven fått många att tro att det är så 
filmskaparna kan visa på makt eller undergivenhet (Bordwell, Thompson 2013). 
Med Låt den rätte komma in som exempel, i scenen där Oskar tittar ner på den 
anländande bilen, får betraktaren se honom från ett grodperspektiv. Enligt 
konventioner skulle Oskar då ha en sorts maktposition. Men fortsätter man ta in 
flera delar av utsnittet ser vi att han står halvnaken och att vara avklädd kan tolkas 
som att blotta sig och vara skör. Han har en krum rygg och ett ledsamt och något 
nonchalant uttryck i ansiktet. Ljussättningen är visserligen underifrån vilket ofta 
används för att skapa stämning i skräckfilmer (Bordwell, Thompson 2013). Men 
blir betraktaren verkligen rädd för den halvnakna Oskar? Utsnittet innehåller lite 
svärta men skuggorna är mjuka och inte skarpa som man kan förvänta sig i en 
skräckfilm. I Interstellar vaknar Cooper upp ur en mardröm om sin flygkrasch och 
betraktaren ser honom ur ett fågelperspektiv. Visserligen kan han tolkas vara 
undergiven sina skräckupplevelser när han vaknar men det som följer i scenen är en 
intim och familjär dialog min hans dotter. Fortfarande får betraktaren se honom ur 
ett något uppifrånperspektiv. Återigen kan det vara bra att ta in flera delar av 
utsnittet och handlingen i stort. Att inte från början bestämma sig för att ett 
perspektiv bara kan betyda en sak. Det är viktigt att tolka film efter vad delen har 
för funktion i förhållande till helheten (Rose 2012). 

En annan aspekt av resultatet är vad inledningen betyder i förhållande till resten av 
filmen. Hur ser det första intrycket av filmen ut? Vad är det som uppmärksammas 
och fångar betraktarens intresse? I klassisk film presenteras först ett tydligt problem 
som karaktärerna sedan kämpar för att lösa. Under tiden möter karaktärerna 
konflikter med andra personer eller möter motstånd från yttre omständigheter 
(Bordwell 1985). När filmerna inledning analyserats utan att ha ljudet på tas också 
eventuell dialog bort där delar av handlingen presenteras. Är det möjligt att ändå se 
om det finns ett problem eller början på ett problem bara genom det visuella? I 
Interstellar är det tydligt att dammet är ett problem. Det tränger sig in överallt och 
karaktärerna har varit tvungna att anpassa sitt beteende. De har tygstycken framför 
mun och näsa och dukar med tallrikarna uppochned för att inte få damm på poslinet 
och i maten. Tidigt porträtteras en unik och svår situation. Betraktaren får också se 
protagonisten Cooper resa sig upp från sin säng, gå till fönstret och blicka ut över 
landskapet som bara består av en endast sorts gröda och damm. Han ser bekymrad 
ut. I Tinker Tailor Soldier Spy är det inte lika tydligt vad problemet är. Control 
öppnar i morgonrock och bjuder in den yngre mannen. Eftersom det är mörkt och 
han öppnar utan att vara fullt påklädd kan det tolkas som att det är brådskande och 
viktigt. När Control sedan börjar prata sitter den yngre mannen rakryggad med 
blicken på Control och lyssnar eftertänksamt. Den yngre mannen har fortfarande 
rocken på och panerar därför inte att stanna en längre stund. Control sitter mer 
avslappnat och röker en cigarett men ser bekymrad ut. Omständigheterna under 
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vilka de träffas och hur de beter mot varandra gör att det ser ut som att Control 
anförtror sig i den yngre mannen. De är där för någonting viktigt. Detta är alltså 
början på ett problem. I Låt den rätte komma in är det mest frågor som väcks av 
inledningen vilket också är ett tecken på att filmen troligen kommer att besvara 
dem. Betraktaren får se Oskar stå halvnaken i sitt rum och hugga i luften med en 
kniv. Han gömmer sedan kniven under sin huvudkudde. Den blonda, smala och 
bleka pojken kan till synes se oskyldig ut men betraktaren ser Oskar bete sig på ett 
sätt som kanske inte förväntas. Redan här i inledning av filmen väcks frågor om 
vem Oskar är och varför han gör så. Betraktaren ser också den unga flickan Eli 
flytta in i huset, här sker en förändring redan i inledningen av filmen. Man kan ana 
att denna förändring som sker över en kväll också kommer att ha betydelse för 
Oskar som ser den unga flickan flytta in. Så även om det inte i alla tre filmer är 
tydligt vilket problem som ska lösas i respektive film, så finns det antydningar i 
handlingen som presenteras bland annat genom de visuella greppen.  

Det är slutligen intressant att diskutera kring hur de här tre filmerna kommer att 
uppfattas i framtiden. Filmers stil och form är bundna till de tekniska möjligheter 
som finns vid tillfället de producerades (Bordwell, Thompson 2013). Kommer det 
synas om 50 år att de är gjorda i början på 2000-talet? Det kommer kanske till och 
med synas att det är Hoyte van Hoytema som gjort dem i starten på hans 
internationella karriär när han om 50 år hunnit fotografera många fler filmer. Det 
kommer troligtvis att synas på filmers stil och form som är mycket påverkade av 
filmernas mise-en-scène, filmfotografi och filmredigering ungefär när de är gjorda 
även om ingen av filmerna utspelar sig i den tid de producerades i. Att det syns när 
filmerna är producerade behöver dock inte utesluta att de kan vara tidlösa. 
Dramaturgin, hur berättelserna är uppbyggda, stämmer till stor del överens med 
klassisk film som använts frekvent inom film sedan ett sekel tillbaka (Bordwell 
1985). Handlingen i sig, om en dystopi och viljan att rädda sin familj och 
nästkommande generationer i Interstellar, spänningen att lösa ett mysterium och ta 
fast den omoraliska fienden i Tinker Tailor Soldier Spy och att hitta kärleken och en 
vän som står upp för en i Låt den rätte komma in är alla allmänmänskliga teman. 
Filmerna kommer fortfarande ha något element som är spännande att utforska även 
många år in i framtiden. 

 

7.2 Metoddiskussion	  
Vid valet av metoder är det flera aspekter som spelar in. Tradition är ett exempel på 
en sådan. Estetiska institutionen vid Umeå universitet har ett antal metoder och 
teorier som forskarna vanligtvis använder. Eftersom mina handledare arbetar på 
estetiska institutionen så påverkar deras kompetens och kunskap vilka metoder jag 
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som skribent väljer. Resurser påverkar också vilka metoder som valts. Tid är en 
sådan resurs, och på vilket sätt uppsatsen ska göras måste stämma överens med den 
tid skribenten har till förfogande (Ahrne, Svensson 2015, 29-31). Denna studie är 
genomförd med hermeneutik, semiotik och kompositionsanalys som är kvalitativa 
metoder och återkommande på den estetiska institutionen vid Umeå universitet. För 
studier inom samhällsvetenskap och humaniora så används primärt den kvalitativa 
metoden. Den kvalitativa metoden kan ge rika beskrivningar på flera aspekter av en 
fråga (Sohlberg, Sohlberg 2009, 100). Men det finns även kritik riktad mot 
kvalitativa metoder. Det kan vara svårt att visa på att en tolkning är korrekt gjord 
(Thurén, 2007). I denna studie analyseras hur filmfotografen berättar och på vilka 
sätt det kan tolkas. Filmen designas och bakom besluten kring hur filmfotografen 
väljer att presentera filmen visuellt finns det intentioner. Det är vara svårt att tolka 
någons intentioner. Det kan bero på att intentionen är att låta betraktaren tolka allt 
själv, de är otydliga och vaga eller att intentionerna var relevanta när filmen gjordes 
men irrelevanta några år senare. I denna studie har inte syftet varit att bekräfta 
Hoyte van Hoytemas intentioner utan att tolka resultatet av dem och hur det 
påverkar stämningen i de tre valda filmerna. För kunna analysera och tolka på ett 
nyanserat sätt har jag valt att arbeta med flera metoder som kan komplettera 
varandra och öppna upp för att se fler perspektiv. Detta tillsammans med relevant 
bakgrund, teori och tidigare forskning som stöd kan jag dra slutsatser kring 
filmerna. Jag har valt denna metod eftersom arbetet görs inom humaniora. En 
kvalitativ studie är ett bra tillvägagångssätt för att svara på frågeställningarna på ett 
nyanserade sätt inom det valda ämnet.  

Hermeneutiken som finns presenterad under teori är också en metod som använts, 
om än mer övergripande genom studien. För att kunna analysera materialet måste 
först delen studeras innan jag kan tolka det jag ser i förhållande till helheten. När 
tolkningen sedan analyserats görs en tolkning på analysen i förhållande till en större 
helhet. Även om man inte kan dra generella slutsatser i en kvalitativ metod (Ahrne, 
Svensson 2015) kan man genom att alternera delen och helheten uppnå bra kvalitet 
på studien eftersom tolkningar, analys och resultat sätts i perspektiv. 

Vidare användes semiotik och kompositionsanalys för att analysera filmerna. De 
två metoderna hade flera överlappande begrepp men kompletterade också varandra. 
Det var i början svårt att applicera metoderna på film eftersom de ofta används på 
stilla bilder. Metodbegreppen är djupgående på varje bild och i en film som 
innehåller så många bilder per sekund, var jag tvungen att hitta ett tillvägagångssätt 
för att kunna begränsa materialet. Tillvägagångssättet blev då att studera mer 
övergripande, utsnitt för utsnitt och ibland scen för scen. Här begränsades också 
materialet genom att studera enbart den inledande delen av filmerna. I en ny studie 
på rörlig bild med liknande syfte hade jag sett över metodvalet. Jag hade valt att 
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inspireras mer av begreppen och verktygen och gjort en metodutveckling. I arbetet 
med att fördjupa mig i kompositionsanalysen av Gillian Rose nämndes författaren 
och filmkritikern James Monaco. Han har skrivit en lärobok om hur man läser av en 
film och det kan vara en möjlig ingång för att hitta andra metoder att analysera film. 
Semiotiken och kompositionsanalysen krävde att jag gjorde ett ordenligt förarbete i 
form av att noga välja ut begreppen och verktygen och sedan ställa dem mot 
varandra. Detta till trots gav metoderna mycket analysmaterial att använda. De 
fungerade också bra i relation till syftet som var att öka kunskapen och förståelsen, 
eftersom de belyste designelement av film jag tidigare aldrig sett.  

Resultatet kan variera beroende på hur man går tillväga i en kvalitativ studie. Efter 
att ha valt metod studerade jag materialet på en datorskärm på 13 tum. Beroende på 
hur projektionen av filmen görs så kan färger variera något eftersom reflekterat ljus 
på en duk inte är samma sak som stålande ljus från en skärm. Storleken på min 
bildskärm kan avgöra hur väl jag uppfattat detaljer eller helheten. Det varierade 
också mellan gångerna filmerna studerades om rummet i övrigt var tänt eller nästan 
släckt. Med en större skärm eller en annan sorts projektion är det möjligt att andra 
delar av filmens miljö fått större uppmärksamhet eller att färgerna skulle uppfattats 
annorlunda. Med ett nästan släckt rum blir datorskärmens ljus mer framträdande än 
i ett tänt rum. Ett exempel på hur jag märkt att datorskärmens storlek påverkat det 
jag sett var när Låt den rätte komma in studerades. Alldeles i slutet på filmens 
inledning porträtteras bostadshusen där Oskar bor i en kvällsmiljö. Det sista som 
händer är att Oskar fönster går från upplyst till mörkt när han släcker lampan. Trots 
att jag sett om slutet på inledningen flera gånger så missade jag först denna detalj 
eftersom datorskärmen är relativt liten och rummet jag satt i var ljust i övrigt. I 
retrospektiv hade jag kunnat titta på filmerna ett par gånger i ett mörkare rum på en 
större skärm först och tagit anteckningar, innan jag använt datorn för att kunna 
arbeta mer växelvis med att studera filmerna och analysera.  

 

7.3 Vidare	  forskning	  
En aspekt som är intressant att göra vidare studier på är maktfördelningen mellan 
de olika aktörerna inom filmproduktion och specifikt i Interstellar, Tinker Tailor 
Soldier Spy och Låt den rätte komma in. Jag är väl medveten om att inte endast 
filmfotografen ansvarar för alla områden av de visuella greppen denna studie 
kretsar kring. Många gånger ser maktfördelningen mellan producent, regissör, 
manusförfattare och filmfotograf olika ut. Philip Cowan (2012) menar dock att det 
ofta är regissören som lyfts fram som personen som ligger bakom filmens visuella 
stil och karaktär och att filmfotografens roll ofta negligeras. Enligt Cowan kan 
filmfotografer antingen ses ha rollen som en fototekniskt kunnig person som 
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förverkligar regissörens idé eller så finns det en bild av att filmfotografen är mer 
konstnärlig och en hantverkare men att regissören fortfarande har makten. Ibland 
arbetar regissören och filmfotografen tillsammans vid flera olika projekt som 
Ingmar Bergman och Sven Nykvist eller Alfred Hitchcock och Robert Burkes då 
det är lättare att komma fram till en gemensam idé om hur filmen ska visualiseras 
om man arbetat ihop tidigare. Ibland arbetar regissören och filmfotografen 
tillsammans vid endast ett tillfälle, Citizen Kane (1941) är en produkt av ett sådant 
samarbete (Cowen 2012). 

Det finns gemensamma visuella nämnare i filmerna som analyserats i denna studie 
trots att Hoyte van Hoytema arbetat med två olika regissörer. Därför vore det 
intressant att göra en vidare studie kring hur mycket makt Hoyte van Hoytema haft 
i besluten om hur de visuella greppen ska utformas. Ser det olika ut beroende på 
vilken nationalitet produktionsbolaget har? Eller vem det är som finansierar eller 
arbetar med honom?  

Vidare skulle det vara intressant att göra en komparativ studie med samma metod, 
semiotik och kompositionsanalys, på två olika filmfotografer. Då kan filmer från 
samma genre men av två filmfotografer jämföras för att se skillnader mellan olika 
sätt att arbeta med de visuella greppen. Skiljer sig det visuella berättandet mycket 
eftersom det inte är fotograferat av samma person eller är filmerna visuellt lika 
varandra eftersom de tillhör samma genre?  

Den nordiska filmbranschen är mansdominerad enligt Nordisk information för 
kunskap om kön i en artikel från 2014. På de tre tunga platserna inom filmskapande 
vilka är regissör, filmfotograf och manusförfattare sitter oftast män. Av de 98 
nordiska filmer som producerades år 2012 var det bara en där det istället var 
kvinnor som ansvarade för tunga positionerna bakom och framför kameran 
(Lundberg, 2014). Det kan vara spännande att studera om det är någon skillnad när 
en kvinna väljer att visuellt berätta en film. Framförallt vad det är för berättelse och 
hur den skildras när en kvinna eller en man står bakom kameran. Det är lätt att ur 
ett genusperspektiv chockeras av sådan statistik men vad har det för betydelse för 
filmproduktionen i stort? En studie med en nyanserad analys och diskussion kring 
representation bakom och framför kameran skulle vara intressant och något jag 
gärna skulle läsa. 

 

7.4 Slutsats	  
Resultatet av denna studie visar att de visuella greppen mise-en-scène, filmfotografi 
och filmredigering är viktiga för att skapa stämning i filmens inledning. I filmerna 
Interstellar, Tinker Tailor Soldier Spy och Låt den rätte komma in med Hoyte van 
Hoytema som filmfotograf är det kombinationen av de visuella greppen som ger 
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filmerna deras respektive känsla. Resultaten visar också att det finns gemensamma 
nämnare i de visuella greppen mellan filmerna samt att det kan vara svårt att tolka 
valet av på vilket sätt berättelsen framställs visuellt utan att ta helheten i beaktning. 
För denna studie två har frågor ställts upp: 

På vilka sätt har filmfotografen Hoyte van Hoytema arbetat med visuella 
grepp i inledningen av de tre filmerna? 
Vilka olika visuella grepp kan jag arbeta med för att skapa olika stämningar 
i en egen historia presenterad i kortfilmer? 

 
Den första frågan har besvarats genom att studera de tre filmerna efter två olika 
metoder som är inriktade på att analysera meningsskapande i (rörliga) bilder. Till 
detta ställdes en tabell upp med de metodbegrepp och verktyg som användes (se 
tabell 1) och vad de analyserade utifrån de visuella greppen. Tabellen innehåller 
också specifika frågor som ställdes till varje films inledning och en resultattabell (se 
tabell 2) finns under avsnitt 6.1. I analysen finns en sammanställning av svararen 
med tolkningar efter bakgrund, tidigare forskning och teori. Den andra frågan 
besvarades genom en gestaltning där jag gjorde 4 korta filmer med samma handling 
och prövade att arbeta med olika visuella grepp för att se om det gick att skapa 
olika stämningar. Syftet med mina frågor var att öka kunskapen och förståelsen 
kring hur film designas för att skapa stämning. Kunskapen har ökat genom att 
presentera att det finns flera visuella grepp i en film och hur de kan användas. 
Förståelsen har ökat eftersom Hoyte van Hoytema har använt dem på olika sätt för 
att skapa stämning. Som exempel; i Interstellar används snabba utsnitt för att skapa 
spänning och i Låt den rätte komma in används längre utsnitt och där skapas 
spänning genom andra visuella grepp som färg och konstraster i miljöerna.  
 
För att komma fram till min analys och mina tolkningar har jag använt mig av 
kvalitativa metoder, semiotik och kompositionsanalys som konkreta metoder för att 
analysera filmerna och hermeneutik som en övergripande metod i studien. 
Hermeneutik har fungerat bra eftersom den ger förståelse för ett ämne genom att 
studera en del och sedan sätta den i relation till helheten för att sedan studera delen 
igen. Metoderna semiotik och kompositionsanalys utvecklades och anpassades efter 
studiens ämne, syfte och frågor. Det möjligt att det finns ytterligare metoder som 
fungerar lika bra eller bättre för en liknande studie. 
 
Avslutningsvis kan denna studie vara en bra ingång för alla som vill veta mer om 
hur filmdesign fungerar och hur Hoyte van Hoytema arbetat i tre av sina verk. 
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9. Bilagor	  

9.1 Gestaltningsprocessen	  
Jag har gjort fyra kortfilmer som är 27-37 sekunder långa. I dessa kortfilmer har jag 
prövat att arbeta med olika aspekter av filmdesign. Eftersom ämnet i min studie har 
varit att studera enbart de visuella greppen har mina filmer inget ljud. Från kursstart 
visste jag att det var film och rörlig bild jag ville arbeta med. I Grafisk design och 
media B blev jag medveten om den tid det tar att göra längre film och bestämde 
mig för att skapa kortare filmer. När jag preciserat ämnet för uppsatsen kändes det 
självklart att gestalta hur filmskapare kan arbeta med visuella grepp genom att göra 
flera korta filmer som berättar samma historia. Då skulle det bli tydligt att 
filmdesign har stor betydelse för hur film berättas och skapar mening. 
Gestaltningen skulle också kunna ge betraktaren en aha-upplevelse. 

Efter det första mötet med min handledare Emil Lindqvist hade jag två idéer. Båda 
utspelade sig utomhus och berättelsen hade en eller två karaktärer. Vi diskuterade 
hur jag skulle kunna genomföra de två alternativen med kamera, ljussättning, 
skådespelare och miljö. Jag bestämde mig för att fortsätta brainstorma efter nya 
idéer och inte låsa fast mig vid en berättelse tidigt på hösten. 

I början på december slog det mig att det skulle vara spännande att ta en vardaglig 
aktivitet och gestalta den med olika visuella grepp. Jag valde att karaktären (Olivia) 
i mina kortfilmer skulle steka ett ägg. Inför inspelningsdagen gjorde jag en lista på 
alla utsnitt som skulle filmas. På inspelningsdagen provade jag att ljussätta med två 
halogenlampor och upptäckte snabbt att de gav mycket ljus och fyllde hela 
lägenheten. Det var svårt att rikta ljuset eller punktbelysa. Målet blev att ljussätta så 
att skuggorna från lampor och Olivia skulle synas så lite som möjligt. 
Kameravinklar och objektiv valdes också på inspelningsdagen. I utsnitten med ett 
vidvinkelobjektiv fick jag med halogenlamporna och mer av miljön än vad jag hade 
planerat. Därför använde jag ett objektiv på 50mm. Jag prövade att filma både med 
handhållen kamera och med kamera på stativ. 

I efterredigeringen provade jag mig fram och klippte råmaterialet på olika sätt och 
lade till olika filter med effekter. Trots att jag justerat vitbalansen på 
inspelningsplatsen så var alla tagningar lite gröntonade så jag började med att 
justera det. När jag arbetat fram fyra olika filmer satte jag ihop dem med en lika 
lång svart ruta emellan och la till titel och sist eftertexter.  

I ett fortsatt arbete skulle jag göra fler kortfilmer och ha ytterligare fler 
inspelningsdagar. Jag hade velat arbeta mer med riktat ljus och i en annan miljö där 
det är lättare att ljussätta och filma ur fler bildvinklar och -utsnitt. 


