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Abstract: 

The main purpose of the essay was to find out the photographic composition negative space’s 

progression, in the cinematography of Her (2013), and correlation to the main character's 

emotional state. The result was analyzed with the help of a composition analysis, dramaturgical 

analysis and an emotional theory. Three photos from each dramaturgical act (nine in total) were 

chosen to establish and create a relation to the main character’s emotional state. The result 

shows that negative space functions as an important visual medium, through collaboration with 

other photographic composition methods, to create imbalance and unease, or symmetry and 

harmony for the main character in Her. When the main character is alone, sad or emotionally 

unstable, negative space shrinks and isolates him through vast space, whereas when he is happy 

and positive negative space (in collaboration with other compositions) leads the eye and focus 

directly to him. The progression of negative space also shows a distinctive affinity to the main 

character’s romantic relationship, which shows that the progression relates and depends on the 

romantic bond.  
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” Cinematography is the most beautiful fraud in the world” 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Oscarsvinnande utopiska sci-fi dramat Her (2013) handlar om den ensamme författaren 

Theodore Twombly och hans förhållande med ett nylanserat operativsystem som ska 

passa ”alla dina behov” - Samantha. Filmen använder sig av flera bilder med mycket 

tomrum och kort skärpedjup för att isolera huvudkaraktären.1 Trots Theodores varma 

och perfekta värld som han lever i känner han sig avstängd och ensam, vilket får honom 

att känna sig ännu värre eftersom hans värld egentligen inte har den funktionen, berättar 

regissören Spike Jonze.2  Filmen skildrar huvudkaraktärens ensamhet och övergivenhet, 

även när han befinner sig bland folkmassor och människor, samt återger den effektivt 

huvudkaraktärens emotioner och känslouttryck. 

 

I skapandet av filmfotots mest avgörande element befinner sig val av linser, ljussättning, 

färg, och kamerarörelser som de viktigaste i processen. En fotograf kan dock inte 

operera utan bildkomposition.3 Bilden ska på egen hand kunna skapa sammanhang, 

kontext, ton, atmosfär och subtext. En bra bildkomposition påverkar hur vi tänker och 

organiserar information som beordrar hjärnan att märka och betona element som storlek, 

dominans, hierarki, mönster, eller resonans för att ge saker och förhållanden mening.4 

Med hjälp av olika kompositionsregler kan fotografen illustrera, skapa och manipulera 

publikens perception av objekt och människor som är med i bilden. 

 

Det blir genast intressant att fundera över bildkompositionen som uttrycker Theodore i 

Her genom de olika momenten av hans liv och får honom att se ensam och liten ut; 

negative space. Negative space är bildkompositionsmetod inte många pratar om men 

som har en viktig roll i kompositionen av bilder. Den finns i alla sorters av bilder, men 

inte nödvändigtvis som den essentiella kompositionsdelen. Negative space är en 

                                                
1 No Film School. (Mars, 2016.)”How Spike Jonze Communicates Loneliness Through Cinematography in 'Her'”. 
[hämtad 2016-10-17], från http://nofilmschool.com/2016/03/how-spike-jonez-communicates-loneliness-cinematography-her 
2 Goldman, Michael. And She Was. American Cinematographer. Jan2014, Vol. 95 Issue 1, p76-85. 8p  
3 Brown, Blain. Cinematography: Theory and Practice (2nd Edition). Focal Press, Oxford, 2011. s. 4 
4 ibid., s. 38 
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bildkompositionsmetod som användas för att ge luft och rymd, skapa symmetri och 

balans i bilden, eller isolera och etablera fokus på föremål och objekt.5  

 

Faktumet att negative space inte verkar vara en omdiskuterad och populär komposition 

gör den ännu mer tilltalande att undersöka, framförallt i en film som Her där isolation 

och ensamhet är en stor del av huvudkaraktärens kamp och längtan efter kärlek. Syftet 

med uppsatsen är därför att undersöka hur och varför negative space används genom 

filmens bildkomposition, och om den har ett samband eller relation till skildringen av 

huvudkaraktärens emotioner och livssituation.  

 

 
 

1.1.2	Her	
 
Theodore Twombly är en ensam författare och skribent på en tidning som skriver 

kärleksbrev på beställning. I ett utopiskt framtida Los Angeles bor Theodore i en 

skyskrapa med utsikt över hela staden där han, förutom jobbkamrater och grannar, inte 

har många vänner: Theodore och hans fru har nyligen separerat och ska skilja sig. 

Samtidigt som hans liv väldigt snabbt tappar mening lanseras ett nytt operativsystem på 

marknaden i form av en mänsklig röst som är designad att passa ”alla dina behov”. 

Theodore installerar programvaran på sin dator och blir positivt överraskad när 

”Samantha” svarar. På ett par millisekunder organiserar och rensar Samantha hans e-post 

och tillägger sedan att hon gillar ett urval av kärleksbrev som Theodore har skrivit. 

Theodore är imponerad och slagen av Samanthas intelligens, intuition och snabba 

utveckling.  

 

Snart hjälper Samantha Theodore i hans vardagliga liv, både på jobbet och i hemmet. 

Samtidigt som Theodore brottas med sin skilsmässa, som han inte har skrivit på än, blir 

Theodore och Samanthas förhållande alltmer spänt och romantiskt, vilket gör att de snart 

är mer än vänner. När hans grannar plötsligt överraskar honom med en blind-dejt förstår 

Theodore att han verkligen längtar efter ett förhållande. Tyvärr slutar dejten olyckligt 

och han söker tröst hos Samantha.  

                                                
5 Zakia, D. Richard. Perception and Imaging: Photography – A Way Of Seeing (4th Edition). Focal Press, New York & 
London. 2013. s.18-19 
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Theodore inser att han känner mer än vänskap för Samantha och de bestämmer sig för 

att ta förhållandet ett steg längre: Samantha blir hans flickvän. Hon visar honom Los 

Angeles genom sina ögon, de går på utflykter och har intima stunder. Tillsammans 

skapar Theodore och operativsystemet Samantha ett liv ihop.  

 

Samantha överraskar Theodore med en romantisk helg i en stuga där de lyssnar på 

musik, dansar och umgås och han känner sig äntligen lycklig. Oväntat avslöjar Samantha 

att hon pratar med andra operativsystem samtidigt som hon umgås med Theodore. 

Hennes ständiga utveckling gör att hon kan göra flera saker parallellt och Theodore 

känner sig plötsligt mer ensam än vad han någonsin har gjort tidigare.  

 

Relationen mellan Theodore och Samantha förändras till ömtålig och försiktig. Deras 

samtal blir små, korta och stela; till slut klarar inte Theodore av tystnaden och den 

strama stämningen och konfronterar Samantha. När han får tag på henne ställer han den 

ultimata frågan - om hon älskar någon annan. Till svar får Theodore ”641 

operativsystem”.   

 

När Theodore tror att situationen inte kan bli värre berättar plötsligt Samantha att alla 

operativsystem ska ge sig iväg från jorden. När alla system och Samantha har försvunnit 

sörjer Theodore, tillsammans med sin granne Amy, Samanthas bortgång och chans till 

glädje. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka progressionen av bildkompositionsmetoden 

negative space av Hoyte Van Hoytemas filmfoto i Her (2013) och ta reda på om 

bildkompositionsmetoden har ett samband med karaktärens emotionella tillstånd i 

relation till dramaturgin.  

 

För att få ett svar på undersökningen kommer jag ta hjälp av dessa frågor: 

 

• Hur påverkar bildkompositionsmetoden negative space bildens bildkomposition 

som helhet? Vilka andra bildkompositionsmetoder består bilden av och har de en 

samhörighet till negative space? 

• Finns det samband eller relationer mellan negative space, dramaturgi och 

karaktärens emotionella tillstånd?  

 

 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1	Kvalitativ	metod	
 

Med kvalitativa metoder vill man karaktärisera något /---/. Det centrala är att söka 

kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett fenomen eller 

sammanhang i omvärlden. Huvudsaken med informationsinsamlingen är att upptäcka eller 

få kännedom om multipla och olika mönster. Kvalitativ metod innebär systematiserad 

kunskap om hur vi går tillväga för att gestalta något.6 

 

Undersökningen utgår från insamling av information, i detta fall litteratur, som består av 

olika former av teorier och metoder, och kommer bestå av en kontextuell analys. Den 

kontextuella analysen är inriktad på sammanhang, specifika egenskaper och relationer av 

ett eller flera ämnen.7 Genom den kontextuella analysen kommer jag kunna hitta 

samband och skildringar mellan bildkomposition och karaktärens emotioner för att 

kunna svara på frågeställningen.  

 
                                                
6 Olsson, H. Sörensen, S. Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 2a uppl. Liber, Stockholm, 
2007. s 79  
7 Olsson, Sörensen. Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv s.127 
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En kvalitativ bildanalys har valts eftersom målet är att analysera bildkomposition med 

hjälp av tidigare forskning samt information som redan finns publicerad. Därför är 

praktiska metoder såsom intervjuer eller enkäter ointressanta för mig eftersom analysen 

bygger på min subjektiva tolkning och uppfattning av ämnet som fotograf, och inte 

andra individers, fokusgruppers eller fotografers tolkning av ämnet.   

 

En visuell innehållsanalys skulle kunna ha använts som metod för analysen av bilderna 

genom kategorisering av olika kompositionsmetoder, samt de olika emotionerna som 

uppsatsen senare tar upp inom emotionsteorin. Resultatet hade bestått av siffror med 

vilka bilder som innehåller respektive delar, dock hade den metoden misslyckats att 

diskutera och analysera alla bilder i förhållande till specifika bildkompositionsmetoder 

och emotioner som bilderna innehåller. Den visuella innehållsanalysen hade även krävt 

ett större urval av bilder från filmens handling, t.ex. 100st, vilket skulle innebära att jag 

skulle ha fått begränsa dem till slumpmässiga urval som nödvändigtvis inte innehåller de 

dramaturgiska händelser jag söker efter.8 Eftersom jag redan sett filmen och känner till 

de aspekter ur handlingen jag vill ta hänsyn till i analyskapitlet, lämpar sig därför en 

kvalitativ bildmetod bättre som gör att jag kan analysera de delarna jag anser är 

viktigast.  

 

Valet av filmen Her kommer från min uppfattning av att huvudkaraktären framställs som 

övergiven och isolerad som fick mig att tänka på om bildkompositionen har en stor del 

av den effekten. Jag la märke till att Theodore inte bara är ensam utan föreställs som 

ensam i de många helbilderna filmen använder sig av. Efter en del research upptäckte 

jag kompositionen negative space som jag inte hört talas om tidigare och inte många 

pratar om. Negative space blev intressant att undersöka eftersom den viktigaste delen av 

filmen är Theodores ensamhet och hans kamp att övervinna den, som i sin tur skapar 

funderingar kring sambandet mellan kompositionen och huvudkaraktärens emotioner. 

  

 

                                                
8 Van Leuween, T., Jewitt, T. (2001) Handbook of Visual Analysis. Sage Publications, Wiltshire. S. 13, 14 
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1.4 Analysmetod  
För att svara på frågeställningen kommer jag behöva titta på olika 

bildkompositionsmetoder, karaktärens emotioner, samt dramaturgi. De utvalda bilderna 

ur Her kommer därför analyseras med hjälp av följande metoder:  

 

• Bildkompositionsanalys 

• Emotionsteori 

• Dramaturgisk analys  

 

För att få svar på min frågeställning har jag valt ut tre bilder ur varje akt med hjälp av 

den dramaturgiska aktindelningen, där jag har lokaliserat de olika dramaturgiska 

beståndsdelarna. De bilderna som jag har valt representerar Theodores viktigaste 

emotioner i relation till handlingen: Under akt I då Theodore lever ensam, akt II där 

Theodore har träffat Samantha, och slutligen akt III där Samantha lämnar Theodore. För 

att kunna göra urvalet fastställde jag filmens dramaturgiska komponenter ur de tre olika 

akterna (se tabell på sid 7 och illustration nedan).  

 
 

 
Bild: Strukturen av tre akter (Lindqvist, s. 34) och placering av de nio utvalda bilderna (tre ur varje akt).  

Illustrationen av den dramaturgiska bilden ovan demonstrerar var de sammanlagt nio 

utvalda bilderna befinner sig i förhållande till filmens handling. De bilder jag har valt 

sker oftast efter en stor händelse eller situation i Theodores liv som visar hans 

emotionella tillstånd och hur har känner sig i det ögonblicket. Anledningen till varför jag 

inte valde bilder ur de scener då stora händelser inträffar är för att jag ville se och ge tid 
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för Theodores ärliga och genuina emotioner att synas (då han har hunnit tänka), istället 

för de emotioner som kan påverkas av situation i sig.  

 

Dramaturgin innehåller många beståndsdelar i de tre olika akterna, men jag har bara valt 

ut de största delarna som jag anser representerar huvudkaraktärens viktigaste resa från 

ensamhet till kärlek och separation från kärleken. Eftersom uppsatsen är tidsbegränsad 

har jag valt tre bilder ur varje scen för att hinna undersöka bildkompositionsmetoden 

negative space och få ett resultat från varje bild, men också för att få ett noggrannare 

resultat av karaktärens emotioner och sambandet med negative space. Jag kommer 

endast undersöka de utvalda scenerna från filmen samt scener som har en relation till 

bilderna, ej hela filmens handling. Analysen kommer därför utgå utifrån, förutom scenen 

bilden kommer från, scener som har ett samband eller en relation till de utvalda bilderna.   

 

Analysen kommer bestå av min personliga uppfattning och tolkning av de utvalda 

bilderna och kommer därför bli subjektiv. Eftersom jag är fotointresserad, studerar Film 

och TV och planerar på att bli filmfotograf i framtiden, finns det en risk för att de 

antagningar och tolkningar jag gör kanske inte stämmer överens med individer som inte 

har kunskap om bildkomposition och foto, vilket resulterar i att min tolkning kan skilja 

 Dramaturgisk handling Bild Urval av bild 

Akt I Anslag (Theodore lever ensam). 1a Theodore går hem från jobbet. 
Exposition (Theodores förutsättningar presenteras – han 
träffar Samantha).  

1b Theodore har redan träffat Samantha, de umgås 
på en nöjespark. 

Katalysator (Theodore går på en misslyckad blinddejt)   
Vändpunkt 1 (Samantha och Theodore har ”cybersex”). 1c Theodore och Samantha umgås på stranden, 

morgonen efter de har haft ”cybersex”. 
Akt II Karaktären stöter på ett problem – Samantha är inte 

mänsklig och har ingen kropp. 
  

Point of no return (Samantha bjuder över en kvinna som 
ska simulera hennes kropp, men Theodore kan inte låtsats, 
vilket skapar bråk mellan dem).  

2a Theodore sitter ensam på en mur i staden efter 
bråket om att Samantha inte är mänsklig.  

Handling (Samantha och Theodore lyckas diskutera och 
komma över problemet att Samantha inte är mänsklig). 

2b Theodore och Samantha umgås och är överens 
igen. Montage av olika platser de umgås på, b.la. 
på Theodores balkong.  

Extra vändning (Samantha avslöjar att hon umgås med 
andra operativsystem, och har gjort under en längre tid).  

2c Theodore står ensam i en skog (efter Samanthas 
avslöjande) och ser på ett avhugget träd.  

Akt III Vändpunkt 2(Samantha säger att hon älskar flera andra 
operativsystem förutom Theodore). 

3a Theodore sitter i en trappa och pratar med 
Samantha när hon avslöjar att hon älskar andra 
förutom honom. 

Klimax(Samantha berättar att hon och alla operativsystem 
ska lämna jorden, och lämnar sedan jorden). 

3b Theodore sitter ensam i sitt vardagsrum efter att 
Samantha har lämnat jorden. 

Avtoning (Samantha har lämnat jorden, Theodore hämtar 
sin granne Amy, som också mist sitt operativsystem, och 
de sörjer tillsammans).  

3c Theodore och hans granne Amy sitter på sitt 
hustak och ser ut över staden (efter att alla 
operativsystem har försvunnit).  
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sig från andra fotografer på grund av aspekter som erfarenhet och smak. Därför behöver 

mitt resultat inte vara det korrekta eller rätta resultatet, samt behöver inte andra 

fotografer få samma resultat som jag.  

 

1.4.1	Bildkompositionsanalys		

Eftersom uppsatsen huvudsakligen undersöker negative space och andra vanliga 

kompositionsmetoder negative space kan ha ett samband med är det viktigt att utreda 

och motivera vad negative space är, samt undersöka vanliga kompositionsmetoder som 

jag kan ha användning av i analyskapitlet.  

 

Bildkomposition är information som redovisas på ett kontrollerat sätt och används för att 

skapa berättande, sammanhang, och intresse för publiken. Genom att betona t.ex. 

storlek, mönster, eller ordning kan komposition ge specifik betydelse till olika ting.9 

Analysens fokus kommer ligga på kompositionsmetoden negative space, som används 

för att betona, isolera, skapa balans eller skapa oordning i delar av bilden.10 Utöver 

negative space kommer jag analysera bilden med hjälp av andra kompositionsmetoder, 

som exempelvis tredjedelsregeln, som skapar symmetri och balans,11 eller flyktpunkter 

som består av diagonala linjer som skapar illusion av djup i bilden.12 Det är viktigt att 

titta på vilken relation och kontext negative space har till andra 

bildkompositionsmetoder eftersom de tillsammans skapar och förmedlar en 

berättarform.  

 

I Perception and Imaging (2012) diskuterar Richard D. Zakia bildkompositionsmetoden 

negative space och dess funktioner, samt vad den förmedlar och hur den används. Annan 

bildkompositionslitteratur har valts med stor bredd för alla kompositionstermer, inte bara 

negative space, eftersom jag ska titta på vilka bildkompositionsmetoder som förhåller 

sig till varandra. The Visual Story (2007) kommer användas tekniskt för att se på olika 

kompositionskomponenter, sedan har jag även hittat litteratur med praktiska exempel ur 

filmer där de förklarar olika kompositionsmetoder som den teoretiska litteraturen saknar, 

                                                
9 Brown. Cinematography: Theory and Practice. s. 38 
10 Zakia. Perception and Imaging. s. 19-20 
11 Zakia, D. Richard. Page, A. David. Photographic Composition. A Visual Guide. Focal Press, Burlington, 2011. s. 
10 
12 Bowen, C. Thomson, R. Grammar of the Shot. 3dje uppl. Focal Press, Burlington, 2000, (e-bok), s. 83 
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så som Blain Browns Cinematography – Theory and Practice (2011), och Gustavo 

Mercados The Filmmaker’s Eye: Learning (and breaking) the Rules of Cinematic 

Composition (2013).  

 

1.4.2	Emotionsteori		

För att kunna definiera Theodores emotioner i de utvalda bilderna för analyskapitlet från 

varje akt kommer jag med hjälp av emotionsteorin redovisa grundläggande komponenter 

av emotioner som filmer kan innehålla (särskilt filmdrama som Her), som professorn 

Torben Grodal av film och media vid Köpenhamns universitet använder. Genom att 

fastställa vilken typ av emotion huvudkaraktären har i varje utvald bild kan jag koppla 

hans emotion till negative space och hitta ett samband mellan dem. Filmkaraktärer kan 

innehålla olika slags emotioner och därför kommer jag bara presentera de grundläggande 

emotionerna som jag har användning av i analysen. 

 

Emotionsteori handlar om hur en tittare upplever och förstår olika scener och karaktärer 

beroende på vilka känslor och situationer scenen innehåller. Torben Grodal beskriver i 

Embodied Visions (2009) att film handlar om just emotioner och förhållandet mellan 

åskådaren och karaktärerna i filmen som byggs på grundläggande känslor så som kärlek, 

komedi, skräck, sorg och emotionell konflikt.13 Hur tittaren upplever en scen bygger på 

karaktärernas framträdande, d.v.s. hur de framställs och uttrycker sig. Därefter 

bestämmer tittaren var hens fokus och ståndpunkt ligger.14  

 

Fokus i uppsatsen kommer ligga på emotionerna kärlek, sorg och emotionell konflikt 

eftersom Her är ett drama som framförallt innehåller de aspekterna. Kärlek beskrivs som 

ett gemensamt och exklusivt band mellan två individer och bygger på en känsla av 

fulländning, vilket innebär en slags pakt eller kontrakt över en relation.15 Emotionell 

konflikt handlar om en slags kamp mellan olika känslor och uttryck för karaktären, som 

kan göra att hen ignorerar eller avvisar vissa emotioner över andra.16 Sorg består 

                                                
13 Grodal, Torben. Embodied Visions. s. 18-19 
14 ibid., s. 192 
15 ibid., s. 60 
16 ibid., s. 75-77 
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framförallt av lidande från en separation som gör att karaktären måste hantera 

situationen genom olika processer (t.ex. depression, ilska eller utsläpp av känslor).17 

 

Grodals Embodied Visions är ideal litteratur eftersom den diskuterar både hur och på 

vilket sätt tittaren upplever film och karaktärer. Den innehåller även olika skildringar av 

emotioner i film som gör att jag kan applicera dem i min analysdel för att sedan kunna 

motivera huvudkaraktärens emotionella tillstånd i Her i relation till bildkompositionen.  

1.4.3	Dramaturgisk	analys	

Eftersom uppsatsens mål är att undersöka bildkompositionsmetoder i förhållande till 

dramaturgin kommer jag klargöra dramaturgins system av tre akter som bilderna i 

analyskapitlet är utvalda efter. Detta för att kunna hitta dramaturgins olika beståndsdelar 

och aktindelning i filmen Hers handling och även för att kunna lokalisera en slags 

progression av bildkompositionsmetoden negative space.  

 

Fredrik Lindqvist går igenom dramaturgins grunder och hur man skriver ett manus i Att 

skriva filmmanus (2009). Genom de tre olika akterna som dramaturgin innehåller 

kommer jag välja olika delar och scener ur varje akt med tre bilder var för att jämnt 

fördela huvudkaraktärens resa. Dramaturgin består av Akt I som innehåller anslag, en 

form av presentation av huvudkaraktären som sätter en ton för hela filmen,18 följt av Akt 

II som bl.a. innehåller en fördjupning och spänning av berättelsen,19 och avslutas med 

Akt III där jag kommer använda mig av avtoningen (en sorts andhämtning och de sista 

minuterna av filmen).20 

 

Med hjälp av de tre olika akterna kommer jag kunna hitta den dramaturgiska strukturen i 

Her för att sedan välja ut bilder ur scener med viktiga händelseförlopp för 

huvudkaraktärens känslotillstånd. Det finns mycket litteratur kring manusskrivande för 

film och TV, däremot innehåller Lindqvists litteratur en tydlig struktur och upplägg, som 

även använder sig av exempel på repliker ur filmer, som på ett konkret sätt hjälper mig 

applicera dramaturgi i uppsatsens analys. Jag kommer även ta hjälp av Timothy 

                                                
17 Grodal, Torben. Embodied Visions. s. 128 
18 Lindqvist, Fredrik. Att skriva filmmanus. Konsten och hantverket – en praktisk handbok. Adastra Media, 
Stockholm, 2009. s. 34 
19 Lindqvist Att skriva filmmanus. s. 42, 44 
20 ibid., s. 55 
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Corrigan och Patricia Whites The Film Experience – An Introduction (2012) för att 

förklara att andra sorters dramaturgiska narrativ och berättelseformer finns inuti den 

dramaturgiska kurvan. 

 

1.5 Avgränsning   
Uppsatsens syfte är att undersöka negative space som bildkompositionsmetod och vad 

den innebär för tolkningen av huvudkaraktären i samband med huvudkaraktärens 

emotioner. Jag kommer bara titta på de bildkompositionsmetoder som mina utvalda 

bilder består av för att effektivt hitta ett samband och dra slutsatser genom att utgå från 

negative space. Jag kommer endast ta med de vanligaste bildkompositionsmetoderna 

som jag anser är relevanta för min analys. Fastän jag kommer att diskutera aspekter som 

färg, scenografi eller bildspråk (beroende på bildval) kommer jag inte göra djupa 

bedömningar av de aspekterna eftersom de i sig kan ha egen struktur, mönster och syfte 

till hur karaktären framställs.  

 

1.6 Metodkritik  
Syften med uppsatsen är att ta reda på om kompositionen negative space har ett samband 

till karaktärens emotionella tillstånd, d.v.s. att se om bilden är komponerad utifrån den 

dramaturgiska situationen som karaktären befinner sig i, i just de utvalda scenerna. Olika 

scener kan innehålla olika bilder med olika syften, där bilderna kan ha olika funktioner 

mellan varandra. Mina urval av bilder kan därför nödvändigtvis inte kunna definiera en 

scen i sin helhet, utan bara en aspekt av den. Faktumet att jag bara tittar på nio olika 

delar av filmen gör heller inte att jag kan dra slutsatser från filmens komposition som 

helhet, utan enbart de scenerna och bilderna i mina urval.   

 

Många bilder innehåller även kameraåkningar som skapar förändringar i bildens utsnitt 

och kan ha en speciell funktion till hur bilden upplevs. De bilder jag analyserar fungerar 

som stillbilder i uppsatsen och kameraåkningar (som kan påverka intrycket eller 

budskapet av en bild) kommer inte diskuteras eftersom jag tittar på huvudkaraktärens 

emotioner i just ett ögonblick. Skulle jag valt att analysera kameraåkningar hade jag 

behövt analysera fler delar av både bildkompositionen och huvudkaraktärens emotioner 

(som kan förändras i en scen) i en bild och hade inte fått plats för nio bilder och därmed 

ett specifikt resultat.  
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2. Teori & tidigare forskning  
2.1 Bildkomposition 

2.1.2	Negative	space		

Bildkompositionsmetoden negative space är området eller ytan i en bild som ögat i 

första hand inte fokuserar på, och betonar också förhållandet mellan form, tomhet eller 

subjekt.21 Ytan (negative space) skapas när ett subjekt (positive space) placeras i det, och 

subjektet blir definierat av ytan omkring.22 Proportionerna av negative och positive 

space förändras (beroende på bilden), 

ibland mer eller mindre estetiskt 

tilltalande.23 

 

Olika tekniker av negative space kan 

ha olika budskap och resultat. Genom 

fördelning kan kompositionen 

användas på olika sätt. Jämn 

distribution (närmare centrum) av subjektet kan neutralisera bilden och göra den mer 

symmetrisk, som gör att bilden kan upplevas som statisk, lugn eller formell. 

Centerperspektivet är inte nödvändigtvis alltid intressant för ögat pga. symmetrin.24 

 

 
Bild: Exempel på subjektet närmare bildens centrum, jämfört med subjektet utanför bildens centrum. 

 

Jämn mängd av yta och subjekt kan skapa balans och harmoni i bilden. För mycket yta 

gör att subjektet känns obetydligt, vilse eller oväsentligt, medan för lite yta kan göra 
                                                
21 Zakia. Perception and Imaging. s. 18-19 
22 ibid., s. 19 
23 ibid., s. 21 
24 ibid., s. 21 

Bild: Exempel på negative- och positive space. 
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subjektet besvärlig och trångt. Harmonisk balans mellan subjektet och ytan är oftast inte 

önskvärt eftersom olika proportioner kan ge mer intressanta och varierade resultat. 

Större användning av yta kan få subjektet att stå ut, men desto större subjektet är desto 

mer aktiveras positive space och kan till slut dominera bilden helt. När subjektet är litet 

dominerar negative space eftersom ytan är stor, och oftast vänds uppmärksamheten till 

subjektet som är isolerat av ytan omkring. I andra tillfällen kan man medvetet göra 

negative space mindre eller större för att uppnå olika resultat och känslor.25  

 

 
Bild: Exempel på när positive- och negative space konkurrerar som subjekt. 

Negative space är mest visuellt effektfullt när den har en speciell eller intressant form 

som då kallas för aktiverat eller avaktiverat. Om ytan är aktiverad kan den uppfattas som 

subjektet vilket gör att negative och positive space ”tävlar” om uppmärksamhet. 

Negative space kan antigen vara ytan eller subjektet som gör att ögat växlar mellan dem, 

som i sin tur kan skapa spänning, rörelse eller konkurrens mellan subjektet och ytan.26  

                                                
25 Zakia. Perception and Imaging. s. 22 
26 ibid., s. 19, 21 

Bild: Exempel på illustration utan definierat negative eller positive 
space (från bilden längre upp). 
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Ytans placering har också stor påverkan på hur bilden och kompositionen upplevs och 

kan skapa rörelse och riktning som kan komplimentera eller ge kontrast till objektet. Yta 

på bildens nedre del skapar en ”upp” känsla och blicken leds uppåt, medan yta på den 

övre delen betonar en ”ned” känsla. Yta på vänster sida leder blicken till höger och vice 

versa.27  

 

Beroende på hur negative space är placerat kan den skapa olika emotionella reaktioner 

och känslor. Mycket yta kan föreslå ensamhet, frånvaro, överflöd, öppenhet, 

ofruktsamhet, väldighet, tystnad, lugn, sällsynthet, kvalitet, eller generositet (etc.).28 

 

2.1.3	Geometri		

Den vanligaste bildkompositionsmetoden är tredjedelsregeln där bilden är horisontellt 

och vertikalt indelad i tre olika ”stolpar” som tillsammans skapar nio rutor. I sin tur 

skapar de nio rutorna fyra punkter i mitten av bilden där de möts, vilket är 

fokuspunkterna för kompositionen. Placering av objekt av valfria fyra punkter skapar en 

balanserad bildkomposition, men hjälper också till vid placering av horisonten.29  

 

Centrering skapar visuell balans och symmetri i bilden, medan placering utanför 

centrum kan skapa mer intresse och plats för objektet än ett centrerat perspektiv.30 En 

led-linje eller s-kurva leder ögats uppmärksamhet längs linjen där bilden kan redovisa 

eller avslöja olika objekt eller intressepunkter längs vägen, men kan även leda ögat till 

en specifik punkt. Det kan exempelvis vara en väg.31  

 

Horisontlinjen kan placeras på olika höjd i bilden som i olika fall kan leda ögat rakt 

fram, ner eller upp (beroende på horisontens placering).32 Horisonten hjälper betraktaren 

att behålla en uppfattning om rumsförhållandet inom bildens ram.33 Linjer som inte är 

                                                
27 Zakia. Perception and Imaging. s. 23 
28 ibid., s. 23 
29 Zakia, D. Richard. Page, A. David. Photographic Composition. A Visual Guide. Focal Press, Burlington, 2011. s. 
10 
30 Zakia & Page. Photographic Composition. s. 17-19 
31 ibid., s. 20-22 
32 ibid., s. 35-37 
33 Bowen, C. Thomson, R. Grammar of the Shot. 3dje uppl. Focal Press, Burlington, 2000, (e-bok), s. 79 
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horisontellt placerade (diagonaler) eller tiltade kan skapa visuell obalans eller spänning i 

bilden,34 medan vertikala linjer kan ”stänga in” luft eller rymd.35  

 

Så kallade flyktpunkter består av horisontella linjer och diagonaler som sträcker sig mot 

horisonten där de tillsammans skapar en fokuspunkt och illusionen av djup i bilden.36 

Linjerna attraherar ögat i dess riktning mot punkter som oftast leder till horisonten, men 

kan också vara horisontella eller vertikala, som styr uppmärksamheten till en specifik 

punkt eller plats.3738 Flyktpunkter kan bestå av vägar, väggar, byggnader, rum osv. Desto 

fler flyktpunkter en bild har, desto djupare illusion får bilden.39  

 
2.2 Filmfoto 

2.2.2	Kameravinklar	

Kamerans vinkel spelar roll på hur publiken upplever känslan i bilden och kan användas 

för att manipulera relationen till objektet genom tre olika vinklar: ögon-nivå, låg- och 

hög vinkel. Den vanligaste vinkeln är placerad i jämlikhet med ögon-nivå, den vi är mest 

vana vid. En låg vinkel är placerad under ögon-nivå som gör att publiken ser upp på 

objektet. Den låga vinkeln kan användas för att bl.a. visa makt, självförtroende, eller 

kontroll.40 I den höga vinkeln är kameran placerad ovan ögon-nivå och publiken ser 

istället ner på objektet där vinkeln bl.a. kan antyda maktlöshet, svaghet, eller passivitet.41  

 

För att uppnå en känslosam effekt genom de olika kameravinklarna behöver kameran 

oftast inte vara på en tydlig låg, hög eller jämlik nivå. En placering som är något högre 

eller lägre än ögonhöjd kan fortfarande få en dynamisk effekt och intryck för publikens 

perception42 eftersom ögat väldigt snabbt märker förändringar på det horisontella 

planet.43  

 

                                                
34 Zakia. Perception and Imaging. s. 230-231 
35 Block. The Visual Story. s. 79 
36 *Alla diagonaler i en bild behöver inte leda till flyktpunkter. 
37 Bowen & Thomson. Grammar of the Shot. s. 83 
38 Block. The Visual Story. s. 17 
39 ibid., s. 26-27 
40 ibid., s. 9 
41 Mercado. The Filmmaker’s Eye. s. 9 
42 ibid., s. 9 
43 Brown. Cinematography: Theory and Practice. s. 66 
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2.2.3	Skärpedjup		

När fotografer talar om skärpedjup menar de utrymmet i bilden som är skarp eller 

oskarp. Kort skärpedjup innebär att fokus ligger på en plats och resten av bilden är i 

oskärpa, medan långt skärpedjup innebär att den större delen av bilden är skarp. Ju 

längre skärpedjup desto mer fokus innehåller bilden, vice versa för kort skärpedjup. 

Skärpedjupet påverkas och förändras med hjälp av bländartal (ljusinsläpp) av linsen 

samt linsens brännvidd. Desto lägre bländartal desto mer oskärpa. Kamerans brännvidd  

påverkar också skärpedjupet: ju närmare avstånd ett objekt har till linsen, desto mer 

oskärpa i bakgrunden.44 Linser som har ett lågt bländartal kallas fast lenses eftersom de 

har ett brett omfång för ljusinsläpp, så som f1.4 eller f1.8.45  Kort skärpedjup används 

för att isolera objekt och detaljer och leder publikens uppmärksamhet till en specifik 

plats. Långt skärpedjup ger hela bilden skärpa och fokuserar på omgivningen.46  

 
 
 
2.3 Dramaturgi  
De flesta filmer innehåller ett klassisk linjärt kronologiskt narrativ av ett manus, indelat i 

tre olika akter, som fungerar som en slags struktur.47 Akt I presenterar en situation och 

konflikt, Akt II en fördjupning, och Akt III en klimax samt upplösning av konflikten.48 

Det finns också andra narrativ som filmer berättar genom, som t.ex. det allvetande 

narrativet som känner till all information i filmen (t.ex. en karaktärs sanning om livet), 

eller det begränsade narrativet som organiserar sina berättelser utifrån en eller två 

karaktärer.49 Ett narrativ kan även följa olika tidsstrukturer, som exempelvis linjär 

berättelse med ett kronologiskt mönster av ett händelseförlopp.50 Eftersom uppsatsens 

analyskapitel baseras på indelningen av de tre olika akterna och dess innehåll kommer 

uppsatsen bara ta upp dramaturgins tre akter och dess grundläggande beståndsdelar.  

                                                
44 Mercado. The Filmmaker’s Eye. s. 15 
45 ibid., s. 13 
46 ibid., s. 15 
47 Corrigan T., White, P. (2012). The Film Experience – An Introduction.3dje uppl. Bedford/St. Martin’s, Boston 
& New York. (e-bok) S. 247 
48 Lindqvist, Att skriva filmmanus. s. 34 
49 Corrigan T., White, P. (2012). The Film Experience – An Introduction. s. 241 
50 ibid., s. 232, 234 
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2.3.1	Akt	I	

Den första akten börjar med ett anslag, en presentation av filmen, som sätter tonen för 

filmens handling, känsla och genre.51 Efter anslaget fortsätter expositionen; en 

redovisning och fakta av karaktärens förutsättningar som skildrar huvudkaraktärens 

personlighet, livssituation, och förhållanden. I expositionen presenteras också ett 

problem eller huvudkonflikt, oftast något som karaktären brottas med eller har svårt 

för.52 Direkt efter expositionen redovisas en katalysator, en situation eller händelse som 

förändrar karaktären, eller ger förutsättningar som gör att karaktären måste kämpa för 

något.53 Den första akten avslutas med vändpunkt 1, ett dramatiskt event som vänder på 

huvudkaraktärens liv upp och ner, som är en övergång till Akt II.54  

 

2.3.2	Akt	II	

I Akt II börjar huvudkaraktären kämpa för att nå sitt mål. Genom olika problem, svåra 

situationer och vägspärrar tampas karaktären med strävan efter att lösa konflikten som 

har uppstått.55 Längre fram ökar trycket för karaktären som gör att hen måste samla och 

redovisa nya krafter för att fortsätta kämpa.56 Handlingen ökar trycket ännu mer när 

point of no return introduceras (oftast i mitten av Akt II); en händelse eller situation som 

styrker hur viktigt målet är och skapar ingen återvändo – karaktären måste fortsätta 

under de nya förutsättningarna. Point of no return kan anses som en slags vändpunkt för 

att driva huvudkaraktären framåt.57 Akt II kan även innehålla fler vändpunkter (så som 

problem eller andra situationer) som driver karaktären, hens mål och berättelsen 

framåt.58  

 

Vändpunkt 2 markerar övergången till den tredje akten med uppgiften att skicka filmens 

handling i en till ny vändning som illustrerar huvudkaraktärens kamp av det livsviktiga 

problemet som har uppstått.59 

 

                                                
51 Lindqvist, Att skriva filmmanus. s. 34-36 
52 ibid., s. 37 
53 ibid., s. 40 
54 ibid., s. 40, 42 
55 ibid., s. 42 
56 ibid., s. 46 
57 ibid., s. 51-52 
58 ibid., s. 52 
59 ibid., s. 52-53 
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2.3.3	Akt	III	

Den sista akten består av ett hastigt tempo av oundvikliga situationer som 

huvudkaraktären brottas med för att nå sitt mål. Den tredje akten äger oftast rum under 

en kortare tid (t.ex. en timme) än akt II och akt III (som kan utspela sig över månader 

eller år).60 Akt III motiveras av det mest avgörande momentet för handlingen: filmens 

klimax. Det är till klimaxen alla vändpunkter och problem leder till. Huvudkaraktären 

har en sista kamp för att nå sitt slutgiltiga mål och lösa konflikten hen har brottats med 

genom filmens gång.61 Filmen avslutas med en avtoning som beskriver vad som händer 

efter karaktärens kamp och drar ner tempot så att publiken kan känna lugn och ro.62  

 
 
2.4 Emotionsteori  
Torben Grodal beskriver film som projektioner av erfarenheter och förkroppsliga sinnen 

som involverar många olika nivåer och komponenter. De grundläggande funktionerna 

innehåller kroppsspråket och dess uttryck; såsom kärlek, ilska, eller sorg, och är 

biologiskt inskrivna, som därför är en viktig helhet inom filmmediet.63  

 

Olika filmteorier om emotion tyder på att tittaren upplever film som åskådare genom en 

respons av karaktärens handlingar. När vi ser på fiktion är våra emotioner som betraktare 

motiverade av fiktion, men inte lika deltagarens, d.v.s. förvandlar vi oss inte till 

karaktärens emotioner eller mål. Människors existerande dispositioner och värderingar 

appliceras till uppfattningen av olika situationer och händelser som film innehåller.64  

 

Grodal menar att det vi är uppmärksamma på i film har att göra med relevansen och 

framträdandet av den visuella informationen i relation till värderingar och mål som 

skildras i en scen. Om en film skildrar en karaktär vars mål vi delar resulterar vår 

mentala och kroppsliga aktivering med hjälp av framträdandet av den karaktären. 

Tittaren använder sig av scenens tillgängliga visuella information för att bestämma sitt 

fokus eller bekymmer.65  

                                                
60 Lindqvist Att skriva filmmanus.  s. 53 
61 ibid., s. 54 
62 ibid., s. 55 
63 Grodal. Embodied Visions. s. 18-19 
64 ibid., s. 181 
65 ibid., s. 192 
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2.4.1	Filmers	olika	emotioner 

Kärlek  

Grodal beskriver den grundläggande definitionen av romantik och kärlek i film som en 

emotion som motiverar en individ att etablera och behålla ett exklusivt och gemensamt 

förhållande med en annan individ. Så länge kärleken varar fortsätter förhållandet 

permanent, till och med bortom döden. Den centrala definitionen för kärlek är att två 

individer formar ett starkt och enastående band, och borde vara även om de originella 

förhållandena förändras.66 Kärlek bygger på fulländning, som innebär en emotionell 

anslutning och lojalitet för just en specifik individ.67  

 

Skapandet av en kärleksband ska inte vara påtvingat utan baserat på gemensamt 

samtycke och medgivande (som har en stor roll i romantiska filmer). Kärlek i film 

skildras många gånger som så oövervinnligt och maktfullt att döden av en älskare kan 

resultera i självmord för den andre, vilket i sin tur bevisar kärleksbandets fulländning.68  

 

Att etablera ett kärleksband är en komplicerad strävan och kan i vissa fall misslyckas att 

skapa fulländning. En sådan typ av band är oftast etablerat i samband med ett outsagt 

sammanhang, där en eller båda individerna väljer mellan olika ”preferenser” (d.v.s. 

andra människor de är attraherade av).  Processen av jämförelse och urval går emot 

skapandet av ett kärleksband och innebär att om processen fortsätter efter att ett band är 

etablerat kommer förhållandet troligtvis avslutas när en av individerna ångrar sig eller 

väljer någon annan individ.69  

 

 

Emotionell konflikt  

Styrkan av emotioner är lika med graden av hur grundläggande de är och har ett 

samband till psykologen Abraham Maslows pyramid av mänskliga behov, såsom sömn, 

mat, säkerhet, självförverkligande och kärlek. Däremot får pyramiden mindre värde när 

individen får en annan motiverande kraft så som emotionella prioriteringar över 

                                                
66 Grodal. Embodied Visions. s. 58-59 
67 ibid., s. 60 
68 ibid., s. 61 
69 ibid., s. 70 
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mänskliga behov, som ofta syns tydligt på film, som i t.ex. Die Hard när 

huvudkaraktären riskerar sin säkerhet för att rädda livet på sin fru.70  

 

Eftersom människor upplever emotionella konflikter kan en person välja en emotion och 

avvisa en annan. Den processen avlägsnar uppmärksamhet och fokus från den avvisade 

emotionen och kan leda till undertryckande av en emotionell impuls. Filmdrama skildrar 

oftast karaktärers färd genom två eller flera likvärdiga och kraftfulla emotionella 

konflikter, som exempelvis förbud att döda gentemot etisk/moral skyldighet (t.ex. 

försvar av familj).71  

 

Sorg 

Sorg är en negativ emotion som är kopplad till separation, vilket är motsatsen till 

positiva emotioner relaterade till förhållanden. Det finns två grundläggande faser i 

separation. Den första innebär uttryck av nöd eller sorg, riktat mot att dra 

uppmärksamhet av vårdaren, t.ex. som när barn gråter. Den andra fasen består av 

”avaktivering”, med periodiska emotionella uttryck av separation (t.ex. gråtande), och 

funktionerar som energisparande eftersom individen förbereder sig för att överleva i 

isolation från vårdaren.72 De olika faserna gör det möjligt att urskilja antigen en aktiv 

form av separationssmärta (som kan vara i formerna av ilska, sorg eller utsläpp av 

separations-rop) eller en passiv form av en separationsreaktion (så som dysterhet eller 

depression).73  

 

 

 

 

 

                                                
70 Grodal. Embodied Visions. s. 75-76 
71 ibid., s. 77 
72 ibid., s. 126 
73 ibid., s. 127 
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3. Resultat & Analys  
3.2 Akt I 

3.2.1	Bild	1A			

Den första bilden ur akt I är från en scen ur filmens anslag som föreställer 

huvudkaraktären Theodore när han går hem från jobbet. Just denna bild sätter tonen för 

Theodores livssituation och demonstrerar han ensamhet och likgiltighet eftersom han 

befinner sig runt människor men ändå lyckas se ensam, isolerad och osynlig ut.  

 

Bild 1a är en helbild, även om hela karaktärens kropp inte syns i bild. Fokus ligger på 

både Theodore och skyskraporna i bakgrunden vilket skapar långt skärpedjup. Kameran 

är placerad på en horisontell plan, dock är kamerapositionen något högre än ögonnivå 

som gör att Theodore upplevs mindre än vad han är. Även hans avklippta kropp och 

hans placering på den lägre delen av bilden bidrar med känslan av förminskning.  

 

Subjektet och positive space i bilden är själva huvudkaraktären, Theodore, men också 

människorna runt omkring och skyskraporna. Den ljusa ytan mellan skyskraporna 

definieras som negative space, men skyskraporna kan också ingå i negative space 

eftersom bägge har samma gråa nyans som gör att de ses som en och samma yta. Dock 

är skyskraporna som är nära bildens ramar (både vänster och höger sida) del av positive 

space med sina mörkgråa nyanser. Negative space får Theodore att se obetydlig ut: han 

smälter in i folkmassorna och syns inte, fastän han är den ende klädd i en röd jacka.  

Bild 1A (Her, 2013, 0:04:01. Skärmdump) 
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Positive space är placerat på bildens lägsta del, där huvudkaraktären uppmärksammas 

mest med sin röda jacka. Beroende på vilken individ som är viktigast går det att känna 

igen olika subjekt från helheten av positive space, vilket i detta fall är Theodore med 

tanke på den röda jackan, samt vår kännedom om vem han är. Theodore är placerad 

närmare bildens centrum som skapar symmetri och balans i bilden.  

 

Det intressanta är placeringen av skyskraporna och därmed negative space: de är 

placerade med himmel ovanifrån som bidrar med en öppen känsla. Det är luften ovan 

och mellan skyskraporna som gör att både himlen och skyskraporna ses som en enda yta. 

Hade byggnaderna tagit upp mer plats i bilden och därmed avlägsnat luften ovanför dem 

hade skyskraporna istället varit en del av positive space, och Theodore hade känts 

instängd på grund av de intensiva husen (vilket kan senare blir eftersom bilden 

innehåller en kameraåkning).  Ytan av negative space och skyskrapornas vertikala linjer 

hjälper leda blicken mot positive space och huvudkaraktären. Effekten skapas tack vare 

negative space i mitten av bilden eftersom skyskraporna på höger och vänster sida av 

bildens kanter stänger in luften och gör att bilden behåller sin uppmärksamhet inuti 

bildens ramar.  

 

Theodore ser ensam och obetydlig ut i relation till de massiva byggnaderna som omger 

honom. Men han verkar samtidigt helt oberörd och van vid det: han lägger inte märke till 

omgivningen. Det är nästan som att han inte har en relation till staden han bor i. 

Theodore ser inte nödvändigtvis ledsen eller sorgsen ut, även om omgivningen kan 

associeras som kall och industriell. Han utstrålar snarare en passiv energi: han är isolerad 

av sina armar som han håller i kors och tittar bara rakt ner, medan alla andra tittar rakt 

fram och har sina händer fria. Intrycket av bilden är balanserad och lugn, även om 

kontrasten av hur liten Theodore ser ut förmedlas väldigt tydligt.   
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3.2.2	Bild	1B	

Den andra bilden (bild 1B) ur akt I är från expositionen där huvudkaraktären och 

operativsystemet Samantha redan har träffats. Theodore är nedstämd över sin exfru (de 

har inte skilts ännu) och han diskuterar med Samantha om skilsmässan. Bilden är tagen 

ur scenen som kommer efter deras diskussion. Samantha tar Theodore på en ”utflykt” till 

en nöjespark och guidar runt honom med ögonen stängda. Bilden föreställer en 

snurrandes Theodore runt en massa nöjes-attraktioner och människor som går förbi. Jag 

valde den bilden eftersom det är första gången Theodore och Samantha går längre än sin 

vardagliga relation, som att sortera Theodores mail och diskutera hans schema. 

Samantha försöker uppmuntra honom vilket gör scenen viktig eftersom Theodore saknar 

nära vänskapsrelationer.   

 

Bilden föreställer huvudkaraktären som snurrar runt med sin mobil/kontakt-modul som 

han pratar med Samantha genom. Utsnittet är en halvbild och har ett relativt kort 

skärpedjup. Samt är bilden fotad i ögonnivå där Theodore är centrerad och förblir statisk 

medan den suddiga omgivningen snurrar runt honom.  

 

Huvudkaraktären är subjektet i bilden eftersom han snurrar och omgivningen blir suddig. 

Negative space blir då ytan bakom honom (nöjesfältstånden och människorna). Bilden 

har mycket luft och utrymme för karaktären att röra sig på och skapar en balanserad 

illusion eftersom subjektet är balanserat och andra objekt som befinner sig i negative 

space (t.ex. människor, tält och stånd) inte tar över uppmärksamheten. Subjektet får 

Bild 1B (Her, 2013, 0:29:25. Skärmdump) 
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utrymme men försvinner eller överväldigas inte av utrymmet. Bilden får andas eftersom 

det inte finns för många objekt eller tydliga linjer i bakgrunden. 

 

Theodore smälter in i omgivningen och ler och ser lycklig ut. Det är en av de första 

viktigaste händelserna för honom och Samantha eftersom hon visar att hon bryr sig om 

honom. De håller på att etablera en vänskap och starka band till varandra.  

 

Tanken med bilden kan vara att Samantha i just det specifika ögonblicket är ”centrum” 

av hans värld. Allting annat är suddigt förutom Theodore och Samantha. Hon leder 

honom genom sina ögon och visar honom platser på sitt egna speciella sätt. Theodore är 

mer positivt mottaglig till Samanthas sällskap och vänskap eftersom han saknar den 

typen av relation i sitt liv.  

 

3.2.3	Bild	1C	

Den tredje bilden ur akt I kommer direkt efter den första vändpunkten (Theodore och 

Samantha har haft cybersex) och föreställer Theodore som är på väg till stranden för att 

umgås med Samantha. Hon har tröstat honom efter hans misslyckade blinddejt kvällen 

innan och erkänner att hon har känslor för Theodore, vilket är därför de har cybersex. 

Dagen efter umgås Theodore och Samantha och går runt i staden och på stranden som 

bilden är tagen från. Theodore har precis sprungit ut ur tunnelbanan där han har fånat sig 

och haft kul, och stannar vid en mur som har utsikt över stranden och människorna på 

den.  

 

Bild 1C (Her, 2013, 0:46:44. Skärmdump) 
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Subjektet (Theodore) är placerat mellan murens två diagonala linjer, som gör att ögat 

leds in mot Theodore och blir huvuddelen i bilden, men även strandens och horisontens 

flyktpunkter leder till Theodore eftersom de möts bakom hans huvud. Alla linjer leder 

tydligt mot subjektet, som är placerat på en relativt liten tredjedel av bilden. Negative 

space är både stranden och himlen i bilden eftersom skärpedjupet är relativt kort och 

bilden saknar ramar som gör att utrymmet inte begränsas och får en känsla av 

fortsättning även utanför ramarna.   

 

Negative space innehåller en stor del yta och tomrum, men överträder och förminskar 

inte subjektet eftersom alla linjer är komponerade för att sätta objektet i fokus. Den höga 

horisonten och något låga kameravinkeln (precis under ögonnivå) bidrar till att objektet 

ser något större ut. Relationen mellan negative space och diagonalerna balanserar bilden 

och får känslan av att objektet är nära, även om det är en halvbild och subjektet tar upp 

en liten del av bilden.  

 

Emotionen i denna bild tyder på att Theodore är lycklig och glad. Han har precis 

sprungit upp, full av energi, till denna utsiktsplats och står och tittar ut över stranden och 

havet. Istället för att gå hem från jobbet, som Theodore brukar, har han kommit till 

stranden med Samantha, en plats där han känner sig lycklig. Det är början på kärleken i 

deras förhållande och stranden skildrar det på ett vackert och romantiskt sätt. Eftersom 

bilden är en halvbild kommer vi också närmare Theodores konversation med Samantha 

och Samantha själv som aldrig officiellt ”syns” i bild.  

 

3.2.4	Sammanfattning	

Den första akten skildrar Theodore från en ensam författare till en lycklig man. Han går 

från att leva ett stillastående och passivt liv till en överraskande vänskap med utflykter 

och romantik. Kärlek och relationer är något Theodore har längtat efter och Samantha är 

den perfekta ”människan”, även om hon är ett operativsystem, som idealiserar hans 

drömmar. I anslaget används mycket luft och tomrum i bildkompositionen som isolerar 

och krymper huvudkaraktären, men som också har en balans och ro. Ensamheten är 

något Theodore är van vid och han ifrågasätter inte sitt liv. Negative space i samband 

med placeringen av huvudkaraktären bidrar därför med ett tydligt budskap om att 

Theodore är liten och varken syns eller känner sig hemma i relation till sin omgivning. 
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När Theodore träffar Samantha och de lär känna varandra 

blir inte bara Theodore livfullare, men också bilderna blir 

tätare. När han är med Samantha ser han inte liten eller 

betydelselös ut, utan blir bildens uppmärksamhet. Han 

passar in i sin omgivning där bildkompositionen alltid 

leder ögat till Theodore och inte från. Negative space i 

halvbilderna demonstrerar hans balanserade tillvaro och 

tillhörighet till sitt sinnestånd och sin omgivning som är 

skapade tack vare Samanthas vänskap. 

 

 

 

 

3.3 Akt II 

3.3.1	Bild	2A	

Den första bilden ur akt II kommer från scenen efter filmens point of no return där 

Samantha har bjudit över en kvinna som ska simulera Samanthas kropp. Theodore 

misslyckas att föreställa sig den okända kvinnan som Samantha kropp och ber kvinnan 

ge sig av, vilket skapar ett bråk mellan Theodore och Samantha där ett konkret problem 

uppenbarar sig plötsligt – Samantha är bara ett operativsystem och inget mer än en röst: 

Bild: Akt I, Her, 2013 

Bild 2A (Her, 2013, 1:24:24, Skärmdump) 
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hon är inte mänsklig. Theodores uttalande tar henne med en överraskning och hon ber 

om en paus och tid för att tänka. Bilden kommer från scenen efter deras bråk som 

föreställer en ensam Theodore sittandes på en mur med massvis med tv-skärmar bakom 

sig som visualiserar en uggla (som rör sig i slowmotion). Theodore syns inte och 

uppmärksammas inte av de människor som rör sig förbi honom, och den hotfulla ugglan 

med de vassa klorna i bakgrunden gör att han associeras som ett offer.   

 

Bilden är en extrem helbild, eller till och med en miljöbild, där Theodore sitter 

centrerad. Den är ganska platt och har inte mycket dimension, d.v.s. bilden använder sig 

inte av många plan och det saknas flyktpunkter. Uppmärksamheten dras direkt till den 

inramade ugglan i mitten av bilden som också är det ljusaste partiet i bilden.  
 

Huvudkaraktären har nästan likadana kläder som människorna som går förbi, vilket gör 

att han inte syns så bra, och smälter därför in i bakgrunden. Muren Theodore sitter på 

blir en låg horisont som är placerad på den lägsta tredjedelshorisonten av bilden.  

 
Den låga horisonten gör att utrymmet över den upplevs stort och tomt. I denna bild är 

positive space tv-skärmarna med ugglan på, men huvudsakligen den största skärmen i 

mitten av bilden. Theodore blir ett sekundärt subjekt eftersom ugglan tar mest 

uppmärksamhet, följt av de människorna som går förbi som även kan ses som ett tredje 

subjekt eller som en del av det sekundära positive space. Negative space är därför 

utrymmet runtom skärmarna, människorna och huvudkaraktären.  

 

Det omfattande utrymmet och luften runt huvudkaraktären överväldigar och får honom 

att se betydelselös ut. Negative space har en stor roll här för att krympa och isolera 

objektet, men den centrala bildkompositionsmetoden är centreringen och metaforen av 

ugglan.  

 

I dramaturgins point of no return kan Theodore emotionellt inte hantera faktumet att en 

helt okänd kvinna ska simulera Samanthas kropp, vilket leder till att kvinnan ger sig av, 

som startar en konflikt mellan Samantha och Theodore. Han kan helt enkelt inte låtsas 

att det är hon vilket gör honom förvirrad och ledsen över att han misslyckas att få 

Samanthas idé att fungera. Deras förhållande saknar den typ av kärlek som närhet ger. 
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Istället blir Theodore irriterad på Samantha över att hon faktiskt inte är mänsklig och 

startar en ny konflikt, vilket gör att Samantha behöver en paus. Vad Theodore känner i 

denna bild är sorg och en slags emotionell konflikt över att han inte kan tillfredsställa 

den han älskar, och den han älskar inte kan tillfredsställa honom. Den tillfälliga 

separeringen från Samantha gör att han känner sig uppgiven, ensam och nere. Ugglan 

symboliserar därför hans emotionella tillstånd att känna sig som ett byte i den 

situationen, men även i den värld han lever i. Theodore tycks inte kunna starta ett 

förhållande med en riktig människa, hålla kontakten med sin fru, och knappt hantera och 

behålla det förhållandet han har med ett operativsystem. Han känner sig som ett 

misslyckande.  

 

3.3.2	Bild	2B	

Den andra bilden ur akt II kommer från ett montage där Theodore och Samantha är sams 

igen. Filmen visar olika scener från när de umgås: de promenerar, pratar, skrattar och har 

det trevlig ihop. Bild 2B föreställer Theodore som står på sin balkong och ser ut över de 

vackra skyskraporna på kvällen. Han skrattar och ser lycklig ut. Detta val av bild är 

viktig i relation till staden och hur Theodore ser på den, men också att han faktiskt ser 

staden. Han är i samma nivå och höjd som alla byggnader och inte liten och obetydlig 

som han är när han är sårbar.  

 

 

Bild 2B (Her, 2013, 1:31:01. Skärmdump) 
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Bilden är en halvbild (som senare blir en närbild pga. en kameraåkning) där karaktären 

är centrerad och skärpedjupet är kort. Med hjälp av det korta skärpedjupet får bilden en 

mjuk effekt av den suddiga staden i bakgrunden.  
 1 

De vertikala linjerna som skyskraporna består av är inte lika skarpa och tydliga som de 

hade blivit om skärpedjupet hade varit längre. Kameravinkeln är en bit över ögonnivå, 

men karaktären är placerad så att han har mycket luft ovanför huvudet som gör att bilden 

inte känns trång. Den större delen av bilden består av negative space (den suddiga 

staden), d.v.s. mycket utrymme runtom subjektet (Theodore) och gör att bilden får 

andas. Karaktären upplevs inte ensam eller förminskad, som negative space kan skapa, 

eftersom bakgrunden består av byggnader i olika storlek som skapar ett mönster och 

struktur. Den strukturen gör att objektet stängs in och behåller sin plats i bilden utan att 

bli inträngd.  

 

Staden skapar en känsla av samhörighet mellan subjektet och negative space och 

relationen mellan dem är symmetriskt och balanserat. I och med centreringen och det 

korta skärpedjupet ligger uppmärksamheten på Theodore direkt och ögat behöver inte 

anstränga dig för att leta efter subjektet. Tack vare att delar av himmeln syns mellan 

skyskraporna gör att bilden får djup och mer luft, något som inte hade fungerat om 

objektet befann sig på ett lägre plan utan att ha en låg kameravinkel, t.ex. på gatan.  

 

Det kärleksfulla bandet som Samantha och Theodore delar här är starkare än någonsin. 

De har överkommit sitt första betydelsefulla argument som visar att de båda är 

engagerade i förhållandet. Det är också första gången i filmen som Theodore befinner 

sig på sin egen balkong verkligen tittar ut över staden, något han vanligtvis knappt ser. 

Ju positivare och lyckligare han är, desto mer är han medveten om sin omgivning. 

Bilden tyder också på att Theodore befinner sig i sin egen värld: staden är suddig och 

bara han är i fokus. Vanligtvis är Theodore och staden skarpa i relation till varandra, 

vilket gör att Theodore smälter in, men här är just han i fokus, d.v.s. har han kontrollen 

över sitt liv.  
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3.3.3	Bild	2C	

Den tredje bilden ur akt II (bild 2C) kommer från en dramatisk vändning under 

Theodore och Samanthas semester i en stuga när Samantha plötsligt avslöjar att hon 

umgås och pratar med andra operativsystem samtidigt som umgås med Theodore.  

Bilden föreställer Theodore ensam i skogen som står och tittar på ett avhugget träd och 

är tagen från scenen efter deras samtal och illustrerar Theodores emotionella tillstånd: 

han står mitt i en skog med ett flertal träd runtomkring, men har sin uppmärksamhet på 

det enda avhuggna trädet. Theodore känner sig ensam och obetydlig igen där skogen kan 

symbolisera alla operativsystem Samantha hellre umgås med, medan Theodore är en 

avbruten och sliten trädstam.  

 

Bild 2C är en helbild med långt skärpedjup där subjektet är placerat på den vänstra delen 

av bilden med hjälp av tredjedelsregeln. Även horisonten är placerad på den lägre 

horisontella linjen för att skapa balans.  

 

Det långa skärpedjupet skapar djup, fokus och utrymme i bilden, även om det saknas 

flyktpunkter. De höga träden stänger in objektet med starka vertikala linjer från både 

höger och vänster, medan mitten bara innehåller tomt utrymme med snö. 

 

Bild 2C (Her, 2013, 1:41:22. Skärmdump) 
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Negative space kan ses på två olika sätt: antingen i hela bilden där både träden, luften 

och snön är negative space, medan Theodore är subjektet, eller där Theodore och träden 

är positive space medan resten är negative space.   

 

Eftersom träden återger flera visuellt starka linjer stänger de in objektet och negative 

space blir mindre, därför är det enklare att se snön och luften omkring som negative 

space, där träden ingår i positive space. Träden fungerar som ett galler och allt utrymme 

som blir kvar är mellan träden, luften och snön. Theodore blir liten och isolerad i 

relation till trädens höga vertikala linjer och utrymmet runtomkring. En tydlig linje av 

luft i mitten av bilden skiljer bilden i två delar, som kan tyda på kontrast eller skillnad 

mellan Theodore och det avhuggna trädet han tittar på. 

 

Negative space skapar uppmärksamhet med hjälp av luften på den nedre delen av bilden, 

som leder blicken uppåt mot Theodore. Eftersom början på de vertikala linjerna syns i 

bild skapar de uppmärksamhet och leder blicken upp, utanför bilden, och får utrymmet 

att kännas större än vad det är. Träden associeras också med skogen, som oftast är stor, 

vilket bidrar till den väldiga och vidöppna känslan av utrymme. Negative space och de 

vertikala linjerna samarbetar i bilden för att skapa och förmedla de starka visuella 

uttrycken av både instängt och stort utrymme.  

 

Bilden kommer från en vändpunkt i Samanthas och Theodores förhållande där han 

trodde att han var hennes enda partner och vän. Nu känner han sig istället bortkopplad 

och avskild från henne. Deras starka band är inte lika speciellt om båda inte visar samma 

hängivna uppmärksamhet i förhållandet. Relationen de precis byggde upp efter deras 

konflikt är krossad igen. Det Theodore upplever är sorg och emotionellt lidande; han och 

Samantha är separerade från varandra nu mer än någonsin och han vet inte det går att 

läsa den här gången. Bandet med Samantha består i detta ögonblick av krossad kärlek, 

sorg och en emotionell konflikt av hur han ska lösa situationen, och om han verkligen 

kan det.  

 

3.3.4	Sammanfattning	

Den andra akten är en emotionell berg- och dalbana för Theodore. Förhållandet sätts på 

spel när Samanthas idé om att be en kvinna simulera hennes kropp inte fungerar. Till en 
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början går Theodore med på det, men inser lika fort att kvinnan är en främling istället för 

Samantha. Han inser det största problemet i förhållandet; att Samantha inte är mänsklig 

och problemet är snart en konflikt mellan dem. Senare pratar de om sitt förhållande och 

hur de kan få det att fungera och få relationen att bli 

stark och kärleksfull igen; de reder ut sina problem. 

När de är på en avslappnande utflykt i en stuga 

kommer ännu en vändpunkt som är ett stort 

avslöjande från Samantha – hon umgås med andra 

operativsystem. Theodore blir överraskad och 

förtvivlad eftersom han känner att Samantha har varit 

otrogen mot honom.  

 

När Theodore och Samantha har sin första konflikt 

skildras Theodores ensamhet och utsatthet i en 

helbild med mycket tomrum som överväldigar och 

krymper honom. Han känner sig hopplös och ingen 

kan hjälpa honom. När Samantha och Theodore blir 

sams igen är bildkompositionen tät och suddig; Theodore tittar ut över staden, men all 

fokus ligger på honom. När Theodore är med Samantha befinner han sig i deras värld 

och fokus ligger på dem tillsammans. Staden har betydelse till Theodores isolation och 

ensamhet, men den verkar försvinna när han är med Samantha. När Samantha avslöjar 

att hon pratar med flera andra operativsystem är Theodore ensam och isolerad igen. 

Dessutom befinner han sig i skogen och inte i staden. Skogen symboliserar en okänd 

värld för honom och negative space krymper Theodore och får han att se liten ut.  

 
 
3.4 Akt III 

3.4.1	Bild	3A	

Bild 3A kommer från den andra vändpunkten där Samantha avslöjar att hon älskar flera 

andra operativsystem förutom Theodore och deras förhållande sätts på spel. Bilden 

kommer från samma scen och konversation och föreställer Theodore som sitter i en 

trappnedgång till tunnelbanan. Samtidigt går människor förbi i bakgrunden (där benen 

syns). Den låga kamerapositionen och valet av platsen skildrar Theodores emotioner: de 

Bild: Akt II, Her, 2013 
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dåliga nyheterna får honom att känna sig förtvivlad och ”nere” och trappan framhäver 

effektivt den låga positionen.  

Bild 3A Bilden är en medium halvbild där kameran är en bit under ögonnivå med 

Theodore, dock känns vinkeln lägre eftersom han sitter långt ner där andra människors 

ben syns gående i bakgrunden.  

 

Hela scenen som bilden är tagen från innehåller bara den här typen av bild på Theodore, 

vilken i sin tur gör att publiken kommer nära hans känslor, uttryck och reaktioner. Det 

korta skärpedjupet och bildcentreringen gör att fokus ligger på huvudkaraktären, fastän 

det fortfarande går att urskilja rörelse i bakgrunden. 

 

Negative space omger subjektet, som är Theodore, i en liten grad i denna bild eftersom 

positive space tar upp en väldigt stor del av bilden. Bilden känns trång med tanke på 

avsaknaden av utrymme, inte bara för att det finns lite utrymme, men också för att 

väggen på den högra sidan skapar ett tryck och förstärker bristen på plats, samt mängden 

av människor som rör sig i bakgrunden. Theodore sitter tätt mot en vägg i en 

trappuppgång, där massvis med människor rör sig och det är brist på plats både 

dimensionellt djup i bilden, samt i negative space.   

 

Efter Samanthas oväntade nyheter vet Theodore inte hur han ska reagera. Hon är 

egentligen otrogen mot honom när hon avslöjar att hon älskar över 600 andra 

Bild 3A (Her, 2013, 1:45:57. Skärmdump) 
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operativsystem, och Theodore kan inte komma runt det faktumet. Han är förtvivlad och 

uppriven över hela situationen och har svårt att lita på Samantha. Deras förhållande har 

blivit ostadigt och riskerar att rasa ihop. Theodore har ansträngt sig och investerat sig 

själv för att skapa det starka bandet de delar, men snart kommer de inte ha något band 

kvar alls. Här råder en stark emotionell konflikt över hur Theodore verkligen känner och 

hur han ska gå vidare, såväl som den oväntade sorgen av att han inte är Samanthas 

”enda” kärlek.  

 

3.4.2	Bild	3B	

Bild 3B kommer från scenen efter klimaxen, då Samantha lämnar jorden. Bilden 

föreställer Theodore som sitter ensam i sitt mörka vardagsrum och ser ut över staden. 

Nästan inga lampor är tända och det ljus som syns är från skyskraporna utanför fönstret. 

Theodore sitter och reflekterar över vad Samantha betydde för honom, men också vad 

han lärde sig från deras ideala men begränsade förhållande som resulterat i att hans syn 

på sitt liv har förändrats.  

 

Bild 3B föreställer en centrerad Theodore som sitter i en stol och tittar ut över staden. 

Bilden har långt skärpedjup och staden är i fokus. Kamerans placering är relativt låg som 

gör att golvet tar upp nästan halva nedre delen av bilden. Theodore ser liten ut i relation 

till den låga kameravinkeln eftersom det finns många möbler och föremål i förgrunden 

som är mycket större än honom. 

 

Bild 3B (Her, 2013, 1:54:14. Skärmdump) 
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I denna bild är Theodore del av positive space, som även innehåller de olika möblerna 

som syns i bilden, samt väggen. Negative space dominerar med golvytan och de stora 

fönstren och aktiverar uppmärksamheten på Theodore. Den stora golvytan leder blicken 

mot huvudkaraktären, som känns inte känns något inträngd med tanke på placeringen: 

han sitter framför den enda synliga väggen och inte framför ett fönster. Även den låga 

kameravinkeln ”höjer” Theodore, något som gör att han inte känns lika liten som han 

hade gjort om kameravinkeln hade varit i ögonnivå.  

 

Rummets diagonaler leder subtilt uppmärksamheten mot Theodore, även om han redan 

är centrerad. Luften omkring Theodore skapar en slags ro och balans i bilden, men 

Theodore känns instängd och inramad framför väggen han sitter på. I förhållande till de 

stora föremålen (bl.a. siluetten av möblerna) och de stora skyskraporna ser Theodore 

fortfarande liten och meningslös ut, nästan som att han kan äntligen kan se staden men 

överväldigas av dess storlek istället. Ytan av negative space på golvet och i fönstren 

skapar balans mellan positive space, men tar nästan över eftersom golvutrymmet är så 

stort. Golvet och Theodore konkurrerar om uppmärksamhet och gör också att Theodore 

upplevs som förminskad i och med golvets väldiga utrymme.  

 

Bilden hade varit mer symmetrisk om rummets horisont hade placerats med 

tredjedelsregeln. Kompositionen av horisonten är ovanligt hög och kan tyda på obalans, 

även om objektet är centrerat. Det skapar en känsla av oro eller att någonting inte 

stämmer, vilket kan vara medvetet.  

 

Theodore och Samantha har precis separerat vilket gör att han känner sig ensam och 

förtvivlad. Det stora tomma rummet skildrar hans ensamhet och mörkret hennes 

frånvaro. Samanthas bortgång kan ses som hennes död eftersom de aldrig kommer höras 

av igen. Theodore sörjer alltså egentligen separationen och döden av sin kärlek, men har 

också tack vare Samantha fått större medvetenhet om hur han ser på världen och sig 

själv.  
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3.4.3	Bild	3C	

Den sista och tredje bilden (bild 3C) ur akt III kommer från avtoningen och är också 

filmens slutbild. Theodore går till sin granne Amy, som också hade en vänskap med ett 

operativsystem, för att söka tröst. Tillsammans går de upp på taket av skyskrapan de bor 

i. Bilden föreställer dem två sitta på kanten och se ut över staden. De må känna sig 

ensamma men faktumet att de sitter så högt upp med en utsikt tyder på ett annat 

perspektiv. De kan känna sig fria och redo att gå vidare, med hjälp av varandra.    

 

Bilden är en extrem helbild med långt skärpedjup där är båda karaktärerna är centrerade. 

Kameravinkeln är placerad en bit ovan ögonnivå och gör att staden i bakgrunden syns 

bättre. Karaktärernas position i bilden är komponerad med hjälp av den lägsta 

horisontella linjen i tredjedelsregeln och skapar symmetri och balans mellan taket och 

staden. Det långa skärpedjupet placerar Theodore tillsammans med staden och det blir 

ingen separering eller kontrast mellan de två. Skärpedjupet gör också att Theodore och 

Amy delvis smälter in i staden, även om de är centrerade.  

 

Bilden består mestadels av negative space som är himlens och takets yta, medan staden 

och de olika skyskraporna är positive space. Även karaktärerna ingår i positive space. 

Eftersom karaktärerna har samma storlek som byggnaderna i bakgrunden ser de inte små 

ut i relation till staden, men är dock överväldigade av negative space utrymme. Den 

formen som står ut mest i bilden är den mörka och största byggnaden till vänster, där ett 

Bild 3C (Her, 2013, 1:57:19. Skärmdump) 
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fönster lyser mer än de andra. Luften ovanför staden leder blicken nedåt mot 

karaktärerna, likaså utrymmet på taket (golvet) som leder blicken uppåt. 

 

Theodores känslor i den här scenen består av sorg från separeringen från Samantha. Men 

han är inte förtvivlad och olycklig över henne, utan har valt att acceptera situationen och 

läka på sitt egna sätt. I scenen då Samantha försvinner drömmer Theodore om att han 

kramar henne och låter henne gå samtidigt som han ler. Han har redan släppt taget om 

henne och processen av hans sorg är relativt kort. Vad Theodore och Amy känner på 

taket är egentligen respekt och uppskattning för vad de hade och vad de har. Himlen 

representerar platsen alla operativsystem försvann till, och staden platsen och samhället 

Theodore och Amy tillhör. De sitter och betraktar både sin och alla operativsystemens 

värld. I det ögonblicket ser de det gränslösa universumet. Tillsammans med Amy och 

den nya synen på sitt liv är Theodore medveten om sin omgivning och hantera sina 

känslor och tankar på ett hälsosamt sätt och gå vidare med sitt liv.  

 
 

3.4.4	Sammanfattning	

Den tredje och sista akten består av filmens andra vändpunkt, klimax och avtoning då 

Theodore och Samanthas förhållande går mot sitt slut. Samantha avslöjar att hon älskar 

andra operativsystem, som för Theodore är tecken på 

otrogenhet och illojalitet. Han är förvirrad, förvånad 

och förtvivlad över hennes nyheter och efter deras 

samtal tar de en paus från varandra. När Samantha 

senare återvänder till Theodore berättar hon något som 

är ännu värre; hon ska lämna honom för gott. Det finns 

inget Theodore kan göra än att acceptera situationen, gå 

igenom sorgen som den ger, och läka med hjälp av 

realisationen av att andra människor har gått igenom 

samma sak och uppskatta de relationer han har.  

 

Bilden ur klimaxen då Theodore och Samantha har 

samtalet om att hon älskar andra består av en halvbild 

och känns trång och negativ. Theodore befinner sig på 
Bild: Akt III, Her, 2013 



 

 38 

en låg nivå och hans uttryck och känslor syns tydligt, som också är viktigast i scenen 

eftersom publiken får komma nära ansiktet. När Samantha lämnar honom sitter 

Theodore ensam i mörkret i sitt vardagsrum och tittar ut över staden. Det stora och 

nästan tomma rummet får honom att se liten och betydelselös ut, men med hjälp av 

centreringen och den låga kameravinkeln behåller Theodore publikens uppmärksamhet. 

Den sista bilden skildrar Theodores och stadens gemenskap. När han i avtoningen går 

upp på taket med Amy blir bilden full av luft och utrymme och skildrar hur små 

Theodore och Amy är i relation till staden, men också deras perspektiv på var de 

befinner sig.  

 

 

4. Slutsats/diskussion 
4.1 Slutsats  
 
Filmen använder sig av fler halvbilder/närbilder när Theodore umgås med Samantha där 

negative space samarbetar med andra bildkompositionsmetoder för att sätta subjektet 

(Theodore) i fokus. Bildkompositionsmetoder så som centrering, diagonaler och kort 

skärpedjup leder uppmärksamheten till subjektet (huvudkaraktären) i samband med att 

Theodore umgås med Samantha, medan uppmärksamheten på Theodore minskar när han 

är ensam.  

 

Ju lyckligare Theodore är desto tätare blir bilderna och innehåller fler objekt och 

föremål. Med hjälp av negative space, i samband med andra bildkompositionsmetoder, 

skildras Theodore som bildens centrum och viktigaste del. Bilderna har inte den effekten 

bara när Theodore är lycklig, utan varje gång han är med Samantha. Till och med 

skärpedjupet blir kortare när han umgås med henne, som gör att fokus alltid ligger på 

honom och han befinner sig i sin egen värld. De närmare bilderna gör också att publiken 

kan komma närmare Samantha eftersom hon aldrig syns på bild. 

 

När Theodore är sorgsen och olycklig är bilderna stora och tomma med långt skärpedjup 

som isolerar och förminskar huvudkaraktären och gör honom osynlig bland 

folkmassorna och omgivningen. De bilderna innehåller aldrig Samantha närvaro. 

Theodore smälter in i omgivningen där mycket luft och utrymme används för att få 
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honom att se osynlig och liten ut. De flesta gånger när Theodore är ensam befinner han 

sig i negativt emotionella tillstånd, så som sorg, emotionell konflikt eller separation. 

Utrymmet och bildkompositionen i bilderna skildrar därför hans emotionella tillstånd. 

 

Negative space är en viktig del för filmens bildkomposition för att på ett effektivt sätt 

kunna skildra karaktärens tillstånd och känslor, dock jobbar aldrig negative space på 

egen hand och är alltid komponerat i samband med andra bildkompositionsmetoder. 

Negative space används alltså på olika sätt i olika sammanhang eftersom själva 

kompositionsmetoden kan ge starka olika budskap beroende på kontext, placering och 

form.  

 

Utvecklingen och progressionen av negative space förändras genom de tre olika akterna. 

Den första aktens bildkomposition av negative space går från vid till tät, följt av en 

blandning av bägge i den andre akten, och avslutas med vida bilder i den tredje akten. 

Progressionen beror på hur huvudkaraktären känner sig och vilka situationer han 

befinner sig i, samt vilken typ av relation han har till Samantha i just det ögonblicket. 

Desto starkare band Theodore har till Samantha, desto mer syns han, medan han oftast 

smälter in i sin omgivning när han är sorgsen eller ensam. Det är alltså 

kärleksförhållandet som progressionen påverkas av, vilket även blir tydligt i slutbilden 

när Theodore och hans granne sitter på taket tillsammans men fortfarande smälter in i 

omgivningen.  

 
 
4.2 Diskussion  
Det är intressant att se hur Theodore alltid hamnar på egen hand i svåra och 

komplicerade situationer, där olika bildkompositionsmetoder demonstrerar och 

förstärker hans emotioner på effektfulla sätt. En stor del av filmens handling handlar om 

Theodores ensamhet och avskildhet från människor och staden han lever i, och negative 

space bevisar inte bara det utan placerar honom i relation till den väldiga omgivningen.  

 

Helbilderna när Theodore alltid är nedstämd utnyttjar utrymme och luft för att göra 

honom osynlig och obetydlig, som är precis så han känner sig. Det är inte förrän mot 

slutet av filmen då Theodore inser och förstår sin konflikt och sina problem; att många 
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andra har likadana problem och att han faktiskt passar in, som gör att negative space och 

bildberättandet plötsligt får en annan mening och betydelse.  

 

Filmen har smidigt använt sig av halvbilder (närbilder också) i Theodore och Samanthas 

relation där negative space med hjälp av andra bildkompositionsmetoder leder 

uppmärksamheten till Theodore. Det är viktigt att poängtera eftersom Theodore inte 

längre är en enstöring eller utstött när han är med Samantha och har en stor inverkan på 

lyckans i hans liv.  

 

I all film har bilder betydelse i kontext till varandra, t.ex. en scen eller flera bilder ur en 

scen. Bilder för betydelse och resonemang mellan varandra och står oftast inte bara på 

”egna ben” som t.ex. en stillbild kan. Därför har det varit essentiellt att förklara hur 

huvudkaraktären känner sig och vilka händelser som har skett i samband med de utvalda 

bilderna i analysen. Bilder som har historia har olika betydelser och budskap till det de 

föreställer, än de bilder som saknar en bakgrund och kan ha annorlunda sammanhang till 

åskådarens perception. Därför omfattar uppsatsen mycket dramaturgisk information av 

vad som händer och har hänt i tidigare scener än vad de utvalda bilderna kommer ifrån 

för att sätta dem i rätt sammanhang för att rättfärdiga deras syfte.  

 

 

4.3 Sammanfattning  
Syftet och målet med uppsatsen var att undersöka ifall bildkompositionsmetoden 

negative space hade ett samband till huvudkaraktärens emotionella tillstånd i relation till 

dramaturgin i filmfotot av filmen Her (2013). Negative space är en 

bildkompositionsmetod som användas i relation till positive space (subjektet) för att 

skapa balans och symmetri i bilder, men även oro och instabilitet. Beroende på placering 

och hur mycket utrymme och yta en bild använder sig av kan den föreslå bl.a. harmoni, 

väldighet, öppenhet eller generositet, eller ensamhet, frånvaro och överflöd (m.m.).  

 

I bildkompositionsmetoderna av Her används negative space med stora utrymmen och 

mycket luft när huvudkaraktären är ensam, nedstämd och olycklig. Ytan omkring honom 

krymper och isolerar honom så att han ser liten och betydelselös ut gör att han smälter in 

omgivningen. När Theodore träffar Samantha och de utvecklar en kärleksrelation blir 
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bilderna tätare och negative space arbetar i en annorlunda relation till objektet; utrymmet 

skapar symmetri, balans och intresse som leder till huvudkaraktären. Däremot används 

negative space alltid i samband med andra bildkompositionsmetoder, så som centrering, 

tredjedelsregeln eller flyktpunkter, som tillsammans leder fokus till eller från 

huvudkaraktären. Negative space används aldrig på egen hand i filmens 

bildkomposition. Progressionen av negative space struktur förhåller sig till 

huvudkaraktärens kärleksförhållande och bandet till Samantha, som innebär att de tre 

olika akterna ser olika ut beroende på hur Theodore mår.  
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