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Abstract: 

En konvention inom filmbranschen är att grod-, fågel- eller normalperspektiv kan 

användas för att skapa olika maktperspektiv på karaktärer i filmer. Filmens 

motståndskaraktär, antagonisten bör generellt vara stark och mäktig något som kan 

förstärkas med hjälp av grodperspektivet. Denna undersökning vill ta reda på hur 

de olika kameraperspektiven används vid introduktionen av kända antagonister 

från American Film Institutes lista över de ”50 bästa filmskurkarna genom 

tiderna”. 

 

Denna uppsatsundersökning utgår från vetenskapliga teorier om vad ett grod-, 

fågel- och normalperspektiv är för att genom en kvantitativ metod ta reda på hur 

kameraperspektiven används vid introduktionen av framgångsrikt genomförda 

antagonister. 

 

I resultatet visas att en majoritet av bilderna är grodperspektiv. Uppsatsen 

innehåller även diskussion om olika sätt att använda konventionen. I detta avsnitt 

diskuteras även problematiken med att bedöma kameraperspektiv utifrån rådande 

vetenskap vilket pekar på ett behov av att utveckla begreppen. 
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The Principle of Antagonism: A protagonist and his story can 

only be as intellectually fascinating and emotionally compelling 

as the forces of antagonism make them.1 

 

 

Robert McKee, om antagonism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Robert McKee. Story: Substance, structure, style, and the principles of screenwriting. London: 

Methuen, 1998, s. 317. 
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1. Inledning 

En konvention bland filmarbetare är att kameravinklarna grod-, fågel- och 

normalperspektiv påverkar vilken maktposition en karaktär får i bild. I ett 

grodperspektiv, d.v.s. när en lågt placerad kamera riktas uppåt kan en karaktär 

framstå som mer dominant än om hen hade filmats från ögonhöjd. På motsatt sätt 

fungerar fågelperspektivet där kameran är placerad högt och vinklad nedåt. En 

karaktär filmad i denna vinkel framstår som underlägsen.2 Eftersom filmer ofta 

skildrar karaktärer med olika maktpositioner t.ex. hos en films huvudperson, även 

kallad protagonisten och dennes motståndare antagonisten, blir det således relevant 

att förstå hur dessa maktpositioner kan förstärkas med hjälp av kameravinklar.34  

 

1.1 Antagonistens betydelse i film 

Att kunna skapa väl fungerande antagonister kan vara av stor betydelse för hur en 

films berättelse mottas av publiken. Filmer vars berättelse saknar detta element 

riskerar att inte bli framgångsrika.5 Exempelvis återfinns flera av de filmer som 

American Film Institute (AFI) år 2003 ansåg ha de ”50 bästa filmskurkarna genom 

tiderna” även i IMDB:s lista över världens 250 bästa filmer.6 Det verkar således 

finnas ett samband mellan hur framgångsrik en film blir och hur bra antagonist den 

innehar. Robert McKee som undervisat flera Academy Awards vinnare i 

manusskrivande beskriver antagonismens roll i en berättelse såhär:7 

 

The Principle of Antagonism: A protagonist and his story 

can only be as intellectually fascinating and emotionally 

compelling as the forces of antagonism make them.8 

 

                                                           
2 Voodoo Film, Kameravinkel och Bildutsnitt. Länk: 

http://www.voodoofilm.org/artikel/kameravinkel-bildutsnitt#kameravinklar (Hämtad 2016-10-05) 
3 Nationalencyklopedin, Antagonist. Länk:  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antagonist-(2) (Hämtad 2016-10-11) 
4 Robert McKee. Story: Substance, structure, style, and the principles of screenwriting. London: 

Methuen, 1998, s. 49. 
5 McKee. Story: Substance, structure, style, and the principles of screenwriting, s. 317. 
6 American Film Institute, AFI’s 100 Greatest heroes & villains. Länk: 

http://www.afi.com/100Years/handv.aspx (Hämtad 2016-09-22). 
7 Wikipedia, Robert McKee. Länk: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_McKee#Life_and_awards 

(Hämtad 2016-09-22). 
8 McKee. Story: Substance, structure, style, and the principles of screenwriting, s. 317. 

http://www.voodoofilm.org/artikel/kameravinkel-bildutsnitt#kameravinklar
http://www.afi.com/100Years/handv.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_McKee#Life_and_awards
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McKee menar alltså att engagemanget för en protagonists berättelse är tätt 

sammanflätat med antagonistens styrka. Utan en motsättning mellan protagonist 

och antagonist blir berättelsen mindre intressant. Eftersom antagonisten har en 

fundamental roll i en films berättelse blir det således viktigt för filmskapare att ha 

kunskap om hur den kan användas på bästa sätt. Med mer kunskap om 

kameravinklarnas berättarfunktioner och hur de kan användas vill vi med denna 

uppsats skapa en större medvetenhet hos filmfotografer och regissörer i arbetet 

med att skapa framgångsrika antagonister. 

 

I den här uppsatsen vill vi undersöka hur antagonisterna från American Film 

Institutes lista introduceras visuellt med fokus på kameravinklar i filmerna.  

 

1.2 Syfte 

En känd konvention bland filmarbetare är att kamerans vinkel kan påverka vilken 

maktposition motivet får hos tittaren. Som exempel kan en hög kamera vinklad 

nedåt skapa ett underläge på en karaktär medan en låg kamera riktad uppåt kan 

skapa ett intryck av en karaktär i högre maktposition.9 Vårt syfte med denna 

uppsats är att analysera kameravinklar under introduktionsscener i filmer med 

framgångsrikt genomförda antagonister. Detta gör vi för att se hur den här 

konventionen tillämpas vid filmandet av framgångsrika antagonister.  

 

1.3 Frågeställning 

Hur används grod-, fågel- och normalperspektiv vid introduktionsscenen av 

framgångsrikt genomförda antagonister? 

 

1.4 Metod  

För att kunna besvara vår frågeställning kommer vi att genomföra en kvantitativ 

undersökning. Denna metod är användbar vid undersökningar som mäter hur ofta 

ett givet fenomen förekommer.10 I vår studie ska vi räkna hur många gånger grod-, 

fågel- och normalperspektiv används när antagonisten visas i respektive 

introduktionsscen. Dessa tre variabler ska vi sedan sammanställa i en 

                                                           
9 Timothy Corrigan & Patricia White. The film experience: An introduction. 3 uppl. Boston, New 

York: Bedford/St. Martins, 2012, s. 112. 
10 Jan Trost. Enkätboken. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 23. 
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frekvenstabell. Vi väljer denna tabellform eftersom den lämpar sig väl för att 

redovisa undersökningar med ett fåtal variabler.11 Vi kommer även presentera våra 

insamlade data i cirkeldiagram för att tydligt illustrera vilka kameraperspektiv som 

är mest frekvent använda. Denna diagramform fungerar väl för att åskådliggöra 

data från en frekvenstabell eftersom båda med fördel visar data med få variabler.12 

Hur frekvent de olika kameraperspektiven förekommer är viktigt att veta för att få 

en bra bild av hur och i vilken omfattning de används. Genom att analysera flera 

filmers introduktionsscener med antagonisten vill vi se ifall det finns ett 

återkommande mönster i vilka av kameravinklarna grod-, fågel- och 

normalperspektiv som är mest frekvent förekommande. 

 

Att analysera en stor mängd filmers introduktionsscener är ett tidskrävande arbete. 

Det ställer bland annat krav på att vi får tag i samtliga filmer, läser på om dess 

antagonist samt hittar när i filmen denne introduceras. Denna information ska 

dessutom skrivas ner. På grund av undersökningens tidskrävande format har vi valt 

att genomföra arbetet i grupp och inte individuellt. Detta kan även minska risken 

för felbedömningar i analysarbetet eftersom vi tillsammans utifrån bestämda 

kriterier ska avgöra vilket kameraperspektiv de olika bilderna tagits med. 

 

1.4.1 Urval 

Vår undersökning utgår från filmer som finns med i American Film Institutes lista 

över de ”50 bästa filmskurkarna genom tiderna”. Filmerna är utvalda av en jury 

och hade som krav att de skulle vara på engelska, minst 60 minuter långa och 

producerade i USA. Listan presenterades 4 juni 2003 på tv-kanalen CBS med 

Arnold Schwarzenegger som programledare.13   

 

En brist med detta urval är att det är begränsat till 50 filmer och att de varierar på 

flera sätt i bl.a. genre och i vilken tid de är inspelade. Ju större urvalet är desto 

säkrare blir undersökningens resultat. I denna undersökning söker vi dock främst 

                                                           
11 Christofer Edling & Peter Hedström. Kvantitativa metoder: Grundläggande analysmetoder för 

samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. 2003, s. 19-20. 
12 Edling & Hedström. Kvantitativa metoder: Grundläggande analysmetoder för samhälls- och 

beteendevetare, s. 23. 
13 American Film Institute, AFI’s 100 Greatest heroes & villains. Länk: 

http://www.afi.com/100Years/handv.aspx (Hämtad 2016-09-22). 

http://www.afi.com/100Years/handv.aspx
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efter en indikation på hur kameraperspektiven används vid introduktionen av 

antagonister och har således ett mindre urval.14 Vi vill understryka att några av 

dessa filmers antagonister inte stämmer helt överens med McKees beskrivning av 

antagonism. Det blir således problematiskt att benämna alla karaktärer på listan 

som antagonister. Däremot har samtliga karaktärer inslag av antagonism vilket gör 

att vi ändå anser dem vara relevanta för undersökningen. 

 

För att få en överblick av urvalet så har vi sammanställt en tabell med alla de 

filmer som ska vara med i undersökningen.  

 

Bild 1: En sammanställning av vårt urval med alla filmer indelade efter årtal och genre. 

 

För att bedöma filmernas genre har vi utgått ifrån den kategorisering som IMDB 

använder sig av. Bland de filmer som har flera genres har vi tagit den som vi ansett 

vara mest dominant.  

                                                           
14 Statistiska Centralbyrån. Urval – Från Teori till Praktik [Elektronisk]. Örebro: SCB, 2008. Länk: 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ov9999_2007a01_br_x99br0801.pdf (Hämtad 2016-11-

08) s. 17-18. 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ov9999_2007a01_br_x99br0801.pdf
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1.4.2 Avgränsning 

Det visuella berättandet är komplext och det är sannolikt många olika faktorer som 

spelar in i filmfotografers och regissörers val av bilder. Vi har valt att i denna 

undersökning begränsa oss till endast kamerans höjdposition och 

vinkelförhållande. Vi utesluter alltså andra faktorer som bildutsnitt (helbild, 

närbild etc.) eller kamerarörelser (åkning, panorering, zoom etc.) I denna uppsats 

begränsar vi oss också till filmer från American Film Institutes lista över de ”50 

bästa filmskurkarna genom tiderna” från 2003. Vi anser att denna lista trots ett 

möjligtvis förlegat datum blir relevant och trovärdig i vår undersökning. Detta 

eftersom AFI presenterat flera topplistor, ofta med en jury bestående av 1500 

personer bl.a. filmregissörer, filmkritiker och filmhistoriker.15 

 

Vi har valt att i denna undersökning begränsa oss till att titta på hur kameravinklar 

används vid presentationen av antagonister. Detta eftersom att en undersökning av 

kameravinklar på antagonisten genom hela filmer skulle bli ett för stort projekt att 

genomföra inom denna kurs ramar. Vi valde antagonisternas introduktionsscener 

eftersom det är då vi som publik, ofta på kort tid, ska få ett intryck av en 

mångdimensionell och intressant individ.16 

 

1.4.3 Definition introduktionsscen 

Antagonister presenteras inte nödvändigtvis första gången de förekommer i 

berättelsen. Exempelvis kan de gå förbi i bakgrunden eller också så syns de 

avlägset i bild. Vi vill analysera scener där antagonisten presenteras på ett tydligt 

sätt. De scener vi analyserar och kallar för introduktionsscener av antagonisten 

behöver därför inte vara första gången hen syns i bild, istället utgår vi ifrån 

följande kriterier:  

- Antagonisten ska synas tydligt i bilden. 

- Antagonisten ska ta plats i berättelsen genom t.ex. dialog eller agerande.  

- Antagonisten ska i scenens sammanhang ha betydelse för berättelsen. 

- Bilden måste vara minst en sekund lång. 

                                                           
15 American Film Institute, AFI’s 100 Greatest heroes & villains. Länk: 

http://www.afi.com/100Years/movies10.aspx (Hämtad 2016-09-22). 
16 Maureen Ryan. The role female characters don’t need to play: Object of desire: Character 

introductions in scripts are reflective of the pervasive sexism in entertainment. Variety 331 no. 11, 

(2016): s. 18. 
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1.4.4 Definition kameraperspektiv 

Eftersom vi inte var på plats vid inspelningen av scenerna kan vi inte veta hur 

kameran var placerad i höjdled eller hur dess vinkelförhållande till antagonisten 

var. Vi kommer därför göra en bedömning över vad som är ett grod-, fågel- eller 

normalperspektiv i respektive bild. Denna bedömning kommer utgå från följande 

kriterier: 

 

- Kamerans höjdplacering i förhållande till antagonistens ögon. 

- Kamerans vertikala vinkel. 

- Vid rörliga tagningar som skiftar mellan olika perspektiv kommer samtliga 

att räknas förutsatt att de varar i längre än två sekunder. 

 

Det finns även andra mer komplexa faktorer som kan påverka upplevelsen av 

vilket kameraperspektiv som används och som vi därför behöver ta med i vår 

bedömning. Fysiska objekt som stolar, väggar, statister, byggnader och annat som 

finns i mise-en-scène d.v.s. saker som medvetet placerats i bilden, kan ge oss 

tittare information om hur kameran är placerad.17 Eftersom vi ofta har 

förkunskaper om hur stora vissa objekt är kan vi enklare orientera oss i miljön och 

på så sätt förstå vilket kameraperspektiv som används. Det finns dock bilder som 

saknar denna sorts information i mise-en-scène t.ex. om en karaktär filmas i ett 

helt vitt rum. Det blir då svårare för oss tittare att få en uppfattning om perspektiv 

eftersom det enda vi kan förhålla oss till är karaktären.18 I fall som dessa kommer 

vi i vår undersökning tvingas göra en subjektiv bedömning genom att titta på 

scenen i sin helhet för att få information om hur rummet ser ut och på så sätt bättre 

förstå kamerans perspektiv.  

 

                                                           
17 Timothy Corrigan & Patricia White. The film experience: An introduction. 3 uppl. Boston, New 

York: Bedford/St. Martins, 2012, s. 64. 
18 Gustavo Mercado. The Filmmaker’s eye: Learning (and breaking) the rules of cinematic 

composition. Amsterdam: Boston, 2011, s. 9. 
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2. Teori 

2.1 Antagonistens roll i berättelsen 

I en traditionell berättelse finns det vissa karaktärer som är särskilt 

betydelsefulla.19 Protagonisten är den positiva kraften i berättelsen i form av t.ex. 

en hjälte och har ofta ett tydligt mål.20 21 För att protagonisten ska bli engagerande 

krävs det en motkraft som motsätter sig dennes vilja. Genom att skapa ett 

intellektuellt och starkt motstånd till protagonisten så möjliggör man dennes 

utveckling i historien.22 Detta motstånd skapas genom en antagonist som i sin 

starkaste form är filmens skurk.23 Manusförfattaren John Alexander styrker denna 

teori i sin bok Screen writing: film, television, computer. Han skriver att konflikten 

är grunden i varje historia och att den vanligt förekommande konflikten är mellan 

protagonisten och antagonisten.24 

 

Antagonism måste inte nödvändigtvis ta formen av en karaktär som en skurk eller 

maffiaboss, utan kan även vara andra krafter som motsätter sig protagonistens 

önskningar exempelvis ekonomiska, sociala eller psykologiska bekymmer.25 I 

denna uppsats kommer vi främst skriva om antagonisten då den har formen av en 

karaktär och inte om andra former av antagonism. Detta eftersom antagonismen i 

samtliga filmer från vårt urval med undantag av Bambi (1942) tar formen av 

karaktärer. 

 

2.2 Kamerateori 

Många böcker som berör ämnet filmfotografi betonar betydelsen av kamerans 

höjdplacering som en viktig faktor i bildberättandet. Detta påpekas av Gunther 

Kress som är professor i engelska och utbildning samt Theo van Leeuwen som är 

                                                           
19 Robert McKee. Story: Substance, structure, style, and the principles of screenwriting. London: 

Methuen, 1998, s. 49. 
20 McKee. Story: Substance, structure, style, and the principles of screenwriting, s. 138. 
21 Timothy Corrigan & Patricia White. The film experience: An introduction. 3 uppl. Boston, New 

York: Bedford/St. Martins, 2012, s. 227. 
22 McKee. Story: Substance, structure, style, and the principles of screenwriting, s. 317. 
23 Colin Bulman. Creative Writing: A Glossary and Guide to Fiction Writing. Cambridge: Polity 

Press, 2007, s. 17. 
24 John Alexander. Screen writing: Film, television, computer. Ingarö: InterMedia Publications, 

2001, s. 15. 
25 McKee. Story: Substance, structure, style, and the principles of screenwriting, s. 146-147, 317. 
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dekan i fakulteten för konst och socialvetenskap vid Sidneys tekniska universitet i 

boken Reading Images.26 Grodperspektivet kan göra att subjektet framstår som 

överlägset medan fågelperspektivet gör det motsatta genom att förminska subjektet 

och framställa det som litet och svagt. Det maktförhållande som skapas genom 

grod- och fågelperspektiv stämmer också för åskådarens relation till karaktären i 

bild enligt Kress och Van Leeuwen. Exempelvis så porträtteras ofta kändisar och 

människor i reklambilder i grodperspektiv för att visa ett högt symboliskt värde 

emot åskådaren. Fågelperspektivet kan användas på andra sätt exempelvis vid 

produktfotografering då det ger åskådaren en känsla av att ha produkten inom 

räckhåll.27    

 

I boken Cinematography skriver filmfotografen Blain Brown hur grod- och 

fågelperspektiv kan användas för att förstärka psykologiska undertoner om de 

används på ett genomtänkt sätt. Brown menar att om man väljer en annan 

kamerahöjd än ögats naturliga position så minskar åskådarens möjligheter att 

identifiera sig med karaktären. Denna kunskap är viktig eftersom en tittares grad 

av identifikation med en karaktär påverkar hens engagemang med denne. Detta är 

en vanlig uppfattning som av många betraktas som en sanning, dock finns det viss 

kritik mot detta påstående bland annat från filosofiprofessorn Noël Carroll. Carroll 

menar att det finns fler faktorer att ta hänsyn till för att förstå vad som skapar 

emotionellt engagemang för en karaktär.28 Utöver vad andra forskare skriver om 

grod- och fågelperspektivets förmåga att skildra maktperspektiv så tar Brown även 

upp att en grodperspektiv kan skapa en hotande stämning eftersom mycket av en 

karaktärs omgivning försvinner i denna vinkel.29 

 

I enlighet med Kress och Van Leeuwen  så tar Brown också upp de 

maktförhållanden som grod- och fågelperspektivet kan åstadkomma. De bilder 

som är tagna ovanför vår naturliga ögonhöjd ger en känsla av att vi som åskådare 

                                                           
26 University of Technology Sydney. Emeritus Professor Theo van Leeuwen. Länk: 

http://www.uts.edu.au/staff/theo.vanleeuwen (Hämtad 07-10-2016) 
27 Gunther Kress & Theo Van Leeuwen. Reading images: The grammar of visual design. 2 uppl. 

London: Routledge, 2004, s. 140. 
28 David Bordwell & Noël Carroll. Post-theory: Reconstructing film studies. Madison: Univ. of 

Wisconsin Press, 1996, s. 176-177.  
29 Blain Brown. Cinematography: Theory and practice : Imagemaking for cinematographers and 

directors. 2 uppl. Waltham, MA: Focal Press, 2012, s. 65. 

http://www.uts.edu.au/staff/theo.vanleeuwen
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har ett övertag över en karaktär.30 Motsatt effekt kan uppnås genom en låg kamera 

riktad upp mot en karaktär.31  

 

I boken The Filmmaker´s eye av Gustavo Mercado som är professor i film och 

mediestudier beskriver han olika tekniker vid bildkomponering bl.a. 

grodperspektiv och fågelperspektiv. Enligt Mercado är ett vanligt förekommenade 

problem med användningen av grod- och fågelperspektiv att de kan överdrivas och 

då upplevas överdrivet starka. Små skillnader i höjdled från ögat kan ändå 

uppfattas tillräckligt för att ge det önskade intrycket hos åskådaren menar 

Mercado.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Blain Brown. Cinematography: Theory and practice : Imagemaking for cinematographers and 

directors. 2 uppl. Waltham, MA: Focal Press, 2012, s. 64-65. 
31 Timothy Corrigan & Patricia White. The film experience: An introduction. 3 uppl. Boston, New 

York: Bedford/St. Martins, 2012, s. 112. 
32 Gustavo Mercado. The Filmmaker’s eye: Learning (and breaking) the rules of cinematic 

composition. Amsterdam: Boston, 2011, s. 9. 
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3. Analys 

I detta avsnitt kommer vi beskriva några exempel från introduktionsscener som vi 

analyserat. Vi kommer ta upp exempel på filmer som varit enkla att bedöma men 

också filmer där det av olika skäl varit svårare att avgöra kameraperspektiven. 

 

3.1 Exempel grodperspektiv 

En av de enklaste bedömningarna av kameraperspektiv var i introduktionsscenen i 

Terminator (1984). Filmens antagonist, Terminator, dyker upp naken i en 

blixtrande miljö. Han visas i denna scen fjorton gånger varav tolv är i ett 

grodperspektiv. Som flera av de filmforskare vi tagit upp i avsnittet om 

kamerateori beskriver så framstår Terminator i dessa bilder som en stark och 

överlägsen karaktär. 

 

Bild 2: Terminator reser sig upp i ett grodperspektiv. Skärmdump från Terminator (1984). 

Tidpunkt: 00:04:45.33 

 

En svårare introduktionsscen att bedöma är mötet mellan antagonisten Dr. 

Hannibal Lecter och protagonisten Clarice Starling i filmen När Lammen Tystnar 

(1991). Mötet äger rum i en fängelsecell och bilderna har ofta kort skärpedjup och 

en platt bakgrund vilket gör det svårt att bedöma hur kameran varit placerad under 

tagningarna. I Bild 3 på nästa sida visas en särskilt svår bild att bedöma där Dr. 

Hannibal Lecter böjer huvudet framåt vilket gör att perspektivet liknar ett 

normalperspektiv. Genom att titta på fler bilder i scenen och få information om 

karaktärernas positioner i rummet går det dock att se att kameran är lågt placerad 

och vinklad uppåt d.v.s. ett grodperspektiv.  

                                                           
33 James Cameron. Terminator. (Film): Hemdale, Pacific Western, Euro Film Funding & Cinema 

´84/Greenberg Brothers Partnership. 1984. 
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Bild 3: Dr. Hannibal Lecter i sin fängelsecell. Kameraperspektivet är p.g.a. kort skärpedjup och 

platt bakgrund svårt att avgöra. Skärmdump från När Lammen Tystnar (1991). Tidpunkt: 

00:12:58.34 

 

Som Mercado beskriver räcker det ibland med små skillnader i höjdled för att ge 

effekten av ett grodperspektiv. Ett exempel på detta är från introduktionen av 

antagonisten Captain Bligh i filmen Mutiny on the Bounty (1962). I scenen går 

Captain Bligh runt på ett skepp och pratar med flera olika personer. Han rör sig i 

djupled fram och tillbaka även om kameran ligger kvar på ungefär samma höjd. Ju 

närmare kameran han kommer desto tydligare blir det att kameran är svagt 

uppåtvinklad i brösthöjd med Captain Bligh. När han rör sig bort från kameran blir 

det dock mindre tydligt och bilden börjar likna ett normalperspektiv även om det 

fortfarande går att se att kameran är placerad lite under ögonhöjd. 

 

 

Bild 4: Captain Bligh vandrar runt på sitt skepp och pratar med besättningen. Kameraperspektivet 

är ett svårbedömt grodperspektiv som gränsar till ett normalperspektiv. Skärmdump från Mutiny on 

the Bounty (1962). Tidpunkt: 00:13:19.35 

                                                           
34 Jonathan Demme. När Lammen Tystnar. (Film): Strong Heart/Demme Production, Orion 

Pictures. 1991. 
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3.2 Exempel normalperspektiv 

Tidigare i samma scen pratar Captain Bligh med förste löjtnant Fletcher. I den här 

bilden är förste löjtnant Fletcher till hjälp vid analys av perspektivet. Eftersom vi 

vet av tidigare scener att Captain Bligh och förste löjtnant Fletcher är ungefär lika 

långa så kan vi se att kameran är strax över öronhöjd på förste löjtnant Fletcher. 

Om vi tänker oss att vi åker djupare in i bilden utifrån kamerans höjd så skulle vi 

således hamna ungefär vid ögonen på Captain Bligh.   

 

            

Bild 5: Captain Bligh pratar med Fletcher. Kameraperspektivet är i vår undersökning bedömt som 

ett normalperspektiv. Det är dock ett gränsfall och liknar delvis ett grodperspektiv. Skärmdump 

från Mutiny on the Bounty (1962). Tidpunkt: 00:12:05.36 

 

Ett återkommande problem under vår analys av introduktionsscenerna har varit att 

hitta gränsen mellan vad som skiljer ett grodperspektiv från ett normalperspektiv. 

Som Bild 4 och Bild 5 visar är det ibland mycket små skillnader mellan 

kameraperspektiven som avgör hur vi gjort vår bedömning. Med tidigare nämnda 

exempel vill vi belysa hur vi resonerat i några svåra fall under vår analys av 

antagonisters introduktionsscener. 

 

Vi vill även visa exempel på fall som har varit betydligt enklare att bedöma. Ett 

sådant är introduktionsscenen av antagonisten Michael Corleone i filmen The 

Godfather Part II (1974). I sin introduktionsscen sträcker Corleone fram sin hand 

och låter en hukande man framför sig kyssa den. Även om bakgrunden är mörk 

och suddig kan vi ana att kamerans höjdplacering befinner sig nära Corleones 

                                                                                                                                                                 
35 Lewis Milestone & Carol Reed. Mutiny on the Bounty. (Film): Metro-Goldwyn-Mayer, Arcola 

Pictures. 1962. 
36 Ibid. 
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ögon i höjdled. Eftersom han betraktar mannen framför sig är han en aning 

framåtlutad vilket placerar hans ögon nära mitten av bildens vertikala linje.  

 

Bild 6: Antagonisten Michael Corleone i ett normalperspektiv. Skärmdump från The Godfather 

Part II (1974). Tidpunkt: 00:01:04.37 

3.3 Exempel fågelperspektiv 

I filmen Wall Street (1987) träffas karaktärerna Bud Fox och antagonisten Gordon 

Gekko. I denna scen pratar de i telefon i ett fågelperspektiv. Som Kress och Van 

Leeuwen beskriver kan ett fågelperspektiv få subjektet att framstå som svagt och 

underlägset. 

 

Bild 7: Gordon Gekko pratar i telefon. Skärmdump från Wall Street (1987). Tidpunkt: 00:16:42.38 

 

Värt att notera är också hur mycket av omgivningen runt karaktären som kommer 

fram i fågelperspektivet. Detta är intressant om man tänker på Browns beskrivning 

av grodperspektivets motsatta förmåga till att skapa en hotande stämning eftersom 

mycket av omgivningen kring karaktären försvinner. 

                                                           
37 Francis F. Coppola. The Godfather: Part II. (Film): Paramount Pictures, The Coppola Company. 

1974. 
38 Oliver Stone. Wall Street. (Film): Twentieth Century Fox Film Corporation, American 

Entertainment Partners L.P., Amercvent Films. 1987. 
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 4. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi presentera resultatet från den data vi samlat in under vår 

analys. Vi kommer också beskriva hur vi hanterat särskilt svåranalyserade filmer. 

Avsnittet avslutas med två illustrerande diagram från undersökningen. 

 

4.1 Bedömning av särskilda fall i analysen 

I vår undersökning tittade vi på alla filmer från AFI:s lista över de femtio mest 

framgångsrikt genomförda antagonisterna. I fem av filmerna har det varit svårt att 

bedöma vad som är antagonistens introduktionsscen utifrån de kriterier vi tidigare 

satt. Vi vill därför klargöra hur vi har resonerat när vi gjort vår bedömning för var 

och en av dessa filmer. 

 

Exorcisten (1973) och Psycho (1960) har båda karaktärer som har två identiteter 

varav den ena är antagonisten. I Exorcisten är det en flicka som i början av filmen 

är normal, men senare blir hon besatt av en demon och förvandlas då till filmens 

antagonist eftersom hon inte längre är sig själv. I Psycho är antagonisten Norman 

Bates psykiskt sjuk vilket gör att han tror sig vara två personer, både sig själv och 

sin döda mor. I de stunder han klär ut sig och tror sig vara sin mor blir han farlig 

och aggressiv och mer av en antagonist. Vi har valt att i dessa filmer titta på när 

karaktären introduceras oavsett vilken identitet hen har för stunden i scenen. Detta 

gör att vi kan se i vilket kameraperspektiv karaktärerna visas redan innan vi som 

tittare vet att de är filmens antagonister. 

 

I Hajen (1975) blir det svårt att bestämma vad som är introduktionsscenen 

eftersom endast hajens fena visas vid flera tillfällen i början av filmen. I en av 

filmens scener luras några pojkar på stranden genom att sätta en låtsasfena på 

ryggen för att se ut som en haj. När endast fenan visas blir det således svårt att veta 

om det är den riktiga hajen eller inte och dessutom säger det väldigt lite om 

karaktären. Vi valde därför att analysera scenen när man först får se hajens ögon.  

 

Bonnie and Clyde (1967) är en film med två antagonister som presenteras separat i 

olika scener i början av filmen. Vi har valt att analysera första scenen när de båda 

visas samtidigt i samma scen. 
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Filmen Bambi (1942) ströks i vår undersökning eftersom antagonisten är rasen 

människan som aldrig visas i bild. Det finns en bild i filmen som avlägset visar en 

liten by med endast ett fåtal hus som på ett sätt representerar människan. Vi kunde 

dock inte urskilja några faktiska människor och valde därför bort filmen.  

 

4.2 Analysarbetet 

I arbetet med att analysera introduktionsscenerna av antagonister har vi använt oss 

av en tabell i vilken vi skrivit in namnen på alla de filmer som vi analyserat. 

Därefter har vi skrivit start och sluttiden för respektive scen. Vi har sedan numrerat 

bilderna i kronologisk ordning där 1 är första bilden på antagonisten, 2  är andra 

bilden, 3 är tredje o.s.v. Under dessa nummer har vi sedan noterat vilket 

kameraperspektiv som använts med ett kryss för antingen grod-, fågel- eller 

normalperspektiv. Vi räknade sedan ut det totala antalet och andelen av vilka 

kameraperspektiv som använts i respektive film och förde in det i tabellen. 

Avslutningsvis har vi räknat ut det totala antalet bilder från samtliga analyserade 

introduktionsscener och vilka kameraperspektiv som använts i dessa. 

 

 

Bild 8: Del ur analystabellen som visar kameraperspektiven i kronologisk ordning från tre  

introduktionsscener. 
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Bild 9: Del ur analystabellen som visar en sammanställning av antalet och andelen grod-, fågel- och 

normalperspektiv från två filmer. 

 

4.3 Diagram och data 

All insamlad data från vår analys har vi sammanställt i cirkeldiagram eftersom vi i 

enlighet med Hedström och Edling tycker att de lämpar sig väl för att presentera 

data från en frekvenstabell.39  

 

På nästa sida har vi valt att presentera vår data i två olika diagram där det ena med 

rubriken ”Fördelning Kameraperspektiv i Bilder” visar det totala antalet 

analyserade bilder och dess fördelning av grod- fågel och normalperspektiv. Det 

andra diagrammet med rubriken ”Fördelning av Kameraperspektiv i Filmer” visar 

istället antalet filmer i vilka grod-, fågel- eller normalperspektiv varit mest 

frekvent förekommande. Genom att redovisa ett separat diagram för hur många 

filmer där ett kameraperspektiv använts flest gånger kan vi jämna ut vissa brister 

som kan förekomma i diagrammet med bilder. En sådan brist kan uppstå genom att 

en introduktionsscen innehåller betydligt fler bilder än en annan film. Den 

introduktionsscen med flest bilder får således större påverkan på diagrammet med 

fördelningen av kameraperspektiv i bilder än en film med färre analyserade bilder. 

I det andra diagrammet som visar fördelningen i filmer blir det därför tydligare 

vilket kameraperspektiv som används mest genomgående i de olika filmerna. 

 

                                                           
39 Christofer Edling & Peter Hedström. Kvantitativa metoder: Grundläggande analysmetoder för 

samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. 2003, s. 23. 
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Bild 10: Cirkeldiagram föreställande fördelningen av kameraperspektiven i de totala antalet bilder 

från undersökningen. 

 

 

 
Bild 11: Cirkeldiagram som visar i hur många filmer respektive kameraperspektiv har varit mest 

frekvent förekommande. 

 

Vår undersökning visar att grodperspektivet är det mest frekvent förekommande 

kameraperspektivet i antagonisternas introduktionsscener. Av våra totalt 476 

analyserade bilder förekommer grodperspektivet 228 gånger (48%). 

Normalperspektivet står för 151 bilder (32%) och fågelperspektivet för 97 bilder 

(20%). Grodperspektivet är också mest förekommande sett över alla de filmer vi 

undersökt. 22 av filmerna (45%) hade en majoritet grodperspektiv, 16 stycken 
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(33%) hade flest normalperspektiv och i fem filmer (10%) hade användes 

fågelperspektivet mest. I sex av (12%) filmerna gick det inte att utläsa vilket 

kameraperspektiv som användes mest eftersom inget enskilt kameraperspektiv 

utgjorde någon majoritet. 

 

 

5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi diskutera hur konventionen om grod-, fågel- och 

normalperspektivet tillämpas i de filmer vi undersökt. Vi kommer också ta upp vad 

vårt resultat egentligen betyder och hur kunskapen om kameraperspektiv kan 

användas på olika sätt med utgångspunkt från några av introduktionsscenerna. 

Avsnittet avslutas med kritik av vår undersökning samt förslag för framtida 

forskning. 

 

5.1 Konventionen 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur kameraperspektiven grod-, 

fågel- och normalperspektiv används i filmer med framgångsrikt genomförda 

antagonister. Detta eftersom det finns en konvention bland såväl fotografer som 

filmforskare om hur dessa kameraperspektiv kan användas för att skapa bl.a. olika 

maktperspektiv i en bild. Eftersom antagonisten i en film enligt McKee ska vara 

stark i sitt motstånd mot protagonisten blir det viktigt för filmarbetare att bli 

medvetna vilken roll kameraperspektiven kan spela för att förstärka denne. Vi har i 

vår undersökning funnit ett samband mellan antagonister och användningen av 

grodperspektiv. Totalt var hela 48 procent av bilderna på antagonisterna tagna ur 

ett grodperspektiv. Denna kunskap pekar på att konventionen används och i flera 

fall fungerar väl eftersom många av filmerna vi undersökt på olika sätt är 

framgångsrika.   

 

Några filmer är särskilt intressanta att diskutera då de sticker ut eller använder 

konventionen på ett annat sätt. En av dem är Psycho (1960) i vilken antagonisten 

är Norman Bates. Bates lider av psykisk sjukdom som yttrar sig genom att han 

ibland klär ut sig och tror sig vara sin döda mamma. I dessa stunder kan han begå 

grymma handlingar som t.ex. mord. 
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Bild 12: Antagonisten Norman Bates introduceras i ett fågelperspektiv. Skärmdump från Psycho 

(1960). Tidpunkt: 00:28:54.40 

Det som skiljer Bates introduktionsscen från flera av de andra antagonisterna är att 

han i 35 procent av bilderna visas i ett fågelperspektiv medan genomsnittet i vår 

undersökning ligger på endast 20 procent. Eftersom Bates presenteras och framstår 

som en trevlig man i början av filmen kanske filmskaparna bakom Psycho 

medvetet har valt att bryta mot konventionen för att lura åskådaren. Genom att 

upprepade gånger visa Bates i fågelperspektiv framstår han inte som stark eller 

skrämmande. 

 

Allt eftersom filmens berättelse fortsätter blir det dock tydligare att Bates kanske 

inte är så snäll som han först framstår. I en av de sista scenerna efter att hans 

mamma hittats död och Bates avslöjas som en galen mördare visas han istället i ett 

grodperspektiv. 

 

Bild 13: Norman Bates iförd sin mors kläder med kniven höjd för att mörda. Skärmdump från 

Psycho (1960). Tidpunkt: 01:41:27.41 

                                                           
40 Alfred Hitchcock. Psycho. (Film): Shamley Productions. 1960. 
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Det kan vara intressant att i Bild 13 på föregående sida reflektera över vilken grad 

av grodperspektiv som används. Bilden ser ut att vara tagen i höjd med Bates knän 

men kameran är inte vinklad uppåt särskilt mycket. Som filmfotografen Blain 

Brown resonerar kan för starkt vinklade perspektiv göra att vi förlorar 

identifikation med karaktären. Bates som är en ganska tunn man i sin mammas 

kläder blir i detta perspektiv kanske ännu obehagligare eftersom vi till viss del 

fortfarande kan se att det är Bates även om hans personlighet helt har förändrats. 

Kan det vara så att vi inte bara blir rädda för Bates för hans mordiska agerande 

utan också för tanken på att någon, tillsynes vem som helst, kan bli så galen? Hade 

den effekten försvunnit om Bates istället hade visats i ett grovt vinklat 

fågelperspektiv? Ett exempel på en sådan bild finns i A Nightmare on Elm Street 

(1984).  

 

 

Bild 14: Antagonisten Freddy Krueger introduceras och visar sina knivblad till fingrar. Skärmdump 

från A Nightmare on Elm Street (1984). Tidpunkt: 00:16:11.42 

 

I bilden ovan visas antagonisten Freddy Krueger som redan under sin 

introduktionsscen upplevs som ett ondskefullt monster snarare än en människa. 

Det starka grodperspektivet förstärker känslan av omänsklighet och gör det svårt 

för åskådaren att identifiera sig med honom. Kanske vill filmskaparna medvetet 

göra det svårt för tittaren att förstå Kruegers motiv och personlighet för att på så 

sätt göra honom mer skrämmande.   

                                                                                                                                                                 
41 Alfred Hitchcock. Psycho. (Film): Shamley Productions. 1960. 
42 Wes Craven. A Nightmare on Elm Street. (Film): New Line Cinema, Media Home 

Entertainment, Smart Egg Pictures, Elm Street Venture, The. 1984. 
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5.2 Normalperspektivet – ett grodperspektiv? 

Ett problem som vi stött på vid flera tillfällen under vår bedömning av 

kameraperspektiven har varit att hitta skiljelinjen mellan vad som gör ett 

grodperspektiv respektive normalperspektiv. Problemet blir särskilt tydligt i 

närbilder eftersom mycket av bildytan runtomkring karaktären försvinner. 

Karaktärens ögon är i dessa bilder ofta placerade lite ovanför bildens mitt. Om vi 

tänker oss att vi som åskådare är betraktare av en scen genom kameran, och våra 

ögon är kamerans lins, placeras vi således ofta under den vi betraktar i de närbilder 

när en karaktärs ögon placeras ovanför bildens mittpunkt. Detta kan leda till att 

framförallt närbilder men ibland också halvbilder ofta är delvis grodperspektiv 

även om de saknar grodperspektivets karaktäristiskt uppåtvinklade kamera. Dessa 

bilder kan alltså till hälften vara grodperspektiv baserat på kamerans placering i 

höjdled och till andra hälften ett normalperspektiv då kameran är rät i sin vinkel. 

 

Upplevelsen av skillnader i höjdled mellan kameran och en karaktärs ögon verkar 

dock minska när avståndet mellan dem ökar.  

 

 

Bild 15: Alex DeLarge introduceras. Kamerans åkning påbörjas i ett grodperspektiv. Skärmdump 

från A Clockwork Orange (1971). Tidpunkt: 00:47:00.43 

 

I bilden ovan syns Alex DeLarge från A Clockwork Orange (1971). Alex tittar rakt 

i kameran samtidigt som den rör sig bakåt. I början av kameraåkningen är det 

tydligt att kameran befinner sig lägre i höjd än Alex ögon eftersom de är ovanför 

bildens mittpunkt trots att han böjer huvudet framåt. 

                                                           
43 Stanley Kubrick. A Clockwork Orange. (Film): Warners Bros., Hawk Films. 1971. 
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Bild 16: Samma kameraåkning från Alex DeLarge. Kameraperspektivet har nu ändrats till ett 

normalperspektiv. Skärmdump från A Clockwork Orange (1971). Tidpunkt: 00:01:11.44 

 

I Bild 16 visas en senare bild från samma kameraåkning i vilken Alex fortfarande 

syns i mitten av bilden. Kameraperspektivet har ändrats och den lilla 

höjdskillnaden mellan kameran och Alex ögon som tidigare gjorde att bilden såg 

ut som ett grodperspektiv har försvunnit eller blivit svårare att se.  

Alex ögon ser nästan ut att vara i mitten av bilden och vinkeln är rak vilket gör att 

den i vår bedömning är ett normalperspektiv.  

 

 

Bild 17: Samma kameraåkning från Alex DeLarge som nu syns längst bort i mitten av rummet i ett 

fågelperspektiv. Skärmdump från A Clockwork Orange (1971). Tidpunkt: 00:02:11.45 

 

Senare i samma scen och kameraåkning syns Alex ögon inte särskilt tydligt längre. 

Det går dock fortfarande att se hans ansikte som är placerat i mitten av bilden. 

Kameran kan genom att titta på statyerna i omgivningen antas ha höjts en aning 

                                                           
44 Stanley Kubrick. A Clockwork Orange. (Film): Warners Bros., Hawk Films. 1971. 
45 Ibid. 
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och för att behålla Alex i mitten har den förmodligen vinklats svagt nedåt. Det gör 

kameraperspektivet i denna bild, trots sin svaga styrka, till ett fågelperspektiv i vår 

bedömning. Exemplet från Alex DeLarges introduktionsscen är användbart för att 

visa hur kameraperspektivet kan förändras beroende på avståndet mellan kameran 

och motivet. Desto längre avståndet är desto mindre tydligt verkar 

kameraperspektivet bli.  

 

Under vår undersökning har vi noterat att en karaktärs ögonhöjd i bild ofta är 

placerad ovanför bildens vertikala mittpunkt.  

 

Bild 18: Bild på Martin Sazesh som är en av uppsatsförfattarna. Bilden till vänster visar Martins 

ögon ovanför mitten av bilden. Den högra bilden visar Martins ögon centrerade i höjdled. Båda 

bilderna är tagna med en rät vinklad kamera.   

 

Som den högra bilden ovan visar kan en karaktär i detta utsnitt se inte bara 

underlägsen och svag ut som i ett fågelperspektiv utan snarare oviktig eller 

betydelselös. Kanske är det så att vi människor bara är vana vid att titta på 

människors ansikten snarare än luften ovanför dem där det finns lite eller ingen 

information om denne att hämta. 

 

Genom att vinkla kameran lite neråt eller genom att använda ett fågelperspektiv så 

kan filmfotografen minska luften över huvudet, något som kan leda till en mer 

ansträngande arbetsposition för filmfotografen som kanske hellre vill arbeta med 

kameran på axeln. Detta skulle kunna vara en anledning till att grodperspektivet 

används oftare vid filmandet av karaktärer i täta utsnitt eftersom en kamera 

placerad på en filmfotografs axel ofta borde bli lägre än den filmade karaktärens 

ögon i höjdled. Med tanke på dessa faktorer som kan styra valet av 

kameraperspektiv så kan man fundera över hur stor del av bilderna som är estetiskt 

eller praktiskt motiverade. 
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5.3 Klippningens påverkan 

Vi har i vår undersökning lagt märke till hur klippningen mellan olika perspektiv 

under exempelvis en dialogscen tycks kunna förstärka de olika perspektiven. Om 

en person visas i grodperspektiv och den andra i fågel verkar de på något sätt 

förstärka varandras effekter.  

 

Föreläsaren och filmklipparen Karen Pearlman kallar ett liknande fenomen för 

Kollision i sin bok Cutting Rhythms.46 Det är ett begrepp inom filmklippning som 

hon har lånat från filmskaparen och filmteoretikern Sergei Eisenstein. En kollision 

är en övergång mellan bilder där olika element som t.ex. ljus eller rörelser 

kontrasterar mot varandra. Exempel på detta skulle kunna vara ett klipp där en 

rörelse utgår från vänster i första bilden och från höger i den andra. Det skulle 

också kunna vara i övergången mellan en närbild till en helbild eller från en ljus 

till en mörk bild. Effekten av denna klippmetod är att publiken engageras mer 

genom att de tvingas sätta bilderna i ett sammanhang eftersom det tar längre tid för 

ögat och hjärnan att sammanväva de skilda intrycken.47  

 

Ett begrepp som liknar kollision har beskrivits av kommunikations- och engelska 

professorn Bernard F. Dick i sin bok Anatomy of Film.48 Han kallar det för 

kontrast klipp och beskriver det som övergången mellan två bilder som tydligt 

skiljer sig åt.  Ett exempel när detta används är i filmen Slaves (1969) i vilken 

åskådaren i första bilden får se några slavar med kedjade fötter för att i andra 

bilden få se galopperande hästhovar. Effekten av klippet blir att en kontrast skapas 

där den ena bilden skildrar fångenskap och den andra frihet.49 

 

                                                           
46 Macquarie University Sydney. Dr. Karen Pearlman. Länk: 

https://www.mq.edu.au/about_us/faculties_and_departments/faculty_of_arts/department_of_media

_music_communication_and_cultural_studies/staff/academic_staff/dr_karen_pearlman/ (Hämtad 

21-11-2016) 
47 Karen Pearlman. Cutting Rhythms: Shaping The Film Edit. Burlington: Focal Press. 2009, s. 162. 

48 MacMillan Learning. Bernard F. Dick. Länk: 

http://www.macmillanlearning.com/Catalog/Author/bernardfdickhttp://www.macmillanlearning.co

m/Catalog/Author/bernardfdick (Hämtad 21-11-2016) 
49 Bernard F. Dick. Anatomy of Film. 3 uppl. New York: St. Martin’s Press, 1997, s. 64. 

 

https://www.mq.edu.au/about_us/faculties_and_departments/faculty_of_arts/department_of_media_music_communication_and_cultural_studies/staff/academic_staff/dr_karen_pearlman/
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Kanske fungerar kollision på ett liknande sätt i klippet mellan olika 

kameraperspektiv. Ett exempel på detta visas på nästa sida från filmen När 

Lammen Tystnar (1991). Eftersom bakgrunden är platt och suddig blir 

karaktärerna det enda vi som tittare kan förhålla oss till för att bedöma 

kameraperspektivet. 

 

 

Bild 19: Protagonisten Clarice pratar med antagonisten Dr. Hannibal Lecter. Bilden är ett 

fågelperspektiv. Skärmdump från När Lammen Tystnar (1991). Tidpunkt: 00:13:25.50 

 

 

Bild 20: Protagonisten Clarice pratar med antagonisten Dr. Hannibal Lecter. Bilden är ett 

grodperspektiv som verkar förstärkas av föregående bild (Bild 19). Skärmdump från När Lammen 

Tystnar (1991). Tidpunkt: 00:13:36.51 

 

I Bild 19 visas protagonisten Clarice när hon pratar med antagonisten Dr. Hannibal 

Lecter. Kameran befinner sig i höjd med Hannibals ögon och vi kan ana att han är 

längre än henne eftersom hon är lägre placerad än honom i bild. I Bild 20 visas 

scenens efterföljande bild i vilken vi som åskådare istället befinner oss på Clarice 

höjd. Kameraperspektivet är egentligen ganska svårt att utläsa bland annat 

                                                           
50 Jonathan Demme. När Lammen Tystnar. (Film): Strong Heart/Demme Production, Orion 

Pictures. 1991. 
51 Ibid. 
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eftersom vi inte riktigt kan veta på vilken höjd kameran är placerad i förhållande 

till Clarice ögon. Vi kan endast se hennes hår som inte ger mycket information om 

hur hennes ögon förhåller sig i höjdled till Hannibals. Tack vare att höjdrelationen 

mellan karaktärerna är tydlig i Bild 19 kan vi dock anta att samma höjdförhållande 

är rådande i Bild 20 även om den bilden i sig själv är mer svårbedömd. 

 

5.3 Förslag på framtida forskning 

Vi har tidigare i diskussionen lyft fram problem med definitionerna av grod-, 

fågel- och normalperspektiv. I de flesta bilder är det lätt att göra en bedömning av 

vilket kameraperspektiv som använts men i en del är det en kombination av 

kameraperspektiv eller en glidande gränsskala som kan vara svår avgöra. Kanske 

behövs definitionen av de olika kameraperspektiven utvecklas eller förtydligas för 

att göra en bedömning enklare och säkrare. Bedömningen bör åtminstone i 

teoretiska sammanhang ta hänsyn till fler faktorer än bara kamerans höjdplacering 

och vinkel. Den filmade karaktärens ögons vertikala höjdplacering i bilden bör 

väga tungt i bedömningen eftersom det förmodligen påverkar hur vi som åskådare 

tittar på karaktären. Alternativet till en förtydligad definition är att vi får acceptera 

en glidande skala och låta bedömningen förbli delvis subjektiv. 

 

En större undersökning av hur kameraperspektivet används på karaktärer som har 

en mindre betydande roll för berättelsen skulle kunna visa hur vanligt 

grodperspektivet är vid när- och halvbilder av karaktärer i film. 

 

Vårt resultat bör som i all forskning inte ses som någon absolut sanning utan 

snarare som en indikation av hur de olika kameraperspektiven används vid 

introduktionsscener av antagonister. För att göra resultatet ännu starkare skulle en 

motsvarande studie av protagonister vara betydande. Eftersom protagonisten på 

flera sätt är motsatsen till antagonisten borde resultatet på en sådan studie skilja sig 

från vårt. 
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6. Slutsats 

Denna undersökning försöker besvara hur de olika kameraperspektiven grod-, 

fågel- och normalperspektiv används vid introduktionsscenen av framgångsrikt 

genomförda antagonister. Vårt urval består av 50 filmer som har blivit framröstade 

av American Film Institutes jury för att ha de 50 bästa filmskurkarna genom 

tiderna. Vårt resultat visar att 48 procent av våra analyserade bilder av 

antagonisternas introduktionsscener är tagna ur ett grodperspektiv. 

Normalperspektivet står för 32 procent och fågelperspektivet för 20 procent. Vi 

kan således konstatera att det verkar finnas ett samband mellan användandet av 

grodperspektiv och introduktionen av antagonister. Vårt resultat stöds även till viss 

del av de filmforskare som tidigare skrivit om hur antagonisten i karaktärsform bör 

ses som stark eller mäktig, något som grodperspektivet kan bidra till. Det är 

således inte oväntat att det är det mest frekvent förekommande kameraperspektivet 

vid introduktionen av antagonister. 

  

Vår analys tar upp olika exempel på hur de olika kameraperspektiven används i 

några belysande exempel som t.ex. Terminator (1984) i vilken antagonisten 

Terminator visas upprepade gånger i tydliga grodperspektiv. Detta gör att 

Terminator upplevs som en stark och mäktig karaktär.  

 

I vår diskussion tar vi upp hur konventionen kan användas på olika sätt för att lura 

åskådaren som i t.ex. Psycho (1960) i vilken antagonisten Norman 

Bates inledningsvis visas i fågelperspektiv. Där framstår han som en god och snäll 

man för åskådaren, men senare i filmen förändras Bates och blir till en otäck 

mördare som visas i grodperspektiv. Vi diskuterar även huruvida andra aspekter 

som t.ex. klippningen spelar in i bedömningen av en bilds kameraperspektiv. Detta 

beror på att föregående eller efterföljande bilder tycks påverka hur vi uppfattar en 

given bilds kameraperspektiv. 

 

En problematik som uppstått i vår undersökning är när en bild gränsar mellan två 

olika kameraperspektiv som t.ex. grod- och normalperspektiv. Detta beror 

antagligen på att fler aspekter än endast kamerans höjd och vinkel påverkar hur vi 

upplever en bilds kameraperspektiv. Även motivets placering i höjdled i bilden 
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eller dess avstånd till kameran kan antas påverka. Detta talar för att det kanske 

behövs fler kameraperspektivbenämningar eller en utvecklad definition av vad 

som utgör ett grod-, fågel- eller normalperspektiv i framtida forskning.  

För att stärka vårt resultat ytterligare skulle en liknande undersökning av 

protagonister vara betydande för att på så sätt kunna jämföra och se om de skiljer 

sig åt från antagonisterna i sin introduktionsscen. 
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