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Abstract 

Uppsatsen undersöker miljöbytens funktion inom film och påvisar ett samband 

mellan miljö och hjälteresors narrativa utveckling. Observationer av filmerna 

Sagan om ringen – Härskarringen (2002) och Harry Potter och de vises sten 

(2001) utforskas i analysen. Det leder till ett resultat som visar att funktionen 

med miljöbytena är att visuellt skapa en bakgrund som samspelar med 

karaktärerna och att därigenom möjliggöra att nya händelser kan ta vid. 

Uppsatsen argumenterar därmed att miljövalen i filmberättelserna i sig påverkar 

berättelsestrukturerna. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

I flera filmer används en inre och yttre resa som berättelsestruktur. Resan får karaktärerna att 

färdas genom olika miljöer. Resan kan medföra ett fysiskt uppdrag för en karaktär som 

försöker ta sig till en plats, samtidigt som karaktären utvecklas psykiskt. Den yttre resan 

innebär att karaktären fysiskt färdas genom olika miljöer, och den inre resan innebär att 

karaktären utvecklas i miljön den färdas igenom. Det går att jämföra Harry Potter – och de 

vises sten (2001) och Sagan om ringen - Härskarringen (2002) och många andra filmer som 

har en inre och yttre resa som berättelsestruktur. Samtliga filmer har en hjälteresa där 

protagonisten färdas genom olika miljöer. 

Joseph Campbell (2011) utforskade myter genom historien och fann ett samband mellan 

olika hjälteresor. Enligt Christopher Vogler (1999, 14) kan Joseph Campbells teorier om en 

hjälteresa delas upp i tolv steg över en filmatisk treaktsstruktur. Stegen fyller olika ändamål 

och förklarar stadiet karaktären befinner sig i under en hjälteresa. Vogler (1999, 14) menar att 

karaktären placeras i en ny miljö när den passerar Första tröskeln och miljöbyten upprepas 

under berättelsens olika vändpunkter. Enligt Fredrik Lindqvist (2009, 40) ska vändpunkter ta 

karaktären och berättelsen vidare åt ett helt nytt håll. När en vändpunkt inträffar påbörjar 

karaktären sin resa ut i en annan omgivning vilket innebär att en ny miljö etableras och kan 

påverka berättelsestrukturen.  

Robert McKee (1999, 234) skriver i boken Story att varenda ny scen i lägre grad 

fungerar som vändpunkter. Det betyder att varje scen i sig berättar något nytt. När någon ny 

händelse inträffar etableras en ny miljö. Det betyder också att berättelsen är beroende av 

miljöbytet för att kunna etablera händelserna. Enligt Cherry Potter (2001) har 

”mikrokosmiska sekvenser” (Potter, 2001, 222) en större mening i film. De finns där för att 

etablera miljöer och för att skapa en känsla. För att förstå hjälteresan måste man dock förstå 

hjälten och karaktären bakom denne. Jens Eder (2010, 19) skriver i artikeln Understandning 

Characters om hur en fiktiv karaktär är påverkad av sin omgivning. Den representerar dess 

verklighet och kan målas upp efter den. Det kan uppfattas som att karaktären representerar sin 

miljö. Men miljön kan också vara anpassad efter handlingen. Vidare förklarar McKee (1999, 

69–70) att en strukturerad miljö som är anpassad efter handlingen bör gestaltas för att stärka 

en upplevelse. Det betyder att miljön bör vara så autentisk som möjligt för att stärka 

berättelsen och dess realistiska representation. Jane Barnwell (2004) skriver i boken 

Production Design: Architects of The Screen om miljöns funktion inom film. Hon beskriver 
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att ”den fungerar som en andra karaktär som talar genom bilder” (Barnwell, 2004, 26). Det 

innebär att miljön och dess skiftande bilder har en roll som samspelar med karaktärerna. 

Roger Crittenden (1995, 174) talar om etableringsbilder i boken Film and Video Editing, och 

förklarar att en etableringsbild är något som tas i början av en scen för att etablera en miljö 

och skapa klarhet i var man befinner sig. Han beskriver alltså funktionen av att etablera en 

miljö. Crittenden, Barnwell och Potter ger tillsammans stöd för tanken att miljöbyten får 

berättelsestrukturen att tydliggöras genom bilder, och det befäster en röd tråd genom att 

placera karaktärer i olika miljöer. Karaktärer kan därmed representeras av vad som etableras 

runt om dem.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Jane Barnwell (2004, 26) beskriver hur miljön och berättelsen är oskiljaktiga från varandra, 

och det betyder att berättelsen är beroende av miljön för att den ska kunna utspelas. 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken funktion och betydelse miljöbyten har för 

berättelsestrukturer. Det är intressant att undersöka hjälteresans miljö när tidigare forskning 

påvisar att det finns ett samband mellan handling och miljöbyten, samtidigt som funktionen 

ofta tas för given som passiv bakgrund. Uppsatsen vill undersöka i vilka sammanhang det 

sker miljöbyten under en hjälteresa och utforska hur miljöbyten förhåller sig till 

berättelsestrukturer och karaktärsutveckling med en inre och yttre resa i olika akter.  

Joseph Campbells (2011) forskning fann samband mellan myter som har en 

hjältekaraktär. I film skildras hjälteresan visuellt med ett samband mellan berättelsen och 

miljön som hjälten färdas igenom, och det är miljöns funktion i och för hjälteresan som är 

uppsatsens övergripande fokus. De två filmerna, Sagan om ringen - Härskarringen (2002) 

samt Harry Potter och de vises sten (2001) är representativa exempel som belyser frågan. 

Enligt Christopher Vogler (1999, 85) kan miljön skildra en normalitet eller en abnormalitet 

där olika miljöer kontrasteras mot varandra. I filmen Sagan om ringen –Härskarringen (2002) 

gör huvudkaraktären Frodo Baggins en hjälteresa och färdas från sitt idylliska hem i Fylke till 

mörka berg och grottor i Mordor. Karaktären är alltså placerad i olika sorters miljöer som 

förändras under resans framåtrörelse. I Harry Potter och de vises sten (2001) är 

huvudkaraktären Harry ämnad till att bli en trollkarl, och han måste då lämna sina 

styvföräldrar för att påbörja sin hjälteresa ut i äventyrslandet. Han reser från en normal 

tillvaro till en magisk värld där miljöerna förändras i takt med karaktärens utveckling. 
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1.3 Teori 
Christopher Vogler (1999) fortsatte att utveckla Campbells hjälteresa och skrev boken The 

Writers Journey. Vogler delade Campbells hjälteresa i tolv steg som skulle fungera på samma 

sätt fast vara mer anpassad för film. De tolv stegen är uppdelade med fyra steg per akt över en 

treaktsstruktur. Voglers tolv steg är praktiskt användbara och kommer användas i uppsatsen 

för att metodiskt kunna kartlägga hjälteresan i filmer. Varje steg innebär en förändring i 

berättelsen vilket gör att miljön skiftar, och därför är stegen ytterst viktiga att observera. De 

olika stegen fungerar som en karta över berättelsens aktivitet och indikerar på när det inträffar 

ett miljöbyte. Enligt Vogler (1999, 15 – 18) handlar första steget i akt 1 om Normaliteten och 

det innebär att narrativet vid början av en film etablerar vardagen och det vanliga tillståndet 

för karaktären. Kallelse till äventyr är det andra steget som innebär att en utmaning etablerar 

sig för karaktären vilket bjuder in till ett äventyr. Vägran till kallelse är det tredje steget där 

karaktären känner en rädsla inför det okända eller att kallelsen hämmas av en pågående inre 

konflikt. Mentorn innebär ett steg där en person kommer in och motiverar protagonisten till 

att bege sig ut på äventyret. Korsar första tröskeln (Första vändpunkten) innebär att 

protagonisten svarar på kallelsen och ger sig av till äventyrslandet.  

Första steget i akt två kallas enligt Vogler (1999, 18 – 22) för Tester, vänner och 

fiender. Steget innebär att karaktären ställs inför prövningar och kommer till insikt om de 

oskrivna lagar som gäller för att klara sig utanför Normaliteten. Andra karaktärer visar sina 

krafter och intentioner vilket gör att protagonisten utvecklas psykiskt och fysiskt. Steget Den 

djupaste grottan innebär att protagonisten konfronterar sin inre och yttre konflikt. Steget En 

tuff prövning etablerar sig då allt ställs på sin spets och protagonisten får sedan bemöta sin 

antagonist. Steget Belöningen handlar om att hjälten får ett föremål eller en riklig insikt om 

något. Ett av de sista stegen i akt tre enligt Vogler (1999, 23 – 26) kallas Vägen tillbaka. Då 

konfronteras protagonisten av konsekvenser och ibland leder det till en fortsatt jakt eller flykt 

från det onda. Under det här steget inser karaktären att den måste bege sig tillbaka till 

Normaliteten. Återuppståndelsen är det näst sista steget och vid det här tillfället uppstår en 

vändpunkt som leder fram till klimax. Det uppnås med nära döden upplevelser och en sista 

prövning som innebär en erfarenhet, vilket gör att karaktären återuppstår som en stark hjälte. 

Återkomsten visar hur hjältens återvändo till Normaliteten fullbordas och det märks att något 

är vunnet där en insikt eller ett föremål kan markera ett lyckligt slut. 

En teoretiker som utgått från Voglers tolvstegsteori är Craig Batty (2010), som skrev 

artikeln The physical and emotional threads of the archetypal hero’s journey: proposing 
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common terminology and re-examining the narrative model. Batty erbjuder en omarbetad 

version av Voglers tolv steg under hjälteresan. I artikeln beskriver Batty (2010, 3) hur en 

karaktärsutveckling växer fram i samband med de tolv stegen. Artikeln utforskar den inre 

resan under Voglers tolv steg och erbjuder en insyn där uppsatsen kan utforska samband 

mellan miljö och karaktärsutveckling som sker vid de olika stegen.  

Robert McKee (1998, 103) beskriver i boken Story hur en karaktär enbart kan visa sitt 

rätta jag genom handling. McKee beskriver vidare att den fysiska upplevelsen måste inträffa 

för att karaktärens inre skall påvisas, men varje handling sker i någon form av miljö som 

förmedlar något i berättelsen. Cherry Potter (2001) skriver i boken Screen Language – From 

Film Writing to Film-making hur bilder kommunicerar i film. Det bildspråk som hon 

undersökt är relevant att använda sig av i situationer när analysen kan behöva undersöka 

budskap som skildras genom miljö. Jane Barnwell (2004) är en produktions designer som 

skrivit Production Design: Architects of The Screen där hon analyserar strukturen och 

innebörden av miljöer i film. Hon argumenterar för miljöns enorma påverkan på 

berättelsestrukturer. Barnwell (2004, 24) beskriver att en produktions designers främsta 

uppgift är dramatisk representation och har som mål att skapa en autentisk miljö. Barnwell 

erbjuder en insikt i hur miljöer skildras i film och argumenten kommer användas för att förstå 

miljöns funktion och dess betydelse för berättelsestrukturer.  

 

1.4 Tidigare forskning 

I artikeln Mapping Narrative Space in Hollywood Film av James E. Cutting, Catalina 

Iricinschi, och Kaitlin L. Brunick (2013, 64–91) kartläggs förändringar inom 

berättelsestrukturer. De analyserade tre filmer och observerade när det skedde förändringar i 

berättelsestrukturen under filmerna. De utförde även en undersökning där totalt 72 människor 

deltog och såg totalt 24 olika filmer. Deltagarna delades in i grupper där sammanlagt tre 

personer ur gruppen fick se en film tillsammans med instruktioner om att eftersöka händelser 

och undersöka när det inträffade nya. Resultatet visade att deltagarna observerade att varje ny 

händelse utspelade sig vid en ny plats. Artikeln påvisar ett samband mellan miljö och 

händelser, när miljön skiftar förändras händelserna. Forskningen som artikeln framlägger har 

likt den här uppsatsen som avsikt att undersöka sambanden mellan miljöbyten och 

handlingen. Uppsatsen vill dock inte enbart uppmärksamma när det sker ett byte, utan har 

som avsikt att undersöka hur bytet påverkar berättelsestrukturer. Ett miljöbyte kan kräva 
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speciella effekter för att förmedla en visuell autentisk känsla, vilket kan utgöras av landskap 

som karaktären färdas igenom. 

Ett miljöbyte i en hjälteresa kan visa olika landskap för att illustrera resans 

framåtrörelse. Martin Lefebvre (2011, 61–78) skriver i artikeln On Landscape In Narrative 

Cinema om hur landskap figurerar i fiktiv film för att stärka narrativets utveckling. Vidare 

beskriver Lefebvre hur filmens autentiska miljöskildring därmed påverkar upplevelsen av 

berättelsen. Uppsatsen undersöker miljön likt Lefebvre, men utforskar miljöns samspel med 

berättelsestrukturer. Miljön kan även demonstrera en inre utveckling och få storslagna miljöer 

att illustrera något jordnära.  

Michael Ostling (2003, 3–23) argumenterar i artikeln Harry Potter and the 

Disenchantment of the World för att den magiska världen i Harry Potter-serien reflekterar 

dagens teknologiska utvecklingar och på så vis ter sig jordnära. Denna uppsats har en 

liknande utgångspunkt i att den undersöker hur den påtagliga miljön i dessa magiska världar 

representerar en inre utveckling och kan representera något pragmatiskt. Historiskt sett har 

filmer med en hjälteresa ofta haft sitt ursprung i gamla myter.  

Joseph Campbell (2011, XI) utforskade sambanden mellan olika myter inom olika 

kulturer under olika eror. Campbell fann att de olika myternas berättelsestrukturer hade ett 

samband som kunde sammanfatta en hjälteresa i 17 steg. Det skapade en struktur som kallas 

för hjälteresan eller Monomyten. Campbell erbjuder en historisk insyn över sambanden i 

berättelsestrukturer. Uppsatsen utforskar sambanden mellan miljöbyten under en hjälteresa, 

och undersökningen erbjuder en ny dimension till Campbell och Voglers forskning. 

 

1.5 Metod och material 
Primärmaterialet består av två stycken långfilmer. De filmer som kommer att analyseras är 

Sagan om ringen - härskarringen (2002) och Harry Potter och de vises sten (2001). 

Båda filmerna har en karaktär som representerar en hjälteresa och kommer analyseras utifrån 

Voglers (1999, 15 - 26) tolvstegsteori. Stegen är uppdelade över en treaktsstruktur och 

uppsatsen kommer att undersöka hur de olika tolv stegen skildras genom miljöbyten, därmed 

ges möjligheten att utforska sambanden mellan skiftande miljöer och berättelsernas 

framåtrörelse, då Voglers olika steg markerar när en ny händelse etablerar sig.  

Analysen kommer delas in i två kapitel varav första kapitlet representerar Harry Potter 

och de vises sten (2001) och andra kapitlet representerar Sagan om ringen – Härskarringen 

(2002). Uppsatsen kommer avgränsa analysen genom att enbart notera när en ny miljö 
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etableras som inte tidigare visats. Voglers indelning av de olika stegen i en treaktsstruktur, gör 

det möjligt att dela in analysen i en början en mitt och ett slut, som dramatiserar hjältens resa 

från den normala världen, genom en utveckling fram till dess mål. Varje kapitel kommer ha 

tre akter som märks ut med en egen rubrik. De två kapitlen kommer börja med att introducera 

filmen som analyseras och avrundas med en sammanfattning. Observera att filmerna från och 

med nu kommer kallas för Harry Potter och Sagan om ringen och inte bära sin fulla titel. 

I enlighet med Harvard-systemet och för att inte störa texten anges inte tidskoder för 

filmscener fortlöpande utan återfinns i Bilaga 1, tillsammans med en sammanställning av 

hjälteresans steg och respektive miljöskiften i filmerna. 

 

2. Introduktion 
Det här kapitlet kommer behandla materialet från filmen Harry Potter. Filmen handlar om en 

ung pojke som blir en trollkarl då han blir antagen till den magiska skolan Hogwarts. Harry är 

en föräldralös pojke som till en början inte vet mycket om sig själv eller sitt förflutna. Han 

kastas in i en ny värld där han prövas bland vänner och fiender. Prövningarna leder honom 

närmare hans riktiga identitet vilket präglar större delar av berättelsen. Analysen utgår från de 

punkter i berättelsen då de tolv stegen i Christopher Voglers (1999) modell för hjälteresan 

inträffar under filmen. För varje steg ges korta händelsebeskrivningar samt 

miljöbeskrivningar och utifrån det analyseras miljöns funktion. 

 

2.1 Harry Potter och de vises sten Akt 1 

Under filmens inledande etablering av Normaliteten är Harry Potters miljö en städskrubb 

hemma hos hans moster. Harry blir behandlad som en tjänare av sina släktingar vilket 

gestaltas när hans moster öppnar en ventil som sitter på dörren för att prata till honom. Sedan 

låser hon upp en hasp så att han kan komma ut. Miljöns trånga utrymmen ger uttryck för att 

berättelsen handlar om en fängslad människa i en liten värld. 

Det första miljöskiftet sker när familjen besöker ett zoo, där fångade djur som är 

ämnade att leva fria beskådas utifrån människornas normala tillvaro. Miljön utgör en parallell 

till Harrys normala miljö och ger honom ett tillfälle att metaforiskt betrakta sin egen tillvaro. 

När Harry pratar med ormen som är inlåst i terrariet och ormen nickar mot en skylt där det 

står uppfödd i fångenskap är det som att Harry konverserar med sig själv. När ormen rör på 

sig kommer kusinen dit och knuffar undan Harry som råkar trolla bort glaset i ilska med följd 

att kusinen trillar in och ormen slingrar sig ut. Här möjliggör miljön att den inre konflikten 



 7 

kan uppmärksammas genom konversationen med ormen, men den nya miljön ger också 

tillfälle att påvisa nya egenskaper hos Harry: magiska krafter som han inte lärt sig att 

kontrollera. Brottet från den vardagliga miljön till zoot ger därmed narrativet utrymme för 

onormala händelser att ta plats, vilka indikerar vad som väntar utanför Normaliteten (Vogler, 

1999, 86). Jane Barnwell belyser att miljöskiftet till zoot på det sättet är väsentligt för 

berättelsen. 
 

In Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001) the story relies on 

magic. Therefore it is imperative to demonstrate supernatural acts performed 

in support of the characters and narrative. Flying slaying monsters, and the 

levitation of objects are all essential, and this is an example of story and 

effects working together. Part of the pleasure springs from our witnessing 

Harry develop his powers from accidental revenge (his stepbrother trapped 

in the snake pit) to controlled and skilful supernatural powers. (Barnwell,  

2004, 116). 

 

Mötet med ormen utgör därmed en mental kallelse till den onormala världen. Detta 

utvecklingssteg i berättelsen byggs på när Harry, åter i hemmet, plockar upp posten och finner 

ett brev adresserat till honom från Hogwarts. Han får inte ta del av informationen i brevet för 

hans styvfar tar hand om brevet och förstör det, en händelse som upprepas. Kallelsen innebär 

en inbjudan till en ny miljö så även om brevet i sig inte utgör ett miljöbyte symboliserar det 

ett skifte till en plats där det inre kan utvecklas, och det är något som Harry visar att han 

längtar efter. När breven senare börjar regna in så står Harry och kastar sig efter breven i 

luften. Kallelsen regnar in över den normala miljön vilket kan betraktas som att den nya 

miljön försöker invadera och omvandla Normaliteten för att ta berättelsen vidare.  

I nästa skede visas en etableringsbild på ett hus på en stenig ö mitt i en havstorm. 

Husets avlägsenhet skapar i sig en känsla av isolering på samma sätt som bilden av Harry 

inlåst i städskrubben, men nu är han långt bort från civilisationen. Harrys fångenskap betonas 

av den extrema stormen som omsluter det avlägsna huset. Genom miljön i huset förstärks 

dessutom känslan av en hierarki, eftersom första bilden visar att Harrys moster och hennes 

man sover i en säng på ett loft och hans kusin sover på soffan nedanför, medan den följande 

bilden visar Harry liggandes på golvet. Återigen skildrar miljön och atmosfären Harrys 

tillintetgjorda status i den normala världen. De olika miljöerna som etableras i början av 
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filmen har alltså hjälpt narrativet att gestalta Harrys okunskap och fångenskap fram till ett 

klimax på den steniga ön. 

Detta bryts av att jätten Hagrid, som antar en mentorroll i nästa fas, visar sig när han 

plötsligt bankar ner dörren och stiger in. Huset de befinner sig i är ett gammalt mörkt stenhus 

utan mycket ljus och när dörren öppnas så blixtrar det utanför och miljön påverkar hans entré 

så att Hagrid ter sig kraftfull och skrämmande. I en omgivning, där Harry är fjärran från 

äventyrslandet, inträffar Vägran till kallelsen. Harrys inre resa har inte kunnat utvecklas i 

miljön hos fosterföräldrarna och det påvisas senare när han uttrycker att han ”bara är Harry.” 

När Hagrid avslöjar vem Harry är och hans riktiga bakgrund ingjuter det en självbild av vem 

han kan bli i en annan miljö, och han förstår att han har levt i en lögn. Det leder till att Harry 

antar kallelsen och ger sig av tillsammans med Hagrid.  

Nästa scenbyte etableras med en bild över London som visar Big Ben och en röd buss 

som kör över en bro. Miljöbytet och speciellt bron demonstrerar att Normaliteten är på väg att 

förändras, en tröskel till något nytt är på väg att korsas och berättelsen är på väg in i en ny 

riktning. Bilden visar också omtalade brittiska symboler vilket indikerar att Harry förflyttat 

sig till en större värld. I denna miljö leder Hagrid Harry in i en gränd och de går in på en bar. 

Den allmänna platsen för trollkarlar som baren representerar möjliggör att Harry blir 

införstådd i att han är allmänt känd. Här påbörjas även steget i berättelsen som Vogler (1999, 

135) kallar Tester, vänner och fiender, då miljön i baren möjliggör att andra trollkarlar hälsar 

på Harry och han får en insikt om vem han är i äventyrslandet. Det demonstrerar hur miljön 

möjliggör den inre resans utveckling, då Harry får reda på mer om sin identitet genom en 

allmän plats i en ny värld. I samma sekvens av scener presenteras Diagongränden genom ett 

montage av bilder på olika människor och butiker. Abnormalitet, som motpol till 

Normaliteten, gestaltas genom olika djur och ovanliga föremål samt genom att människorna 

bär säregna kläder. Miljöbytet visar att den gamla Normaliteten inte längre existerar och att de 

befinner sig på en plats där oväntade saker utgör en ny normalitet.  

När Harry går förbi butikerna i Diagongränden frågar han Hagrid hur han ska ha råd att 

inköpa de saker han behöver. Hagrid svarar att Harrys pengar finns på Gringotts bank. Miljön 

med butiker skapar en reflektion om ekonomi och symboliserar konsumtion vilket gör att 

Harry ställer frågor om pengar: det leder berättelsen vidare till en bank. Omgivningen som 

miljön etablerar i berättelsen påverkar på så vis den kausala framåtrörelsen och tar berättelsen 

vidare åt ett nytt håll, då miljön med butikerna gör att Harrys fråga om pengar blir relevant i 

sammanhanget. I scenen därefter sker ett miljöbyte inom banken till valv 687, som är fyllt av 
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pengar, och Harry får reda på att han fått ärva en stor summa pengar av sina föräldrar. 

Bankmiljön leder Harry upp till en ny ekonomisk identitet som samtidigt ger en insikt om att 

hans föräldrar hjälper honom och ännu finns vid hans sida långt efter deras död.  

Till nästa scen sker ett miljöskifte där Harry kommer in till Olivanders butik för att köpa 

en trollstav. Harry får lov att pröva tre olika trollstavar, men när han svingar de första två så 

ramlar saker och föremål krossas. När Harry sedan prövar den tredje trollstaven så skiner 

omgivningen upp. Den här miljön bidrar därmed aktivt med en slags insikt där staven kallar 

på Harry och han fullbordar kallelsen när han håller staven i sin hand och omgivningen lyser 

upp av ett övernaturligt ljus. Då Harry tidigare i berättelsen bara varit pojken i städskrubben 

så gestaltar miljön och händelserna i scenen en karaktärsutveckling där Harry inser att han är 

ämnad för något större.  

När Harry och Hagrid senare sitter i en restaurang tillförs ytterligare en allmän plats 

som möjliggör konversationer och bjuder in till påvisbara privata relationer. Här börjar Harry 

fråga om sin bakgrund. När Hagrid talar om för Harry vad som hänt så växlar miljön i form 

av en tillbakablick som visar Voldemort när han vandrar runt ett mörkt kvarter innan han 

kommer in i ett hus och dödar Harrys mamma. Miljön i tillbakablicken stärker magnituden av 

det skrämmande som jagar Harry som dialogen berör. Tillbakablickens bilder hjälper därmed 

narrativet att etablera vad som hände hans föräldrar och avslöjar vem hans antagonist är. 

 Hagrid lämnar Harry ensam vid en tågstation där Harry måste hitta till Hogwarts 

expresståg. Tågstation är en plats där människor reser till nya destinationer och har för den 

inre resan en tydlig metaforisk innebörd. Harry fullbordar på egen hand den inre resans nästa 

steg över Den första tröskeln, och det skildras genom miljön då han på stationen springer 

igenom en magisk vägg på tågperrong 9 ½ för att ta sig till tåget mot Hogwarts. Miljön runt 

perrongen och den magiska väggen hjälper berättelsen att visa hur Harry tvingas lita på sin 

förmåga att bryta Normalitetens barriärer, förlita sig på det som ter sig abnormt och acceptera 

vem han är. När han springer genom väggen och senare ser tåget till Hogwarts visar miljön att 

han tagit steget över Den första tröskeln. 

 

2.2 Akt 2  

I nästa scen färdas Hogwarts expresståg genom naturen och miljön etablerar en känsla av att 

berättelsen är på väg mot ett annat håll då Harry lämnar Normaliteten och beger sig ut mot 

äventyrslandet. Fasen av Tester, vänner och fiender accelererar i nästa scen som utspelas i 

tåget då den jämnårige Ron kommer och frågar om han får sitta med Harry. Miljön i tågkupén 
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är en sluten plats där Harry får möjlighet att släppa in någon annan i sitt liv. Kupén 

symboliserar Harrys privata värld och Ron välkomnas in. Senare kommer Hermione och 

presenterar sig när hon letar efter en students padda. Återigen skapar miljön i kupén ett 

utrymme för berättelsen att skildra Harrys öppna värld där en vän kan träda in och bekanta sig 

med honom. 

I nästa scen etableras Hogwartsskolan och här fullbordas bilden av äventyrslandet 

genom en etableringsbild. Skolan gestaltas som ett stort slott när barnen på små båtar åker 

fram över vattnet mot skolan där denna uppenbarar sig i bakgrunden. Miljön skapar alltså en 

framåtrörelse och genom etableringsbilden av slottet så förmedlas det att berättelsen fortsätter 

i skolan. Barnen samlas senare utanför en port där de snart skall släppas in i en matsal för att 

sorteras in i olika elevhem. I den här miljön står barnen i en trappa och längst upp står Harry 

tillsammans med Ron. En pojke vid namn Draco träder fram och presenterar sig högfärdigt, 

vilket indikerar att en kommande fiende presenterat sig för Harry. Trappan som går uppåt kan 

symbolisera en maktkamp. Jane Barnwell (2004, 85) skriver att trappor i film etablerar sig vid 

kärnpunkter och kan skildra klassamhällen. Det betyder att miljön kring trappan i scenen 

mellan Harry och Draco utgör en huvudsak i berättelsen som gestaltar elevernas 

klasskillnader. Harry som berättelsen etablerat som föräldralös möter en fiende där denne 

påstår att ”vissa trollkarlsfamiljer är bättre än andra” och det testar Harrys moral där 

berättelsen skildrar klassnormer när karaktärerna befinner sig på en trappa. 

Matsalsmiljön dramatiserar berättelsefasen av Tester, vänner och fiender på flera sätt. 

Professor McGonagal talar först om för barnen att i elevhemmen är alla som en familj, vilket 

är en social miljö som Harry saknat dittills. Det blir tydligt att miljön och händelserna i dessa 

scenerna styr narrativet mot ett budskap som handlar om tillhörighet. De nya eleverna ska 

sorteras in i elevhem av en magisk hatt som känner av personligheten och var eleverna hör 

hemma. Genom att scenen innan presenterade en fiende och genom att alla personer i skolan 

därefter kan vistas i matsalen samtidigt, så öppnar det för själva sorteringsscenen där 

berättelsen kan skapa en förståelse för vem som är vad för Harry, vän eller fiende. När Harry 

fått sin plats i Gryffindors elevhem så höjer Dumbledore på glaset mot honom och bekräftar 

därmed att Harry har intagit sin plats i äventyrslandet. Miljön i skolmatsalen hjälper alltså 

narrativet att utveckla Harrys tillhörighet både i den sociala världen och i den värld som 

skiljer sig från den tidigare Normaliteten. 

När Harry senare har en flyglektion skiftar berättelsen till en utomhusmiljö där barnen 

skall få lära sig att flyga. I den här scenen testas Harry av sin fiende Draco då denne tar en 
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magisk kula som tillhör en annan pojke och flyger iväg och kastar den från en hög höjd. Den 

öppna miljön förstärker Harrys mod och inneboende civilkurage så att han flyger efter Draco 

och fångar kulan, vilket i sin tur leder till att han blir antagen som så kallad sökare i 

quidditchlaget. Harry har tidigare i berättelsen varit fångad i en städskrubb där miljön påvisat 

trånga utrymmen vilket flyglektionen skapar kontrast emot genom att Harry nu får flyga fri i 

den roll han är ämnad för. Detta medför också att han tar ytterligare ett steg i sin inre resa 

genom att han kommer närmare sin pappa som också hade rollen som sökare och var bra på 

att flyga. Utomhusmiljön gav alltså berättelsen utrymme för att händelserna skulle kunna 

utspelas, då både den yttre och inre resan i berättelsen ges en ny mening. Det betyder att 

miljön utgör grundkonstruktionen så att händelserna kan ta vid och påverka berättelsens 

riktning. 

I sekvensen efteråt visar en etableringsbild hur det börjar snöa och Hagrid drar en 

julgran över marken. Miljön med snön och julgranen signalerar en mittpunkt i skolåldern där 

man är halvvägs genom ett skolår. Det kan betraktas som att miljön talar om att berättelsen 

nått sin mittpunkt och miljön symboliserar därmed ett tidskifte i den yttre resan. 

Steget, som Vogler kallar för Den djupaste grottan, når Harry i berättelsen när han får 

en osynlighetsmantel som gör så att han kan röra sig fritt i skolans slott utan att bli sedd. 

Harry hittar en magisk spegel som visar det man vill se. Spegeln i sig är en miljö där han ser 

sin inre längtan. I spegeln ser han sina föräldrar och fastnar i spegelbilden tills professor 

Dumbledore hittar honom och förklarar dess innebörd. I nästa scen ses Harry utanför skolan 

där han släpper iväg en uggla som flyger upp bland vintermolnen, varpå samma uggla flyger 

tillbaka ner i bild och då övergår årstiden till vår. Årstidsskiftena signalerar ett aktbyte och här 

också en avslutning på hur Harry släpper känslorna som han har bearbetat sedan han såg sina 

föräldrar i spegeln. Berättelsen återanvänder luften och flygning i utomhusmiljöerna, då Harry 

släpper fågeln och känslorna fria vilket följs av nya årstider. Scenerna med fågeln har ingen 

dialog vilket gör det ännu tydligare hur narrativet väljer att tala genom bilder av miljön och 

händelserna i den som ett sätt att bära berättelsen vidare. Craig Batty (2010, 18) skriver att vid 

steget som kallas Den djupaste grottan sker en inre transformation hos karaktären där denne 

går igenom en känslomässig återuppståndelse. Det betyder att miljön som etablerades vid 

spegeln i berättelsen och det som skildras fram till att Harry släpper fågeln fri påvisar hans 

känslomässiga transformation, och när ugglan ett ögonblick senare flyger tillbaka ner och 

årstiden skiftar så symboliserar miljöbytet hans känslomässiga återuppståndelse. 
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Hjälteresans följande steg, En tuff prövning, tar plats i berättelsen när Hermione hittar 

information i en bok om de vises sten. Det leder till att Harry och hans vänner ger sig ut på en 

jakt efter den och när de fått reda på hur de kan ta sig ner under en fallucka så påbörjas en 

prövning. Prövningarna skildras i tre olika miljöer och i den första växer djävulssnaran. 

Växterna slingrar sig fast runt deras kroppar och Hermione är den som räddar alla när hon 

säger att de måste slappna av och de kommer ut oskadda. Omgivningen gör att barnen kan 

prövas under stress i en hotfull miljö. Den andra prövningen är ett rum fyllt med flygande 

nycklar där en kvast står redo att användas. Harry får flyga upp och jaga nyckeln de behöver 

för att komma vidare. Miljön skapar återigen En tuff prövning där Harry kan visa sin styrka 

genom sin erfarenhet av att flyga. Den tredje prövningen är ett levande schackspel där Ron får 

visa sin styrka som schackspelare. Miljön liknar ett slagfält där de olika schackpjäserna 

hugger ner varandra med svärd och andra vapen. Alla tre prövningarna var alltså ett sätt för 

berättelsen att demonstrera olika exempel på karaktärernas styrkor i de olika situationer som 

miljöerna genererade.  

Belöningen, vilket är nästa steg i hjälteresans utveckling, får Harry när han möter sin 

antagonist professor Quirrell då han står framför den magiska spegeln och letar efter de vises 

sten. Miljön domineras av en trappa som leder till ett rum vilket symboliserar att Harry nått 

botten av skedet Den djupaste grottan i den inre resan. När Harry rör sig ner för trappan ger 

det också en signal om att berättelsen steg för steg närmar sig sin upplösning. Voldemort sitter 

i bakhuvudet på Quirell och han säger till honom att använda Harry för att se i spegeln var 

stenen är. När Harry gör det så dyker stenen upp i hans ficka. 

 

2.3 Akt 3 
Den tredje aktens första utvecklingsfas Vägen tillbaka skildras i en miljö med eld som 

omringar rummet där Quirell och Harry befinner sig. Elden kan vara en symbol för både liv 

och död och den ramar in den allvarliga situationen när den sprider sig runt rummet och Harry 

inte har någonstans att fly. Miljön tillför ett bildspråk som hjälper berättelsen förmedla att den 

når klimax genom en hotfull atmosfär. När Harry besegrat professorn så kommer Voldemorts 

vålnad ut i form av rök och passerar genom Harrys kropp vilket gör att han svimmar av. Harry 

vaknar sedan upp på skolans sjukhus där han får möta Dumbledore och det är då steget 

Återuppståndelsen inträffar. Uppvaknandet i den vita sjukhussängen står som en symbol för 

återfödelsen. Miljön talar om att faran är över och att ordningen är återställd. 
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Under den slutliga fasen, Återkomsten, tar Hagrid farväl av Harry på Hogwarts 

tågperrong och Hermione säger till Harry att ”det känns konstigt att åka hem.” Harry svarar 

”Jag åker inte hem” och kommentaren klargör att Harry hör hemma på Hogwarts. Här skapar 

miljön ett utrymme för narrativet att avsluta berättelsen genom att tågperrongen symboliserar 

avfärd och farväl, men också hemkomst. Det tillför också en avtoning som sätter punkt för 

berättelsen när tåget börjar rulla iväg och Harry precis har sagt att han hittat sitt hem. 

Avslutningsvis visas en bild på skolan och miljön runt omkring för att visualisera meningen i 

dialogen. 

 

2.4 Sammanfattning av kapitlet 
Analysen av Harry potter visar att filmen följer Voglers (1999) tolv steg och att det inträffar 

ett miljöbyte under varje steg. Berättelsestrukturen är beroende av etableringen av de olika 

miljöerna för att kunna skildra framåtrörelsen och berättelsens händelser. En av de intressanta 

upptäckterna är de olika miljöernas gestaltning av den yttre och inre resan. Harrys yttre resa 

tar fart när han reser med Hagrid till London och miljön som etableras signalerar för den 

första vändpunkten. Senare när hans inre resa skildras så är de i en bar där berättelsen kan 

utnyttja omgivningen för att gestalta Harrys storhet. Miljöns funktion påvisas också när 

berättelsen använder storleken av olika utrymmen för att skapa kontrast till handlingen, så när 

Harry är fången skildras det i en liten städskrubb, när han är fri påvisas det 

i skolans stora lokaler och i andra utomhusmiljöer. Andra funktioner som miljön har är att 

förmedla ett bildspråk när berättelsen visuellt visar på olika förändringar. När Harry 

exempelvis släpper sin uggla fri och denne flyger upp mot himlen och i nästa scen 

återkommer under våren, så kompletterar det en dialogburen handling. När berättelsens 

riktning skiftar märks det ut med hjälp av miljöbilder då exempelvis resan till Hogwarts 

skildras genom bilder som visar ett tåg som färdas genom naturen. Miljön enligt Barnwell 

(2004, 26) spelar en tredje karaktär i en film, och det påvisar också uppsatsens analys, då 

händelserna under många av berättelsens vändpunkter utspelas efter att en ny miljö etablerats 

för att möjliggöra berättelsens fortsatta utveckling. 
 

3. Introduktion 

Det här kapitlet kommer behandla materialet från filmen Sagan om ringen. Filmen handlar 

om en magisk ring som av en slump hamnar i huvudkaraktären Frodo Baggins ägodelar. 

Ringens härskare är mörkrets furste Sauron och dennes jakt efter ringen tvingar Frodo ut på 
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en resa där hans uppdrag blir att förstöra ringen och rädda världen. Under hjälteresan möter 

Frodo andra karaktärer som gör att han utvecklas och han får flera följeslagare under resans 

gång. Frodo och hans följeslagare ställs inför prövningar som de tvingas gå igenom för att 

lyckas överleva och förstöra ringen. 

 

3.1 Sagan om ringen Akt 1 
I början av Sagan om ringen visas en prolog där en voice-over presenterar världen de befinner 

sig i som kallas Midgård. Det skildras genom miljöbyten mellan olika delar av världen där de 

visar alver, människor, hobbits och orcher. Berättelserösten förklarar att det smordes en ring 

av mörkrets furste Sauron: En magisk ring som ska styra alla. Under den sekvensen skiftar 

miljön till en omgivning i ett berg som omringas av eld och rök där Sauron etableras som en 

vålnad klädd i en mörk rustning och en närbild visar ringen på hans finger. Miljön framställs 

som skrämmande genom eld och rök när berättelsen etablerar antagonisten, vilket stärker 

presentationen av ondskan. Enligt Christopher Vogler (1999, 84-85) kan prologens funktion 

vara att uppvisa berättelsens värld i sin obalans. Vogler förklarar vidare om vikten av att 

skapa kontrast till Normaliteten och att en prolog visar vad man kan förvänta sig av 

berättelsen. Det betyder att miljöbytena som sker i prologen har som funktion att skildra 

berättelsens bakgrund. 

Efter prologen etablerar berättelsen Normaliteten genom att Frodo sitter under ett träd 

och läser en bok. Miljön efter den intensiva prologen, som var av mörk karaktär, gestaltar här 

lugn och harmoni där bokläsandet i naturen symboliserar det rådande tillståndet i 

Normaliteten där människa, kultur och natur lever i harmoni. När Gandalf senare rider in i 

Fylke med Frodo så skildras det tillsammans med ett montage av bilder på landskapet. Miljön 

är en plats där grönskan är märkbar och solen skiner. Det ger en bild av lugn och frihet där ett 

idylliskt samhälle verkar i sin normala tillvaro. Känslan av vad som står på spel förmedlas av 

miljön som påvisas under Normaliteten. Att miljön visar på ett lyckoland i deras värld bildar 

kontrast till den abnormalitet som senare inkräktar och stör ordningen.  

När Gandalf möter Frodo så etablerar berättelsen att han har en mentorroll för honom då 

de åker på häst och vagn in i Fylke. Vagnen som de färdas på utgör en intim plats där 

berättelsen använder utrymmet i den miljön för att påvisa deras relation. Frodo talar dessutom 

om Gandalfs status i Fylke där han blivit utnämnd till ”fredsstörare” efter att han och Bilbo 

varit ute på ett beryktat äventyr. Samtidigt etableras ett hus och en gård i miljön där några 

hobbits tittar argt efter Gandalf och Frodo när de åker förbi. Vagnen reser med karaktärerna 



 15 

igenom miljön i Fylke och berättelsen kan på så vis etablera saker runt om dem som 

samspelar med dialogen. 

Steget då Kallelsen till äventyr inträffar kommer senare i berättelsen efter Bilbos 

födelsedags-firande som är orsaken till Gandalfs besök. Bilbo berättar för Gandalf att han går 

i pension och lämnar alla sina ägodelar till Frodo inklusive ringen. När Frodo får ringen av 

Gandalf sker detta i Bilbos hus. Miljön i huset kan uppfattas som kuslig när det är mörkt i 

vissa delar och Gandalf sitter förstelnad och muttrar framför en brasa. Huset är hemmet som 

egentligen bör symbolisera trygghetens kärna men ringens närvaro bryter de uttrycket genom 

att miljön blir mörkare vilket signalerar om att något är fel. Huset är dessutom byggt för 

hobbits, som är kortare än andra varelser i berättelsen, och det gör att utrymmena i huset 

upplevs som trånga vid vissa tillfällen. Gandalf slår huvudet i en lampa och senare också i 

taket vilket får honom att framstå som större än den miljö han vistas i. De trånga utrymmena 

gestaltar den lilla världen som är på väg att möta den stora. Frodo som varit skyddad i sin 

tillvaro skall nu genom Kallelsen få möta större ting. När miljön etablerats som småskalig och 

trygg tillför det berättelsen återigen en bas för kontrastverkan när miljön skiftar i kommande 

scener. Det kan betraktas som en liknelse till Frodos ansvar då hela hans värld förlitar sig på 

att han skall bära ringen och senare förstöra den. Ringen är ett litet föremål men den 

symboliserar något stort. Liknelserna mellan stor och liten i de olika miljöerna som skildras är 

påtaglig men de skildras också genom karaktärer och föremål.  

Gandalf lämnar Frodo för att ta reda på fakta om ringen och då sker ett miljöbyte där ett 

montage visar bilder på en mäktig fästning i Mordor, Saurons land. Bilderna visar orcher i en 

miljö där lava rinner runt fortet och mörka moln svävar i luften omkring. Miljön i montaget 

utstrålar något större och farligare än den värld som tidigare etablerats i Fylke. I montaget blir 

kontrasten påtagliga mellan miljöerna då berättelsen lämnar Normaliteten och visar upp 

abnormaliteten. Samtidigt hörs rösten av Gollum i en voice-over skrika ”Fylke, Baggins,” 

vilket är Frodo och Bilbos hemby respektive efternamn. Vidare visas en bild på mörka 

demonliknande vålnader som rider ut från fästningen i Mordor. Christopher Vogler (1999, 

104) skriver att Kallelsen till äventyr kan innebära att en karaktär inte har något annat val än 

att ge sig av och menar att något som sker kan göra att karaktären tvingas iväg på ett äventyr. 

Det betyder i så fall att miljöbytets funktion i det här montaget var att etablera en katalysator. 

Katalysatorn är något Robert Mckee (1999, 189) kallar ”The Inciting incident”, och han 

beskriver att det kan innebära att en konflikt i en berättelse gör att karaktären tvingas iväg. 

Den monumentala miljön som etableras i Mordor skildrar sålunda att Frodo inte kommer att 
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klara sig i sin hemtama värld och att ett hot träder ut i berättelsen. I nästa scen stannar 

demonryttarna och frågar en hobbit om Fylke och Baggins. Omgivningen är då mörk och den 

hobbit som de tilltalar står utanför något som liknar en ytterdörr där en rädd hund springer in 

och gnyr. Miljön förstärker att demonryttarna är på ingång och närmar sig Frodo när de står i 

mörkret utanför en dörr hos en annan hobbit. 

Vägran till kallelsen inträffar när Gandalf kommer tillbaka till Frodo i Fylke och 

berättar om ringens bakgrund. I samband med detta sker ett miljöbyte till en fästning i Mordor 

där Gollum blir torterad och igen skriker ”Fylke, Baggins”. I nästa bild upprepar Frodo orden 

”Fylke, Baggins” vilket speglar hans insikt att ondskan är på väg. Berättelsen visar bilden av 

en annan miljö under Frodos dialog med Gandalf vilket skapar ett bildspråk mellan dialogen 

och berättelsens händelseutveckling. Senare sker ytterligare en miljöväxling som visar hur en 

demonryttare svingar sitt svärd och hugger av huvudet på en hobbit. När händelserna avslutas 

i den scenen visar nästa bild Frodos vägran att bära ringen. Steget Vägran till kallelse skildras 

alltså genom tre stycken miljöbyten där scenen med Gollum och ryttarna instiftar en förståelse 

över den allvarliga situationen som berör karaktären. Miljöbytet signalerar att faran är på väg 

till Fylke och det påvisas inte enbart genom dialogen utan det utvecklas med hjälp av bilder i 

andra miljöer. 

När Frodo Korsar första tröskeln framställs det genom ett montage av bilder där han och 

Sam korsar ängar, berg och skogslandskap. De trånga utrymmena som etablerades tidigare i 

Bilbos hus kontrasteras nu genom det öppna landskapet de vandrar igenom. Frodo och Sam 

skymtas bakifrån i dessa bilder där landskapet i sig är det som i första hand gestaltar tröskeln 

som är på väg att korsas, så att när man ser karaktärerna vandra över en äng med packning på 

ryggen signalerar det avfärd mot nya världar. Efter montaget filmas de framifrån igen och då 

yttrar Sam ”om jag tar ett steg till, är jag längre hemifrån än jag någonsin varit.” Miljön i 

montaget påvisar alltså steget i berättelsen visuellt innan dialogen tar vid och förtydligar.  
 

3.3 Akt 2 

När Gandalf kommer fram till Saruman i Isengård så påbörjas steget Tester, vänner och 

fiender. I början av scenen visas tornet i Isengård där det omges av stora berg i bakgrunden 

vilket stärker upplevelsen av den mäktiga karaktären som är på väg att etableras i berättelsen. 

Återigen manifesterar miljön att något litet möter något stort. Gandalf som tidigare upplevdes 

som en jätte i jämförelse med hobbitarna upplevs nu som tämligen liten när han rider in i 

Isengård vilket kan symbolisera att han är på väg att möta något större än han själv. Därefter 
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skildras en trappa där Saruman vandrar neråt och möter Gandalf som bugar inför honom. 

Miljöbytena utvecklar berättelsens riktning och kan anses vara fundamentalt både 

förebådande och förebyggande inför kommande händelser. Även om dialogen också tar plats 

och bär berättelsen framåt så tydliggörs berättelsens framåtrörelse genom upplevelsen av 

miljön i rörliga bilder gestaltar i vilken riktning händelseförloppet fortsätter. Så när Gandalf i 

scenen senare får reda på att hans vän Saruman har en pakt med mörkrets furste Sauron, så är 

det ingen tillfällighet att det skildras inuti tornet där rummet de befinner sig i omringas av 

stora dörrar och mörka väggar. Det skapar en bild av en mörk plats där ondskan frodas och 

händelserna och dialogen därefter klargör att Saruman inte är någon vän. 

När Pippin och Merry senare springer in i Frodo och Sam på en åker så fortsätter 

berättelsen utveckla fasen av Tester, vänner och fiender genom att etablera två nya karaktärer 

som vänner. Pippin och Merry har stulit grönsaker på en åker vilket gör att bonden de stulit 

från jagar de genom fälten och även Frodo och Sam får problem. Miljön i fältet möjliggör att 

Pippin och Merryn till synes av en slump kan komma in som vänner i berättelsen i en 

harmonisk miljö.  

När de flyr med de stulna grönsakerna genom fältet skapar dessutom miljön en ridå där 

de höga växterna gör att de unga männen inte ser var de springer. Det leder till att de ramlar 

nedför ett stup och landar på en väg. Det här är ett tydligt exempel på hur miljön möjliggör en 

kausal framåtrörelse som bär berättelsen vidare. När Frodo och hans vänner ramlat ner på en 

väg så signalerar miljön ett tecken på fara, då löv blåser upp omkring och bilden av vägen 

zoomas ut och miljön upplevs krympa ihop. De gömmer sig under rötterna till ett träd och ser 

hur en demonryttare stegrar ner från sin häst och böjer sig ovanför dem. Naturen skapar 

tillfälligt återigen en frizon som gör att de kan gömma sig samtidigt som fienden etablerar sig 

i berättelsen och är farligt nära. Trädet förser berättelsen med fler möjligheter. När 

demonryttaren hänger över Frodo och hans vänner så kryper insekter upp ur jorden runt 

rötterna där de sitter. Så trädet är inte bara skydd utan öppnar också för en gestaltning av att 

det dödliga hotet faktiskt omger dem. 

När Frodo och hans vänner senare kommer in på en bar så fortsätter berättelsen att 

urskilja vänner och fiender. Barens sociala miljö förser berättelsen med berusade personer 

som potentiella fiender eller problem. När Frodo försöker stoppa Pippin från att avslöja 

Frodos namn i baren så snubblar han på en fot och får ringen på fingret. Det är en bar full av 

människor som naturligt skapar situationen då Frodo ramlar och råkar få ringen på sitt finger. 

Det är alltså miljön som i grunden möjliggör att händelserna kan äga rum, vilket i sin tur leder 
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berättelsen framåt, för när Frodo fått på sig ringen så leder det till att demonryttarna hittar till 

baren och att karaktären Aragon upptäcker att Frodo är ringbäraren. 

Frodo och hans vänner flyr med Aragon mot Rivendale vilket skildras genom en 

etableringsbild där miljön utgörs av natur och där några hus från en by skymtas i bakgrunden. 

Bilden förmedlar att de är på väg mot en ny destination och att de lämnar byn bakom sig. 

Återigen använder berättelsen miljön som en bakgrund när karaktärerna korsar ännu en 

Tröskel vilket påvisar att berättelsens framåtrörelse skildras genom miljön som karaktärerna 

vandrar igenom. Senare när alven Arwen träder in i berättelsen så har Frodo tidigare blivit 

huggen av en demonryttares svärd och kräver akutvård. När Arwen kommer in i bild skildras 

det genom att ett övernaturligt ljus skiner upp i bakgrunden, och genom det uttrycker miljön 

att det är en helig person likt en skyddsängel som uppenbaras och det är miljön som 

identifierar henne som en vän som kommit för att rädda Frodo. Hon rider därefter med honom 

till Rivendale där han får hjälp. 

Steget som Vogler (1999, 145) kallar Den djupaste grottan inträffar när Frodo och hans 

vänner är i Rivendale, och Ringens brödraskap formas under ett rådslag med alver, människor 

och dvärgar. Fasen innebär, enligt Vogler (1999, 149) att karaktärer vässar sina svärd och gör 

sig redo att möta det som komma skall. Miljön är en fredad plats, vilket gestaltas genom att de 

olika varelserna är placerade på stolar som tillsammans formar en halvcirkel, och där sitter 

karaktärerna och samtalar. Årstiden i Rivendale är en höstperiod då löv faller i bakgrunden 

och enbart skymningssolen lyser upp omgivningen. Årstiden symboliserar att livet på 

planeten är på väg att ta slut samtidigt som solnedgången symboliserar att mörkret är på väg 

att falla över dem. Senare visar nästa scen när Bilbo ger Frodo ett svärd och en magisk 

rustning. Miljön i Rivendale ger berättelsen en samlingspunkt där Frodo kan återhämta sin 

styrka. Att miljön uttrycker lugn och fred indikerar att Rivendale utgör den perfekta platsen 

för berättelsen att knyta samman alla linjer, då Bilbo träffar Frodo igen, samt att Gandalf 

kommer in i historien på nytt och nya följeslagare etableras. 

Då berättelsen skildrar steget En tuff prövning i hjälteresan skiftar miljön till ett berg 

där Ringens brödraskap vandrar genom snö. Den fientliga miljön, och dess väder klimat, 

skapar ett hinder för karaktärerna att ta sig över berget som kantas av djup snö och höga 

höjder. Nästa bild visar Saruman när han står på tornet i Isengård och yttrar en trollformel 

som river ner berget som Brödraskapet vandrar över. Miljön tillför alltså en omgivning där 

berättelsen kan använda väderförhållanden och natur för att skapa ett hinder som leder 
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karaktärerna i annan riktning, för när Ringens brödraskap inte kan ta sig över berget så 

tvingas de gå igenom en gruva i Moria, som utgör den tuffa Prövningen.  

Därmed skiftar miljön till en port utanför gruvan, och där skildras den första Prövningen 

för karaktärerna som måste lösa en gåta för att komma in genom en port. Samtidigt står 

Pippin och kastar sten i en sjö framför porten och något i vattnet börjar röra på sig. Miljön 

utgörs av en bergsvägg och en port som glimmar i neonljus, och det gör i mörkret från den 

rådande natten att allt fokus hamnar på porten. Frodo löser gåtan och porten i berget öppnas 

vilket gör att miljön demonstrerar hur vishet öppnar även massiva portar. Liksom tidigare är 

dock miljön tveeggad och leder även till nya prövningar. När följet därefter går in i den delvis 

vattenfyllda gruvan så tar ett sjömonster tag i Frodos ben. När Brödraskapet dräpt sjömonstret 

så rivs delar av ingången och de fastnar i gruvan. Den karga miljön skapar alltså återigen 

hinder i berättelsen som karaktärerna tvingas klara av.  

När Ringens brödraskap senare anländer till skogsdrottningen så inträffar steget 

Belöningen i hjälteresan. Frodo får en insikt och en stjärna som belöning i alvernas skogsrike 

där drottningen låter Frodo stirra ner i en brun för att se framtiden. Miljöbytet till 

skogsdrottningen och hennes rike används som en frizon där berättelsen har möjlighet att 

utveckla karaktärerna. Under scenen spelas Frodos vision upp i ett montage som flyttar bilden 

tillbaks till Fylke. Om byn etablerades som en harmonisk plats under Normaliteten så 

kontrasteras det nu när byn bränns ner i framtidsbilden. Frodos inre resa har dittills präglats av 

rädsla och oaktsamhet men nu ges han insikten att han måste samla mod och klara sig själv 

för att rädda andra. Denna inre utveckling kommer genom påminnelsen om hemmiljön och är 

en belöning samtidigt som miljöskildringen stärker budskapet om ondskans makt och hot. 

Craig Batty (2011, 21) skriver att under fasen som kallas Belöningen får protagonisten en 

insikt som delvis är belöningen efter karaktärens känslomässiga transformation, där hen 

påvisar en annan attityd vilket nu kontrasteras mot vad som tidigare etablerats under 

Normaliteten. Det betyder att miljöbytet som tog berättelsen vidare till drottningen och 

hennes skogsrike etablerades för att möjliggöra Frodos insikt och fullborda hans 

känslomässiga transformation.  

 

3.3 Akt 3 
Vägen tillbaka enligt Vogler (1999, 197) handlar om att hjälten flyr med något som 

antagonisten vill ha och där berättelsen utvecklas till en jakt. Det här steget etableras när 

Saruman samlar sina soldater och ber en av dem att föra ”halvlingarna” levande till honom då 
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de bär något av värde. Miljön uttrycker att soldaterna är på väg ut på ett krigsuppdrag genom 

att påvisa rustningar och vapen där ett montage visar hur de målas i ansiktet samtidigt som de 

gormar och skriker. Ljuset som lyser upp omgivningen består av eld och de styrks när 

soldaterna håller facklor och svärd höjda i luften och skriker innan de börjar springa ut från 

Isengård. Att miljön växlar till Isengård är för att illustrera hur fienden påbörjar en jakt i 

berättelsen.   

Återuppståndelsen skildras när ringens brödraskap lämnar skogsdrottningen i båtar och 

då talar hon till Frodo genom en voice-over som gestaltar att hon talar direkt till honom i hans 

huvud. Miljöbytet etablerar hur drottningen ger Frodo Earendils ljus: alvernas mest älskade 

stjärna. Sedan visar en ny scen när hon står och vinkar mot honom och berättar att stjärnan är 

ett ljus när allt annat ljus släcks. Miljön tillsammans med dialogen skildrar då att Frodo på 

nytt återfått krafter och uppnått en insikt vilket hjälper honom vidare på vägen. Det är insikten 

och vägledningen av drottningen som först leder till Belöningen och senare till 

Återuppståndelsen, då Frodo fattar mod och trotsar sin rädsla för att möta mörkret ensam. 

Insikten utvecklas i en miljö där natur och ljussken runt drottningen skapar harmoni, och 

drottningen framstår i skenet som en skyddsängel där denne är klädd i vitt och yttrar sin 

vishet. Frodo åker ifrån henne på en båt vilket symboliserar att han ger sig tillbaka ut på 

vägen då ringbäraren återuppstått. Enligt Craig Batty (2011, 22) måste protagonisten under 

Återuppståndelsen visa att den omvandlats för att kunna hjälpa andra. Frodo visar sin 

omvandling när han fattar mod och visar att insikten hos drottningen innebar att han måste 

lämna Ringens brödraskap åt sitt eget öde, och våga fortsätta hjälteresan ensam för att 

säkerställa att ringens förbannelse inte vänder Brödraskapet mot varandra. 

Steget som kallas Återkomsten enligt Vogler (1999, 221) kan utmärkas av att hjälten 

ger sig ut på vägen igen. Berättelsen skildrar denna fas när Ringens brödraskap brutits upp 

efter strider med Sarumans soldater. Frodo och Sam fortsätter sitt uppdrag utan de andra, så 

etablerar berättelsen ett vägval för Brödraskapet genom att miljön omges av en sjö där ett par 

båtar ligger vid en strandkant, vilket skildrar möjligheten att de kan ta sig över floden. När de 

senare lämnar båtarna och istället springer in i en skog förmedlar miljön vilket val de gjort. 

Frodo och Sams återkomst skildras genom en bild som visar när de går över ett berg och 

senare stannar på toppen. Att karaktärerna filmas bakifrån samtidigt som Frodo yttrar ordet 

”Mordor” talar om vad för miljö som etablerar sig i bild. Miljön är mörk kring berget där 

dimma täcker dalen nedanför och Mordor skymtas i horisonten. Berättelsen använder återigen 

naturen i miljön för att kontrastera situationen för karaktärerna i jämförelse med föregående 
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bilder. När Frodo tidigare syntes med drottningen i skogens natur förmedlade miljön lugn och 

harmoni, och nu präglas vägen av berg, sten och mörka moln. 

 

3.4 Sammanfattning av kapitlet 
I Sagan om ringen används miljöbyten konsekvent när olika händelser etableras i berättelsen. 

Miljöbytenas funktion framstår bland annat som en skildring mellan stort och litet vilket är en 

återkommande tematik, och det förmedlas genom att miljön ter sig annorlunda i både storlek 

och väder klimat. När Gandalf är i Fylke ses han som en jätte i jämförelse med hobbitarna, 

och i nästa scen framställs han som ganska liten jämfört med Saruman i Isengård. Ringen är 

ett föremål som kan framstå som litet på en hobbit men den har en större makt än något annat. 

Det skildras också genom Frodo, där den minsta varelsen tvingas bära den största bördan som 

ingen annan kan. Cherry Potter (2001, 49) skriver att insikter, djup och komplexitet, men 

framförallt enighet upplevs genom metaforer, filmen använder metaforer som förmedlar att de 

lilla kämpar mot de stora samtidigt som alla små ting tillsammans uträttar något stort.  

Natur och väderförhållanden är något som berättelsen använder när händelserna skiftar i 

filmen, då de olika situationerna oftast framställs genom att väderklimatet ändras vid ett 

miljöbyte, och handlingen tar en annan riktning. De olika miljöerna som etablerar sig i 

berättelsen vid de olika stegen vittnar om att berättelsestrukturen är beroende av att miljön 

växlar för att kunna etablera framåtrörelsen visuellt, men också för att nyttja rådande 

väderförhållanden som kan påverka vart berättelsen fortsätter. Exempelvis så drivs 

karaktärerna ner för ett berg när Saruman fick det att rasa genom en trollformel. Utan miljön 

hade berättelsen fått utveckla en annan händelse för att skapa ett hinder på vägen för 

karaktärerna. Frodos hjälteresa går genom ett enormt äventyrsland och utan de olika 

miljöbytena mellan de olika platserna skulle resan aldrig förmedlas. 

 
4. Introduktion 
Övergripande likheter och skillnader mellan de två filmerna som analyserats kommer 

diskuteras till en början i det här kapitlet. Senare jämförs filmerna mellan akt-strukturen och 

miljöbyten, därefter kommer en sammanfattning tillsammans med slutord. 

 

4.1 Slutsats och diskussion 
Filmerna som analyserats har båda en hjälteresa som färdas genom ett äventyrsland där miljön 

skiftar och påverkar berättelsestrukturen. Resultatet av analysen påvisar att flera miljöbyten 
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inträffar under en hjälteresa, där miljöskiftningarna innebär olika saker för berättelsen. I 

Sagan om ringen noteras det att de är den yttre resan som ligger i fokus, då karaktären gör en 

fysisk hjälteresa som förmedlas genom miljön, mer än den inre utvecklingen. Därmed är 

berättelsestrukturen beroende av miljöbytena för att belysa karaktärens framåtrörelse. Filmen 

visar många bilder av landskap och terräng som karaktärerna vandrar genom och de olika 

platserna i äventyrsvärlden ter sig annorlunda än de som visats tidigare. Frodo går också 

genom en stark inre transformation men det skildras mindre av miljön än i filmen om Harry 

Potter.  

I Harry Potter samspelar miljön starkt med Harrys inre resa, vilket indikerar att det inre 

gestaltas med hjälp av miljöbyten och att berättelsestrukturen är beroende av bytena för att 

förmedla hans inre utveckling utan att använda sig av dialog. Miljön symboliserar var 

karaktären befinner sig i sin inre utveckling samtidigt som den yttre resan behövs för att starta 

processen. Resultatet i uppsatsen visar att en hjälteresa skildras genom miljöbyten oavsett om 

berättelsen väljer att fokusera på det inre eller yttre.  

Strukturen kan också påverkas av vad som sker under de olika stegen, på så vis att 

miljön dramatiserar olika skeenden. De olika väderförhållandena som miljön skildrar fungerar 

som ett hinder i Sagan om ringen och som en symbol i Harry Potter. Båda filmerna använder 

sig också av trånga utrymmen där dessa har olika funktioner i berättelsen. Harrys fångenskap 

symboliseras av en städskrubb under inledningen av Normaliteten medan den lilla världen i 

Sagan om ringen gestaltas i Fylke, och där Hobbitarna skildras som små varelser i jämförelse 

med omvärlden. I slutänden när berättelsestrukturen når sitt avslut så blir kontrasterna i öppna 

miljöer påtagliga där funktionen är att påvisa en större förändring. 

 

4.2 Akt-strukturen och miljöbyten 
Första akten i de två filmerna visar på att båda nyttjar miljön för att etablera Normaliteten 

visuellt. Det påverkar på så vis berättelsestrukturens konventionella riktlinjer där dessa kan gå 

mot ett helt annat håll än vad normaliteten förmedlar, så när abnormaliteten etableras i 

berättelsen är Normalitetens miljö fundamental för dess uttryck. Kallelsen i de båda filmerna 

inträffar under Normaliteten och skildras i karaktärernas hem. Båda filmerna har en mentor 

som presenterar sig och ett miljöbyte sker strax innan eller under etableringen av denne. 

Vägran till äventyr skiljer sig mellan filmerna, då Sagan om ringen använder sig av flera 

miljöbyten som skildrar Frodos vägran, medan vägran och mentorn etableras i samma miljö i 

Harry Potter-filmen. 
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Steget som kallas Tester, vänner och fiender är de förstasteget i akt 2 och i båda 

filmerna skildras steget bland annat i en barmiljö. Att båda filmerna har en bar under denna 

fas antyder att just denna miljö tillför en omgivning där berättelsen kan skildra vänner och 

fiender. Steget Tester, vänner och fiender är också det steg som tar mest plats i båda filmerna 

under andra akten. Då förekommer fler miljöer likt baren där berättelsen kan skildra olika 

vänner och fiender för karaktärerna. I Harry Potter är tågkupén en miljö som används för 

detta och senare har skolmatsalen samma funktion, och i Sagan om ringen är det i Rivendale 

som steget avrundas och går in i nästa fas. 

Steget Den djupaste grottan gestaltas av miljöbyten i båda filmerna, men skildrar olika 

händelser. I Harry Potter skildras Harrys inre transformation när han når en insikt om sina 

föräldrar, och det visualiseras när han släpper en fågel fri, vilket symboliserar hans inre 

utveckling. I Sagan om ringen skildras steget i Rivendale, som erbjuder en miljö där alla 

Frodos vänner samlats. Han får en rustning och ett svärd av Bilbo så att han kan fortsätta sin 

yttre resa. 

En tuff prövning skildras med miljöbyten i båda filmerna där miljön skapar hinder för 

karaktärerna och påverkar berättelsens kausalitet. Båda filmerna skildrar en miljö som gör att 

karaktärerna fastnar: Harry fastnar i en källare och Frodo i en grotta, och det gör att de måste 

ta sig igenom prövningarna i respektive miljöer. 

Steget som kallas Belöningen skildras i form av att miljön skiftar, men miljön framställs som 

olika då karaktärerna i respektive film konfronteras av olika händelser. Miljön spelar dock en 

roll i hur belöningen framställs. I Sagan om ringen är det drottningen som är en slags mentor 

som belönar Frodo med en insikt och detta sker i en trygg miljö. I Harry Potter-filmen 

gestaltas steget däremot i en hotfull miljö där Belöningen är ett objekt.  

Under steget Vägen tillbaka, som inleder tredje akten, skiftar miljön i båda filmerna, 

men den har olika funktioner på grund av de olika hjälteresorna. Miljön i Harry Potter påvisar 

en fortsatt hotfull atmosfär från det tidigare steget. I Sagan om ringen så skildras steget Vägen 

tillbaka av ett miljöbyte till en grotta i Isengård där berättelsen genom bytet visar på att 

fienden ger sig ut på en jakt efter Frodo då denne är på väg tillbaks ut på sin yttre resa. Miljön 

under steget Återuppståndelsen påvisar att Harry åter är i liv på ett sjukhus, och i Sagan om 

ringen sker detta i en miljö där Frodo lämnar skogsdrottningen och återuppstår som 

ringbäraren. 

Steget Återkomsten sker i nya miljöer i båda filmerna och har ett liknande budskap. I 

Harry Potter visas en miljö runt en tågstation där Hogwarts syns i bakgrunden. I Sagan om 



 24 

ringen består miljön av berg och sten, där Mordor syns i bakgrunden. Båda filmerna avslutas 

med en bild där miljön påvisar att karaktärerna nått sitt mål och återkommit till platsen där de 

hör hemma i respektive berättelse. 

 

4.3 Slutord 
Teorin hjälpte uppsatsen att precisera resonemanget kring miljöbytena men har förvisso inte 

varit drivande, då uppsatsen har haft fokus på att identifiera när det sker miljöbyten i de två 

filmerna. Däremot har de konnotativa tolkningarna av miljöns betydelse stärkts med hjälp av 

teorin. Metoden hjälpte uppsatsen att följa en röd tråd i berättelselinjen och gjorde det möjligt 

att kartlägga en strukturerad utveckling i de båda filmerna. Voglers tolvstegsteori täcker de 

flesta faser av en hjälteresa, däremot går många av de olika stegen in i varandra, vilket kan 

anses vara något som ökar komplexiteten. För det betyder också att miljöerna ofta är 

tveeggade, då de först kan fylla en funktion och senare leda berättelsen vidare till en annan 

händelse under ett annat steg i samma miljö, som när Harry Potter kommer in på en bar 

tillsammans med Hagrid och är på väg att korsa Den första tröskeln, varefter han träffar sin 

antagonist professor Quirell. Därmed presenteras också steget Tester, vänner och fiender i 

berättelsen när han är på väg att korsa första tröskeln, och miljön samspelar med utvecklingen 

av stegen. I Sagan om ringen är steget Mentorn något som är återkommande då Frodo träffar 

mentorer som leder han vidare under hans yttre resa. Frodo träffar Aragon som leder honom 

till Arwen och hon leder honom senare till Rivendale, där flera mentorer etableras under 

steget Den djupaste grottan. Under steget Belöningen är skogsdrottningen Mentorn som 

etableras under en annan fas i berättelsen, vilket leder till en ny miljö, och återigen bidrar en 

mentor till att Frodo tar sig vidare på sin yttre resa. 

Miljöbytenas funktion uppfattas vara att förmedla karaktärens inre eller yttre utveckling, 

samtidigt som det kan ske ett skifte för att möjliggöra så att en händelse i berättelsen kan ta 

vid, och på så sätt påverkar det berättelsestrukturens olika faser. Det vore intressant att gå 

vidare med undersökningen för att se ifall de är miljöbytena som är det framgångsrika 

konceptet i en hjälteresa, och ifall de är det som tilltalar människor att se dessa filmerna.  

Avslutningsvis konstaterar jag att uppsatsen påvisat miljöbytenas funktion i den inre och yttre 

resan som berättelsestruktur, och vidare hävdar jag att miljöbytena är det som skapar en 

hjälteresa för utan dem kommer karaktären och berättelsen ingenstans.  
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5. Bilaga 1: Huvudsakliga miljöskiften i Harry Potter och Sagan om ringen 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Steg i Voglers modell Miljö i Harry Potter Miljö i Sagan om 
ringen 

Tidskoder för 
Harry Potter 

Tidskoder för 
Sagan om ringen 

Normaliteten Hemmet, zoo, dag Hemmet, natur, 
samhälle, dag 

00:04:12 00:07:00 

Kallelse till äventyr Hemmet, dag Hemmet, natt 00:08:41 00:20:05 

Mentorn En öde Ö, natt, storm, 
stuga 

Natur, Fylke, dag, 
vagn 

00:12:58 00:08:19 
 

Vägran till kallelse En öde Ö, natt, storm Hemmet, natt, 
Mordor, fästning, 
tortyrkammare 

00:15:22 00:31:55 

Korsar första tröskeln Stad, tågstation, dag Ängar, åkrar, berg 00:18:25 00:35:47 
Tester, vänner och 
fiender 

Bar, tåg, trappa, slott, 
matsal, natt, stuga 

Åker, bar, torn, skog, 
mörka rum, ängar, 
natur 

00:34:25 
 

00:36:58  
 
 

Den djupaste grottan Kammare, natt, 
mörker, snö, vår, 
himmel, moln, 
skolgård 

Rivendale, slott, 
skog, höst, sovplats 

01:31:40  01:23:01 
 

En tuff prövning Källare, schackbräde, 
mörka rum 

Snöstorm, berg, 
grotta, natt 

01:56:10 01:36:10 

Belöningen Trappa, källare Skog, sjö  02:09:20 02:07:50 

Vägen tillbaka Trappa, källare Gruva, soldatnäste, 
skog 

02:13:42 02:18:11 

Återuppståndelsen Sjukhus Skog, sjö 02:14:10 02:19:06 

Återkomsten Tågstation, slott, 
natur 

Berg, mörka moln, 
dalar, skog, sjö 

02:21:45 02:41:25 
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