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Abstrakt: 
 
Drömmars likhet med film har fascinerat människor sedan mediets uppkomst. Med ljus som 

avgörande princip för bildens innehåll, i kombination med något så subjektivt som hur 

drömmar ser ut, är det av intresse att se hur ljuset gestaltas när filmkaraktärers egna drömmar 

blir ett inslag i filmen. 

Uppsatsens syfte är att analysera huruvida ljus har betydelse för att generera en filmisk 

uppfattning av att det är en dröm. Ljuset undersöks i fyra filmer med utpräglade drömscener 

genom en kvalitativ jämförelsestudie. En semiotisk bildanalys har utförts av exempel från 

vaket tillstånd gentemot drömtillstånd i Spellbound (1945), Smultronstället (1957), Stalker 

(1979) och Scott Pilgrim vs The World (2010).  

Att utläsa av analysen uppvisas återkommande mönster i samtliga exempel av gestaltningen 

att förstärka intrycket av att det är en dröm. I jämförelse tenderar vaken verklighet att 

gestaltas med andra ljusestetiska principer.  
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1. BAKGRUND 
 

” No component of mise-en-scene is more important than ’the drama and adventure of light’”  

(Bordwell & Thompson 1997:183). David Bordwell och Kristin Thompson (1997) beskriver 

att vi ofta tar ljussättning i vår vardag för givet. Ljussättning som en avgörande del för 

filmskapande och den filmupplevelse som kan ges, är vanligen inte den effekt som är den 

mest uppmärksammade. Enligt Bordwell och Thompson är ljuset i själva verket den viktigaste 

förutsättningen för hur innehållet i bilden upplevs.  

Som film och Tv-produktionsstuderande har jag vid deltagande i egna produktioner stött på 

problematiken i att gestalta drömmar med ljus. Min erfarenhet påverkades av svårigheten att 

förmedla regissörens subjektiva drömvision. Vi var överens om att det skulle se drömlikt ut, 

men upplevde att vi hade skilda uppfattningar om vad det innebar och att det var svårt att 

beskriva. Detta väckte nyfikenhet, med anledning av intresse för ljussättning, i kombination 

med att vara en drömentusiast. Jag har svårt att hitta en klart uttalad bild av vad ljusets roll i 

drömsekvenser innebär. Önskar därmed analysera om det existerar generella mönster. 

 

Drömmar har länge förknippats med biografer och att se på film. Filmteoretiker med inverkan 

av psykoanalysen, som fick sitt uppsving i samma era och i takt med filmmediet, fann många 

likheter med det spatiotemporala. I allmänhet finns även liknelsen med att kunna drömma sig 

bort med en film (Sharot 2015:66). 

 

Med de möjligheter som filmmediet ger hör även att filmkaraktärers egna drömmar ibland 

gestaltas. I följande exempel finns utpräglade drömscener som direkt förklarar för tittaren att 

vi lämnat dimensionen av vaken verklighet. Spellbound (regi: Alfred Hitchcock, 

filmfotograf1: George Barnes 1945). Smultronstället (regi: Ingmar Bergman, filmfotograf: 

Gunnar Fischer 1957), Stalker (regi: Andrej Tarkovskij, elektriker: Lev Kazmin 1979) och 

Scott Pilgrim vs. The World (regi: Edgar Wright, chief lighting technician: Jean Courteau & 

Michael Galbraith 2010). Genom att filmexemplen är skapade under flera decennier, tyder det 

på att drömmar i film är ett återkommande tema.  

 

                                                           
1   Indelningen av rollbesättningens ansvarsområden kan skilja sig stort mellan olika produktioner. Avsikten är 
att referera till huvudansvarig för filmexemplens ljussättning. 
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Jason Tomaric förklarar i sin bok Filmmaking (2011) om hur de som jobbar med ljussättning i 

filmproduktioner förhåller sig hierarkiskt gentemot övriga roller. Huvudansvarig för 

ljussättningen förhåller sig i första hand gentemot filmfotografen, graden av kreativt utrymme 

varierar mellan relation och situation (Ibid:150). I rollen som ljussättare förhåller sig denne 

gentemot skapare och mottagare. Dels gentemot ansvarig för den visuella idén2, och till 

mottagare3. Hur blir den information som skapats mellan dessa parter konkret gestaltat?   

 

David Davies (2009) förklarar kompromissen mellan filmskaparens tilltänkta värld, och den 

värld som åskådaren befinner sig i. Filmen representerar en slags förkroppsligad existens, 

vilket utgör en grund för att åskådaren ska kunna knyta an emotionellt (Ibid:54).  

Om filmen redan uppfattas som drömtillstånd, hur kan mottagaren acceptera och förstå 

ytterligare en dimension av en dröm i en film?   

 

1.1 SYFTE 
 

Syftet är att undersöka om det uppvisas likheter och skillnader i metoder för att förstärka 

intrycket med ljus av att vi befinner oss i en dröm. Hur används ljus i film för att man ska tas 

med över skiljelinjen mellan vaket till drömmande tillstånd? 

 

1.2 FRÅGESTÄLLNING 

 

Huvudsaklig frågeställning: 

• Hur kan ljuset bidra till att förstärka uppfattningen av att det är en drömscen? 

 

Underfråga med angränsning till syftet: 

• Vilken roll spelar ljuset för att visa att det har skett en övergång från verklighet till 

dröm i film? 

 

 

                                                           
2 Vanligen regissör i kommunikation med filmfotograf. 
3 Publiken. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

2.1 LJUSSÄTTNINGENS FUNKTION 
 

Carlos Figueiredo (2015) visar på ljussättningens narrativa element som en vägledning för 

publikens möjlighet att relatera till filmskaparens uppbyggda universum i Narrative and 

Visual Cinematic Strategies in communication design. Ljussättningens uppgifter är att visa 

kompositionen i bilden, vilket förutsätts för att kunna utgöra uppfattningen av tid och rum, 

och att leda uppmärksamheten. Varje ljuskälla kan därmed medvetet influera tittarens sökande 

av information. 

Vidare skiljer författaren på hur realism i film inte är lika viktigt som autenticitet. Primärt är 

att skapa en värld med autenticitet där tittaren kan bli övertygad om att gå med på dess egen 

logik och sanning (ibid:4359). Varje film skapar sin egna verklighet, tittaren ska kunna 

tillgodogöra sig de villkor som gäller för det skapade universumet. Tittaren kan endast 

tillgodogöra sig filmens effekt av verklighet, köpa det, även om så undermedvetet, om denne 

kan relatera till sin egen uppfattning av verkligheten (ibid:4359-4360). De referenser som 

krävs för att kunna relatera, kan vara inbäddat både individuellt och i kollektivt minne, 

exempelvis i förhållande till kollektiva myter. För att bibehålla realismen måste bilden på 

något sätt motsvara vad tittaren förväntar sig (Ibid:4361).  

2.2 DRÖMMAR I FILMHISTORIEN 
 

Stephen Sharot, professor i sociologi, redogör i en artikel för drömmars betydelse i 

filmhistorien i Dreams in films and films in dreams: Surrealism and popular American 

cinema (2015). Ifrån likheten till diskontinuiteten och den narrativa strukturen som påminner 

om hur vi drömmer. Några av de tidigaste biograferna blev namngivna med anknytning till 

drömmar, exempelvis ”Dream Theatre, Dreamland Theatre och Bijou Dream.” Hollywood 

som centrum för filmproduktion blev därtill kallat ”Dream factory”4. Författaren 

exemplifierar med flertalet referenser till drömscener, med det tidigaste nämnda exemplet från 

1898, The Cavalier’s dream, fram till modern tid, (Ibid:66-67), vilket tyder på en 

återkommande fascination i att gestalta dem.   

                                                           
4 Svenska: Drömfabrik. 
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Drömmarnas del i filmen som helhet förändrades historiskt under 1930-talet, i och med ett 

mer allmänt intresse för Freuds psykoanalys. Drömmar kom att skilja på subjektivitet och 

objektivitet, exempelvis genom att drömmarna visades utifrån en karaktärs perspektiv och 

skiljde sig i stort i jämförelse med resterande del av filmen, och i förhållande till de andra 

karaktärerna. Skillnaden mellan vaket och drömtillstånd blev därmed mer uttalat och tydligt. 

Kunskapen om att drömmar kunde utgöra en grund för att berätta om någons undermedvetna, 

möjliggjorde att drömscener i sin tur kunde visa på, eller avslöja något om en karaktär. I 

förhållande till ljussättning menar författaren att det i klassisk hollywoodfilm användes för att 

skapa kontrastrika skuggor och för att förvränga utseendet på objekt (ibid:69).  

Tidigare forskning med angränsning till uppsatsens syfte och frågeställning möjliggör en 

inramning. Figueiredo (2015) beskriver de villkor som förutsätts mellan filmskapare och 

publik för att kunna relatera till, och på så vis förstå filmen. Där skiljer han på begreppen 

autenticitet och realism. Sharot (2015) beskriver likheterna mellan dröm och film. Det skapas 

ett filmiskt universum som är beroende av autenticiteten, realism i andra hand. Men när det 

skapas ytterligare en dimension, med drömmar i film, vad utgörs då dess verklighet av, när 

inte en kontrasterande realism? Den tidigare forskningen väcker därmed ett intresse av att 

utläsa hur vi uppfattar vad ett autentiskt drömljus innebär, enligt filmens värld.  

 

3. TEORI & METOD 

 

Den teori som redogörs för i detta kapitel fungerar i viss mån även som metod för analysen. 

Därmed delar teori och metod kapitel.  

 

3.1 KVALITATIV JÄMFÖRELSESTUDIE 
 

En kvalitativ jämförelsestudie är relevant för undersökningen, eftersom den syftar att finna 

förståelse för ett fenomen. Som del av den kvalitativa metoden beskriver Sverrison (2015) 

visuell metodik. Bilder kan studeras för att utvinna information för att bättre förstå samhället 

(2015:190). Att analysera ett bildmaterial ur en visuell metodik ser till den paradoxala 

relationen mellan sändare, innehåll och mottagare. Genom materialet som studeras finner man 

konflikter, med andra ord kompromisser som gjorts. Tidsbegrepp som varaktighet ligger i 

mottagandet, medan bilden i sig själv beskrivs som förevigad (Ibid:192). Sverrison benämner 
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vikten av teoretisk koppling för att visuella studier ska ha en vetenskaplig relevans och inte 

endast utgå ifrån studieförfattarens egna uppfattning (Ibid:198).  

Den kvalitativa metoden kommer sannolikt ha inverkan från mig som textförfattare. Min 

studieinriktning Film och Tv-produktion, och de erfarenheter jag därav besitter som påverkat 

mitt val att endast analysera ljusets betydelse.  

3.2 SEMIOTISK BILDANALYS 

 

I Rhetoric of the Image (1964) beskrivs hur bilder kan läsas som ett återberättande av 

verkligheten, (Barthes 1964:32). Den semiotiska bildanalysen utgörs av att utreda 

meddelanden på denotativ och konnotativ nivå.  

  

Betydelsen vi ger bilden är förankrat dels på denotativ nivå, genom det 

som vi tar för självklart och uppenbart. Den konnotativa nivån är det 

symboliska meddelandet. Det utgörs av de koder vi tillför bilden genom 

de associationer de ger upphov till som är knutet till bland annat vår 

kulturella kontext (Ibid:37). På denotativ nivå kan vi genom att se på 

figur 1 säkerligen vara överens om att vi kan utläsa att det är ett moln, en 

hand och en cirkel. På konnotativ nivå kan vissa se och känna igen att 

bilden föreställer ett tarotkort. Vidare kan man konnotera en djupare 

betydelse av att bilden symboliserar gudomliga gåvor.   

 

Valet av metod baseras på den möjlighet Barthes bildsemiotiska analys 

ger för att styra uppfattningen till att kunna tolka en bild utifrån dess uppenbara och 

symboliska betydelse. Genom att avgränsa metoden till att utreda denotativ och konnotativ 

nivå, blir det tydligt genom att ta avstånd från lingvistiken5 att kunna analysera det som syns i 

bilderna. Materialet som är själva ljusinformationen. Det blir därmed tydligt hur analysen 

kommer gå till väga och de avgränsningar som metoden kan tillföra för denna typ av analys.   

 

 

 

 

                                                           
5 Den här studien tar avstånd från det lingvistiska meddelandet. Analysmaterialet är bilder från filmerna utan 
undertext som går att läsa. Eftersom de inte är hela filmklipp har de inte heller hörbar dialog. 

Figur 1. Ess i pentagram (Ace of 
Pentacles), tarotkort. 
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3.3 ANALYSMETOD FÖR LJUSETS ROLL I FILMKONST 

 

David Bordwell och Kristin Thompson (1997) beskriver ljusets roll i filmkonst i boken Film 

Art: An Introduction. Där klargörs fyra6 utgörande delar av filmljus i bild att analysera; 

Kvalitet, om det är ett så kallat hårt eller mjukt ljus. Hårt ljus ger hårdare och tydligare 

skuggor. Medan ett mjukt ljus inte är lika kontrasterande, övergångarna mellan ljus och 

mörker är jämnare och mer suddiga. 

Riktning, front, sido, bak, under och ovan. Vid användning av ett hårt sidoljus kan man skapa 

långa skuggor.  

Källa, många ljussättare anser det grundläggande att belysa ett objekt med mer än en källa. 

Då kallas den huvudsakliga ljuskällan med starkast ljus för huvudljus (key light), och en 

annan ljuskälla med mindre styrka lättningsljus (fill light).  

Samspelet mellan ljus och skuggor är väsentligt i analysen eftersom de båda syns och 

förutsätter varandra. Stine (2016) förklarar: “Shadow and light need one another, but 

asymmetrically: there are sources of light, there are no sources of shade.” (Stine, 2016:421). 

För att kunna analysera filmljus i bild är det av stort intresse att även se det i förhållande till 

de skuggor de skapar. Bordwell och Thompson (1997) menar i likhet med Stine (2016) att ljus 

och mörker fungerar som grundläggande element av bildkompositionen. Skuggor utgör 

möjligheter att fundera över vad som döljer sig, medan ljusa partier drar till sig 

uppmärksamhet.  

Vidare förklarar Bordwell och Thompson (1997) 

grundbegreppen för skuggor: Självskugga och slagskugga 

(attached shadow och cast shadow). Självskugga innebär 

skuggor som skapas av de tredimensionella formerna på en 

figur. Slagskugga innebär de skuggor som skapas på grund 

av att figur/objektet blockerar ljuskällan och projicerar en 

skugga på ett annat objekt än sig själv (Ibid:179-182).   

                                                           
6 En av dessa fyra delar är ljusets färg. Denna aspekt har uteslutits på grund av att färg i många fall förändrats i 
efterbearbetning, exempelvis genom så kallad color grading.  

Figur 2. Exempel på ett objekt som har 
självskugga, och projicerar en 
slagskugga. 

Självskugga 

 Slagskugga 
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Bordwell och Thompson (1997) beskriver många möjligheter att kunna förändra stämning och 

grundläggande komposition i bilden genom olika principer av ljussättning. Författarna 

redogör för ett vetenskapligt sätt att tala om ljus i film. Deras metod möjliggör en analys med 

relevanta termer med sin bas inom bildproduktionsämnet. 

 

3.4 CHIAROSCURO 
 

I förhållande till ljusteknik som estetiskt grepp förklarar Manon (2007) uttrycket 

chiaroscuro7. En återkommande karaktäristisk ljussättningsstil i film under ungefär sent 1930-

tal fram till mitten på 1950 talet. Manon beskriver sambandet med att man under denna tid i 

USA utförde en enorm kampanj mot tuberkulos och stora delar av befolkningen började 

röntga sig (Ibid:13). Likheten mellan användning av ljus i film för att visa en publik vad som 

kunde dölja sig bakom en fasad. Ofta använt i exempelvis brottscener för att ge publiken en 

titt bakom det uppenbara och överraska med ljus där det kanske inte funnits anledning att vara 

misstänksam (Ibid:3). Chiaroscuro möjliggör med andra ord hur fokus av intresse kan bli 

utpekat från resterande del av bilden. Detta genom att separera och tydliggöra objekt från 

mörkret med ljus.  

 

 

3.5 ANALYSMETOD 
 

Analysmaterialet kommer att vara exempel från filmer med utpräglade drömscener. 

Skärmdumpar (Screenshots) kommer att fungera som stillbilder för jämförelseanalys. En bild 

ifrån det vakna tillståndet, gentemot en bild i drömtillståndet.  

Barthes (1964) bildsemiotiska analys fungerar som huvudindelning för hur bilden ses, 

respektive kan tolkas. Under den denotativa delen inräknas Bordwell & Thompsons (1997) 

metod och termer för att se ljusets kvalitet, riktning, källa, samt skuggor. Användningen av 

dessa termer kommer att tillämpas i förhållande till kamerans tillika betraktarens position.  

Ljusets riktning blir med andra ord ifrån betraktarens vinkel8. Under konnotativ analys 

fördjupas tolkningen med uppsatsens frågeställningar som utgångspunkt. Eftersom det är en 

jämförelsestudie mellan två bilder kommer många av begreppen inte kunna benämnas i 

                                                           
7 Svenska: klärobskyr/halvdunkel. 
8 Jämför med exempelvis karaktärens front eller sida om denne står i profil gentemot kameran. 
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relation till dem som antingen eller. Begreppen används snarare som linjära möjligheter till 

tolkningsaspekter i form av mer eller mindre i jämförandet till varandra.   

Jämförelse av de olika exemplen kommer följa samma mönster genom att analyseras utifrån 

dessa rubriker i samma ordning. 

Denotativt meddelande 

• Kvalitet  

• Riktning 

• Källa 

• Självskugga/slagskugga 

• Denotation sammanfattning 

 

Konnotativt meddelande utgörs därefter av frågeställningarna mot bakgrund av den denotativa 

informationen.  

 

 

4. AVGRÄNSNINGAR 

 

4.1 BILDMATERIAL  
 

Skärmdump (screenshot) har tagits ifrån samma film med exempel från ett vaket tillstånd och 

drömtillstånd. Bilderna är inte exakt de bildrutor ifrån filmen som går precis ifrån vaket till 

drömtillstånd. Den marginal som bildrutan befinner sig i är precis innan och efter den 

övergång (fade) som i några exempel täcker informationen i bilden som är relevant för 

analysområdet.  

Spellbound (regi: Alfred Hitchcock, filmfotograf: George Barnes 1945). 

Psykiatriker Dr. Peterson (Ingrid Bergman) blir förälskad i J.B (Gregory Peck), och vill 

förklara honom oskyldig för mordet på den man han har angett sig för att vara. Dr. Brulov 

(Michael Chekhov) vill med Dr. Peterson få J.B att återkalla en dröm för att kunna avgöra vad 

som egentligen döljer sig i hans psyke.  
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Smultronstället (regi: Ingmar Bergman, filmfotograf: Gunnar Fischer 1957).  

Dr. Isak Borg (Victor Sjöström) ska motta utmärkelse som jubeldoktor, och gör sig redo för 

en bilfärd under vilken han återbesöker platser som får honom att betänka sina livsbeslut på 

äldre dar. Inledningsvis återberättar han en dröm.  

Filmens karaktär påpekar att han under denna bilfärd har ytterligare en dröm. Mitt 

ställningstagande är att han till stor del återbesöker minnen, det är därmed inte klargjort ifrån 

början i scenen att det är en drömdimension som skiljer sig från den upplevda verkligheten.  

Stalker (regi: Andrej Tarkovskij, elektriker: Lev Kazmin 1979). 

Stalker (Aleksandr Kaydanovskiy) viger sitt liv åt ett förbjudet område- ”zonen”, en plats med 

möjlighet att få alla sina önskningar uppfyllda. Med sig in till zonen tar han Professor 

(Nikolay Grinko) och Writer (Anatoliy Solonitsyn). Under deras äventyr föreslår han att 

stanna och vila. Under denna vilan får vi ta del av Stalkers dröm. 

Scott Pilgrim vs. The World (regi: Edgar Wright, chief lighting technician: Jean Courteau & 

Michael Galbraith 2010). 

Scott Pilgrim (Michael Cera) måste besegra sin drömtjejs sju ex. Han drömmer om henne 

under tiden han dejtar en annan tjej.  

   

 

4.2 UTPRÄGLADE DRÖMSCENER 

 
I likhet med riktiga drömmar kan dess funktion i en film karaktäriseras på flera sätt. 

Angående val av analysmaterial urskiljer sekvenserna sig som just en utpräglad drömscen. 

Det vill säga att filmen ska tydligt förklara för publiken att det är en drömscen, antingen 

genom att tydliggöra från början genom stämning, eller uttalat förklara att det är en dröm. 

Detta kan förklaras i jämförelse mot scener där publiken förstår efteråt att det var en dröm 

tack vare själva uppvaknandet. En annan typ av drömgestaltning som skiljer sig från 

utpräglade drömscener, är att karaktären, tillika publiken, tidigt uppfattar att de befinner sig i 

en dröm som sedan utgör den större delen av filmen.  

Anledningen till att utesluta den narrativa funktionen är för att endast kunna fokusera på ljuset 

i de valda tidpunkter från filmen som har tagits skärmdump på. Analysmaterialet är bilder från 

filmerna utan undertext som går att läsa. Eftersom de inte är hela filmklipp har de inte heller 
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hörbar dialog. Begränsningen bidrar till att kunna utesluta den mening som tillskrivs 

filmdialog och vad som inte syns i bild, för att endast fokusera på denotativt och konnotativt 

meddelande (Barthes,1964). I syftet ingår därmed inte aspekten av hur väl regissörens 

subjektiva drömvision landar hos publiken. Studien syftar endast att undersöka användning av 

ljus i den information som skapats mellan sändare och mottagare. Tolkningen är på så vis inte 

limiterad av hela det budskap som var tänkt gentemot publik för tolkning 

Exemplen befinner sig relativt jämnt tidslinjärt sedan denna slags företeelse gick att urskilja, 

fram till modern tid. Poängen med att inte begränsa sig till färre exempel är att kunna utläsa 

mönster och likheter, om ljusets roll har förändrats över tid, och hur relevant dessa principer 

och/eller denna utveckling är idag.  

 

4.3 AVGRÄNSNING FRÅN TEKNISK STUDIE 

 

Den ljusinformation som analyseras i bildmaterialet är själva produkten av filmskaparnas 

tekniska framställning. Analysen tar inte del av intervjuer eller planering om hur arbetet har 

gjorts på plats, eller i vilken mån de har önskat att det ska uppfattas som en drömscen. Utan 

den informationen innebär det svårigheter att urskilja filmskaparnas tilltänkta mening för 

drömmens inverkan hos publik.  

Ljuset i bilden är en av många tekniska faktorer med mänsklig inverkan som kan utgöra 

skillnaden i gestaltning mellan verkligt och drömmande tillstånd. Aspekter som exempelvis 

val av teknisk utrustning, kameravinkel och klippning avgränsas ifrån den här analysen. För 

en relevant teknisk analys hade det möjligen förutsatts ett gott historietekniskt kunnande och 

information om hur de har gått tillväga på plats. Det ljus och skuggor som syns i 

exempelmaterialet är möjligt att analysera och tolka genom den färdiga produkten.   
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5. ANALYS 

 

5.1 Spellbound (1945) 

 

 5.1 Bild A (Spellbound, 1945) Vaket tillstånd (01:19:12)
 9 .                   5.1 Bild B (Spellbound, 1945) Drömtillstånd (01:19:26). 

 

Denotativt meddelande 

Kvalitet  

I avseendet av hårt och mjukt ljus verkar bild A 

uppfattas som mer mjukt belyst än bild B. Bild A 

har mjukare övergångar mellan det mörkaste och 

det ljusaste i bilden. Skillnaden mellan det 

mörkaste och det ljusaste i skuggpartierna är mer 

utsuddat, än vad vi kan se i bild B. Karaktärerna 

och objekten är mer hårt belysta i bild B, vilket 

inte minst syns på de skarpa skuggorna på golvet 

(1).  

 

 

                                                           
9 Tidsangivelsen innebär positionen i filmen från filmens start i form av timmar, minuter och sekunder 
(00:00:00). 

1 

 5.1 Bild B (Spellbound, 1945) Drömtillstånd 
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Riktning 

Bild A, ser ut att ha sido och bakljus snett vänster ifrån, ljuset träffar karaktärens ansikte 

snarare ovan än underifrån. 

I bild B ser det ut som ett sidoljus från höger, sidoljuset verkar följa längs hela djupet. Även 

horisontlinjen är upplyst av sidoljuset.  

Snarare snett ovanifrån än underifrån, exempelvis på 

kavajärmen i förgrunden (2). Karaktärernas kavajer i 

bakgrunden urskiljs inte från bakgrunden vilket tyder 

på att riktningen inte kommer bakifrån. Stolpen samt 

karaktärens ansikte och ryggen på den vita kavajen 

(3) är från vänster något upplyst från sidan. 

Delen med ögonen (4) verkar inte följa under 

resterande ljusriktningens principer och det ser mer ut 

som att riktningen är rakt framifrån. 

Källa 

I bild A verkar huvudljuskällan komma från vänster sida, snett bakifrån. Men det ser ut att 

vara fler ljuskällor eftersom skuggpartierna är upplättade och nästan all informationen i fråga 

om vilka objekt det är i bilden går att utläsa relativt tydligt tack vare att allt syns.  

I bild B verkar huvudljuset komma från höger sida. Det verkar vara färre källor av 

lättningsljus i bild B, som därav avger de långa slagskuggorna på marken (1). 

Självskugga/slagskugga 

De objekt i bild A som går att utläsa som enskilda objekt ser ut att ha självskuggor. 

Karaktären i förgrunden har självskugga och avger slagskugga på madrassen/dynan och på 

skjortkragen. 

I bild B har objekt och karaktärer mer kontrasterande självskuggor än vad som uppfattas i bild 

A. Delen med ögonen (4) verkar som tidigare uppmärksammat inte följa samma ljusprinciper 

som resterande bild, men har mycket självskuggor. Både det främsta och bakre bordet, 

karaktärerna som sitter runt de och objekten som står på avger långa slagskuggor (1).    

 

1 
4 

 

        

2 

 

 

3 

 5.1 Bild B (Spellbound, 1945) Drömtillstånd 
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Denotation sammanfattning 

Bild A framstår som överlag ljusare och mindre kontrasterande mellan ljusaste och mörkaste 

punkter som är tydligare i bild B. I bild B uppfattar vi att det är hårdare ljus vilket skapar 

dessa skarpare övergångar. I bild B syns även längre och skarpare slagskuggor än i bild A 

Delen med ögonen kan uppfattas som en separat del ifrån den resterande bilden då den ser ut 

att ha ljuskällan framifrån när inga andra objekt eller karaktärer är upplysta på samma sätt.  

 

Konnotativt meddelande  

I bild A kan vi utläsa informationen i nästan hela bilden och det verkar ljussatt med avsikt att 

visa mer av bilden. Ljusets roll i denna drömscen verkar vara att skilja sig från det vakna 

tillståndet genom att överlag bli mörkare. Som betraktare finns många mindre ljusa punkter 

att fokusera på i bild B, och mer djup i mörker för att kunna skapa utrymme för att tillföra 

egna idéer av vad bilden innehåller.  

I drömtillståndet skapas fler gömmor och det känns som att vi får följa med in i drömmen 

genom alla dessa mystiska gömmor av mörker, där det finns möjlighet för tolkningsutrymme. 

Mystiken i att inte kunna se och förutsäga allt fungerar genom att skillnaderna i skuggorna är 

stora. 

Det är en stor kontrast mellan de olika tillstånden och bild B är i stora drag mörkare. 

Främst skiljer de långa slagskuggorna som skapas av det hårda sidoljuset i drömtillståndet. 

Bild B är mer hårt belyst ifrån sidan. Möjligen färre ljuskällor i drömstadiet  

I det vakna tillståndet möjliggjordes det att kunna utläsa all information. Att inte lämna 

mörker till fantasin i verklighetstillståndet, speglar den fantasimening som drömmen skapar.  

Drömmens innehåll är inte lika uppenbart, belyst och självklart för oss att förstå så som vi 

tycker att vi uppfattar verkligheten i bild A.   
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5.2 Smultronstället (1957). 
 

5.2 Bild A (Smultronstället, 1957) ”Vaket tillstånd” (00:02:47)      5.2 Bild B (Smultronstället, 1957) ”Drömtillstånd” (00:02:52) 

 

Kvalitet  

I bild A ger ljuset en skarp skugga mot kudden, och det är partier i ansiktet som ser mörka ut 

vilket verkar tyda på ett ganska hårt ljus. Men bild A har en mjukare gråskala, eftersom vi kan 

utläsa fler gråtoner än i bild B som istället har skarpare ljus och svärta. 

I jämförelse med bild B där bakgrunden ser relativt 

mjukt belyst ut, men att döma av de skarpa skuggorna 

som fasaden avger (1), och den mörka siluett som 

karaktären har verkar det vara ännu hårdare ljus än i 

bild A.  

Riktning  

I bild A ser vi riktningen komma snett framifrån 

vänster, minst från höger sida. Inget bakifrån, inte 

heller så tydligt ovan eller under. 

I bild B är det knappt något frontljus. Av skuggorna i fasaden och på marken och lyktstolpe 

(2) att döma ser det ut att komma från vänster sida. Ljuset kommer snarare ovanifrån än 

under, se cirkeln, lyktstolpe och skuggor fasad (3). Riktningen på ljuskällan fungerar även 

som ett bakljus då karaktären ser tydligt separerad och urskild ut från bakgrunden.  

1 

       

       1 

        2 

                            3 

   5.2 Bild B (Smultronstället, 1957) ”Drömtillstånd” 
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Källa 

I bild A ser det ut som om det bara är en ljuskälla.  

I bild B så verkar huvudljuset från vänster vara mycket stort, vilket även fungerar som ett 

slags bakljus för karaktären för att urskilja honom från bakgrunden.  

Självskugga/slagskugga 

I bild A ser vi ett snett sidoljus där ansiktet avger en tydlig och hård självskugga och 

slagskugga (4).  

I bild B avger fasaden och lyktstolpen tydliga långa slagskuggor.  

Denotation sammanfattning 

Bild B ser ut att ha ett hårdare ljus i jämförelse med 

bild A. Huvudljuskällan verkar i båda fallen komma 

från vänster sida, men i bild A finns inget ljus bakifrån 

på karaktären. I bild B syns istället inget tydligt 

frontljus och huvudljuset kommer mer ovanifrån. 

Antalet ljuskällor tolkas inte vara avgörande för 

skillnaden mellan bilderna. I bild A syns tydliga själv 

och slagskuggor (4), i bild B är slagskuggorna långa 

och tydliga (1&2).  

Konnotativt meddelande  

Ljusets roll verkar vara att skapa mystik genom de hårda övergångarna i skuggorna och att 

skapa mycket svärta i mörkret för att framkalla ovisshet och gå ifrån klargöranden. Det har 

tillfört stor möjlighet till att undra och tillföra egna tankar. Den roll ljuset verkar spela är att 

det hårda skarpa i viss mån känns otäckt i relation till de långa slagskuggorna.  

I bild A har ljuset snett framifrån effekten att rama in karaktären och visa objekten runt 

omkring. På så vis är det tydligt vad vi ska fokusera på i bildens centrum. Riktningen 

påverkar helheten av intryck och mystiken, eftersom karaktären i bild B inte är upplyst 

framifrån.  Det hårda skarpa ljuset tillför en nivå av mystik eftersom det i bild A på ett annat 

sätt går att kunna urskilja fler gråtoner och förlita sig på att det som syns stämmer och känns 

igen ifrån hur vi uppfattar verkligheten.   

          4 

5.2 Bild A (Smultronstället, 1957) ”Vaket tillstånd”                                       
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Genom ett hårt ljus skapas stora kontraster. Spänningen ökar i och med att karaktären inte 

syns lika tydligt i drömtillståndet. Riktningen och kvaliteten av ljuset verkar därmed ha 

påverkan för huruvida det uppfattas som en drömscen.  

 

 

5.3 Stalker (1979) 
 

5.3 Bild A (Stalker, 1979) (01:29:04) ”Vaket tillstånd”                                       5.3 Bild B (Stalker, 1979) (1:29:38) ”Drömtillstånd”  

 

Denotativt meddelande 

Kvalitet  

De båda bilderna har ett relativt mjukt ljus, men det verkar som att bild B har ett hårdare ljus 

att döma av att skuggorna i ansiktet har skarpare 

övergångar. 

 

Riktning  

I bild A ser det ut att komma ifrån bak ovanifrån. 

Detta kan ses i ryggen på rocken och på karaktärens 

huvud (1). Vänster sida verkar mer upplyst än höger.  

5.3 Bild A (Stalker, 1979) ”Vaket tillstånd”                                                                        

                                                 1 
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I bild B ser ljuset ut att komma från vänster sida fram. Ljuset kommer snarare ovanifrån än 

underifrån, vilket går att utläsa på näsa och under höger ögonbryn och kindben (2). 

Bakgrunden på vänster sida inte upplyst (3).    

Källa 

I bild A skulle det kunna vara mer än ett huvudljus 

ifrån vänster sida bak. Eftersom ansiktet och handen 

är väl upplyst, men det verkar troligt att det är samma 

ljuskälla.  

I bild B verkar det i likhet med bild A endast vara en 

källa av ljus.  

Självskugga/slagskugga 

Karaktär och objekt har självskugga och viss 

kastskugga mot marken, jämför innanför och utanför armen (4) i bild A. I bild B är 

självskuggorna mer kontrastrika än i bild A.  

Denotation sammanfattning 

I bild B bedöms ljuset som något hårdare än i bild A. Båda huvudljuskällorna kommer från 

vänster sida ovanifrån, men i bild A något bakifrån, och i bild B snarare framifrån. I bild a 

finns möjligen fler än en källa, och i bild B är det troligen en källa. Bild A visar viss 

kastskugga, bild B har mer kontrastrika självskuggor.   

Konnotativt meddelande  

En stor skillnad är informationen i bakgrunden där vi i bild A kan utläsa information, i B 

befinner sig karaktären i kontrast mot bakgrunden som till viss del ligger i total svärta. I bild 

A har svärtan mer reflektioner av ljusets färger. Uppfattningsmässigt innehåller bild A mer 

klargöranden av informationen som går att utläsa än i bild B, där både självskuggor och den 

svarta delen av bakgrunden bidrar till att erbjuda möjligheter att tillskriva egen mening.  

Riktningen på ljuset påverkar bildernas helhet genom att bild A som speglar verkligheten ser 

ut att vara upplyst av solljus. I bild B är det inte lika tydligt vad ljuskällan är, och om den 

följer under verklighetens lagar, eftersom bakgrunden bakom karaktären till viss del är helt 

svart och ljusas inte upp alls. Drömtillståndet upplevs ha hårdare ljus vilket skapar mer 

kontrastrika självskuggor.  

 5.3 Bild B (Stalker, 1979) ”Drömtillstånd” 

2 

3 

                                                              4 
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I det här exemplet verkar det påverkas av kvaliteten på ljuset, då ljuset upplevs hårdare i 

drömscenen. Bakgrunden och karaktären i bilden verkar inte följa samma regler som skulle 

kunna tänkas ha lyst upp bakgrunden på samma sätt som karaktären är. Detta bidrar till 

upplevelsen av att det är förstärkt overklighetskänsla.  

 

 

5.4 Scott Pilgrim vs. The World (2010) 
 

 

 

Denotativt meddelande 

Kvalitet  

Bild A ser ut att ha ett mjukt ljus, skuggorna bedöms 

inte som skarpa, men ansiktets högra sida är något 

mörkare än bildens vänstra del (1). 

I bild B ser ljuset överlag mjukt ut, men det som sticker 

ut är de två mycket skarpa skuggorna (2), vilket talar 

för att ljuset är hårdare än i bild A. 

    5.4 Bild A (Scott Pilgrim vs. The World, 2010) (00:10:05) ”Vaket tillstånd”     5.4 Bild B (Scott Pilgrim vs. The World, 2010) (00:10:11) ”Drömtillstånd”  

 

   5.4 Bild A (Scott Pilgrim vs. The World, 2010) ”Vaket tillstånd”      

 

                  

1 
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Riktning  

I bild A verkar ljuset komma mest från vänster sida. 

Om man ser till hakan och höger ögonhåla (1) ser det 

ut som att ljuset kommer snarare ovanifrån än 

underifrån. Ljuset lyser upp bakifrån också, vilket 

separerar karaktärerna från bakgrunden. 

I bild B kommer ljuset starkt ifrån vänster sida, snett 

bakifrån, ljusets riktning ser ut att komma hela vägen 

ifrån horisont bakifrån sidan till ovanför (3). 

Källa 

I bild A skulle vi kunna bedöma att huvudljuset kommer från vänster sida. Möjligen är det ett 

lättningsljus som kommer från höger sida för att ljusa upp skuggpartierna i ansiktet på den 

högra karaktären.  

I bild B är det svårt att avgöra om det är endast en källa som möjliggör att ge ljus åt så stor del 

av bilden men skapa de två långa skuggorna. Det skulle kunna vara ytterligare ljuskällor som 

lyser upp bergen/sanddynorna i bakgrunden.  

Självskugga/slagskugga 

Självskuggan är mer kontrasterande i bild B än i bild A. Detta att döma av den skarpa ljusa 

kanten av karaktären och objektet, gentemot resterande del av figurerna som är mycket 

mörkare (4). I bild A har självskuggorna i karaktärernas ansikten inte så mörkt kontrasterande 

att det upplevs som svårt att se ljusskillnader och vad det föreställer. I bild A syns inte 

slagskuggor. 

I bild B syns tydliga slagskuggor av karaktären och kaktusen som är längre och större än 

källorna som täcker ljuset (2). 

Denotation sammanfattning 

I bild A uppfattas ljuset som mjukt, jämfört med bild B som har hårda skuggor. I bild A är 

ljusriktningen vänster sida ovanifrån, möjligen fler än en ljuskälla. I bild B är riktningen 

också från vänster sida ovanifrån, men ser ut att komma från horisonten och uppåt. Det är 

svårt att avgöra om det är fler ljuskällor än en i bild B. Bild A har mjuka självskuggor och det 

5.4 Bild B (Scott Pilgrim vs. The World, 2010) ”Drömtillstånd” 

                                   

2 

3 

4 
4 
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verkar inte gå att utläsa några slagskuggor. Bild B har hårda självskuggor och långa 

slagskuggor. 

Konnotativt meddelande 

I bild A finns en mjuk övergång mellan ljust och mörkt, i bild B är konstrasterna större. Bild 

B är överlag mer ljus, men den mystiska aspekten av de två långa skuggorna blir mer 

framstående och central i bilden.  

I bild A skulle riktningen som får bakgrunden att lysa upp säkerligen kunna vara solen och 

ljuskällor som reflekteras i snön som syns. Det känns autentiskt i förhållande till hur ljuset 

skulle kunna fungera och se ut i verkligheten en solig dag.  

Hela bilden i drömscenen är förhållandevis mycket ljus och att riktningen kommer ovanifrån, 

samtidigt är slagskuggorna mycket långa och hade krävt att ljuskällan stod närmare 

horisonten. I så fall borde kanske bergen/sanddynerna i bakgrunden också ha långa 

kastskuggor. 
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6. DISKUSSION  
 

Syftet med denna uppsats var att analysera huruvida ljus har betydelse för att generera en 

filmisk uppfattning av att det är en dröm.  

De primära analyskällorna utgörs av en skärmdump precis i samband med att man förstår att 

det är övergången till en dröm. Några sekunder längre in i de valda scenerna återkommer 

något som verkar vara ett genomgående tema, trots att det är olika bilder och ljussättning 

genom sekvensen. I bifogad bilaga finns exempel på att de kontrastrika expressionistiska 

ljusprinciperna verkar vara återkommande10. 

Genom tidiga filmhistoriska exempel som Nosferatu (1922), används skuggor flitigt för att 

förtydliga karaktärens vanföreställningar (Stoichita & Glasheen, 1997:152). Expressionismens 

skuggteknik som medel för att förstärka kusliga känslor, menar Stine (2016) snabbt blev 

kliché efter 20-talet (Stine, 2016:432.)  

Detta, i förhållande till Figueiredo (2015), som menar att vi måste kunna relatera till egna 

eller kollektiva minnen för att knyta an till verkligheten. Eftersom drömmar baseras på 

minnen, så innebär en drömscen ett universum med ljus som är byggt på minnen. Finns det 

därmed en generell användning av ljus för att frambringa en slags nostalgisk ton för att 

påpeka att det är just ett minne? Replikerar vi samma slags ljus i film historiskt för att visa på 

en ton av nostalgi? Åtminstone i de här drömscenerna verkar expressionismen ha överlevt 

som kliché, trots att alla exempel förmodligen inte är direkt karaktäristiska mardrömmar. Men 

har expressionismen genomgått en förändring från att symbolisera elände och hemska 

känslor, till att adaptera balansen. Att en scen där det används rena, skarpa skuggor och hårt 

ljus kan stå för balans? Även chiaroscuro som teknik sätter en nostalgisk ton som påminner 

om ljusestetiskt grepp från 1940–50 talet. Exemplen visar att drömtillståndet innefattar många 

fler gömmor genom de mörka skuggorna som kontrasterar mot de hårt belysta områdena.  

Detta påminner om att: vad vi ser i drömmar å ena sidan är informationen tydliggjord av ljuset 

och å andra sidan möjligheten att fylla skuggorna med egen tolkning. Den kontrasterande 

användningen av ljus och mörker kan kopplas till hur vi i en dröm dels kan urskilja symbolik 

och händelseförlopp och dels att det undermedvetna ligger dolt och därmed öppet för 

tolkning. 

                                                           
10 Se 8.Bilaga. 
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Angående filmmaterialet för analysen, är jag förvånad över att likheten mellan exemplen är 

slående på många sätt. Inom den avgränsningen det inneburit - att endast 

analysera ”utpräglade drömscener”- så kan man dra slutsatsen att skaparna resonerat likartat. 

Ifrån verklighetstillståndet sker en fade/övergång, som direkt övergår till en ljussättning som 

följer temat mer hårt huvudljus från sidan. De tidigare exemplen har säkerligen varit 

inspirationskällor för de senare. Det går att utläsa genom att separat se hur ljuset ser ut i 

verkligt tillstånd, det vill säga analysens A-bilder, respektive drömtillstånden, analysens B-

bilder, vilket tyder på att det här verkar vara ett välfungerande koncept.  

Är huvudfaktorn att man ska uppleva stora skillnader mellan hur verklighet och dröm ser ut? 

Nej, skiljelinjen innebär möjligen att det måste skapas en kontrast mellan verklighet och 

dröm. Men eftersom vi kan urskilja ett mönster både i hur alla verklighetsbilder generellt 

gestaltas och drömbilderna vice versa, så verkar det finnas generella principer av hur ljusets 

roll fungerar för att förstärka intrycket av att vi befinner oss i en dröm. Resonemanget är att 

inget av analysens exempel går emot ljustematiken, och det vore intressant om det fortfarande 

skulle uppfattas som drömlikt om det gjorde det. 

Både i Spellbound, Stalker och Scott Pilgrim vs. The World går att utläsa att drömscenen 

skiljer sig genom att ljusets regelrätta effekt inte följs exakt. Detta betyder möjligen att ljuset 

med fördel kan påverka olika delar av bilden på olika sätt, i de här fallen genom riktning. 

Detta knyter an till skillnaden mellan realism och autenticitet. Genom resultatet kan man 

utläsa att drömmar är fantasifullt kontrasterande mot verklighet. Ljuset i en drömscen ska 

således kunna kännas autentiskt. För att generera en drömlik autenticitet kan ljusets verkliga 

regler brytas. Ljuset i dessa drömtillstånd påverkar separata delar av bilden så pass olika, att 

det inte ser naturligt ut. Därmed stärks autenticiteten eftersom det endast vore möjligt att 

ljuset skulle kunna se ut så i en dröm. 

   

6.1 SLUTSATS 
 

Tack vare analysens utfall går det att utläsa ett konkret denotativt och konnotativt 

meddelande.    

Angående denotation, analys av bildernas ljus utan egen tolkning, går det att utläsa att 

övergången mellan verklighet och dröm ses som kontrasterande till varandra men uppvisar 

generellt att verkligheten gestaltas med ett mjukare ljus, och dröm gestaltas med hårdare ljus 
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och skarpare skuggor. Långa slagskuggor är tydliga i drömtillståndet i både Spellbound, 

Smultronstället och Scott Pilgrim vs The World.  

Det framkommer att olika delar av bilden i en drömscen kan vara påverkade av ljus på olika 

sätt. I drömtillståndet ur Spellbound, ser den övre delen i bilden ut att vara belyst med riktning 

framifrån, men resterande bild blir inte belyst ifrån samma riktning. I drömtillståndet ur 

Stalker är vänster sida av bilden inte upplyst. Även i Scott Pilgrim vs The World uppvisas 

skillnader i hur objekten i drömscenens bild påverkas olika av ljuset. Drömtillstånd kan 

därmed utläsas vara påverkade av ljus som separata delar ifrån resterande bild. 

Konnotativt går det därmed att tolka detta som att realistiska principer för hur ljus fungerar 

kan brytas för att tyda på autenticiteten att drömmar sonika inte är verklighet. Det bidrar med 

andra ord till en förstärkt overklighetskänsla. I de verkliga tillstånden från exempelvis Stalker 

och Scott Pilgrim vs The World bygger autenticiteten istället på att det ser ut som att solen 

lyser upp bilden på ett realistiskt sätt, så som vi uppfattar att solljuset borde fungera.  

En annan konnotativ tolkning som kan göras är att gestaltningen kan ha inflytande av ett 

ljusestetiskt grepp som har en nostalgisk ton, för att styrka autenticiteten såtillvida att ljuset i 

drömmar baseras på minnen vi har av hur ljus ser ut. Det förhållandevis hårda ljuset som 

används i drömscenerna, och de långa slagskuggor de skapar, för tankarna till 

expressionismens stil ifrån tidigt 1900-tal. Skillnaden mellan det upplysta och på så vis 

uttalade i kontrast till de många gömmor som skapas i skuggorna påminner om det sätt 

chiaroscurotekniken fungerade på publik som populär stil under 1940 och 50 tal. Funktionen 

av expressionism och chiaroscuro verkar vara att med ljus och mörker uttrycka samspelet 

mellan drömmens uttalade innehåll och det ännu otolkade undermedvetna. De skarpa 

övergångarna mellan ljus och mörker skapar en mystisk stämning som skapar ovisshet om 

bildens egentliga innebörd.  

Filmexemplen har sina rötter i olika decennium, genom analysen går det att utläsa att ljusets 

roll i drömscener följer en tematik som sträcker sig över drygt 70 år. Studien har gett en 

inblick i hur ljus i drömscener tenderar att gestaltas. 
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8. BILAGA 

8.1  
 

 

8.1 (Spellbound, 1945) (01:20:09) ”Drömtillstånd” 

8.2 

 

8.2 (Smultronstället, 1957) (00:03:43) ”Drömtillstånd” 
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8.3 

 

8.3 (Stalker, 1979) (01:32:32) ”Drömtillstånd” 

 
 


