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Abstrakt:
Denna uppsats undersöker hur man berör en filmpublik till tårar med hjälp av semiotiska
resurser och multimodala berättarkomponenter. Vilka berättarkomponenter behövs för att
beröra sin publik på en känslomässig nivå i filmskapande? För att komma fram till ett resultat
har det utförts en analys av fyra scener ur filmer inom genren science fiction: The Prestige,
Avatar, The Hunger Games och Oblivion. Scenernas berättarkomponenter har analyserats och
sedan studerats genom litteraturstudier för att förstå dess påverkan psykiskt. Resultatet visade
att tre av dessa filmer innehåller en effektiv teori för känsloförmedling medan en av filmerna
inte har det.

Nyckelord:
Film, bildtolkning, berättarkomponenter, fenomenologi, känslor, psykologi.
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1. Inledning
1.1 Introduktion
Rysningar, tårar, skratt och skräck. Likgiltighet, avsmak, avsky. Det finns ett helt
smörgåsbord fyllt med känslor att framkalla hos sina tittare. Men hur gör man då rent
praktiskt, under skapandet av filmscener, för att få fram så mycket känslor som möjligt? I den
här uppsatsen undersöks vilka berättarkomponenter som bidrar till mest känsla hos publiken
och för detta tas det hjälp av teorierna förtätade filmögonblick samt fenomenologi. Ämnet är
väldigt brett och det som ligger i fokus är klippning, ljussättning, karaktärsutveckling och
musik, inom genren sci-fi. Grundtanken är att undersöka hur man framkallar en känsla hos
tittaren, t.ex. varför tittaren blir ledsen när någon i filmen/tv-serien dör eller råkar illa ut.
Tittaren har alltså ingen fysisk relation till karaktärerna, utan känner endast till det som
han/hon har sett i filmen. Tittaren vet dessutom om att fiktiva karaktärer inte är verkliga men
reagerar ändå starkt när karaktären utsätts för något. Detta är fokuset i denna undersökning,
samt att sprida kunskap i hur man på ett enkelt sätt kan förmedla känslor och skapa film med
mycket pathos.

1.2 Bakgrund
Många filmklassiker innehåller ofta en död av protagonisten eller en närstående till denne,
utan att bli klassade som dåliga filmer. Det vettiga bör vara negativ respons hos åskådare då
det bör framkalla negativa känslor. Trots detta är en del utav dessa filmer så kallade klassiker
och det har debatterats och diskuterats kring detta fenomen sedan Aristoteles tid (mer om
detta nedan). Filmer i genren drama har i snitt lättare att få höga betyg på Internet Movie
Database och dramafilmer innehåller oftast stora tragedier av olika slag.1 Det här ämnet är
väldigt viktigt för oss författare då vi båda alltid tittar på film och serier med både hjärta och
själ men trots det inte ofta blir rörda till tårar på grund av vad som händer i bild. Det finns
många teorier om varför tittaren blir så pass starkt berörd av vissa ögonblick i film men
kunskapen är begränsad och till stor del nästan uråldrig. Det är intressant hur film kan beröra
1

Internet Movie Database, www.imdb.com. (hämtad 2018-01-15)
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människor så starkt. Många filmer innehåller sorg, drama, död, skräck och kärlek. Enligt
studier är just de filmer som innehåller dessa känslor de mest framgångsrika, trots det faktum
att de har en sorglig känsla och ett ledsamt slut.2
Vad är det då som gör att du blir berörd, och varför blir du berörd? Det finns alltså en
anledning till att de filmer som du minns mest är de filmer som känslomässigt berört dig och
detta är ytterst intressant. Om syftet med din film är att beröra, hur kan du då som
filmskapare ge denna effekt på betraktaren av ditt verk? Vilka medel krävs för att uppnå
detta?
Det finns allt ifrån jämförelser mellan Tomas Axelssons self-expression values vs.
Traditional values till de som än idag håller med Aristoteles om att nöjet man upplever från
tragedin är en glädje som härstammar från synd och rädsla.3 Tragedin anses som glädjande
även om dessa känslor i själva verket är smärtsamma och skulle upplevas som smärtsamma
om åskådaren skulle utsättas för dem i det verkliga livet.
Än idag pågår det fortfarande stor diskussion kring ämnet men det är ingen som har kommit
fram till ett konkret svar om varför man kan må bra av att se en tragedi. Carl Plantinga menar
på i sin bok Moving Viewers: American Film and the Spectators Experience att tittare
accepterar smärtan och tragedin därför att den är spännande, och allt som är spännande är
bättre än tråkigt.4 Några århundraden tidigare höll man inte alls med utan menade istället på
att tragedier som händer i verkliga världen är spännande, men inte inger något välbehag hos
den drabbade, snarare tvärtom. Då man tar del av en historia, det kan vara allt från film till
sagor, upplever man endast den spännande delen av tragedin, och den är inte tillräcklig för att
förklara varför fiktiva tragedier ofta inger välbehag.5 Trots detta kan det tragiska ge tittaren
en positiv känsla gentemot filmen, vilket inom filmbranschen och egentligen hela industrin
för storytelling kallas the paradox of tragedy.6 Att ha en bredare förståelse kring detta kan ge
filmskaparen större yta att beröra tittaren både positivt och negativt. Det kan också ge
2

Grodal Torben, Embodied Visions, Evolution, emotion, culture and film, Oxford University Press Inc, 2009:122.
Axelsson Tomas, Förtätade filmögonblick: den rörliga bildens förmåga att beröra, Liber, 2014.
4
Plantinga Carl , Moving Viewers: American Film and the Spectators Experience, Oxford University Press,
2012.
5
Hume David, Four Dissertations and Essays on Suicide & the Immortality of the Soul, St Augustine Pr Inc,
1757.
6
Gendler Tamar, Imagination, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Avsnitt 5.4,
2011.
3
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förståelse för psykologin och om hur människans hjärna fungerar.

1.3 Syfte
Målet med denna studie är att försöka ge filmskapare en inblick i vilken påverkan olika
berättarkomponenter har på betraktare till sci-fi filmer och ge en förståelse i varför
betraktaren möjligtvis reagerar som den gör. Detta kommer ge en kunskap och förståelse i
hur man eventuellt förmedlar en viss känsla till betraktaren, vilket i det fall är sorg och tårar.
Denna undersökning kan användas i flera syften och genrer inom filmskapande men den
genre som kommer att undersökas är sci-fi. Genom att förstå hur en tittare tolkar filmen och
dess karaktärer har skaparen en större chans att beröra tittaren att visa mer utav vad tittarna
helst vill se. Förhoppningsvis ska denna studie även få reklam/filmskapare att bli medvetna
om vad som framkallar sorgsna känslor hos deras målgrupp och betraktare, och kan alltså
med hjälp av denna undersökning antingen använda sig av vårt resultat eller undvika det.
Detta för att de ska känna till hur man skapar filmer som potentiellt kan upplevas kroppsligt
och påverka en person känslomässigt. Den känsla som kommer undersökas i den här
uppsatsen är fysisk sorg (gråt).

1.4 Frågeställning och problemformulering
Finns det vissa berättarkomponenter som är absolut nödvändiga i sci-fi filmer för att röra sina
tittare till tårar, och i så fall vilka?
Som beskrivet i syftet är anledningen till att vi ställer oss denna fråga för att vi vill informera
folk i film- och reklambranschen hur de ska bära sig åt för att ge sina tittare en känslomässig
påverkan som potentiellt skulle kunna resultera i gråt. Som redan diskuterat finns det ett
flertal anledningar till att människor reagerar som de gör men vi vill försöka finna en egen
teori som fungerar som ett recept till gråt i fokus på berättarkomponenter i sci-fi film. Vi vill
veta om det finns vissa faktorer inom det audiovisuella berättandet som kan hjälpa till
framkalla denna reaktion. Vi är som tidigare nämnt medvetna om att alla människor reagerar
olika och att denna teori inte fungerar på alla betraktare till scenerna vi analyserar, analysen
och dess slutsats är alltså helt subjektiv och utgår ifrån oss författare.
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1.5 Avgränsningar
När vi utför vår studie har vi valt att inte testa scenerna som vi analyserar för en testpublik för
att se om testpubliken börjar gråta när de ser på dessa. Plantinga beskriver i sin bok att
känslor inte kommer fram med medveten handling utan uppkommer omedvetet från hjärnan.7
Om vi skulle bjuda in en testpublik till att se dessa scener och korrekt följt
forskningsprinciperna som man bör göra i en observation och undersökning, blir testgruppen
medvetna om att de ska reagera på det sätt vi önskar.8 Som medvetna om vår förhoppning om
att de ska börja gråta kommer de alltså inte reagera på det omedvetna sätt som ger
undersökningen ett korrekt resultat, därför har vi valt att inte testa detta och kan alltså inte
bevisa teorins effektivitet.

1.6 Tidigare forskning
Det finns lite forskning som liknar den undersökning vi kommer att genomföra i den här
uppsatsen. Det som det finns mest av är kring ifall musiken tillför något till tittaren rent
känslomässigt och enligt Fredrik Larsson har musik en klar och tydlig inverkan på
människan.9 Även ljuset har bevisats ha inverkan på känslotillståndet hos en filmtittare enligt
Jennifer Lee Poland.10
Någon som är kunnig inom detta ämne är Carl Plantinga. I hans bok Moving Viewers kan
man läsa mycket om individens respons på en film och att man kan dela upp den i åtminstone
tre dimensioner. Den första dimensionen innebär att film ger en upplevelse av direct emotions
som innebär att vi är nyfikna på vad som ska hända, har förväntningar på historiens
utveckling och kan känna en viss bävan inför det som ska komma skall. Den andra
dimensionen innebär att vi upplever att filmskapande är en konstnärlig skapelse.
Filmpubliken upplever filmen som en konstnärlig produkt och artefakt, som ett objekt att
beundra för dess skönhet och imponerande specialeffekter; artifact emotions. Den tredje
dimensionen menar Plantinga är att filmer av det melodramatiska slaget också innehåller

7

Plantinga Carl , Moving Viewers: American Film and the Spectators Experience, Oxford University Press, 2012.
Vetenskapsrådet, Forskningsetiska Principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (hämtad 201801-15.
9
Larsson Fredrik. Film, musik och känslor. Kandidatuppsats. Kungliga Musikhögskolan. 2008. DiVA:
diva2:450079.
10
Lee Poland Jennifer. Lights Camera and Emotion!: An Examination on Film Lighting and Its Impact on
Audiences. Masteruppsats, Cleveland State University. 2015.
8
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meta-emotions som ger tittaren en bekräftelse på den person man uppfattar sig vara. Det kan
till exempel vara en karaktär kännetecknad av medkänsla och empati och som lider med
huvudpersonens öden och plågor på ett sätt som sammanfaller med normen för en empatisk
människa, vilket åskådaren tänker sig vara.11
Torben Grodal menar på att hans uppfattning utav film, litteratur, musik, konst och kultur
generellt sett består utav levande organismer och förkroppsligade hjärnor, som han kallar det.
När vi tittar på film ändras hjärtrytmen, vi börjar svettas och våra muskler spänner sig och
slappnar av om vartannat. Dessa kroppsliga reaktioner är mentalt kopplade och dom har alla
en central roll i kroppens minne, kognition och medvetande.12 Detta är saker som kan tyckas
intressant för en filmskapare som jobbar med pathos att lära sig behärska.
Tomas Axelsson påstår att åskådaren själv konstruerar en tolkningsmodell baserad på
nyckelingredienser i storyn. Filmens story styr åskådaren i en viss riktning med hjälp av
ljussättning, ljud, klipp, färgsättning och fokus på vissa detaljer, men tolkningen görs på
individnivå utav åskådare och publik.13

2. Teori
2.1 Katarsis
Aristoteles skrev om ett begrepp som heter katarsis som betyder ungefär “rening”. Det
handlar om det psykiska tillståndet som uppstår utav starka känslor vid inlevelse som uppstår
vid drama innehållande medlidande och rädsla och uppkommer vid berättelser.14 Begreppet
kan uppfattas innebära att en berättelse måste vara formad på ett sätt som framhäver så
mycket medlidande och rädsla som möjligt, och för att göra det måste dramat dra in
betraktaren i berättelsen i ett känslomässigt nöjestillstånd som innehåller både medlidande
och rädsla.
Aristoteles skapade katarsis som en term för ett psykiskt tillstånd som relaterar till hur
11

Plantinga Carl , Moving Viewers: American Film and the Spectators Experience, Oxford University Press,
2012:183.
12
Grodal Torben, Embodied Visions, Evolution, emotion, culture and film, Oxford University Press Inc, 2009:4
13
Axelsson Tomas, Förtätade filmögonblick: den rörliga bildens förmåga att beröra, Liber, 2014:18
14

Aristoteles 1994:32
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betraktaren upplever intensiv ångest av hotande fara som skapar psykisk påverkan - puls och
andning ökar och pupillernas storlek ökar när hotet kommer riktat åt oss. Han nämner också
att rädsla får oss att rysa, vilket betyder att känslor faktiskt har en fysisk effekt på oss. För att
detta ska upplevas måste något allvarligt hända som exempel att någon dör. För att denna
reaktion ska framkomma måste också betraktaren identifiera sig med karaktären så pass
mycket att hotet känns riktat mot tittaren själv, även om det är någon annan på skärmen.15

2.2 Berättarkomponenter
Vi har valt ut de fem komponenter vi tror kommer att spela störst roll i vår undersökning och
vi kommer att gå igenom dessa i följande avsnitt. Komponenterna är:
● Dramaturgi/karaktärsuppbyggnad
● Ljussättning
● Musik
● Klippning/bildval
● Spegelneuroner

Tragedi
Det finns många teorier om hur och varför man påverkas känslomässigt och psykiskt av att se
på film. En teori är att vi människor faktiskt älskar att se på filmer som har ett tragiskt
innehåll eftersom att vi har hedoniska mekanismer i våra kroppar som får oss att känna
njutning av att se smärta och missnöje.16 Psykologisk hedonism innebär att människan finner
ett intresse och en drivkraft samt antingen behaglighet eller obehag av att se smärta och
lidande.17 Det innebär alltså att en film som skapar sorg blir intressant att se eftersom den ger
en känsla av en negativ hedonisk valens.18 Detta har följt med oss människor sedan antiken
då Aristoteles skrev om hur tragedier renar oss på något sätt, vilket kan tolkas som att
berättelser som dessa gör att folk känner sig bättre inför sina egna problem.19

15
16
17
18
19

Aristotle and the Mystery of Dramatic Pleasure, 384-322 f.kr.
Grodal Torben, Embodied Visions, Evolution, emotion, culture and film, Oxford University Press Inc, 2009:122
Ibid,123
Ibid,122
Ibid,123
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Anledningen till om man nu blir känslomässigt berörd eller inte har till stor del att göra med
hur individen själv tolkar det den ser, utan att det handlar om vilken värdering och syn
individen har på situationer och på livet. Enligt Plantinga är det faktorer som associationer,
sinnesvanor och minnesspår som tidigare exempel som påverkar när individer påverkas
känslomässigt. Människor tycker om att se på detta då de kan dra lärdom och känna stöd
inför berättelsen i sitt liv, och får då även en förståelse för andra människor.20 En person som
upplevt en situation som den har blivit psykiskt påfrestad av i livet kan lättare relatera till
liknande situationer som existerar i en film.21 Ett exempel på detta kan vara att de haft en
person i deras närhet som omkommit i en olycka, och kan därför relatera till en högre grad till
när en karaktär från en film omkommer, och blir därför lättare nedstämd och ledsen av
situationen.

Fenomenologi
Fenomenologi är en filosofisk teori och metod för att beskriva fenomen och väsen. Enligt
Vivian Sobchack är fenomenologi ett försök till att beskriva, göra ett tema av och tolka olika
strukturer av kommunikation som genomgripande och framträdande strukturer av människor
och varelser.22 I våran uppsats analyserar vi hur olika berättarkomponenter samarbetar för att
förmedla fenomenologiska känslor från bild till tittare. Sobchack påstår även att film bygger
på uttryck av erfarenhet. Det vill säga att om man inte upplevt en viss känsla tidigare kan man
inte förstå den och inte relatera till det som sker i filmen/berättelsen.23
Grundtanken inom fenomenologi är att människor formar sina egna uppfattningar kring
intryck och omvärld. Människan i sig vill förstå saker och ting och dess mening, detta gäller
såväl film som livet i sig. Med fenomenologi menas alltså även att vi till exempel inte helt
entydigt kan definiera begreppet “möbel”. Det finns en psykisk funktion som gör att vi både
är helt säkra på vad som är möbler och vad som är annan typ av inredning, då vi sett möbler
och har en klar uppfattning av dem, dock kan vi känna oss osäkra om vad som kan räknas in i
gruppen möbler (speglar, växter och tavlor osv.).24
20

Plantinga Carl , Moving Viewers: American Film and the Spectators Experience, Oxford University Press,
2012:57
21
Axelsson Tomas, Förtätade filmögonblick: den rörliga bildens förmåga att beröra, Liber, 2014:19
22
Sobchack Vivian, The Adress of the Eye, A Phenomenology of Film Experience, Princeton University Press,
1991:7
23
24

Ibid, 3
Egidius Henry, psykologiguiden.se, uppslagsord “fenomenologi”, (hämtad 2018-03-08).
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Dramaturgisk uppbyggnad av karaktär
Ett utav de begrepp som kommer att undersökas är dramaturgi, vilket betyder läran om det
goda berättandet. Istvan Pusztai beskriver olika begrepp som krävs för att göra berättelsen
ännu mer intressant. Han skriver att för att kunna skapa en berättelse som upplevs bäst krävs
det att berättelsen ska bestå av ett antal byggstenar, bland annat att det är en huvudperson
som berättelsen ska följa. Tittaren är med huvudpersonen, protagonisten, genom de mål
personen vill uppnå samt dess motgångar, och som betraktare ska man följa protagonistens
resa och beslut vilka utgör filmens berättelse. Sedan krävs det att berättelsen har en konflikt
som gör att huvudpersonens liv förändras eller försvåras på ett eller annat sätt. För att göra
berättelsen ännu mer spännande krävs också vändpunkter. Det kan till exempel vara att
huvudpersonens förutsättningar förändras på vägen till dess mål. Det kan vara att
förutsättningarna ändras drastiskt och att berättelsen får en ny riktning. Dessa är de större
avgörande begreppen till en spännande berättelse och som gör att karaktärerna känns ännu
mer levande.25
Karaktärsuppbyggnad är en till komponent som är intressant för oss att titta lite närmre på.
För att betraktaren av en film ska känna att den blir känslomässigt påverkad av den, till
exempel att betraktaren börjar gråta av en person som dör, måste betraktaren känna att den
kan identifiera sig med karaktären. Hotet måste också kännas så pass mycket att det känns
riktat till betraktaren personligen.26

Musik
Musik har en avgörande roll i hur man ser på en film. Enligt Johnny Wingstedt och Gunnar
Ternhag skapar vi människor mening ur kombinationen av ljud och bild och enligt dem har
det visat sig att det vi ser till stor del bestäms av det vi hör.27 De intygar också i deras bok att
musikens huvudsakliga roll i film är att skapa en känslosam gestaltning eller stämning.28 De
förklarar också att många ser musiken som ett medel för att förstärka eller motsäga den
befintliga känslan som finns i filmens berättelse. De påstår också att musik hjälper till att
25

Pusztai Istvan, Berättarteknik: Dramaturgiska begrepp från A till Ö, Recito Förlag, 2013.

26

Aristoteles, 384-322 f.kr.

27

Ternhag Gunnar & Wingstedt Johnny, På tal om musikproduktion: Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde, Bo
Ejeby förlag, 2012:162
28

Ibid, 164.
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förstärka och utforma viktiga aspekter i filmens berättelse och att det också är ett fantastiskt
medel för att gestalta de känslor som kommer att undersökas.

Spegelneuroner
Enligt Grodal är spegelneuroner en stor anledning till att vi kan börja gråta när vi ser på film.
Han påstår att både sorg och glädje sprider sig genom ansiktsuttryck, och han anser att om
någon observerar en ledsen persons ögon med sammandragna pupiller tenderar personen som
ser detta att göra samma sak med sina ögon som gensvar, och börjar alltså också gråta.29
Enligt Platinga är detta en biologisk funktion i hjärnan som alla föds med, och han skriver att
inte bara sorg och glädje, utan även andra uttryck och känslor överförs till tittaren med
ansiktsuttryck, och att detta som vi nu förstått fungerar ungefär som en spegel.30

Ljus
Regissören Federico Fellini beskriver ljus på detta vis:
“Light is everything. It expresses ideology, emotion, color, depth, style. It can effect, narrate,
describe. With the right lighting, the ugliest face, the most idiotic expression can radiate with
beauty or intelligence”.31
Enligt Borewell har ljussättning en mycket stor betydelse för betraktarens upplevelse av
filmen. Han menar att man med ljussättning som hjälpmedel kan skapa effekter som gör att
betraktarens upplevelse av vad som händer i filmen påverkas.32 I Lee Poland’s masteruppsats
som handlar om ljusets inverkan på känslor dras slutsaten att mörkare bilder har en större
påverkan emotionellt än bilder som är ljusa.33 Man kan exempelvis se när det blir kritiskt i en
scen och en person i en film dör, då ändras ofta ljussättningen till mörkare toner. Det visar på
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att färger associeras till olika känslor och mörkare färger såsom svart och grå brukar ofta
associeras till känslorna sorg, förtvivlan och depression.34

Klippning/kamera
Ibland brukar man kalla filmklippare för berättare eftersom att det är den person som formar
det audiovisuella berättandet i filmen. Det är den person som skapar en känsloupplevelse och
engagemang bildligt till betraktaren genom att klippa filmen dramaturgisk för att behålla
filmen intressant från början till slut.35 I denna analys kommer klipptempo och bildval
noggrant undersökas, alltså att bilderna beroende på vad som händer i scenerna är
snabba/korta eller långa bilder, samt vad bilderna visar. Steve Hullfish redogör i sin bok att
klipptempots betydelse är viktig med anledningen av att betraktarens intresse ska hållas vid
liv och att de ska förstå vad som händer.36 Han diskuterar varför klippningen ska innehålla
korta eller långa klippbilder.37 Som en sammanfattning beskriver han att snabbare klippning
brukar användas som ett medel för att öka spänningen i scener, och att låta klippningen
“andas” för att betraktaren till filmen ska hinna ta in vad som händer i en känslomässig
händelse eller ibland få tid till att reflektera över vad som händer i en kritiskt situation i
filmen.38

Förlust
Känslan av separation är också en vanlig situation som ofta utspelas i film och som många
kan relatera till. Alla som någon gång har upplevt en separation av något slag kan då relatera,
vilket vi tror är det lättaste sättet att påverka någon. En separation behöver inte vara från en
make/maka eller en bortgång, det kan vara en kompis som reser bort eller ett storasyskon som
flyttar hemifrån eller dylikt, ändå känner man saknad och separation. Enligt Grodal är sorg en
känsla som är kopplad till separation, vilket de flesta av oss kan relatera till.39 Det eftersom
att vi biologiskt känner till ljudet av nöd som är förknippat till att locka uppmärksamhet av
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någon som fungerar omhändertagande vid nödsituationer, och kan genom det relatera till
exempel till ett barn som gråter efter sina föräldrar.40

3. Metod
3.1 Metod och material
För att kunna besvara vår frågeställning kommer vi först att göra litteraturstudier om de
ämnen som uppsatsen grundar sig på. Vi kommer att leta efter de multimodala
berättarkomponenter och de semiotiska resurser som kan ingå, och som vi tror är viktigast, i
framställan av en scen som framkallar sorg. Det kommer gynna oss eftersom att det kommer
leda till en stor förkunskap vilken kommer att göra oss kunniga nog för att kunna genomföra
nästa del av undersökningen.
Del två av undersökningen börjar med att välja ut fyra filmer i vald genre som innehåller
känslomässiga scener som vi tror kan påverka tittaren till tårar. De specifika scenerna gör vi
en ingående analys på som presenteras under resultat. Vi kommer undersöka allt från
ljussättning till bildspråk och musik samt även dramaturgin. En annan faktor som kan vara
bidragande är den semiotiska karaktärsuppbyggnaden och det är det enda som vi studerar
under hela filmen, alltså inte bara under den specifika scenen som med de andra
komponenterna. För att försöka lista ut metoden till hur man får tittaren att börja gråta
kommer vi att skriva ner allt vi ser och hör, för att sedan jämföra och försöka hitta så många
gemensamma komponenter som möjligt under de fyra olika scenerna. Förhoppningen då är
att vi hittat alla komponenter som behövs till en teori på en lyckad gråtscen.

3.2 Multimodalitet och semiotiska resurser som analysmetod
Dessa kommer vi att undersöka med hjälp utav multimodala analyser då vi letar efter
semiotiska resurser. Enligt Gunter Kress & Theo van Leeuwen används semiotik för att
40
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analysera enskilda komponenter på en djupare nivå, och multimodalitet som metod för att
analysera dessa komponenter som ett sammanhängande uttryck av de kombinerade
berättarkomponenterna i helhet.41
Ett exempel på en semiotisk resurs är att analysera vad ett enskilt föremål i en bild har för
sagd mening. Det finns mycket olika associationer till ting/föremål som befinner sig i bild,
färgen röd kan exempelvis innebära ilska eller spänning, och grön kan innebära lugn och ro.42
Ett exempel på multimodalitet kan vara att flera kombinerade färger kan ge en helhetlig
mening. Ett gott exempel till det multimodala kan vara prideflaggan. I sig är det en
mångfärgad flagga men den utger betydelsen av mångfald, respekt för medmänniskor och
tolerans. I vår analys har vi arbetat i motsatt ordning, alltså att vi först kollat på filmernas
helhet för att se om de är effektivt känslomässigt påverkande, och sedan urskilt de olika
berättarkomponenterna (musik, karaktärsuppbyggnad, ljussättning, klippning, kamera,
spegelneuroner och dramaturgi,) i de fyra filmerna för att förstå varför filmerna är effektiva.

3.3 Urval
Vi har tittat på olika genrer som skulle passa vår studie bäst och kommit fram till att science
fiction är en genre som ofta innehåller de känslor som är intressanta för studien. Vivian
Sobchack argumenterar för att science fiction påverkar människor mer än andra genrer
genom att skriva: The genre science fiction film is the perhaps the most explicit in this
regard, exploring both the limits and extension of perception, bodies, and cinema itself.43 Vi
väljer därför filmer efter IMDbs betyg i genren sci-fi. Vi väljer dock inte topp 3 då de med
högst betyg inte berör oss så pass mycket rent känslomässigt som vi vill. Filmerna vi valt att
analysera är Avatar (2009), The Hunger Games (2012), Oblivion (2013) och The Prestige
(2006).
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3.4 Metodkritik
Vi är medvetna om att en viss scen eller film som vi tycker uppfattas som sorglig inte
påverkar alla människor känslomässigt, och dessutom att alla människor inte reagerar på
samma känslomässiga nivå, eller på samma sätt, när de ser på den scenen. Vi har därför valt
scener ur filmerna som vi författare upplever ha en stark känslomässig påverkan. Vid valet av
scen har vi insett att det finns flera scener i filmerna som man kan bli påverkade av, och har
då beslutat att analysera de scener som innehåller förlust hos en utav karaktärerna.
Känslor är ju kanske i första hand en publikfråga - hur kan vi säga något om detta utifrån ett
produktionsperspektiv? Känslorna vi diskuterar och undersöker i uppsatsen analyseras ur ett
design-/produktionsperspektiv och kan kanske inte orsakas av oss, det är mer en fråga om att
försöka framkalla känslor som kanske kan finnas hos tittare. Vi kan inte garantera att
metoden fungerar hos någon eller några personer men vi har valt att göra undersökningen
likväl då vi finner det intressant att hitta likheter i det audiovisuella språket som skulle kunna
kopplas till fenomenologin. Vi kan inte intyga att den gestaltningsteori vi hittar kommer få
alla åskådare att börja gråta då detta genomförs subjektivt. Det kan finnas andra anledningar
till att folk börjar gråta under dessa scener och inte nödvändigtvis på grund av de
komponenter vi kommer att hitta eller undersöka. Detta är inte generaliserbar kunskap i den
bemärkelsen, utan två personer som gör en undersökning med befintlig kunskap och teori.

4. Analys av filmer
Film nr 1: The Prestige av Christopher Nolan (2006)
Bakgrund:
Alfred, Robert och hans fru Julia är alla vänner och assistenter till en trollkarl. Julia drunknar
av misstag i ett trolleritrick som går fel under en föreställning varpå Robert försöker ta sitt
eget liv pga sorgen och saknaden. Detta är starten till filmens drama som grundas på denna
händelse. Robert beskyller Alfred för Julias död och de gamla vännerna blir snabbt fiender
och sabotera för varandra när de senare själva blir trollkarlar.
Händelseförlopp:
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Scenen börjar med att man i en svepande rörelse från kameran får se Robert och Alfred
sittandes i ett mörkt publikhav och applådera i en stor salong. Det klipps till scenen och man
får se en trollkarl och hans assistent, Julia, be om hjälp utav två frivilliga som vill komma upp
på scenen för att binda Julias händer och fötter inför nästa trolleritrick. Den största ljuskällan
är en spotlight, riktad mot Julia när hon rör sig längs scenen med en glittrande klänning och
fjärilar i håret. Klippningen har ett perfekt tempo för att man inte ska behöva vänta på något,
men inget går heller för fort. Robert och Alfred kommer som planerat upp till scenen och
börjar knyta varsitt rep runt hennes vrister och anklar, samtidigt som en trumma börjar spela.
De båda börjar i halvbild knyta som de gör varje föreställning, Robert runt anklarna och
Alfred runt handlederna, i takt med att trollkarlen säger åt dom från bakgrunden. Det klipps
in några närbilder på knutar och sedan en på Julia - hon tittar upp på Alfred när han knyter
och han möter hennes blick, varpå hon nickar till honom för att signalera att han ska knyta en
annan knut, en som de pratat om att testa tidigare under filmen. Trots att ljuset och musiken
är densamma är detta en klar markering på något som kan gå fel, vilket avslöjas på de bådas
skådespeleri, samt det något uppsnabbade klipptempot.
Julia höjer lite på ena ögonbrynet för att göra nickningen så liten som möjligt, och Alfred
tittar bort mot “chefen” Cutter för att försäkra sig om att han inte ska lägga märke till deras
hemlighet på scenen. Trumman hörs fortfarande och det är bara spotlighten som lyser upp
bilden, förutom några practicals i bakgrunden. Klipptempot går tillbaka till “vanlig” takt när
trollkarlen börjar prata med de på scen i syftet att underhålla publiken och man får se
närbilder på både Robert och Alfred samt helbilder från scenen där de står allihopa med
vattentanken bakom. När det är klart nyper Robert lite lätt i sin frus ben och sedan backar
båda från henne varpå trollkarlen fäster en tång i repen. Musiken och ljussättning fortsätter
som vanligt och man ser på skådespelarna att de verkar trygga i vad som pågår på scen.
Trollkarlen släpper Julia för att göra publiken och henne redo att höjas upp och sedan släppas
ner i den stora vattentanken som hon ska ta sig ur. Julia ser glad ut i en halvbild. Trollkarlen
klappar händerna och hon hissas långsamt upp i repen. Cutter (som styr bakom scenen) tar
tag i en yxa när hon ska falla ner i vattnet, en yxa han skulle använda i nödfall att hon skulle
behöva ta sig ut. När hon släppts ner och hamnar under vattnets yta stängs tankens lucka och
ett draperi faller ner för att dölja vad som händer. Man skymtar Cutter starta sitt fickur för att
veta att trolleritricket inte ska vara en fara för henne och att en olycka ska ske. Publiken
häpnar och man ser deras förväntansfulla blickar medan man hör sekunderna ticka.
Trollkarlen går runt tanken och spotlighten körs i snabb takt runt runt på scenen. Tiden går
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och publiken börjar se bekymrade ut eftersom det börjar gå en oroande lång tid för henne att
komma fram igen.
Klipptempot trappas upp lite lätt och går mellan närbilder på klockan, reaktioner från
personerna på scen samt halvbilder på publiken. Cutter inser detsamma och stänger av timern
och skyndar sig ut på scenen med en yxa i handen. Nu blir kameran rörlig och skakig och
man får direkt en gripande känsla av panik. Han rycker bort skynket och hugger med yxan på
glaset för att få ut henne. Julia har panik hon slår hårt mot glaset och ropar utan att tydligt
höras i vattnet.

Stillbild ur The Prestige av Christopher Nolan
Alla i salongen är förskräckta över vad som pågår; publiken, trollkarlen, Alfred, Cutter och
speciellt Robert. Kameran flyger längs med scenen i ett väldigt snabbt klipptempo samtidigt
som spotlighten ger vattentanken en low key-belysning i motljus men är riktad rakt på henne
när man ser tanken från publikens håll.
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Stillbild ur The Prestige av Christopher Nolan
Allt som hörs är sprickor i glaset, slagen från yxan och hur mer och mer luft går ur Julia när
hon kravlande försöker ta sig ur tanken. Och det klipps mellan bilder på hennes ansikte, repen
runt handlederna, Cutters yxa och de andras ansikten. Hon hinner dö i tanken innan Cutter till
slut får sönder glaset och hon faller livlöst ut på golvet tillsammans med vattnet när det väller
ut över scenen och golvet. Robert springer fram till henne för att väcka henne men inser vad
som just hänt och att hans Julia är död, här behåller man tempot i klippningen och den rörliga
kameran för att fortsätta panikkänslan och spänningen. Det är inte förrän han verkligen har
insett vad som hänt som tempot trappas ner och man får landa i en närbild på hans ansikte.
Hans underläpp darrar och han viskar hennes namn för sig själv med spotlighten riktad med
ett väldigt hårt ljus rakt på hans ansikte. En ensam stråk hörs i musikväg när han backar från
hennes döda kropp och ser sig febrilt om efter hjälp. I en närbild på Alfred ser man en
spotlight även på honom, men som väldigt fort sjunker från hans ansikte och lämnar det
mörkt i bild. Man får se en POV från Alfred på Robert och hur han i chock försöker förstå
vad som händer. Spotlighten har blivit väldigt riktad nu och man ser bara en stark strimma på
scenen och på Julia och Robert där dom är.
Scenen går snabbt över i en växelklippning mellan Julias drunknande och Roberts egna
försök att ta sitt liv, utan sound cue eller någon ändring över huvud taget i musiken. Man får
se från sidan hur Robert har huvudet ner i handfatet i vad som ser ut som en lägenhet med
stora fönster åt tre håll. Musiken trappas upp lite och det klipps till en bild bakifrån då man
hör och ser hur han lyfter upp huvudet och flämtar efter luft. Han trillar baklänges och blir
sittandes på golvet samtidigt som tillbakablickarna på Julia fortsätter. Kameran gör en
långsam åkning mot Robert och han börjar gråta. Bilden ligger kvar på honom väldigt länge.
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Film nr 2: The Hunger Games av Gary Ross (2012)
Bakgrund:
Genom en lottdragning väljs varje år 24 ungdomar mellan 12-17 år för att slåss till döden i
Hungerspelen. Katniss lillasyster blir dragen, bara 12 år gammal och Katniss väljer då att
frivilligt anmäla sig istället och därmed ta hennes systers plats. Väl inne i spelen möter hon
en ung flicka, Rue, som påminner henne om lillasystern och de bildar en allians tillsammans.
Händelseförlopp:
Plötsligt hör man Rue ropa efter Katniss hjälp i panik. Katniss börjar genast att springa till det
håll rösten kom ifrån och den rörliga kameran följer henne i sidled genom den täta skogen.
Rue fortsätter ropa och Katniss kommer till slut fram till en mer öppen plats där Rue ligger
under en fälla av ett nät på marken. Det finns små ljusinsläpp i gläntan som träden inte täcker
så här och var finns det soliga fläckar på gräset, resten är skuggat av trädkronorna. Stråkar går
lågt i snabbt tempo i bakgrunden samtidigt som löv och kläder prasslar och Rue ropar på
hjälp. I chock springer Katniss fram och skär av repen som håller henne fast och de kramar
genast om varandra och ser till att båda är okej. Kameran är så skakig och rörlig att det
uppfattas som snabb klippning, men är i själva verket kameran som flyger åt olika håll.
Rue släpper snabbt Katniss och backar ett steg med blicken fäst på något ur bild. Katniss
hinner inte reagera på varför då man plötsligt hör en kvist knaka och det till slut avslöjas en
deltagare från ett annat distrikt, Marvel, som rör sig mot dom i hotfull position i helbild över
axeln på Katniss. Hon vänder sig mot honom och tar fram en pil för att skjuta honom men
exakt samtidigt tar han fram ett spjut och kastar mot dem. Klippningen är nu väldigt snabb
igen och en snabb stråke hörs högt innan det blir helt tyst. Katniss pil träffar honom och han
faller genast till marken, varpå Katniss tittar bak på Rue och man ser i hennes blick att något
är fel. Klippningen saktas genast ner men kameran är fortsatt rörlig. Spjutet träffade Rue i
magen. Trots detta är hon lugn, tittar ner på spjutet börjar andas tungt och drar ur det ur
magen och faller bakåt.
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Stillbild ur The Hunger Games av Gary Ross
Ljuset blir direkt något snäpp mörkare så fort man inser allvaret och konsekvenserna spjutet
medför. Katniss tar emot henne i fallet och lägger hennes huvud vilandes mot sina knän. Hon
öppnar dragkedjan på jackan för att se såret i hennes mage och och inser att hon kommer dö.
Ingen musik hörs utan det enda man kan fokusera på är deras andetag samt fågelkvitter. Rue
gråter i närbild och tittar upp på Katniss som börjar förklara för henne att det är okej, men de
båda vet vad som kommer hända. Det klipps nu långsamt och nästan bara mellan närbilder på
de båda. Rue frågar Katniss om hon sprängde maten som de tidigare kommit överens om och
Katniss nickar, samtidigt som ett vackert blåsinstrument börjar spelas väldigt diskret i
bakgrunden. Rue börjar gråta och svarar genom att säga att Katniss måste vinna det här
spelet. Solen har nu försvunnit helt ur gläntan och det är mörkt och skugga överallt medan
musiken fortsätter. Katniss blickar bort mot killen hon nyss dödade och Rue frågar med en
svagare röst om hon kan sjunga för henne och Katniss nickar och börjar gråta hon också. Rue
slappnar av och tittar upp bland träden och Katniss börjar sjunga på en godnattvisa hon
brukar sjunga för sin lillasyster Prim, varpå Rue somnar in. Man ser en POV från Rues
perspektiv på träden ovanför henne och hur himlen går in och ut ur fokus samt blir ljusare
och ljusare och till slut helt vit.
Katniss sluter hennes ögon och nu får man se den första halvbilden på ett tag, samtidigt som
musiken blir lite sorgligt hoppfull. Hon låter henne ligga kvar i hennes knä medan hon gråter
och kramar om henne under väldigt långa bilder, men den rörliga kameran gör att man inte
störs av det, utan istället kan beundra en fantastisk skådespelarinsats. Hon knäpper Rues
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jacka, lägger ner hennes huvud försiktigt på marken och börjar i chock gråta hysteriskt och
kastar iväg spjutet, vilket inte hörs i ljudläggning över huvud taget till skillnad från allt som
skett under resten av scenen. För att vi ska få en inblick i Katniss huvud kanske? För att visa
sin sorg bestämmer hon sig för att plocka blommor och lägga runt Rues kropp. Man får följa
henne när hon går och plockar och då har solen dykt upp igen. Hon lägger vita blommor runt
hela Rue och en bukett i knutna händer på hennes mage och kysser henne i pannan.

Stillbild ur The Hunger Games av Gary Ross
Hukad över Rue tittar Katniss upp rakt in i en kamera och reser sig därefter och börjar gå.
Hon stannar snart till för att hålla upp tre fingrar för att markera avståndet mot den auktoritära
staten Panem som arrangerat Hungerspelen. Scenen avslutas med bilder från det distrikt Rue
kommer ifrån och folket som ser på vad som hänt med Rue svarar med samma gest som
Katniss. Ett uppror startar.

Film nr 3: Avatar av James Cameron (2009)
Bakgrund:
En ny värld, Pandora, full med värdefulla tillgångar har upptäckts men är för närvarande
bebodd av ett folkslag, Na’vi. Jake Sully blir ditskickad av en slump i ett försök att få
lokalbefolkningen att evakuera, men det slutar med att han istället går över på deras sida. I
scenen innan denna har Jake tagit det största klivet i sitt liv och blivit Toruk Macto, Rider of
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the Last Shadow, för att han fångat den största Ikran som finns på Pandora (en stor
dinosaurieliknande fågel som man flyger på), som enligt legend är den som ska föra folket
genom en stor sorg. Han ber sedan om hjälp från folket om att rädda hans vän, Grace som är
döende. Grace har sedan den dagen hon anlände på Pandora endast velat hjälpa folket och
säkra deras trygghet och de tar emot henne på ett ställe som är heligt för dem, ett ställe dit
inga “utomjordingar” får komma.
Händelseförlopp:
Det första man ser i scenen är några utav folkets ryggtavlor, sittandes i skräddare vända mot
Själarnas träd, vilket är den mest spirituella plats på hela Pandora. Det är den platsen som har
den största kontakten med Eywa, som Na’vi folket tror är den vägledande kraft och gudom
till deras värld. Folkets långa flätor är sammanflätade med jorden för att kontakta Eywa om
hjälp till Grace, och trädets rötter som lyser upp av krafterna. Kameran gör en åkning framåt
och åt vänster sida mot trädet och visar upp ännu fler utav folket. Det enda som lyser upp
bilden är marken som lyser samt “löven” från det heliga trädet. Scenen utspelar sig på
kväll/natt och det är vanligt i filmen att naturen fungerar som ljuskälla då. Det klipps till
framifrån trädet där man får se ryggarna på Jake sully, Norm (En kille från deras
forskningsteam) och Neytiri (Prinessan och Jakes flickvän från Pandora) när de bär Grace
mot det heliga trädet, både hennes människokropp och hennes avatar, där två andra väntar.
Någon slags ritualmusik hörs med långsamma slag mot en trumma och en mörk basröst hörs,
samtidigt som Na’vifolket andas i takt. Så fort Jake Sully och de andra går in i bild hör man
deras fotsteg, nästan som om de trampar på torra löv. Det klipps till Jake som bär hennes
människokropp, i vilken hon just nu befinner sig och han ber henne öppna ögonen och se var
hon är någonstans.
Grace som är en forskare och har drömt om att bli välkomnad till denna heliga plats lyser upp
i en närbild på hennes ansikte och en snabb POV och hon konstaterar att hon behöver ta lite
prover för att testa senare i sitt labb. Jake skrattar. Det klipps till en helbild tagen strax
bakifrån trädet där man återigen får se hur många som dykt upp för att hjälpa Grace att flyttas
från sin sjuka kropp till den friska avataren och hon läggs ner på marken som på rad framför
trädet och den heliga kvinnan Mo’at, som är utsedd till Tsahìk, den som tolkar deras guds
vilja.
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Stillbild ur Avatar av James Cameron
Marken lyser upp och man hör och ser i en närbild hur gräset tar tag i Graces kroppar. Mo’at
berättar hur Grace’s svaga kropp kommer förflyttas till hennes friska och Jake ser oroad ut.
Han frågar om det verkligen är möjligt och hon svarar allvarligt att det är möjligt, men att
Grace redan är väldigt svag. Jake vänder sig till Grace och pratar lugnande med henne. Det
klipps tillbaka till folket som har tagit tag om varandras axlar och nu gungar runt med
överkropparna och man hör Mo’at be till deras gud om att hjälpa Grace. Musiken blir högre
och mer intensiv och hennes röst ekar. De andra stämmer in och ber om hjälp och trummor
hörs samtidigt som hela marken lyser och slocknar, lyser och slocknar, vilket man kan tolka
som ett tecken på att deras böner blir hörda då Na’vi-folket anser att deras gud finns i allt i
naturen. Basrösten börjar sjunga igen och gräset från marken växer och tar tag i nacken på
Grace och även det lyser. Kameran åker in mot nacken och musiken dånar, det klipps till
Mo’at och man ser henne tystna och se orolig ut, samtidigt som hon signalerar och ropar till
de andra att vara tysta.
Man får se Grace ligga kvar i sin människokropp och hon vänder sig långsamt, frågar efter
Jake och tittar ut mot ingenting. Jake kommer och tar henne i handen och hon säger “jag är
med henne, Jake. Hon är verklig”. Man får sedan se en POV från Grace och hur trädet och
allt hon ser blir suddigt och Jake frågar vad det är som händer. I samma bild börjar kameran
åka uppåt mot trädtopparna och sedan genom en slags tunnel tills det bara blir helt vitt. Man
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får sedan se Grace ansikte igen och man kan fastställa att hon är död när man ser henne andas
ut för sista gången. Jake ropar på henne utan svar och håller henne fortfarande i handen. Han
ser mer och mer orolig ut. I en bild där man ser båda hennes kroppar ser man också hur
marken slocknar bit för bit och ett stråkstycke börjar spelas när det är helt mörkt, bara trädet
lyser nu. En stor helbild visas också på hur det slocknar långt bortanför trädet, längre bort än
vad folket sitter. Tillbaka vid trädet börjar alla se ledsna ut och Jake börjar desperat springa
omkring och frågar vad som hänt när Mo’at försöker känna efter om det finns något kvar i
kroppen men sedan konstaterar i en närbild att hon är med deras gud nu.

Stillbild ur Avatar av James Cameron
Man får se de andras ledsna ansikten, det börjar med Neytiri, hennes reaktion är att titta ner
på henne och ta av henne masken som hon inte längre behöver och Jake sänker huvudet
långsamt i en närbild, rynkar på pannan och ser ut att inte ens orka andas. De andra ur folket
reser sig och ser ledsna och besvikna ut och stråkarna spelar långsamt. Till slut reser sig Jake
långsamt och ledset och tar Neytiris hand och de går tillsammans fram till klanledaren.
Ögonblicket är snabbt över när han ber om tillåtelse att tala samt ber om äran att få det
översatt av honom. Klanledaren nickar sorgset och respektfullt och kliver åt sidan för att göra
plats åt Jake. Han berättar då om den senaste attacken och nederlaget och intygar att det inte
ska ske igen. Han uppmanar folket att sprida budskapet att Toruk Macto kallar på dom och
ber om deras hjälp, samtidigt som folket börjar skrika hoppfullt. Det växelklipps mellan en
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halvbild på Jake, Neytiri och klanledaren, och helbilder på folkmassan som han pratar med,
med de andra i känning. Musiken är nu också hoppfull och mer som ett blåsinstrument än
stråkar. Folket och de andra börjar skrika och sträcker upp händerna i luften samtidigt som
Jake fortsätter ge dom hopp med sina ord. Man hör återigen trummor och folkets stridsrop när
Jake tar sin flickvän i handen och springer genom folkmassan till Toruk. Folket springer efter
och hejar på Jake när Toruk sträcker ut sina vingar och även han skriker. Alla sträcker upp
sina knytnävar i luften och musiken når sin högsta punkt med trummor och körer när de
flyger iväg och de andra springer upp till sina Ikrans. När de samlas i luften hörs en hoppfull
slinga och fler stridsrop.

Film nr 4: Oblivion av Joseph Kosinski (2013)
Bakgrund:
I en dystopisk framtid jobbar en man, Jack, på en rymdstation med reparation av drönare.
Jack har blivit hjärntvättad och vet inte om att rymdstationen som i själva verket är en ond
artificiell intelligens, och är på väg dit med sin fru Julia. Efter att han fått tillbaka minnet med
Julias hjälp och de människor som finns kvar på jorden ska han nu spränga rymdstationen för
att människor återigen ska kunna leva i fred på jorden. Julia erbjuder sig att ha bomben i sin
kapsel och man ser hur de stänger den om henne.
Händelseförlopp:
I den första bilden ser man den stora “hjärnan” eller Sally, som den artificiella intelligensen
heter i filmen, till vänster i bild och den ser ut som en stor trekant i sten i 3d med ett stort rött
öga på framsidan. Ljuset kommer från vänster och lyser upp baksidan av Sally samtidigt som
det ligger en ljusstrimma från snett uppifrån på Jacks rymdskepp. Allting är mörkgrått och till
och med Jacks vita dräkt ser grå ut. Man ser hur Jack har landat med sitt skepp framför Sally
och kliver ur samtidigt som han pratar.
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Stillbild ur Oblivion av Joseph Kosinski
Musiken består utav väldigt diskreta stråkar som sakta men säkert trappas upp under scenens
gång. Ibland hör man ljud som låter som en robot. Jack berättar att han inte vet vem Sally är
eller var hon kommer ifrån men han ska berätta en sak för henne ändå. En berättelse från
Rom, en stad som hon förstörde. Samtidigt ser man hur han drar ut kapseln och kör den mot
henne och han blir lite lätt andfådd. Han berättar historien om Horatius och en bro han höll
mot en hel armé och när han ska citera honom så avbryter Sally och säger att varken han eller
Julia behöver dö. När bilden ligger på Sally kommer det in blåa ljusstrimmor ovanifrån i bild.
Han svarar då i en närbild att alla dör, det handlar om att dö på ett bra sätt. Nu trappas
musiken upp ordentligt och övergår till en spänning och ett hjältemod. Det övergår till en
närbild på handtaget på kapseln och hur Jack öppnar upp den och klipps till en helbild från
sidan där man kan se Jack sitta på huk bredvid kapseln och hur en annan man, en utav
rebellerna man fått träffa tidigare i filmen, sätter sig upp i en match cut till halvbild på honom
framifrån. När han öppnar kapseln låter det onaturligt som om det hade varit ett vakuum där
inne, eller tvärtom att det fanns hur mycket luft där inne som helst. Sally blir väldigt sträng
och anmärker att det är fel person i kapseln när man får se en upprorisk min i en närbild på
Jack som instämmer. De blåa ljusen, eller ljusstrimmorna, hittar man lite här och var av
oförklarliga anledningar.
Man hoppar då till Julia, vars kapsel öppnas utav en timer i deras hus vid en sjö och man hör
inte alls samma vakuum som i den andra kapseln. Man får komma tillbaka till rymdstationen
där man ser dörrarna öppnas och två drönare åker in mot Jack för att skjuta honom och man
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hör hur musiken blir ännu mer hjältedådig och det börjar att blåsa där inne. Dörrarna som
öppnades åt drönarna lät ungefär som när kapseln öppnades på stationen men man hör också
hur drönarna låter robotaktigt. Jack fortsätter mer ansträngt nu att berätta om vad Horatius sa
på bron, samtidigt som han fipplar med händerna i kapseln för att koppla ihop bomben. Man
får se några snabba bilder från rebellbasen nere på jorden och hur det flyger många drönare
mot dem så de springer allihopa och gömmer sig. Jack börjar komma någonstans med
bomben och man hör hur den vaknar till liv med ett lila ljus. “How can a man die better than
facing fearful odds for the ashes of his father and the temples of his gods”. Det klipps mellan
rymdstationen, rebellbasen och Julia som hittar någon målning i sin kapsel.
Man ser hur drönarna kommer närmre mot Jack när Sally berättar att det var hon som
skapade honom och därför är hon hans gud i en långsam åkning in mot henne, hennes röst är
spräcklig och låter även den robotaktig. Jack och Beech (mannen som ersatte Julia) tittar på
varandra och himlar sedan med ögonen åt Sally när de tar tag i en avtryckare för bomben.
Drönarna flyger närmre och närmre och man ser Jack igen se arg ut i en närbild när han säger
“Fuck you Sally” och sedan trycker på knappen och allt blir vitt och rymdstationen sprängs.

Stillbild ur Oblivion av Joseph Kosinski
Musiken börjar på en ny slinga av hoppfulla stråkar när stationen sprängs och man får se vad
resterande karaktärer i filmen gör.
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5. Resultat
The Prestige (2006)
Sammanfattning och slutsats:
En snabbare klippning tar fart så fort Cutter börjar springa utåt mot scenen. Trumvirveln har
en stark effekt på känslostämningen och även spotlighten som ligger på, det förstärker hela
upplevelsen med de starka kontrasterna och det dramatiska blå ljuset. När Julia väl avslöjas
fast i tanken slutar trumvirveln och ett nästan skräckfilmsliknande, stressande ljud ligger som
musik i bakgrunden. Kameran blir plötsligt rörlig och skakig och det har stor bidragande
effekt till stressen som kan upplevas under detta parti. Efter Julias död är musiken sorglig och
kommer in på ett perfekt tillfälle under en längre reaktionsbild på Robert med ett oklanderligt
skådespeleri som visar ångest och desperation. När ljuset försvinner från Alfreds ansikte i
nästa bild bygger det på ännu mer utav stämningen och när det därefter dessutom växelklipps
mellan Julias drunknande och Roberts försök till det med samma stråkar sitter känslorna
precis där de ska. I klippningen hade de enkelt kunnat ligga kvar på bilderna lite längre för att
uppnå maximal känsla.
Det ändrade klipptempot mellan väldigt snabbt till långsamt kan få tittaren att verkligen inse
innebörden av händelsen samt landa i Roberts sorg då den speglas perfekt i hans ansikte.
Ljuset lämnar scenen precis som livet lämnat Julia och den vackra musiken dånar.

The Hunger Games (2012)
Sammanfattning och slutsats:
Spänningen är på topp när Katniss skjuter av sin pil mot Marvel på grund av den väldigt
snabba klippningen som signalerar att allting händer väldigt hastigt. Så fort man får se
Katniss reaktion när hon tittar bak på Rue så förstår man att något har hänt och kan redan där
förbereda sig mentalt på något hemskt, man vet bara inte vad ännu. Den längre
reaktionsbilden på Rue som drar ut spjutet ur magen kan få den som tittar att verkligen förstå
allvaret i situationen. Den skakiga kameran bidrar stort tillsammans med fågelkvittret i
bakgrunden och klippningen som är snabb på detaljbilder men långsam på reaktionsbilder. En
mycket viktig faktor här är att Rue är så pass ung, vilket får många människor att sörja.
Dessutom vet tittaren att Katniss bryr sig om sin lillasyster mer än något annat och att Rue
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påminner Katniss om henne, vilket bygger karaktär både hos Rue och hos Katniss och tittaren
får då inte bara en, utan två personer som de kan må dåligt över. De båda gråter vilket triggar
spegelneuronerna och när Katniss börjar sjunga och man får se en POV från Rues perspektiv
kan det verkligen kännas sorgligt. Den vackra harpan som kommer in ger en hoppfull känsla
av att Rue är på en bättre plats, men den långa bilden på Katniss som gråter drar ner
stämningen ganska fort igen. När ljudläggningen blir tyst och bara musiken hörs kan man
förstå vad Katniss upplever i situationen.
De långa bilderna på ansikten är huvudingrediensen härifrån där skådespeleriet och
spegelneuronerna fångas upp klockrent i bild. Karaktärsuppbyggnaden spelar även den en
stor roll i den här filmen och scenen.

Avatar (2009)
Sammanfattning och slutsats:
I klippningen tillkommer ingen större skillnad, varken tempomässigt eller i bildvalet. Det är
lika många reaktionsbilder och de är dessutom lika långa, genomgående under hela scenen.
Den upptrappande musiken inger hopp precis på samma sätt som ljuset i marken som strålar
mot trädet, vilket kan få en att tro att Grace kommer att överleva. När det sedan avslöjas att
hon är kvar i sin människokropp blir musiken tyst, och när hon därefter dör kommer de
sorgsna stråkarna in. När marken slocknar får man in ett naturligt mörker som speglas i det
mörker Jake känner. Inga spegelneuroner eller längre närbilder på karaktärer.
I denna scen tror vi att de valt att fokusera på karaktärsuppbyggnad, ljussättning och musik
för att försöka framkalla känslor. En viss förlust finns att hitta hos Jake och det är naturligt att
se till honom och hans reaktioner då han är huvudperson, dock hade det funnits många bra
känslor att hitta hos Norm, som beundrat Grace sen innan han kom till Pandora och dessutom
umgåtts med henne sedan dagen de anlände.

Oblivion (2013)
Sammanfattning och slutsats:
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Klippningen i denna film är mycket lugn och har långa klipp. Jack verkar inte alls nervös när
han pratar med Sally, han låter mer utmattad och bestämd under den tid som han rullar ut
kapseln ur sitt skepp, trots att han vet vad hon är kapabel till att göra både mot honom och
Julia (som betraktaren här fortfarande tror ligger i kapseln). Det finns därför inga sorgsna
reaktioner i någons ansikte trots att de ska dö. Innan Jack öppnar kapseln byter musiken ton
från en dyster och dramatisk känsla till hoppfull, och framställer honom som en hjälte medan
han börjar koppla ihop bomben som ska avsluta hans eget, Beechs och Sallys liv. Musiken i
detta fallet tyder inte på att det ska kännas sorgligt när de dör. I de andra filmerna har vi
noterat att ljussättningen ändras till mörkare färger när personerna dör, och detta kan vara en
anledning till att man som betraktare inte känner någon sorg eftersom ljussättningen är
densamma som tidigare del av denna scen. Dessutom dör huvudpersonen av att han tar sitt
eget liv, jämfört med Robert som försöker ta sitt liv i The Prestige, vilket i det fallet är
jobbigt att se, blir man inte det av Jack eftersom han tar sitt liv med en självsäker attityd.
Inga utav våra misstänkta komponenter som vi diskuterat och läst om finns med i denna scen.
Ljuset är detsamma genom scenen, musiken blir hoppfull istället för sorglig och
skådespelaren dör själv så man kan inte se hans ansiktsuttryck. Rent karaktärsmässigt har de
valt att göra Jack till en hjälte istället för martyr, vilket leder till att man förmodligen inte är
ledsen över att han dör heller.

6. Diskussion
6.1 Komponenter
Hur gör man då för att beröra? Vilka berättarkomponenter kan vara absolut nödvändiga i scifi filmer för att röra sina tittare till tårar? Den teori som vi letat efter kan ge oss en tydlig
indikation på vilka berättarkomponenter som potentiellt kan resultera i att betraktaren berörs
till sorg när den ser på en sorglig film/scen.
Den teorin vi kommit fram till presenterar vilka berättarkomponenter som vi tycker är
effektiva och varför enligt litteratursstudier. Den redogör även vilka olika
berättarkomponenter som är gemensamma för de filmer som vi upplever som effektiva utav
de vi analyserat. Vi har kommit fram till att det är tre filmer som är effektiva och innehåller
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många delar ur en gemensam teori, och att det är en som är mindre konventionell och inte
innehåller dessa komponenter och som vi till följd tyvärr inte blir berörda av. De som
innehåller teorin är The Hunger Games, The Prestige och Avatar och den som inte innehåller
den är Oblivion. Anledningen till att den inte är effektiv som de andra filmerna är för att den
filmen inte innehåller berättarkomponenter som är formade på det sätt som de andra filmerna
har gemensamt.
Teorin vi kommit fram till består av berättarkomponenterna:
● Förlust (karaktär/dramaturgi).
● Ljus som lämnar scen eller ansikte (ljussättning).
● Musiken tystnar för att hålla stämningen, när döden sedan annonseras kommer en
ensam stråk in (musik).
● Långa reaktionsbilder (klippning/kamera).
● Spegelneuroner (skådelspeleri).

Förlust:
Om man inte kan identifiera sig med personen kan man ändå känna sympati och empati för
den. Om någon i en film dör som man aldrig har sett förut, till exempel en soldat på ett
slagfält så tänker man förmodligen inte ens två gånger på det. Är det däremot en biroll eller
en person som man sett mycket av och fått “lära känna” på något vis, har man ett mycket
större register av känslor som man skulle kunna känna för den. Ofta är det den med humor
som bidrar till många skratt hos tittaren som dör, vilket är ett enkelt sätt för filmskaparen att
uppmana publiken till känslor då många reagerar positivt på humor. En annan vanlig karaktär
som ofta dör är den “högra handen” som offrar allt, till och med sitt eget liv, för att få sin
kompanjon hela vägen fram till sitt mål.
Förlust är en förekommande del i alla filmer som analyserats. Enligt Grodal är sorg en känsla
som är kopplad till separation och det är det som förekommer i tre filmer. I Hunger Games,
Avatar och The prestige dör Rue, Grace, Julia, alla är så kallade “högra händer”.44 Dessa
karaktärer hjälper till att bidra till huvudkaraktärens utveckling i filmerna men dör
olyckligtvis när de försöker hjälpa personen att ta sig ännu längre framåt. Filmen Oblivion
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innehåller många som försöker hjälpa huvudkaraktären, precis som i de andra tre filmerna,
men den ger ändå ingen känsla av sorg när vi tittar på filmen. Varför inte? Den innehåller inte
en huvudkaraktär som förlorar någon.

Ljussättning:
Ljussättningen i alla filmer är anpassad efter genren science fiction och är mycket trovärdig.
Det är inte heller bara det som är det gemensamma utan även att ljussättningen ändras
beroende på vad som händer i filmen. I detta fallet är det först ljust/naturligt ljus anpassat
efter platsen de befinner sig på, men när det blir kritiskt i scenen och personerna i filmerna
dör ändras ljussättningen antingen diskret eller inte alls diskret till mörkare toner. Detta är
antagligen för att audiovisuellt förmedla känslan av att det som händer är tragiskt och hur
huvudkaraktären känner sig i stunden. Det finns massor av studier som handlar om hur färger
associeras till olika känslor, och mörkare färger såsom svart och grå ofta brukar associeras till
känslorna sorg, förtvivlan och depression.45

Klippning:
Vid filmklippning krävs det av den som klipper filmen att jobb med olika tempon för att
betraktarens intresse ska hållas vid liv och att de ska förstå vad som händer.46
Steve Hullfish diskuterar om varför och hur man ska hålla klippningen tight eller låta den
andas.47 Han skriver att snabbare klippning brukar användas som ett medel till att öka
spänningen i scener. Vi tolkar att detta gäller i avgörande situationer där det krävs spänning,
till exempel i The Hunger Games när Rue får ett spjut i magen, eller i The Prestige när Cutter
hugger i glaset för att rädda Julia. Hullfish argument för att låta klippning andas är för att
betraktaren till filmen ska hinna ta in vad som händer i en känslomässig händelse eller ibland
få tid till att reflektera vad som händer i en kritiskt situation i filmen.48 I vår analys har vi
kommit fram till resultatet att nästan varje scen innehåller tempoändringar av denna
anledning, och de som inte har det skulle dra nytta av att ha det. Scenerna i filmerna The
Hunger Games och The Prestige börjar med en snabbare klippning i dessa avgörande
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situationer och blir lugnare när personerna dör, med syftet att vi ska förstå och ta in
situationen och därmed uppleva känslorna som uppstår mer kraftigt.

Musiken:
I vår analys har vi sett att musiken, precis som klippningen, ändrar tempo beroende på vad
som sker i scenen. Vi tolkar att det är av samma anledning som med klippningen, alltså att
musiken blir snabbare och mer kaosartad vid avgörande situationer och lugnare när
betraktaren behöver ta in vad som hänt under scenens gång rent känslomässigt. Musik
tillfogas som förkroppsligar till olika känslostadier, alltså att musiken hypotetiskt sett är glad
när man är lycklig eller dyster när man är ledsen.49 Forskare har visat att det emotionella
innehållet i filmmusik har stor inverkan på tittarens känslomässiga upplevelser av en
berättelse. Detta har att göra med hur människor upplever kopplingar mellan typer av musik
och typer av berättande innehåll.50 Vår analys visar att vi blir som mest känslomässigt
påverkade vid den del som kommer direkt efter att personerna dör. Det gemensamma i alla
filmer är att musiken och detaljljuden blir mycket låga när det händer, följt av en stråke som
långsamt tonas in. Vi tror att anledningen till tystnaden är som tidigare nämnt i samma syfte
som klippning, alltså i syfte att scenerna i detta tillfälle innehåller långa reaktionsbilder på
händelsen, som i tur ger betraktaren tid att smälta det som hänt. Berättarmässigt tror vi att
tystnaden finns där i syfte för att av samma anledning som klippningen, att man ska ge tyngd
åt ögonblicket och låta det som hänt sjunka in för att förstå vad som just hänt.

Spegelneuroner:
Det finns en förklaring till att man börjar gråta lättare när man ser någon annan gråta, och
detta fenomen kallas spegelneuroner. Det innebär att gråt har en biologisk spridningsrisk och
det är därför lättare att börja gråta när man ser någon annan som gör det.51 Detta visar på att
den sociala sorgen är viktig rent biologiskt då denna funktion finns hos alla människor och
den berättar också om varför man kan bli ledsen när man ser ett bra utfört skådespel hos en
sörjande person.52 Det har visat sig under denna undersökning att när någon gråter mitt
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framför ögonen på en, gärna någon som man bryr sig om, som man kan identifiera sig med
och som man dessutom hejar på, är det väldigt enkelt att själv fälla en tår. Har den personen
dessutom en så stark anledning till att vara ledsen, så som en stor förlust av en vän eller en
partner, känner man nästan ännu större sympati för personen och det blir då ännu lättare att
låta känslorna visas på utsidan.

6.2 Framtida undersökningar
I framtiden skulle det vara intressant intervjua en rutinerad filmskapare inom branschen för
att få reda på om den personen medvetet väljer att forma sina filmer på ett visst sätt för att
kunna fånga den känsla som de strävar efter att nå i sina filmer. Det intressanta att få reda på
är om de gör filmen för att den ska vara snygg utseendemässigt eller för att sända ett budskap,
eller om de faktiskt skapar sina verk utifrån en känsla. Det skulle vara intressant att intervjua
en filmskapare utmärker sig i tragedigenren, exempelvis James Cameron som gjort både
Titanic och Avatar.

7. Slutsats
För en väl utförd gråtscen krävs det en viss del faktorer för att få tittaren att känna något
fysiskt. Det absolut enklaste sättet att locka fram tårar hos någon är att påvisa förlust hos
någon som tittaren bryr sig om, då de flesta kan känna igen sig i en situation där de känt att
de förlorat någon, vilket fenomenologin visar på. Kan tittaren då även känna igen sig själv i
personen som går igenom förlusten har tittaren ännu lättare för att känna karaktärens känslor.
Den effektfulla ljusförändringen är inget man lägger märke till vid första titt men trots det är
något som verkligen bidrar till sinnesstämningen. När ljuset mörknar kan en tittare verkligen
känna av den tilltagande stämningen. För att förstärka den stämningen ytterligare sänks
musiken i precis samma stund som ljuset släcks och när det sorgliga stråkstycket tonas in kan
man känna sorgen i luften. En skådespelare vars karaktär i filmen man kan relatera till som
sörjer, helst med tårar rinnandes, gör tittaren förvirrad och fundersam på om den endast
tycker synd om karaktären eller om personen verkligen sörjer själv, så verkligt kan det
kännas. Sist men absolut inte minst krävs det långa bilder i en långsam och vilande klippning
med närbilder på de känslosamma reaktioner som skådespelarna visar. Ju fler komponenter
du väljer att använda utav dessa desto starkare känslor finns det en chans till att få tittarna att
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uppleva. Har filmskaparen alla dessa i sin scen, då har filmskaparen förmodligen en publik i
tårar.
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