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Abstrakt
En spelfilm berättas med hjälp av ljud och bild. Bilden är en form av kommunikation som likt ett
vanligt språk är uppbyggt med regler. Dessa regler används för att hjälpa publiken att tolka bilden
och kallas för berättarkomponenter. Denna uppsats bidrar till en djupare förståelse för tre av dessa
berättarkomponenter: bildkomposition, bildutsnitt och kamerarörelser. Med hjälp av teorin
analyseras och jämförs bildspråket i två filmer baserade på samma roman av Stig Larsson. Dessa
två filmer är producerade i två olika filmkulturer.
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur bilden används för att förstärka narrativet i
långfilm. Filmerna som har analyserats är The girl with the dragon tattoo som har producerats av
den amerikanska filmkulturen. Den andra filmen är Män som hatar kvinnor som är producerad av
den svenska filmkulturen. Resultaten av analyserna har sedan jämförts för att ta reda på om det
finns någon skillnad i bildspråket mellan kulturerna. Uppsatsen visar att båda filmerna tillämpar
reglerna på ett liknande sätt men att bildspråket anpassas till hur historien berättas.

Nyckelord
film, rörliga bildens narrativ, bildkomposition, bildutsnitt, kamerarörelser, berättarkomponent, män
som hatar kvinnor, the girl with the dragon tattoo
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1. Inledning
Människan har kommunicerat med bilder i alla tider. Ett tidigt exempel på detta är grottmålningar
vars ursprung går att härleda så långt som 30 000 år tillbaka i tiden.1 Det klassiska ordspråket som
lyder en bild säger mer än 1000 ord antyder att bilden är ett kraftfullt kommunikationsmedel.
Bilden har ett eget språk som i likhet med ett skriftligt språk består av regler. Bokstäver bildar ord
som bildar meningar. På ett liknande sätt byggs bilden upp med olika beståndsdelar för att den ska
vara begriplig. Dessa delar kallas för bildens berättarkomponenter. För att bildens budskap ska
uppfattas korrekt av publiken använder bildskaparen dessa berättarkomponenter när hen skapar sina
bilder. Genom de val fotografen gör när bilderna skapas kan hen påverka publikens känslor, hur de
ska uppfatta det de ser och påverka vad publiken ska tolka som viktigt. Det visuella språket är en av
spelfilmens viktigaste byggstenar och som filmskapare är det viktigt att förstå detta språk för att
kunna nå fram med sitt budskap till publiken. Denna uppsats kommer att undersöka bildspråket i
två filmer som är baserade på samma roman. Den ena filmen är producerad av ett svenskt
produktionsbolag och denna andra är producerad av ett amerikanskt produktionsbolag. Budgeten
visar en tydlig kulturell skillnad då den amerikanska filmen hade en budget 7 gånger större än den
svenska produktionen. Budgeten kan vara en påverkande faktor till det visuella språket. Denna
uppsats kommer att undersöka om det finns fler kulturella skillnader som påverkar bildspråket.

1.1. Bakgrund
Donald L. Diefenbach är professor vid University of North Carolina på avdelningen
masskommunikation. Han skriver i boken Video production techniques att filmer före 1920-talet
saknade ljud vilket innebar att de tidiga filmskaparna endast kunde presentera sina berättelser
visuellt. Ibland användes även titelkort för att ge nödvändig narrativ bakgrund eller dialog. Många
filmmakare som till exempel Alfred Hitchcock höll fast vid filosofin om det visuella berättandets
förmåga. Hitchcock ansåg att man endast skulle använda dialog när det inte kunde visas visuellt.
Diefenbach menar att rörliga bilder kan innehålla en stor del av berättelsen utan ljud och att en enda
bildruta kan förmedla mycket till publiken.2
Bruce Block är en filmproducent och författare till boken the visual story där han förklarar att en
film kan brytas ner i tre huvudsakliga delar. Dessa är berättelse, audiellt och visuellt. Den visuella
delen består i sin tur av en rad grundläggande komponenter som Block benämner som rymd, linjer,
1

Ira Konigsberg. Cave Paintings and the Cinema. The Johns Hopkins University Press, 1996, 9.
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Donald Diefenbach. Video production techniques. London: Routledge, 2007, 26.
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former, toner, färg, rörelse och rytm. Han menar att vi kan hitta dessa komponenter i alla stillbilder
och rörliga bilder.
”Even a blank screen contains the visual components of space, line, shape, tone and
movement. So the screen is never empty. […] Since the visual components are always on
screen, understanding, controlling and using them are critical to great picture making.”3
Block menar att allt som syns i bild består av dessa komponenter och att dessa komponenter kan
sätta stämningar, uppvisa känslor och idéer.
”A visual component communicates moods, emotion, ideas, and most importantly, gives visual
structure to the pictures.”4
Följaktligen går det att konstatera att bildens berättarkomponenter har en stor inverkan på filmens
narrativ.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur bildens berättarkomponenter används för att
förstärka narrativet i långfilm. Uppsatsen kommer också att analysera och jämföra hur dessa
komponenter används i två filmer som är producerade inom olika kulturer men baserade på samma
bok. Den ena filmen är Män som hatar kvinnor som är producerad av ett svenskt produktionsbolag.
Den andra är den amerikanska långfilmen The girl with the dragon tattoo. De frågeställningar som
ska besvaras i relation till detta är:

- Vilka skillnader finns i det visuella bildberättandet mellan Män som hatar kvinnor och The
girl with the dragon tattoo?

- Använder filmerna den rörliga bilden för att förstärka narrativet och i så fall hur?
1.3 Avgränsning
Jag är medveten om att detta arbete har begränsningar i både tid och utrymme. För att uppsatsen ska
vara genomförbar har arbetet därför avgränsats till att enbart fokusera på tre berättarkomponenter.
Endast ett urval scener kommer att analyseras och de scener som har valts är representativa för sina
respektive filmers visuella stil. Dessutom utgår analyserna från scener som i så stor utsträckning
som möjligt är representerade i båda filmversionerna. Eftersom detta arbete är inriktat mot det
3

Bruce Block. The visual story. 2a uppl. Amsterdam: Elsevier/Focal Press, 2008, 4.
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Block. The visual story, 2.
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visuella berättandet kommer uppsatsen ej att ta hänsyn till övriga berättarkomponenter såsom ljud,
klippning och andra tekniska aspekter av en filmproduktion. Detta arbete kommer inte att kunna
redogöra för en generell uppfattning om den rörliga bildens betydelse för narrativet i svensk och
amerikanska långfilmer.

1.4 Metod och material
Genomförandet av detta arbete utgår från en kvalitativ metod i form av en filmanalys. Filmerna som
kommer att analyseras är Män som hatar kvinnor och The girl with the dragon tattoo. Professorn
Staffan Larsson har skrivit boken Kvalitativ analys, där han förklarar att en kvalitativ metod gör det
möjligt att åskådliggöra något genom att beskriva dess egenskaper.5 Att utgå från en kvalitativ
metod blir därför lämplig i denna uppsats eftersom syftet är att undersöka bildens narrativa
egenskaper. Larsson skriver att kvantitativ metod syftar på ordet kvantitet. Denna metod lämpar sig
därför bäst när man försöker beskriva storlek eller mängd.6 Visserligen har Barry Salt använt sig av
mycket statistiska bevis i sin omfattande studie av filmens utveckling. Han jämför bland annat
användandet av kamerarörelser i ett slumpvis urval filmer från 1999 och 1959. Detta redovisar Salt
sedan med hjälp av statistik.7 Denna metod hade kunnat vara lämplig i jämförelsen av kulturerna.
Dock har jag valt att bortse från kvantitativ metod då jag i min analys fokuserar på hur en metod har
använts och inte hur mycket den har använts. Metoden som har valts kan ge problemet att den inte
ger data som är giltig för hela filmen. För att ge bästa möjliga data har därför scener som är
representativa för hela filmens visuella stil valts ut till analysen.
1.4.1 Filmanalys
Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling är professorer inom filmvetenskap vid Lunds universitet.
De har skrivit boken Filmanalys: en introduktion där de menar att det saknas en enhetlig modell för
hur tillvägagångssättet bör vara vid en filmanalys. Det beror framför allt på att syftet med att
analysera den rörliga bilden kan variera mycket och att den rörliga bilden kan te sig på så många
olika sätt.

5

Staffan Larsson. Kvalitativ analys. Lund: Studentlitteratur, 1986, 7.
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Larsson. Kvalitativ analys, 7.
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Barry Salt. Film style and technology. 3e uppl. London : Starword, 2009, 371.
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”Den rörliga bilden har gett upphov till så många genrer och former, och syftet med att
analysera dessa är av så vitt skiftande karaktär, att det inte på rimliga grunder går att skapa
någon övergripande modell för hur analys ska bedrivas.”8
En av de modeller Andersson och Hedling tar upp är estetisk analys som syftar till att analysera hur
ett berättargrepp utförs. De menar också att en del moment är oundvikliga oavsett målet med
filmanalysen. De belyser vikten av att strukturera sitt material och tänka efter vilket syfte
filmanalysen har. Det är också viktigt att noggrant observera och undersöka sin film/filmer och göra
anteckningar som kan vara viktiga för analysen.9
1.4.2 Material
Materialet som kommer att analyseras är två långfilmer baserade på samma roman skriven av Stig
Larsson. Den ena filmen är producerad av det svenska filmbolaget Yellow Bird med titeln Män som
hatar kvinnor (2009). Filmen hade en budget på 13 miljoner dollar. Den andra filmen är producerad
av det amerikanska filmbolaget Columbia Pictures med titeln The girl with the dragon tattoo
(2011)10 . Den amerikanska filmen hade en budget på 90 miljoner dollar. Filmerna är relevanta för
detta arbete eftersom de har baserats på samma historia men producerade av människor med olika
kulturell bakgrund.
1.4.3 Tillvägagångssätt
Filmanalysens fokuserar på hur bilden kan användas för att komplettera och förstärka historien.
Analysen berör ett urval visuella berättarkomponenter som delvis har utgått från Bruce Blocks
uppdelning av visuella komponenter. Dock har uttrycken bildkomposition och bildutsnitt användas i
detta arbete. Bildkomposition berör både det Blocks benämner som rymd och linjer. Analysen av
Bildutsnitt granskar hur mycket av ett objekt som är representerat i bild. Detta tangerar vid Blocks
komponent rymd. Uppsatsen studerar också rörelser med fokus på kamerarörelser. Anledningen till
att dessa tre områden har valts ut är för att de är viktiga komponenter i bildens berättande samt att
de i förta hand fokuserar på kameraarbetet. På grund av arbetets begränsade utrymme bortser
uppsatsen från övriga komponenter. Däribland färg och ljussättning då dessa i mindre utsträckning
vidrör arbetet med kameran.
De valda berättarkomponenterna är sedan indelade i flera underkategorier enligt figur 1 på nästa
sida.
8
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Figur 1 Modell över arbetets uppdelning

Subjektiv kamera

Under analysen av bildkompositionen har skådespelares placering i bilden granskats för att
undersöka symmetri. Hur filmerna använder perspektiv har också undersökts för att analysera hur
dessa kan påverkar maktpositionerna hos karaktärerna. I analysen av bildkompositionen har
fotografens tekniker för att skapa djup i bilderna undersökts. Under analysen av bildutsnittet har
uppsatsen studerat hur fotografen använder närbilder, halvbilder och helbilder. Kamerarörelser har
också analyserats för att studera hur fotografen har arbetat med olika tekniker för att skapa rörelser i
bilden. Uppsatsen har i huvudsak fokuserat på hur kamerarörelser har använts som en
berättarkomponent.
Analyskapitlet diskuterar sedan de skillnader som finns i hur filmerna använder bildens
berättarkomponenter.

2. Teori och tidigare forskning
Detta stycke redogörs för de teoretiska grunder som finns när det gäller tillvägagångssätt för det
visuella berättandet. Eftersom denna uppsats har ett begränsat utrymme har detta teorikapitel delats
in i tre avsnitt: bildkomposition, bildutsnitt och kamerarörelser.

2.1 Bildkomposition
Fotografen Stefan Lindberg har skrivit boken Det fotografiska bildspråket. Han skriver att när
människor ser en bild görs automatiskt flera bedömningar som till exempel form, storlek, tyngd och
avstånd mellan objekt. Lindberg menar att bild är en form av kommunikation och att fotografen
använder kompositionsregler för att det ska vara enklare att läsa av den.
”Kompositionens huvudsakliga syfte är att ordna linjer, ytor och objekt så att ögat, på ett
följsamt sätt kan läsa av bilden.”11
11

Stefan Lindberg. Det fotografiska bildspråket. Malmö: Liber, 2006, 28.

5

Donald Diefenbach har författat boken Video production techniques. Han menar att komposition är
en av de viktigaste komponenterna i en bild. Diefenbach menar att det är viktigt att avgöra vilka
element som ska vara med i bild och hur de förhåller sig till varandra.
”The decision of what elements to include in the artwork, and the relationship between
elements within the artwork, are central to creating aesthetically intriguing and informative
images.”12
En viktig del i hur en bild komponeras är symmetri. Lindberg skriver att om ett motiv placeras i
mitten av bilden eller om flera liknande objekt placeras bredvid varandra bildas en symmetrisk bild.
Denna typ av komposition är dock ofta spänningslös eller statisk. Han menar att detta beror på att
det allt för välordnade och perfekta inte attraherar lika mycket som något ofullständigt. Det
oregelbundna kan aktivera blicken och om det används i rätt proportioner stimulera perceptionen.
Lindberg menar dock att det är motivet som avgör hur det komponeras bäst.13 Gustavo Mercado,
professor vid Hunter College, New York, skriver om tredelningsregeln i sin bok The filmmaker’s
eye. Denna regel innebär att bilden delas in i nio rektanglar likt ett rutmönster. Genom att placera
det mest intressanta, som till exempel ett öga, i linjernas skärpunkter skapas en dynamisk
komposition.14 Även Diefenbach nämner tredelningsregeln i sin bok och hänvisar till Elizabeth
Krupinski & Paul Locher’s forskning som utgår från ett fenomenologiskt perspektiv.
”Experiments in psychology and perception, as well as history indicate that asymmetrical are
generally more interesting to viewers than symmetrical compositions.”15

Figur 2 Illustration av tredelningsregeln från filmen Chinatown (1974)
Fotograf John A. Alonzo Oscarsnominerad för bästa foto 1975
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Diefenbach. Video production techniques. London: Routledge, 2007, 26.
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Lindberg. Det fotografiska bildspråket. Malmö: Liber, 2006, 42.
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Elizabeth Krupinski & Paul Locher i Diefenbach. Video production techniques. London: Routledge, 2007,
29.
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Diefenbach nämner flera andra kompositionsregler. Däribland huvudutrymme och tittutrymme som
syftar till placeringen av en skådespelare och hur mycket tomrum som finns i bild.
”Headroom refers to the space between the top of the frame and top of the subjects head. /../
When a subject is looking toward one side of the frame, it is generally advisable to allow the
subject more space on the open side of the frame.” 16
Förutom dessa delar nämner flera författare bildvinklar som en narrativ komponent. Mercado menar
att bildvinklar kan användas för att påverka publikens förhållande till motivet.
”The height of the camera relative to a subject can be used to manipulate the audience
relationship to that subject.”17
Med detta menar Mercado att det går att förändra perspektivet i en bild och där med också påverka
aspekter såsom makt och styrka hos motivet. Detta görs genom att placera kameran högre eller lägre
i förhållande till motivet. Perspektiv är något som även Lindberg skriver om i Det fotografiska
bildspråket, där han använder orden fågelperspektiv och grodperspektiv när han beskriver detta.
Lindberg skriver att fågelperspektiv innebär kameran placeras ovanför motivet. När en människa
avbildas ger detta effekten av att publiken uppfattar denna som underlägsen. Lindberg förklarar
grodperspektiv som betyder att motivet avbildas underifrån. Grodperspektiv får motsatt effekt till
fågelperspektiv och resulterar i att publiken uppfattar motivet som överlägset.18
Mercado påpekar att en bild är tvådimensionell, vilket leder till att fotografer tvingas använda olika
metoder för att skapa ett djup i bilderna. En vanlig metod är att placera objekt av liknande storlek i
djupled och därigenom skapa en illusion av djup.
”if two objects are of the same size, seeing a smaller one is perceived as it being farther away,
creating the illusion of depth.” 19
Mercado förklarar att genom att delvis täcka över delar av ett objekt skapar ett sorts djup. Han
förklarar att objekt som är delvis överlappade av ett annat objekt uppfattas som mer avlägsna. Han
menar att filmmakare gör detta för att skapa en mer dynamisk komposition och att ett vanligt sätt att
använda denna metod är att placera något i förgrunden. Mercado skriver att det vanligaste exemplet

16

Ibid, 32.
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Mercado. The filmmaker’s eye, 9.
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Lindberg. Det fotografiska bildspråket. Malmö: Liber, 2006, 46.

19

Mercado. The filmmaker’s eye, 9.
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är att filma över axeln på en skådespelare och på det viset använder skådespelarens axel som
förgrund i till exempel en dialogscen.20
Att placera objekt så att deras storlek påverkas används också av Alfred Hitchcock som formulerade
regeln:
”[…]the size of an object in the frame should be directly related to its importance in the story
at that moment”.21
Med detta menar Hitchcock att det visuella utrymme för ett objekt bör stå i proportion till dess
betydelse i historien. Detta kan bidra till ovisshet och spänning hos publiken och kan appliceras på
ett eller flera visuella element i bild. Utöver detta nämner Lindberg centralperspektiv som metod
för att skapa djup. Denna metod innebär att alla linjer i bilden går mot en gemensam punkt i
bilddjupet.22

2.2 Bildutsnitt
Utöver att flytta kameran i höjd och sidled kan också kameran flyttas närmare och längre ifrån
motivet för att påverka hur stor del av bilden motivet ska uppta. Detta kallas för bildutsnitt. Det
finns flera på förhand bestämda namn på olika bildutsnitt. Dessa namn används för att filmteamet
enkelt ska kunna kommunicera med varandra.23 De olika bildutsnitten har olika narrativa
egenskaper. Miljöbilder och helbilder visar stora delar av en miljö och används ofta för att etablera
miljön i scenen. Helbilder och halvbilder kan användas för att berätta om till exempel karaktärers
relation och status i förhållande till varandra. Genom karaktärers placering och storlek kan man
också kommunicera karaktärens betydelse för narrativet. Halvbilder visar fler detaljer i kroppsspråk
än en helbild. Närbilder och extrema närbilder redovisar ännu tydligare kroppsspråket och känslor
hos en skådespelare. Genom extrema närbilder går det att visa något som är väldigt viktigt för
historien i likhet med den tidigare nämnda Hitchcock’s regel.24
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Figur 3 Illustration av bildutsnitt. Bilden ovan visar hur bildutsnitt kan ge helt olika bilder av samma motiv och hur det
kan användas för att visa eller dölja objekt för att bidra till filmens narrativ.
Källa: Omslag från Barry Salts Moving into pictures London: Starword, 2006

2.3 Kamerarörelser
Tidigare i denna uppsats nämns Barry Salts studie som bland annat statistiskt jämför kamerarörelser
i filmer producerade 1959 och 1999. Från statistiken Salt presenterar går det att utläsa att
användandet av kamerarörelser hade ökat genom åren.25 Bruce Block skriver om hur kamerarörelser
endast uppfattas av publiken genom hur det påverkar objekten i bild och klassifieras genom tre
typer: riktning, omfattning och hastighet. En kamera kan röra sig i två eller tre dimensioner.
Objekten i bild kommer att röra sig i motsatt riktning mot kamerans rörelse. En kamerarörelses
omfattning gäller hur långt avstånd kameran rör sig. Kameran kan också röra sig i olika hastighet
där en hastig rörelse kan öka den visuella intensiteten.
”Faster camera moves can generate visual intensity, because the quickly moving camera view
can produce rapid, contrasting changes in the visual components.”26
Katherine J. Thomson-Jones är professor vid Oberlin College. Hon har skrivit om
kamerarörelsernas narration där hon argumenterar för att vissa kamerarörelser kan få oss att uppleva
att vi själva rör på oss genom filmrummet. Dock menar hon att det krävs att publiken själv måste
fantisera fram känslan av rörelse.

25

Barry Salt. Film style and technology. 3e uppl. London: Starword, 2009, 371.

26

Bruce Block. The visual story 2a uppl. Amsterdam: Elsevier/Focal Press, 2008, 174.

9

Hon citerar David Bordwell och Kristin Thompson:
”it is difficult not to see camera movement as a substitute for our movement. The objects do
not seem to swell or shrink. We seem to approach or retreat from them. We are not, of course,
completely fooled. We never forget that we are watching a film in a theater. But camera
movement provides several convincing cues for movement through space.”27
Thomson-Jones förklarar att rörelsen inte uppfattas som att vi fysiskt rör på oss.28
Blain Brown är en filmfotograf som skrivit boken ”Cinematography theory and practice”. Där han
skriver om motiverade kamerarörelser.
”In narrative filmmaking, a key concept of camera movement is that it must be motivated.”29
Med detta menar Brown att en kamerarörelse ska tillföra något till berättelsen. Han förklarar vidare
att det går att kategorisera motiverad kamerarörelse i två kategorier. Den första kategorin handlar
om kamerarörelser som triggas av något som händer i bild. Ett exempel på detta kan vara att en
skådespelare reser sig från en stol och går mot ett fönster. Kameran följer med för att den triggas av
skådespelarens rörelse. Brown menar att detta är en motiverad kamerarörelse. Den andra kategorin
handlar om motiverad kamerarörelse där rörelsen själv tjänar ett berättande syfte.
”The camera movement itself may have a purpose. For example, a move may reveal new
information or a new view of the scene.”30
Med detta förklarar Brown att kamerans rörelse blir en del av narrativet. Han skriver också att
kamerans rörelse kan förstärka en scen och addera ett extra berättande lager till historien. Rörelsen
kan även addera energi och känslor på liknande sätt som musik i en film.31 Filmmakaren Steven D.
Katz har skrivit boken Shot by shot där han förklarar att en rörlig kamera kan ersätta en serie
ihopklippta bilder när kameran ska följa ett objekt, skapa visuell eller rytmisk variation. Rörlig
kamera kan även användas för att skapa en känsla av rörelse i en så kallad subjektiv kamera där
man skildrar en skådespelares synvinkel. Katz Beskriver panorering och tiltning som den enklaste
formen av rörelse. Det unika med denna typ av teknik är att kameran rör sig runt sin egen x och y

David Bordwell. Kristin Thompson i Katherine Thomson-Jones. Narration in Motion. British Journal of
Aesthetics. Jan2012, Vol. 52.
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Blain Brown. Cinematography theory and practice. Waltham, MA: Focal Press, 2012, 210.
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Brown. Cinematography theory and practice, 210.

31

Ibid, 210-211.
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axel, vilket innebär att kameran inte behöver flyttas från palatsen den står på för att skapa rörelse.
När en kamera panorerar roteras den kring den horisontella axeln. En tiltning innebär att kameran
roteras kring den vertikala axeln. Till skillnad från en dolly och kran som fysiskt måste förflyttas
över marken möjliggör panorering och tiltning snabbare redovisning av stora ytor.
”The pan can easily frame one goalpost on a football field and move to the opposite goalpost
in a second. Even a fast-moving tracking shot would take 15 seconds or more to cover the
same distance”32
Panorering användas ofta för att redovisa en miljö och etablera en scen. En panorering kan
användas för att till exempel redovisa ett hav eller en ökens oändlighet. Ett typiskt
användningsområde för en tiltning kan vara att följa en skyskrapa upp eller ner för att ge en känsla
av höjd.33

2.4 Amerikansk och svensk filmkultur
Filmindustrin i USA var extremt kostsam under 1960-talet vilket ledde till att flera filmstudior gick
med förlust. Under 1970-talet producerade man många vinstdrivande filmer så som gudfadern och
hajen. Detta skriver David Bordwell i The way hollywood tells it
”the 1970s lifted the ceiling on what a film could earn, and it remains the decade with the
most top-grossers in adjusted dollars. ”34
Den vinst som filmerna genererade var större än någon förväntat sig och ledde till utvecklingen av
den så kallade ”blockbustern” Detta var en film med betydligt högre budget, marknadsföring och
distribution.
”Budgeted at the highest level, launched in the summer or the Christmas season, playing off a
best-selling book or a pop-culture fad like disco, advertised endlessly on television, and then
opening in hundreds (eventually thousands) of theaters on the same weekend, the blockbuster
was calculated to sell tickets fast.”35
Blockbustern räddade många filmstudios men fenomenet kritiseras också för att tona ner vikten av
berättelsen i filmen till fördel för specialeffekter, storslagen action och spektakel.

32

Steven Katz. Film directing shot by shot. Studio City, CA: Focal Press, 1991, 279.

33

Katz. Film directing shot by shot, 279-280.
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David Bordwell. The way hollywood tells it. Berkeley: University of California Press, 2006, 10.
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Ibid, 11.
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”Several commentators suggest that storytelling was undercut by spectacle. One scholar,
denouncing the “violent spectacle” of the big-budget movie, speaks of the collapse of
narrative.”36
Den svenska filmindustrin har sin bas kring 19 regionala resurscentrum som delar ut stöd till
filmprojekt runt om i landet. Dessa regionala centrum har lett till att blicken har flyttats från
huvudstaden och andelen filmer producerade utanför Stockholm har ökat. Detta skriver de två
filosoferna Mariah Larsson och Anders Marklund i boken swedish film. De berättar vidare att
många svenska filmer enligt en gammal tradition är adaptioner av populära böcker. Möjligen
började denna metod användas i filmen mannen på taket som också blev starten på den svenska
deckargenren.
”Using bestselling literature, and especially bestselling literature which also has been
successfully exported to other countries, has been a fruitful strategy”37
Svenska filminstitutet skriver på sin hemsida om sina satsningar på jämställdhet att deras
målsättning är att vara en jämställd arbetsplats och skapa förutsättningar för en jämställd
filmproduktion.
”I 2013 års filmavtal har jämställdhetsmålet skärpts, vilket innebär att produktionsstöden ska
fördelas jämnt mellan kvinnor och män. Vid utgången av 2015 ska summan av de utdelade
stöden under avtalsperioden ha delats ut till 50 procent kvinnor och 50 procent män inom var
och en av de tre yrkeskategorierna regissör, manusförfattare och producent.”38
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3 Analys och diskussion
Denna uppsats handlar om hur bilden kan användas för att förstärka och komplettera berättelsen i en
film. I detta avsnitt har två filmer analyserats för att studera vilka olika kameratekniker som har
använts för att ge bilden en berättande funktion. Undersökningen handlar om att försöka se hur
bilder kan användas för att förstärka eller komplettera berättelsen. Med hjälp av den teori som har
redogjorts för diskuteras om filmerna använder bilden i enighet med teorins påståenden. För att göra
arbetet mer överskådligt har detta kapitel delats in i två delar. Den första delen handlar om filmen
The girl with the dragon tattoo (2011) och den andra delen handlar om Män som hatar kvinnor
(2009). Anledningen till att filmerna är placerade i denna ordningsföljd är att det ger en tydligare
diskussion av materialet i den svenska filmen. Inledningsvis redogöras för filmens bakgrund,
skaparna och handlingen. Därefter är analysen indelad i tre delar. Dessa delar har rubrikerna
bildkomposition, bildutsnitt och kamerarörelser. I avsnittet om bildkomposition studeras hur
filmerna använder metoder för att skapa djup, symmetri och asymmetri. Uppsatsen kommer också
att analysera en scen där det finns tydliga maktpositioner för att se om dessa har förstärkts genom
att avbilda karaktärerna ur olika perspektiv. I den andra delen studeras hur fotografen har använt
olika bildutsnitt och hur dessa har använts för att berätta historien. Den tredje och sista delen
handlar om hur kamerarörelser använts i en av de mer dramatiska scenerna i filmen. I denna del
analyseras hur kamerans rörelser har använts för att förstärka känslor, rytm och tempo. Under hela
avsnittet sker också löpande diskussioner rörande skillnader mellan de olika versionerna samt hur
teknikerna påverkar berättandet.

3.1 The girl with the dragon tattoo (2011)
The girl with the dragon tattoo är den amerikanska versionen av Stig Larssons roman. I filmen får
vi följa journalisten Mikael Blomkvist (Daniel Craig), som blivit dömd till fängelse för förtal i ett
försök att avslöja företaget Vennerström för illegal vapenhandel. Blomkvist lämnar sin plats på
tidningen Millenium och blir erbjuden en tjänst hos industrimagnaten Henrik Vanger. Uppdraget går
ut på att undersöka försvinnandet av en kvinna, Vagers brorsdotter, som försvann för över 40 år
sedan. Blomkvist får hjälp av hackern Lisbeth Salander (Rooney Mara) som är en ung egensinnig
tjej med ett mörkt förflutet. Hon är en enastående researcher och en av landets främsta hackers.39
Filmen är regisserad av David Fincher som är född i Colorado. Fincher har blad annat vunnit en
golden globe och blivit nominerad till två oscar för bästa regi. Filmens fotograf, Jeff Cronenweth
39

Svensk filmdatabas, sfi: Män som hatar kvinnor.
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har arbetat tillsammans med Fincher i flera tidigare projekt. 1999 gjorde duon till exempel filmen
Fight club tillsammans. Cronenweth har nominerats till två Oscar för bästa film, där The girl with
the dragon tattoo är en av dem. Filmen har en speltid på 158 minuter och har i skrivande stund 7,8
av 10 i betyg på IMDB.40
3.1.1 Bildkomposition i The girl with the dragon tattoo
Inledningsvis i denna analys studeras på vilket sätt fotografen har komponerat sina bilder. Det
genomförs en granskning av bildernas symmetri och asymmetri, bildens djup och ur vilken
kameravinkel motivet är avbildat. För att genomföra denna analys har tre sekvenser som är goda
representanter för hela filmen valts ut. Dessa sekvenser är typexempel på filmens bildspråk och är
också utvalda eftersom de finns representerade i båda versionerna av filmen, vilket ger större
möjligheter att diskutera skillnader i materialet. Granskningen av bildspråkets symmetri och
asymmetri använde inledningsscenen till filmen. Här används den omnämnda tredelningsregeln för
att analysera var i bild det mest intressanta objektet placerats. Det som kunde konstatera var att det
finns ett tydligt användande av symmetri och asymmetri genom hela filmen. Inledningsscenen är ett
typiskt exempel på hur fotografen har komponerat bilderna. I bild 1a syns tydligt hur fotografen har
placerat skådespelaren helt symmetriskt i mitten av bilden. Bilden är platt och väggarna fungerar
som en slags ram som ramar in subjektet. Syftet med detta tycks vara att göra det enklare för
publiken att fokusera på det viktiga i bilden. Bild 1b är ett exempel på hur fotografen använder sig
av asymmetri. Här är skådespelaren placerad i den högra tredjedelen av bilden vilket skapar en mer
dynamisk komposition. Denna bild skapar också ett djup eftersom den innehåller flera plan.
Bakgrunden gestaltas av utomhusmiljön i oskärpa. skådespelaren är placerad mellangrunden och
bordet med telefonen är placerad i förgrunden i oskärpa. I enighet med Diefenbachs beskrivning av
tittutrymme kan vi i bild 1b se att Salander är placera på ett sådant sätt att hon har mer yta i
blickriktningen än bakom sig. Detta gör att vi uppfattar bilden som mer balanserad.

Bild 1a Exempel på symmetrisk komposition

Bild 1b Exempel på asymmetrisk komposition

Utdrag från inledningsscenen i

Utdrag från inledningsscenen i

The girl with the dragon tattoo

The girl with the dragon tattoo

Tid: 00:05:08-00:05:14

Tid: 00:07:45-00:07:47

40
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Som tidigare nämnts i detta arbete skriver Lindberg om symmetri och asymmetri där han
konstaterar att det är motivet som avgör om det passar bäst att avbildas symmetriskt eller
asymmetriskt. Detta påstående går att bekräfta genom analysen av denna film eftersom den tyder på
att de olika metoderna används regelbundet och valet av metod påverkas av de specifika
omständigheterna.
För att analysera bildens perspektiv har de fyra första mötena mellan Lisbeth Salander och hennes
nya överförmyndare använts. Dessa möten har är valda eftersom de ger tydliga exempel på hur
perspektiv har använts i filmen och man kan se hur fotografen har använt metoden för att påverka
hur karaktärerna har framställts. I scenerna finns ett distinkt användande av det Lindberg kallar för
grodperspektiv och fågelperspektiv som innebär att kameran har placerat ovanför respektive under
ögonhöjd på den avbildade skådespelaren. Syftet med perspektiven är att bestämma om publiken
ska uppfatta karaktären som överlägsen eller underlägsen. Innan det första mötet får vi veta att
Salander har fått en ny överförmyndare. Han är en man, som direkt inrättar nya regler som bland
annat rör hennes ekonomi. Han visar sig snabbt vara en mycket otrevlig karaktär som förgriper sig
på Lisbeth och utnyttjar henne sexuellt. I det första mötet som utspelar sig ca 35 minuter in i filmen
är båda karaktärerna avbildade i ögonhöjd. I detta möte har ännu ingen av karaktärerna överläge, de
är på samma nivå. Det andra mötet inleds på liknande sätt men efter en stund reser sig mannen och
blir hotfull. När detta sker ändras båda karaktärernas perspektiv och mannen avbildas då ur ett
grodperspektiv, vilket beskrivs tydligt i bild 2a. Detta förstärker överförmyndarens makt över
Lisbeth som avbildas ur ett fågelperspektiv. Detta syns i exemplet på bild 2b. För att göra dessa
perspektiv mer naturliga väljer regissören att låta mannen resa på sig medan Salander sitter kvar.

Bild 2a Exempel på grodperspektiv på

Bild 2b Exempel på fågelperspektiv på Lisbeth

överförmyndaren. Utdrag från möte två i

Salander. Utdrag från möte två i

The girl with the dragon tattoo

The girl with the dragon tattoo

Tid: 00:44:30-00:47:42

Tid: 00:44:30-00:47:42

Syftet med dessa bildperspektiv är, som tidigare nämnts att förstärka karaktärernas status i
förhållande till varandra. I exemplen ovanför går det också se att man har skapat djup i bilden
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genom att placera en av skådespelarna i förgrunden. Detta beskrivs som en av de vanligaste
metoderna.
Överförmyndaren fortsätter sedan att avbildas ut grodperspektiv under hela mötet. Detta perspektiv
avvänds även under det tredje mötet när hans övertag är som störst över Lisbeth.
I det fjärde mötet sker en förändring i perspektivet. Lisbeth lyckas nämligen övermanna honom och
därigenom ta kommandot. Detta gör att deras roller ändras och nu har överförmyndaren underläget.
Bildspråket följer denna utveckling vilket innebär att Lisbeth istället avbildas från ett tydligt
grodperspektiv. Överförmyndaren avbildas till en början i ögonhöjd för att sedan övergå till
fågelperspektiv.

Bild 3b Exempel på grodperspektiv på Lisbeth

Bild 3b Exempel på fågelperspektiv på

Salander. Utdrag från möte fyra i

överförmyndaren. Utdrag från möte fyra i

The girl with the dragon tattoo

The girl with the dragon tattoo

Tid: 01:03:22-01:08:11

Tid: 01:03:22-01:08:11

Detta exempel visar tydligt hur väl denna metod fungerar för att förstärka och förminska en
karaktärs styrka och status. Det är väldigt intressant att studera hur fotografen har använt denna
metod. Speciellt tydligt framgår detta i det fjärde mötet då bildspråket följer handlingen och
perspektiven ändras. Mercados påstående att bildvinkeln ur vilket motivet avbildas kan påverka
publikens förhållande till det verkar således troligt eftersom det stämmer väl med de scener jag
analyserat i detta avsnitt. I teoriavsnittet nämns Diefenbach påstående om att en karaktär bör ges
mer utrymme i blickriktningen. I filmen finns en scen där Lisbeth Salander går förbi en dörr,
stannar upp och tvekar för att sedan gå in. Här har fotografen gått emot Diefenbach råd och placerat
skådespelaren i utkanten av bilden. Syftet med detta är att förstärka Salanders tvekan. Detta
fungerar eftersom hon i inledningen av bilden rör sig från vänster i in i bilden och är påväg att gå ur
bild när hon stannar upp. Hennes tydliga riktning påverkas. Jag tror att bilden hade varit svårare att
tolka om Salander inledningsvis redan varit placerad i höger bildkant.
Detta exempel visar att konventionerna, i speciella fall går att bryta mot utan att bildspråket
påverkas negativt.
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Bild 4 Placering av subjekt i bildens utkant.
The girl with the dragon tattoo
Tid: 00:10:28-00:10:54

3.1.2 Bildutsnitt i The girl with the dragon tattoo
Ingen specifik scen har valts ut för att analysera hur filmen använder bildutsnitt. Istället har en
övergripande analys genomförts med typiska exempel på hur filmen använder olika bildutsnitt.
Analysen inleds genom att studera hur närbilder har använts. I likhet med den tidigare nämnda
Hitchcock’s regel om objekts storlek i bild går det att konstatera att närbilder ofta användes för att
kommunicera något viktigt för historien. I bild 5a nedan visas en närbild på den dagbok som den
försvunna kvinnan lämnat efter sig. Den visar sig senare i filmen få en avgörande betydelse för
utredningen och är en viktig del av handlingen. Att visa avgörande detaljer för historien är en av det
vanligaste sättet som filmen använder sig av närbilden. Denna metod går att se på flertalet
tidpunkter i filmen. Mercado menar att Närbilden har egenskapen att kunna redovisa reaktioner och
känslor hos skådespelarna. Detta påstående får stöd av filmen eftersom det förekommer på flertalet
ställen i berättelsen. Detta ges exempel på i bild 5b som visar hur Mikael reagerar på det han läser i
dagboken.

Bild 5a Exempel på närbild som redovisar en

Bild 5b Exempel på närbild som redovisar en

avgörande detalj för narrativet. Utdrag ur

skådespelares reakton. Utdrag ur

The girl with the dragon tattoo

The girl with the dragon tattoo

Tid: 01:12:13-01:12:15

Tid: 01:11:29-01:11:31

Granskningen av filmens miljö och helbilder visar att filmen delvis använder dessa typer av bilder
på olika sätt. Dels användes miljö och helbilder likt exemplet i bild 6a för att redogöra för miljön.
Denna bild är hämtad ur filmen vid den tidpunkt då Mikael för första gången anländer till Hedestad.
Det är vanligt att dessa bilder används tillsammans med en rörlig kamera för att kunna redovisa
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större del av miljön. Detta beskriver Katz i avsnittet om hur panorering och tilt kan användas. I bild
6a används en rörlig kamera som följer bilen som kommer åkande längs vägen. Kameran tiltar upp
och redovisat landskapet och stannar sedan upp. Jag kunde också konstatera att filmen använder
miljöbilder för att beskriva en karaktärs personlighet. Detta görs till exempel genom att redovisa hur
den miljö de lever i ser ut. I exemplet på bild 6b visas en del av miljön som förställer Salanders
hem. I bilden syns bland annat att det finns en hel del elektronik på skrivbordet vilket tyder på att
denna person är teknikintresserad. En relativt mörk och stökig miljö tillsammans med askfatet och
coca-colaburken gör också att publiken får en bättre förståelse för vem Lisbeth Salander är.

Bild 6a Placering av subjekt i bildens utkant.

Bild 6b Placering av subjekt i bildens utkant.

The girl with the dragon tattoo

The girl with the dragon tattoo

Tid: 00:13:57-00:14:04

Tid: 00:09:25-00:09:30

Jag anser att detta visar att miljöbilder har en viktig narrativ egenskap som fungerar för att redovisa
miljön. Jag anser även att en miljöbild inte nödvändigtvis måste redovisa stora delar av miljön likt
Mercados påstående vilket stöds av bild 6b.
När flera skådespelare är representerade i bild används helbilder och halvbilder. Dessa bilder
används ofta i likhet med Mercados påståenden om att de placerar skådespelare och objekt i relation
till varandra. De placeras även på ett sätt som visar dess betydelse i filmen genom att det viktiga
ofta är i förgrunden i skärpa. Det mindre betydelsefulla placeras oftast i bakgrunden i oskärpa.
3.1.3 Kamerarörelser i The girl with the dragon tattoo
Scenen som har valts för att genomföra analysen av kamerarörelser utspelar sig i filmens slutskede.
Mikael har precis blivit indragen i källaren hos gärningsmannen. Till skillnad från den svenska
filmen är den amerikanska versionen betydligt mer sparsam med kamerarörelser i denna scen. De
allra flesta bilder är fasta. Detta beror troligtvis på att scenen är uppbygd på ett annat sätt än den
svenska. I denna version sitter gärningsmannen nästan hela tiden stilla på en stol under samtalet
med Mikael, vilket innebär att kameran inte behöver följa en skådespelares rörelser. Detta ges
exempel på i bild 7a på nästa sida. Det finns ett fåtal undantag när gärningsmannen reser sig och
kameran förflyttar sig för att följa med, något som resulterar i att lite mer av miljön redovisas.
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Det är först när Lisbeth kommer för att rädda Mikael som kamerarörelserna blir mer påtagliga. När
gärningsmannen jagas från platsen används en kamera som är placerad bakom Salander. Exempel
på detta syns i bild 7b.

Bild 7a Gärningsmannen i sittande position

Bild 7b Kamerarörelse som adderande komponent

Utdrag ur kidnappningsscenen i

Utdrag ur kidnappningsscenen i

The girl with the dragon tattoo

The girl with the dragon tattoo

Tid: 01:59:42-02:01:07

Tid: 02:06:45-02:07:14

Bilden är ryckig och skakig och syftet med detta är att addera känslan av action och fart genom att
försöka ge illusionen av att publiken är med i jakten likt Katherine J. Thomson-Jones uttalande om
kamerans rörelser. När Salander har kommit upp ur källaren används en subjektiv kamera ur hennes
perspektiv. Kameran är fortsatt ryckig och rör sig från sida till sida. Detta ska ge publiken
uppfattningen att Salander söker efter gärningsmannen. Rörelsen kommunicerar en uppjagad och
förvirrad känsla. Båda dessa exempel på kamerarörelser tycks således uppfylla Browns kriterier för
vad en motiverad kamerarörelse innebär. När gärningsmannen rör sig i bild 7a används en
motiverad kamerarörelse eftersom den logiskt följer hans rörelser. Brown menar också att kamerans
rörelse kan vara motiverad om det tillför energi och därigenom förstärker handlingen. Jag menar att
denna typ av kamerarörelse användes i exemplet i bild 7b.

3.2 Män som hatar kvinnor (2009)
Grundhistorien i Män som hatar kvinnor är densamma som i The girl with the dragon tattoo. Den
svenska filmen vann 2011 BAFTA awards för bästa icke engelskspråkiga film. Noomi Rapace
(Lisbeth Salander) blev också nominerad för bästa skådespelerska samma år. I den svenska filmen
har Salander en mer framträdande roll och har en större betydelse i filmens narrativ. Niels Arden
Oplev har regisserat filmen och Eric Kress är fotografen. Filmen har en speltid på 152 minuter och
har samma betyg på IMDB som den amerikanska filmen, det vill säga 7,8 av 10.41

41

Internet movie database. Män som hatar kvinnor.
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3.2.1 Bildkomposition i Män som hatar kvinnor
I liket med den amerikanska filmen så finns även i denna version ett utbrett användande av
symmetri och asymmetri. I analysen har inledningsscenen valts som visar att fotografen flitigt
använt båda teknikerna. I bild 8a är Lisbeth Salander placerad symmetriskt i bilden. Miljön
innehåller få detaljer, vilket gör att publiken enklare fokuserar på det viktiga i bilden. Denna metod
används på ett likartat sätt i bild 1a i den amerikanska filmen, där det också använda symmetriska
kompositioner i samband med avskalade miljöer för att tydliggöra för publiken vad som är viktigt.
Dess bilder avvänder filmen i regel före en bild med rörigare miljö med många detaljer. Syftet med
det är att göra det enklare att orientera sig i nästkommande bild som har fler detaljer. I bild 8a nedan
använder fotografen också rummets ytor för att bilda ett centralperspektiv. Tydliga linjer skapas
mellan väggar, golv och tak. Dessa linjer går mot en och samma punkt djupare in i bilden. Jag har
tidigare nämnt Lindbergs förklaring om centralperspektiv, vilket är en metod för att skapa djup. I
detta exempel syns det hur denna metoden är tillämpad. I exemplet på bild 8b visas hur fotografen
har skapat en dynamisk komposition genom att placera skådespelaren på höger sida i bilden. Denna
bilden följer också Diefenbachs råd att ge subjektet mer utrymme på den sida hen har sin blick
riktad. Genom att göra detta skapas en balanserad bild menar Diefenbach. Dessa metoder används
ofta i filmen. I en asymmetriskt komposition är det vanligt att placera ett öga i linjernas skärpunkter
likt bild 8b.

Bild 8a Exempel på symmetrisk komposition

Bild 8b Exempel på asymmetrisk komposition

Utdrag ur inledningsscenen i Män som hatar kvinnor

Utdrag ur inledningsscenen i Män som hatar kvinnor

Tid: 00:02:15-00:02:37

Tid: 00:01:24-00:01:38

I analysen av perspektiv har samma scener som i den amerikanska filmen valts ut. Det vill säga
Salanders 4 möten med överförmyndaren. Den svenska versionen av dessa möten använder också
perspektiv för att förtydliga statusen mellan rollfigurerna. I den svenska filmen avbildas
överförmyndaren redan från början ur ett grodperspektiv samtidigt som även Lisbeth avbildas i ett
grodperspektiv. Dock är detta grodperspektiv svagt i relation till de kommande mötena vilket går att
konstatera genom att studera exemplen i bild 9a och 10a. Salander är en starkare karaktär i denna
versionen vilket förstärks genom att hon ofta är avbildad ur ett svagt grodperspektiv. Både Salander
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och överförmyndaren avbildas ur samma perspektiv i det första mötet. Detta för att i likhet med den
amerikanska versionen ge en bild av att de är jämställda.
I de två kommande mötena är överförmyndaren avbildad ur ett tydligare grodperspektiv. Lisbeth
avbildas i ögonhöjd eller i ett svagt grodperspektiv. Användandet av bildvinklar utgör här en tydlig
skillnad mellan den svenska och den amerikanska filmen. Salander avbildas aldrig i ett
fågelperspektiv. Inte ens när hon är i det allra största underläget. Oftast är hon placerads i ögonhöjd
med publiken vilket resulterar i att betraktaren enklare kan identifiera sig med henne och upplever
en större närvaro. Detta förstärker hennes status och gör också att hon inte uppfattas som lika svag
som i den amerikanska versionen.

Bild 9a Exempel på bildvinkel på överförmyndaren.

Bild 9b Exempel på bildvinkel på Lisbeth.

Utdrag ur andra mötet från

Utdrag ur andra mötet från

Män som hatar kvinnor

Män som hatar kvinnor

Tid: 00:39:51-00:43:03

Tid: 00:39:51-00:43:03

I det sista mötet sker i princip samma sak som i den amerikanska filmen. Lisbeth övermannar
överförmyndaren och binder fast honom. Detta leder även i denna versionen till att perspektivet ur
vilka karaktärerna avbildas förändras. Salander avbildas ur ett kraftigt grodperspektiv vilket syns i
exemplet i bild 10a nedan. Det kraftiga grodperspektivet upplevs naturligt eftersom det tolkas som
överförmyndarens betraktningsvinkel. Det som skiljer versionerna åt i det sista mötet är att
överförmyndaren oftare avbildas i ögonhöjd eller i ett svagt fågelperspektiv. Ett exempel på hur
fågelperspektivet på överförmyndaren ser ut ges i bild 10b.

Bild 10a Exempel på grodperspektiv

Bild 10b Exempel på fågelperspektiv

Utdrag ur fjärde mötet från

Utdrag ur fjärde mötet från

Män som hatar kvinnor

Män som hatar kvinnor

Tid: 01:00:44-01:06:07

Tid: 01:00:44-01:06:07
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Syftet med att avbilda överförmyndaren i ögonhöjd med publiken tycks vara av samma orsak som
Lisbeths exempel i bild 9b nämligen att avbilda en karaktär i ögonhöjd gör det enklare för publiken
att identifiera sig med denne. Jag upplever att detta ger karaktärerna en ökad närvaro vilket också
gör att jag anser att den svenska scenen lyckas bättre med att förmedla känslor.
3.2.2 Bildutsnitt i Män som hatar kvinnor
I analysen av bildutsnitt har även denna version av filmen studerats mer övergripande. Skälet till
detta är precis som i den amerikanska filmen att hitta så tydliga exempel som möjlig. De exempel
som har valts ut är representativa för helheten av filmen och är intressanta i berättelsen. Analysen
inleds med en granskning av användandet av närbilder. Dessa typer av bilder används på ett
liknande sätt i båda versionerna av filmen. Exemplet på bild 11a är en närbild på ett halsband som
visar sig vara en viktig del i historien. Just detta exempel är en subjektiv bild från Mikaels
perspektiv. Denna bild följs av en flashback med bilder på halsbandet och en reaktionsbild på
Mikael vilket gör att publiken förstår att det är viktigt. Båda filmerna använder ofta närbilder på
fotografier, texter och datorskärmar. Den svenska versionen är, för det mesta, dock inte lika
närgången med sina närbilder. Som ett exempel är det vanligare att den amerikanska filmen endast
visar en del av ett fotografi medan den svenska filmen visar hela fotot och ibland även en del av
miljön där fotografiet är placerat. Detta resulterar i att den amerikanska filmen är tydligare med vad
som är viktigt. Det gör att den lyckas bättre med att framföra sitt budskap. För att tydliggöra ett
objekts betydelse använder filmerna ibland en inåkning mot det man vill att publiken ska fokusera
på. På det viset använder filmerna kamerarörelser för att hjälpa publiken att fokusera på det viktiga i
bilden.
Helbilder och miljöbilder används på ett liknande sätt i den svenska filmen. Ett exempel syns i bild
11b. Miljöbilden används ofta för att etablera en ny scen. I miljöbilderna bekantas publiken med
den nya miljön och bildar sig en uppfattning om hur skådespelarna är placerade i förhållande till
varandra och miljön.

Bild 11a Exempel på närbild

Bild 11b Exempel på miljöbild

Utdrag ur

Utdrag ur

Män som hatar kvinnor

Män som hatar kvinnor

Tid: 01:32:41-01:32:43

Tid: 01:18:52-01:18:55
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Detta är något som Mercado nämner när han beskriver funktionen hos en helbild. Denna analys
visar dock att en miljöbild även kan fungera för att förmedla karaktärers positioner i förhållande till
varandra.
När två karaktärer spelar mot varandra är det vanligt att filmerna avvänder halvbild som bildutsnitt.
I en sådan situation är det vanlig att karaktärerna placeras i förgrunden så att vi enbart ser en del av
denna person. Denna metod har filmen använt i exemplet på bild 12.

Bild 12 Exempel på halvbildens funktion att
kommunicera skådespelarnas känslor och förhållande
till varandra. Utdrag ur Män som hatar kvinnor
Tid: 01:46:03-01:46:05

Syftet med detta är enligt Mercado att skapa ett djup i bilderna. I exemplet i bild 12 visas tydligt hur
skådespelarna är placerade i förhållande till varandra. Här syns ett tydligt övertag hos mannen som
är placerad i förgrunden. Mercado skriver också att halvbilden kan användas för att kommunicera
kroppsspråk och känslor hos skådespelarna. Detta visas också i bild 12 där bilden tydligt visar
rädslan hos Mikael Blomkvist som har ett gevär riktat mot sig.
Både den svenska och den amerikanska filmen använder bildutsnitten på liknande sätt och bekräftar
det mesta som Mercado påstår i sin redogörelse för bildutsnittens funktioner.
3.2.3 Kamerarörelser i Män som hatar kvinnor
Scenen som har analyserats i denna version är densamma som i den amerikanska versionen. Det vill
säga scenen från filmens slutskede när Mikael blivit kidnappad hos gärningsmannen. Skillnaden
mellan versionerna är att användandet av kamerarörelser är mer utbrett i denna version. Scenen
inleds med en suddig subjektiv kamera som rör sig slumpartat. Ett exempel visas i bild 13a. Detta
ska uppfattas som den tillfångatagne, Mikaels betraktningsvinkel vilket blir mer förståeligt när
publiken får se hans öga och sedan hela ansiktet. Kamerans rörelse tillsammans med oskärpa
förmedlar en känsla av förvirring och medvetslöshet. Mikael blir senare placerad på en stol och i
likhet med den amerikanska versionen inleds en dialog mellan dem. En viktig skillnad mellan
versionerna är att i den svenska versionen är gärningsmannen inte placerad på en stol. Istället går
han omkring framför Mikael, vilket gestaltas genom exemplet i bild 13b. Kameran följer
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gärningsmannens rörelser och syftar till att förmedla Mikaels oro. Bilderna med rörlig kamera är
subjektiva och gestaltar Mikaels perspektiv. Dessa bilder växlas med en bild tagen från sidan av
honom. Kameran följer alltid gärningsmannens rörelser. Eftersom kameran logiskt följer något som
sker i skådespeleriet uppfyller dessa rörelser kriterierna som beskrivs i Blain Browns teorier om
motiverade kamerarörelser. Bilden på Mikael är fast. Min tolkning är att detta ska förmedla känslan
av gärningsmannens säkra blick som en kontrast till Mikaels mer flackande blick. En bit in i
samtalet sätter sig gärningsmannen på en stol och bilden blir fast. Detta stärker mitt antagande om
att anledningen till att bilderna är fasta i den amerikanska versionen beror på att gärningsmannen
sitter.

Bild 13a Exempel på subjektiv kamera med rörelse

Bild 13b Exempel rörlig kamera med Mikael i

som förmedlar känsla av förvirring.

förgrunden.

Utdrag ur kidnappningsscenen i Män som hatar kvinnor

Utdrag ur kidnappningsscenen i Män som hatar kvinnor

Tid: 01:51:54-01:52:17

Tid: 01:52:46-01:54:35

Den svenska versionen skapar en otrygg känsla genom att inte placera gärningsmannen på en stol
och utnyttja kamerarörelserna på ett sätt som förstärker denna känsla.

4 Slutdiskussion och konklusion
I detta arbete har jag försökt att undersöka hur bilden kan användas i spelfilmer för att bidra till
berättelsen. Analysen visar att de granskade filmerna använder bilden i ett berättande syfte. Det går
att konstatera att båda filmernas kreatörer är medvetna om kompositionsregler och de använder dem
på ett tydligt sätt. Med hjälp av dessa regler får publiken hjälp att enklare följa narrativet. Ett typiskt
exempel på detta är när fotograferna i båda filmerna använder centralperspektiv för att förtydliga
det viktiga i bilden. Speciellt tydligt är detta i exemplet på bild 1a där det används för att
introducera karaktären i nästkommande scen. I asymmetriska bilder används tittutrymmet på ett sätt
som gör att bilderna upplevs som balanserade. I analysen finns ett exempel i bild 4 när filmen bryter
mot denna regel. Detta är dock medvetet gjort och visar att kompositionsreglerna kan brytas om det
tjänar ett syfte. I detta exempel förstärker avsaknaden av tittutrymmet Salanders tvekan. Det
uppsatsen har kommit fram till är att bilden dels kan användas på ett sätt som kompletterar
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historien. Några exempel på detta finns i bilderna 2a, 2b, 3a, 3b, 9a, 9b, 10a samt 10b. Där bildens
perspektiv har använts för att förstärka eller försvaga karaktärerna genom fågelperspektiv och
grodperspektiv. Det går också att konstatera att kamerans rörelser adderar energi och emotioner till
handlingen. Exempel på detta återfinns i bilderna 7b, 13a och 13b. Bilden kan också användas på ett
fristående sätt där den själv blir en del av narrativet. Ett tydligt senario där detta inträffar är bild 11a
då bilden i sig står för en viktig del av handlingen.
Inledningsvis i detta arbete ställdes frågan: Använder filmerna den rörliga bilden för att förstärka
narrativet och i så fall hur? Med stöd av litteratur och tidigare forskning går det genom denna
analys att konstatera att de granskade filmerna i stor utsträckning använder bilden på ett berättande
sätt och därmed förstärker narrativet.
Utöver denna forskningsfråga har har syftet även varit att undersöka vilka skillnader som finns i
filmernas bildspråk. Därför formulerades forskningsfrågan: Vilka skillnader finns i det visuella
bildberättandet mellan Män som hatar kvinnor och The girl with the dragon tattoo? Syftet med
denna fråga var att få en förståelse för hur olika kulturer eventuellt påverkar hur vi uppfattar och
berättar historier med bilden. Om bildkompositionen jämför mellan versionerna går det att
konstatera att båda filmerna har många liknande drag. Båda filmerna förhåller sig till den så kallade
tredelningsregeln vilket innebär att fotografen har komponerat bilden på ett sådant sätt att det mest
intressanta är placerat i linjernas skärpunkter. Exempel på detta återfinns i den amerikanska filmen i
bild 1b där fotografen placerat Salander i skärpunkten. I den svenska filmen finns ett sådant
exempel i bild 8b där fotografen har placerat skådespelarens öga i skärpunkten. Utöver
tredelningsregeln går det att konstatera att båda filmerna använder både symmetriska och
asymmetriska kompositioner. Valet av kompositionstypen påverkas på många sätt av narrativet. I de
fyra mötena med överförmyndaren använder filmerna olika metoder för att framställa karaktärerna.
I den amerikanska versionen av framför allt möte två och tre avbildas Salander ur ett
fågelperspektiv. Den svenska filmen avbildar aldrig Salander ur ett fågelperspektiv. Detta gäller
hela den svenska filmen som också ger Salander en viktigare del av narrativet. I den amerikanska
filmen tar den manliga huvudrollen Mikael Blomqvist en del av Salanders fokus. Att den kvinnliga
huvudrollen får en större betydelse och framställs som starkare kan bero på att den svenska
filmkulturen är mer jämställd än den amerikanska. Tidigare i uppsatsen nämns svenska
filminstitutets satsning ”På väg mot en jämställd filmproduktion” som handlar om att både skapa en
jämställd arbetsplats och att detta även ska spegla sig i filmernas innehåll.
Båda filmerna använder på det stora hela bildutsnitten i enighet med Mercados teorier. Filmerna
använder närbilder för att förtydliga detaljer eller känslor. De använder Miljö och helbilder för att
25

etablera en miljö i en scen. Analysen visar också att en miljöbild inte nödvändigtvis behöver
redovisa stora delar av miljön för att fungera. Generellt tenderar den amerikanska filmen att gå lite
närmare i sina närbilder än den svenska. Jag upplever att det resulterar i att bildens syfte blir
tydligare och mer sällan kräver ytterligare förklaring visuellt eller audiellt. Scenerna som användes
för att analysera kamerarörelser skiljer sig åt berättarmässigt vilket resulterar i att kamerarörelserna
används oftare i den svenska filmen. Dock används kamerans rörelser i liknande syften i båda
filmerna som till exempel att förstärka känslor, skapa rytm och följa intressanta händelser i bild.
Kidnappningsscenen i den amerikanska versionen förlitar sig till större del på att karaktären skapar
ett obehag. Den svenska filmen utnyttjar bilden på ett betydligt mer effektivt sätt vilket gör att den
hjälper till att förstärka den obehagliga känslan. Dessa olika val kan bero på många olika faktorer.
Till exempel fotografernas tidigare erfarenhet av kamerarörelser eller regissörens vision av
skådespeleriet. Det kan också bero på rollinnehavarna. Peter Haber spelar i denna film antagonisten
vilket bryter mot hur vi är vana att se honom. Haber är till exempel protagonist i många Beckfilmer
vilket har lett till att svenska publiken är van att betrakta honom som en god karaktär. För att göra
scenen mer obehaglig har därför kamerarörelser använts för att förstärka denna känsla. Sett till
helheten av filmerna går det också konstatera att kamerarörelser är en välanvänd metod, vilket även
Barry Salt påpekar i sin studie i boken Film style and technology.
Att den filmerna är adaptioner av Stig Larsons roman är en metod som har nämnts av David
Bordwell i denna uppsats. Denna metod var populär under 1970-talets blockbusters. Det visar att
den svenska filmkulturen har inspirerats av detta i produktionen av många kriminalfilmer eftersom
de enligt Larsson och Marklund ofta baseras på populära böcker.
Innan jag påbörjade detta arbete hade jag ett antagande att bildspråket skulle ha en mer påtaglig
skillnad. Resultatet av analysen av dessa tre berättarkomponenter visar att reglerna tillämpas på
samma sätt i båda filmerna. Hur dessa metoder används påverkas ibland av hur situationen ser ut
och hur filmskaparna valt att berätta scenen men det finns också en kulturell skillnad mellan
filmerna. En mer jämställd filmkultur och hur vi känner en skådespelare är avgörande faktorer för
hur filmen berättas.
Eftersom denna undersökning endast baserar sig på två filmer så skapas förutsättningar för vidare
analyser i ämnet. I dessa analyser finns det till exempel möjlighet att undersöka om bildspråket i
svensk och amerikansk filmkultur alltid varit likartade eller om detta har förändrats över tid.
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5 Sammanfattning
Bildspråket förhåller sig, likt vilket språk som helst till regler. Dessa regler kallas
berättarkomponenter och används för att publiken enklare ska förstå berättelsen. I detta arbete
undersöks hur filmer använder bildkompositioner, bildutsnitt och kamerarörelser för att förstärka
och komplettera spelfilmers narrativ. Resultatet av analysen visar att bilden har stor betydelse för
berättandet och kan påverka hur vi uppfattar hela filmens handling. Bildens berättarkomponenter
påverkar hur vi uppfattar karaktärer, hur vi upplever tempo och rytm, vad som är viktigt och mycket
mer. Bildkomposition handlar till exempel om form, storlek, tyngd och avstånd mellan objekt.
Viktiga delar av en bildkomposition är symmetri, djup och perspektiv. Symmetri handlar om i
vilken del av bilden subjekten placeras för att skapa en symmetrisk eller asymmetrisk komposition.
En bioduk eller en tv-ruta är tvådimensionell. För att återskapa den verklighet vi lever i används
olika metoder för att skapa djup i bilden. Detta görs bland annat genom att skapa plan i form av
förgrund, mellangrund och bakgrund. En vanlig metod är att delvis täcka över ett objekt eller
karaktär. Detta gör att vi uppfattad detta som längre bort. Perspektiv handlar om hur kameran är
placerad i förhållande till subjektet och påverkar publikens relation till denna. Bildutsnitt handlar
om hur stor del av filmrummet som redovisas i bild. Bildutsnitt har på förhand bestämda namn.
Några av de vanligaste bildutsnitten är helbilder, halvbilder och närbilder. Dessa bildutsnitt har
olika narrativa egenskaper. En närbild används till exempel för att redovisa något som är extra
viktigt för handlingen. En helbild redovisar ofta karaktärers förhållande till varandra eller etablerar
miljön i scenen. Kamerarörelser används vanligen för att följa något som händer i bild. De kan
också användas för att addera tempo, rytm och känslor. Dessa typer av kamerarörelser kallas för
motiverade kamerarörelser. För att kunna undersöka hur filmer använder bildens
berättarkomponenter har filmanalyser genomförts där de tre nämnda komponenterna har studetats. I
denna filmanalys har två filmer som är baserade på Stig Larssons roman studerats. Filmerna är den
svenska filmen Män som hatar kvinnor och den amerikanska filmen The girl with the dragon tattoo.
I analysen av filmerna bildspråket jämförts för att se om de olika filmkulturerna använder olika
bildspråk. Resultaten av analysen visar att båda filmerna har ett bildspråk som påminner mycket om
varandra. Det som påverkar hur berättarkomponenterna används handlar mer om hur historien har
valt att berättas. Men det finns också en kulturell skillnad mellan filmerna. En mer jämställd
filmkultur och hur publiken är vana att se en skådespelare är avgörande faktorer för hur filmen
berättas.
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