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Sammanfattning 

Under detta projekt har en fotograf och en illustratör haft syftet att undersöka om en 

stillbild kan representera en större helhet, i detta fall en film. Genom att analysera fem 

filmer, utifrån visuella kommunikationsteorier, semiotik och färgsymbolik, skapades 

tio stillbilder. Dessa bilder består inte enbart av symboler, utan ska också 

kommunicera den övergripande känslan och färgtonen i filmen.  

Dessa stillbilder har sedan testats på sex intervjupersoner, som alla, utom en, är 

yrkesverksamma inom någon form av visuell kommunikation. Två konstvetare har 

analyserat bilderna, en art director och en copywriter har granskat bildernas 

kommunikationsförmåga och även en Grafisk Designstudent har tolkat bilderna 

utifrån sin utbildning. I intervjun har också en filmintresserad student på Linköpings 

Universitet ingått.  

Intervjuerna visade att inte alla stillbilder kunde kommunicera en film. De olika 

filmerna var mer eller mindre visuellt karaktäristiska. En film som inte har ett 

särskiljande visuellt uttryck, utan fokuserar mer på ickevisuella element, som dialoger 

och budskap, är svårare att återge i en stillbild. Likaså är filmgenrerna olika svåra att 

kommunicera med en stillbild, beroende på hur mycket fokus som ligger vid de 

synliga elementen.  

Abstract 
During this project a photographer and an illustrator have explored if a single image 

can communicate a bigger whole, in this case a movie. By analysing five motion 

pictures with visual communication theories, semiotics and colour symbolism as 

tools, ten images was created. These images do not only consist of symbols, but also 

communicate the overall feeling and colour scheme of the movie. 

 

These images have been tested in interviews with six individuals, who, except for one, 

all work with some kind of visual communication. They have studied the 

communication skills of the images from their own experiences.  
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The result of the interviews showed that all images could not communicate a movie. 

One reason for this was that only a few of the interview persons had seen two of the 

selected movies. Also, the movies selected for this project, all put more or less focus 

on the visual expression of the film. This made them unequally difficult to condensate 

into one single image.  
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning 

Arbetet har till syfte att utforska explorativt hur kommunikation i bild fungerar med 

hjälp av semiotik och färglära. Denna rapport ska utreda om en stillbild kan 

representera en större helhet, i detta fall en film. Rapporten ska också behandla 

huruvida mottagaren kan relatera dessa bilder till filmerna.  

 

Tolkningar och omtolkningar är subjektiva fenomen, kan utomstående 

betraktare förstå och känna igen de förtätningsbilder vi skapat? 

 Hur kan enskilda bildelement representera en film? 

 Är det möjligt för en betraktare att känna igen en film eller filmgenre 

genom utvalda element i en stillbild? 

 Fungerar fotografi och illustrationer på olika sätt som förmedlare av 

bildbudskap? 

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

I dagens samhälle överöses människan med visuella intryck. Allt från naturliga 

objekt, som stenar och moln, till artificiella ting, som reklampelare och blinkande 

datorskärmar. I detta projekt kommer det att undersökas hur människan i det 

västerländska samhället tolkar och berättar genom film och stillbild.  

 

För att få en grundläggande förståelse för hur filmer och andra visuella ting fungerar i 

vardagen, inleds projektet med en studie av semiotik, visuell kommunikation och 

filmanalys.  

1.2.1 Semiotik 

Det finns tecken överallt, exempelvis är bokstäver tecken för olika ljud, likaså är 

vägskyltar tecken. Ett tecken står alltid för något utanför sig självt, alltså betecknar 

det något och detta är då det betecknade. A är tecknet medan ljudet ”aaaa” är det 

betecknade. För att kunna tolka ett tecken måste man kunna avläsa koden. 

Tillexempel för att veta att tecknet A utläses ”aaa” måste man kunna det latinska 
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alfabetet. Dessa koder är oftast kulturellt betingade, men det finns även internationella 

koder. (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 9-10) 

 

Charles Pierce (1839 – 1914), en amerikansk filosof och semiotiker, delar in tecknen i 

tre kategorier; symboler, ikoner och index. 

 

Symboler är tecken som kommunicerar genom kulturellt eller socialt fastställda 

betydelser. Exempel på en symbol är korset, som kan symbolisera Jesus och 

kristendomen. 

 

Ikoner kommunicerar genom likhet, det avbildar det avbildade, exempelvis är 

fotografier ikoner.  

 

Index kommunicerar genom logiska sammanhang. Till exempel är rök ett index 

för eld (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 22). 

 

Tecknets utseende, hur det är uppbyggt, vad betraktaren ser, är denotativt. Innebörden 

av tecknet, det som tecknet associerar till, är konnotativt. Konnotationen är kulturellt 

betingad och därför kan tecken inte tolkas eller förstås av människor utanför den 

kulturen (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 28). 

 

Ett exempel på tecken som finns i vardagen är cigaretter. Cigaretter konnoterar 

sexualitet och farlighet på grund av sin historia. Cigaretten har, sedan dess uppkomst, 

fungerat som nöje och som en förbjuden frukt (Danesi, 2008, s. 3).  

 

Metonymi och metafor är ytterligare två viktiga begrepp inom semiotiken. Dessa två 

begrepp liknas ofta vid varandra, men fungerar på två skilda sätt.  

 

Metaforen beskriver Gert Z Nordström (2003, s. 81) som sambandet mellan 

”sakled”, det som betecknas, och ”bildled”, det som betecknar. Exempelvis kan 

en gata beskrivas som en ”flaskhals”, som mottagaren tolkar som att gatan 

tidigare har varit bred, men har nu blivit smalare och kan därför liknas vid en 

flaskhals. Andra metaforer är exempelvis en person som går med ”snigelfart”, 
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med detta menas att denne går långsamt. Ett annat exempel kan vara en person 

som har ”getingmidja”, har smal midja med runda höfter. Alltså är personens 

smala midja ”sakled” och uttrycket ”getingmidja” ”bildled”. Metaforen arbetar 

alltså genom liknelse mellan bild och sak, men bör inte tolkas bokstavligt. 

 

Metonymier är tecken, som istället för att likna det betecknade, är en del av det 

eller något nära det. Ett exempel som Gert Z Nordström (2003, s. 83) använder 

är porträttet. Ett porträtt låter ansiktet representera en hel person, vilket är helt 

naturligt för de flesta. Ingen ifrågasätter att huvudet avlägsnats från kroppen i 

avbildningen, och det är heller inte så att personen på porträttet blir icke-

igenkännbar.  

 

En person som kallas ”foten” kan exempelvis tolkas på olika sätt. Personen har 

antingen ansiktsdrag som liknar en fot till utseendet, eller är en personalchef som 

avskedat många anställda och kallas därför ”foten”. Den första tolkningen bygger på 

likhet, vilket gör att ”foten” är en metafor, medan den andra tolkningen bygger på 

närhet till uttrycket ”ge någon foten” (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 36).  

 

1.2.2 Visuell kommunikation 
Allt visuellt omkring oss, som förmedlar något, är visuell kommunikation. Det kan 

vara allt från ett fotografi till en film. Eftersom den västerländska människan överöses 

med visuell kommunikation varje dag, i form av både tryckt reklam och tv-reklam, för 

att inte tala om Internet och banners, måste hjärnan filtrera informationen. Vi 

uppmärksammar därför ovanliga, nyskapande och slagkraftiga kombinationer av text 

och bild. Det som intresserar hjärnan mest är kontrastrika former och färger, gärna 

med inslag av rörelse (Bergström, 2004a, s. 109) 

 

All visuell kommunikation, bokstaven, texten, logotypen, tidningen eller tv-kanalen, 

har ett ”inre och ett yttre liv” (Bergström, 2004a, s. 110) Kommunikationen påverkas 

av platsen och tidpunkten då kommunikationen sker och av vilket medium som 

används. Det ”inre livet” är budskapet och det ”yttre livet” är det sammanhang det 

uppträder i, kontexten. Kommunikationen eller meddelandet kan antingen smälta in 
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eller sticka ut i sin kontext för att skapa uppmärksamhet och för att nå fram till 

målgruppen. Kontexten har en stor inverkan på kommunikationen. Till exempel kan 

en schampoflaska vara ett konstverk på ett museum, medan den hemma i duschen 

bara är en produkt som gör rent håret. 

  

Bergström (2004a, s. 159) delar in bilden i tre element, ”konstruktionen”, 

”funktionen” och ”cirkulationen”. ”Konstruktionen” är hur bilden är uppbyggd, vilken 

teknik som används. Det kan vara målning, fotografi, teckning eller film. 

”Funktionen” är till vilket syfte bilden används, konst, nyhetsförmedling eller reklam. 

Till sist är ”cirkulationen” hur mottagaren möter bilden i olika medier, som tavla, i en 

tidning, på tv eller på webben.  

 

Det bildskaparen vill kommunicera genom bilden kallar Bergström (2004a, s. 159) för 

”intentionsperspektivet”. Det innefattar bildens mål, budskap och kontext. Mottagaren 

ser sedan bilden utifrån ”receptionsperspektivet”, vilket innefattar mottagarens 

perception, upplevelse och tolkning av bilden.  

 

Bilder kan ha olika format, det vill säga storlek och form. Det finns liggande, stående 

och kvadratiskt format, som alla ger olika intryck. Det liggande öppnar upp bilden för 

mottagaren och ger en lugnande känsla, mottagaren följer bilden naturligt från vänster 

till höger. Det stående formatet däremot, ger dynamik och rörelse eftersom 

mottagarens ögon sicksackar uppifrån, ner över bilden. Det kvadratiska formatet är 

slutet, alla sidor är lika stora. Detta format är statiskt och ger ingen känsla av 

spänning. Det uppstår ingen energi mellan den lodräta och den vågräta linjen, vilket 

känns fulländat och oföränderligt. Gyllene snittet är det säkraste formatet att använda, 

enligt Bergström (2004a, s. 183). En förenklad version av Gyllene snittet är ”the rule 

of thirds” som vanligtvis är ett format på åtta centimeters höjd och 13 centimeters 

bredd (Bergström, 2004a, s. 186). Med hjälp av två eller fyra streck, som delar in 

bilden i tre respektive nio fyrkantiga rutor, markeras var i bilden viktiga föremål bör 

placeras.  De viktigaste elementen i bilden brukar placeras i kryssen som bildas i 

rutsystemet. En naturbild på vatten och hav kan i till exempel ett stående format 

fördelas i två tredjedelar himmel och en tredjedel hav. Det kan också fördelas tvärt 

om, beroende på vad bilden ska kommunicera. 
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Om ett specifikt element ska vara startpunkten i bilden bör det vara kraftfullt och 

dominant i jämförelse med de andra elementen så att mottagarens ögon snabbt dras 

till detta element (Bo Bergström, 2004a, s. 186). För att framhäva element kan 

exempelvis kontraster som stort/litet, rakt/böjt, nära/fjärran eller mörkt/ljust användas 

(Bergström, 2004a, s. 188). 

 

Det finns fyra saker som är viktiga vid skapandet av en bild enligt Bergström (2004a, 

s. 159). Först och främst bör bildens budskap fastställas, det som ska förmedlas. 

Sedan identifieras målet med bilden, om den exempelvis ska underhålla, övertyga, 

sälja, informera eller illustrera. Sedan bör mottagaren specificeras. Det är också 

viktigt att tänka på mediet som bilden ska återges i, till exempel tidning, TV, affisch 

eller webb.  

 

Mellan sändaren av budskapet och mottagaren finns en ”budbärare”, menar 

Bergström (2004a, s. 41). Denna budbärare kan vara en yrkesperson som till exempel 

art director eller creative director på en reklambyrå, redigerare på en tidning eller 

formgivare på ett designföretag. 

 

Bergström (2004a, s. 41) delar in reklam i tre U:n; ”Ursprunget”, ”Upplevelsen” och 

”Underhållningen”. ”Ursprunget” är just ursprunget till dagens reklam, vilket var 

tidiga snabba och enkla annonser, som visade en lösning på ett problem. Denna sorts 

reklam kunde vara dramatisk och känslosam, men oftast, som den är än idag, effektiv. 

”Upplevelsen” är hur reklamare riktar in sig på konsumenternas upplevelser av 

företagen bakom varorna och tjänsterna. Under de senaste åren har reklamen 

utvecklats till att bli ”underhållande”. Enligt Bergström (2004a, s. 41) blir det snart 

svårt att skilja reklam från underhållning. Målgruppen för denna sorts reklam är alltså 

de som inte är kritiska till reklam så länge den är underhållande.  

 

Reklam förekommer överallt, i tidningen, på TV, på webben, på bussen, i 

tunnelbanan, på ställen där vi inte lägger mer tid än ett ögonblick på en bild om den 

inte attraherar oss. Reklam bör därför ha korta och koncentrerade budskap, och 

presentera budskapet på ett tydligt och slagkraftigt sätt för att utmärka sig bland all 
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annan reklam. Eftersom en reklamaffisch ofta avläses på långt avstånd, när 

mottagaren går eller åker förbi den, får det inte ta lång tid att uppfatta budskapet 

(Waern, Petterson & Svensson, 2004, s. 125).  

 

All reklam har ett budskap, något mer än enbart produkten den ska sälja. De säljer 

något mer än bara produkter, så som en livsstil, en dröm eller en värdering. 

Exempelvis lockar researrangörer med bilder på glittrande vatten eller exotiska 

miljöer. Budskapet här är att produkten, resorna de säljer, för oss till platser som är 

helt annorlunda och bättre än hemma (Waern, Petterson & Svensson, 2004, s. 130). 

 

1.2.3 Två tekniker; fotografi och illustration  

I dagspress används fotografier för att avbilda, men också för att ge en djupare 

förståelse för nyheten i fråga. Den journalistiska bilden tar ingen ställning till det 

avbildade. Dock blir det allt vanligare med arrangerade bilder i tidningar. Exemplen 

som Bergström (2004b, s. 118) tar upp är bankmannen som strör pengar omkring sig 

och den mörkhyade kvinnan som badar i mjölk. Dessa bilder ska illustrera och 

framhäva konflikten som behandlas i artikeln (Bergström, 2004b, s. 117). I magasin 

och dagspress är det heller inte ovanligt med prosabilder (Bergström, 2004b, s. 59). 

Det är bilder som berättar en historia, exempelvis ett bildreportage.  

 

Även i reklam har fotografin en stor roll. Här används ofta poesibilder (Bergström, 

2004b, s. 61), som är arrangerade för att kommunicera en viss känsla och föreställer 

ibland inte någonting konkret. Fokus ligger enbart på känslan och det konstnärliga. I 

reklam används också produktbilder, som enbart ska avbilda produkten, men även 

dessa är väl arrangerade för att visa produkten från dess bästa sida.  

 

Faktabilder är den mest objektiva fotografiska bilden och ett exempel är 

sjukhusfotografen som avbildar en patients skador efter en olycka (Bergström, 2004b, 

s. 61). Dessa bilder får inte arrangeras eller redigeras.  

 

Enligt Nationalencyklopedin är en illustration en ”bild som beledsagar och belyser en 

text” (2009-05-07), men idag kan illustrationer se ut på många olika sätt och användas 
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i vitt skilda sammanhang. De finns ofta i böcker och andra publikationer, men också 

på vykort eller presentpapper. Det kan vara allt från en informationsgrafik i en manual 

till ett eget konstverk (Bergström, 2004a, s. 46). I exempelvis dagstidningar används 

ofta nyhetsgrafik för att ge läsaren en snabb överblick över ett händelseförlopp 

(Bergström, Lundgren & Flessa, 2002, s. 112).  

 

Det finns också vetenskapsillustrationer, som till exempel kan avbilda 

människokroppens tarmsystem eller skalets uppbyggnad hos en insekt. Dessa bilder 

används i medicinska och vetenskapliga publikationer och i studiesyfte (Camenson, 

1999, s. 11). Till dessa typer av bilder passar illustrationer bättre än fotografier då 

illustratören kan framhäva vissa viktiga delar och skala bort detaljer som är mindre 

viktiga.  

 

Fotografier och illustrationer används i olika sammanhang eftersom de har 

särskiljande kvaliteter och funktioner. Illustrationer finns oftast i samband med texter, 

och fungerar som en förstärkning av texten. Exempelvis i böcker och i tidningar ska 

illustrationer tydliggöra det texten beskriver. Men i tidskrifter är redaktören medveten 

om att läsaren avläser fotografier som ”sanningar”, då de antas vara en avbildning av 

det som beskrivs i texten. Idag kan dock fotografen eller redaktören manipulera 

bilderna, vilket bör göra läsaren mer kritisk till fotografier. Ofta används illustrationer 

i tidskrifter för att skapa abstrakta associationer hos läsaren och skapa en stämning i 

tidningen, mer än att avbilda något. I dessa fall uttrycker illustrationer inte ett lika 

tydligt budskap som fotografier (Zappaterra, 2007, s. 67). 
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1.2.4 Färg 

Internationellt finns det oändligt många tolkningar av färgernas betydelse. I Kina är 

vitt sorgens färg, medan den i västvärlden står för oskuld och renhet. Likaså anses 

svart vara den vackraste färgen i vissa delar av Indien, medan den i Europa 

symboliserar sorg och ondska (Ahnlund, 1986, s. 18). 

 

Färgernas symboliska värde är något som funnits sedan människan först började 

använda färg. Man har funnit 15 – 20 000 år gamla grottmålningar i Pyrenéeområdet 

där man använt färg. Färgerna som användes på den tiden var de som fanns i naturen, 

gult, rött, brunt och svart. Färgen användes redan då inte bara för att göra saker 

vackra, utan som visuell information (Ahnlund, 1986, s. 15).  

 

För att människan ska kunna klara sig i naturen bör hon förstå de färgsignaler som 

finns. Om himlen är grå kan det komma regn, frukters färger berättar om de är giftiga 

och likaså talar insekters och andra djurs färger om att de är farliga. Dessa färger 

väcker också känslor hos djuren (Hård, Küller, Sivik & Svedmyr, 1995, s. 35) 

 

De färger som inte finns i naturen eller som inte har en betydelse i naturen har fått 

sina symboliska värden genom inlärning. Människan har, som nämnts, använt färger 

som visuell kommunikation sedan länge, och färgernas symboliska värden får 

människan lära sig under sin uppväxt. Betydelsen av dessa färger skiljer sig mellan 

olika kulturer.  

 

Det finns självklart även meningsskiljaktigheter mellan individer inom samma kultur 

angående färgers betydelse, men generellt sätt kan man utgå från att alla människor 

inom samma kultur uppfattar och tolkar färger på samma eller snarlika sätt. 

Människors ögon uppfattar färger något olika från varandra, men i grund och botten 

ser alla färger på samma sätt. Hela samhället bygger på att alla människor ser svart 

som svart och vitt som vitt. Det är också givet att rött betyder stopp eller upptaget, 

medan grönt betyder kör eller ledigt beroende på sammanhang (Hård, Küller, Sivik & 

Svedmyr, 1995, s. 35).  
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I en undersökning, som utfördes 1969 av psykologen J. Hogg (Hård, Küller, Sivik & 

Svedmyr, 1995, s. 37), testades hur färgen i ett rum påverkade känslan av värme eller 

kyla. Testet visade att färgtoner i rött, gult och orange gav en känsla av värme, medan 

toner i blått och grönt gav en känsla av kyla. Detta resultat bekräftades senare av ett 

nytt experiment av J. Hogg 1979 och ett flertal studier som följde utförda av andra 

forskare. Anledningen till att rött, gult och orange inger en känsla av värme antas bero 

på att elden och solen har dessa färgtoner samtidigt som de även utstrålar värme.  

 

Vad färger betyder påverkas av deras kontext, det vill säga vilken kultur och vilket 

sammanhang färgen finns i. Färger syns oftast i kombination med andra färger och 

sitter oftast på objekt, vilket kan ha inverkan på deras betydelse. Här nedan listas de 

vanligast förekommande färger och deras symboliska betydelser utifrån den 

västerländska kulturen.  

 

Vit – kan enligt vissa tolkningar stå för oskuld och renhet (Bergström, Lundgren 

& Flessa, 2002, s 197). Det kan också representera tomhet, som avsaknaden av 

färg (Svenska Wikipedia, 2009-05-10). Vitt associeras med fred och lugn 

(Zelanski & Pat Fisher, 2006, s. 41) 

 

Svart – representerar ofta sorg (Bergström, Lundgren & Flessa, 2002, s. 197), 

död, ondska, och mysterier, men även auktoritet, elegans, formalitet beroende 

på sammanhang. Även svart används som symbol för tomhet, avsaknad av färg, 

det okända, som inger en känsla av rädsla. Denna färg har ofta en negativ 

innebörd såsom ”svarta döden” och ”svart humor” (Svenska Wikipedia, 2009-

05-10).  

 

Röd – är en färg som står för vitt skilda saker beroende på sammanhanget. Rött 

kan stå för passion, kärlek (Bergström, Lundgren & Flessa, 2002, s. 197) och 

energi, men också för uppror, aggression och krig. Den röda färgen är också 

starkt förknippad med politik och radiklism (Nationalencyklopedin, 2009-05-

10). Rött är en färg som ger känslan av värme (Bergström, Lundgren & Flessa, 

2002, s 197). Den associeras också med födelse och ett levnadsglatt liv 

(Zelanski & Pat Fisher, 2006, s. 41). 
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Grön – står för bland annat tillväxt och fertilitet och är den färg som är främst 

förknippad med naturen. Grönt brukar också symboliserar stabilitet och 

uthållighet. I talspråk antyder ”grönt” oerfarenhet (Svenska Wikipedia, 2009-

05-10). Grönt sägs vara passivt, rofyllt och representera den fullkomliga 

jämvikten, den sägs också vara livets och ungdomens färg (Bergström, 

Lundgren & Flessa, 2002, s. 196-197). Vid kirurgiska ingrepp bär både patienter 

och operationspersonal skogsgröna dräkter, just för att grönt ger en lugnande 

känsla och de vita dräkterna, som användes förr, gav starka kontraster som 

irriterade ögonen (Rydberg, 1991, s. 47) 

 

Gul – kan betyda glädje och munterhet, men i västvärlden kan det också stå för 

falskhet, då Judas ofta bär denna färg i gamla målningar. Gul sägs vara 

solskenens färg och förknippas därför med energi och upplysning. Gult är den 

gröna färgens motsats vad gäller stabilitet. Denna färg är spontan och instabil 

(Svenska Wikipedia, 2009-05-10). Gult eller gulgrönt kan inge känsla av yrsel 

och åksjuka, speciellt då de tidigare använts i flygplan. Har någon flygskräck 

kan dessa färger förstärka detta, därför använder inga av de större flygbolagen 

gult eller gulgrönt i sin inredning längre (Rydberg, 1991, s. 47). 

 

Blå – symboliserar ideligen tillit och förtroende, vilket gör att den ofta används 

av exempelvis politiker på deras kläder vid offentliga framträdanden. Blått 

symboliserar även intelligens och lojalitet (Svenska Wikipedia, 2009-05-10). 

Blått är också förknippat med politik och är den färg som drar sig undan i en 

bild, ger ett djup i bilden. Som tidigare nämnt ger den även känslan av kyla 

(Bergström, Lundgren & Flessa, 2002, s. 196-197). 

 

Rosa – härstammar från den röda färgen och symboliserar, även den, kärlek. 

Den rosa färgen är dock inte lika energirik och passionerad som den röda och 

står därför även för ömhet (Svenska Wikipedia, 2009-05-10).   
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Lila/Purpur – i forna Romarriket användes purpur enbart av högt uppsatta 

män, eftersom färgen tillverkades av en o vanlig snäcka från Medelhavet. 

Fortfarande anses purpur symbolisera lyx (Rydberg, 1991, s. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Detta är en sammanställning av färgernas betydelse utifrån de olika källor som använts. 
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1.3 Metod  

1.3.1 Projektmodell  

Eftersom detta projekt består av flera olika moment, har Vattenfallsmodellen (Bell, 

2000, s. 25) valts som projektmodell. Modellen innehåller flera steg och varje steg i 

projektet ska vara färdigt innan nästa påbörjas. Modellen passar bra till exempelvis 

utveckling av datasystem eller liknande, men inför detta projekt har modellen 

modifierats något. Stegen kan tolkas på flera sätt för att kunna passa in på olika slags 

projekt.  

 

Stegen är följande: 

 

 Förstudie / behovsprövning 

 Kravspecifikation / funktionell specifikation 

 Designspecifikation 

 Implementation 

 Test 

 Integration / leverans 

 Drift och underhåll 

 

Eftersom vi inte har en kund att leverera bilderna till kommer detta projekt inte att 

sträcka sig längre än till teststeget. De sista två stegen kan därför tas bort. För detta 

projekt kommer stegen att se ut på följande sätt: 

 

1. Förstudie – Teoretiska utgångspunkter, som behandlar semiotik, visuell 

kommunikation, färgsymbolik och teori om filmanalys 

2. Kravspecifikation – Analys av filmer  

3. Implemenation  - Förtätning från film till stillbilder  

4. Test – Intervjuer med yrkesverksamma inom området visuell kommunikation. 
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Förstudie 

Förstudien består av semiotik, visuell kommunikation, färgsymbolik samt filmanalys. 

Arbetet bygger på dessa fyra pelare och är viktiga för bildskaparen att ha kunskap om. 

Källorna som används är främst böcker och Internetkällor. Syftet är att få en djupare 

förståelse för de ovannämnda ämnen och en god grund för resterande delar av 

projektet.  

 

Kravspecifikation 

Under detta steg i arbetet kommer de utvalda fem filmerna att analyseras utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna.  

 

Implementation 

Under denna tid skapas förtätningsbilderna utifrån resultatet av filmanalyserna. 

Arbetsprocessen dokumenteras i designdagböcker. 

 

Tester 

Testerna består av intervjuer med sex personer, som alla, utom en, på något sätt 

arbetar med visuell kommunikation. Testpersonerna är Carina Milde, Intendent på 

EWK museet i Norrköping, Bengt Lärkner, Docent i konstvetenskap på Linköpings 

Universitet och Thore Berggren, projektledare/copywriter, samt Mikael Andersson, 

art director på reklambyrån Jerhammar & Co i Norrköping. Det ingår även två 

studenter i testet, Gustav Johansson, student i Grafisk Design och Kommunikation på 

Linköpings Tekniska Högskola och Mats Olsen, student och filmintresserad, 

Linköpings Tekniska Högskola.  

 

Thore Berggren och Mikael Andersson kommer att intervjuas samtidigt för att se om 

det kan ge en djupare diskussion kring bilderna. 

 

Eftersom det finns oändligt många filmer har valmöjligheten för testpersonerna 

begränsats genom en lista över tio filmer. Förutom de filmer som behandlas i detta 

projekt, ingår fem andra filmer av samma genrer i denna lista. Det står även en kort 

sammanfattning av filmerna, vilket är den text som står på baksidan av  

DVD-omslagen (se bilaga 1). Denna lista skickas ut till testpersonerna ett par dagar i 

förväg tillsammans med stillbilderna. Detta för att ge dem möjligheten att förbereda 
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sig inför intervjun. De får även tid under intervjutillfället att läsa igenom listan med 

sammanfattningarna.  

 

Under intervju tillfället får testpersonerna se varje bild var och en för sig och försöka 

para ihop den med någon film i listan. Ordningen för bilderna är slumpmässig men 

samma för alla intervjupersoner. De frågor som vi ställer är: 

 

1. Finns det något element som du tycker saknas i bilden, och som skulle göra 

den tydligare för dig?  

2. Nu när du vet vilken film det är, tänker du annorlunda kring bilden?  

 

Efter att ha diskuterat kring dessa tre frågor på alla tio stillbilder, fick testpersonen se 

alla bilderna en gång till. Denna gång fick han/hon veta vilken film bilden var en 

förtätning av. Under denna omgång ställdes följande frågor: 

 

3. Finns det något element som du tycker saknas i bilden, och som skulle göra 

den tydligare för dig?  

4.  Nu när du vet vilken film det är, tänker du annorlunda kring bilden?  

 

Intervjupersonerna fick också reda på att en och samma film kan förekomma i fler 

bilder. Alla intervjuer spelades in för att sedan transkriberas och under intervjuerna 

turades vi om att anteckna och ställa frågor.   

 

Resultatet av intervjuerna kommer att ligga som grund för rapportens slutsats. 

Intervjuerna kommer att analyseras på dess manifesta innehåll, alltså vad 

intervjupersonerna säger. Ingen tolkning av eventuella underliggande meningar 
kommer att göras (Graneheim & Lundman, 2003, s. 106). Vi kommer att göra en 

sammanfattning av alla intervjuer för att ge en mer överskådlig jämförelse mellan 

intervjupersonerna. Alla citat som används är tagna från transkriberingarna. 

 

1.3.2 Filmanalys  
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En film består av många olika element och hur dessa element samverkar skapar den 

övergripande känslan i filmen. De flesta filmer har ett budskap, det är det centrala i 

filmen. Budskapet tillsammans med manuset bestämmer hur alla andra element i 

filmen kommer att se ut. Det kan vara så att filmen fokuserar främst på berättelsen, 

detta är vanlig i exempelvis äventyrsfilmer eller deckare då tittaren måste kunna följa 

händelserna. Filmen kan också fokusera på exempelvis en eller flera karaktärer eller 

på den visuella stilen. De flesta filmer med en djupare mening fokuserar dock på 

budskapet. Det kan till exempel vara ett moraliskt uttalande eller sociala problem 

(Boggs & Petrie, 1999, s. 20). 

 

Det andra stora filmelementet, efter budskapet, är själva handlingen. För att 

handlingen ska vara intressant för tittaren måste den, enligt Boggs och Petrie (1999, s. 

33), vara övertygande. Filmskaparen kan då använda följande metoder för att skapa 

illusionen av en sann berättelse:  

1. Externt observerbara sanningar: Hur saker är – filmer om hur livet är, 

eller skulle kunna vara, exempelvis händelser som sker dagligen, så som 

tragedier eller olyckor. Dessa filmer är ofta draman. 

2. Människans inre sanningar: Hur saker borde vara – filmer som verkar 

sanningsenliga för att människan vill att de ska vara det. Dessa filmer kan 

behandla utopiska värderingar, som exempelvis att de goda vinner och de onda 

straffas. 

3. Konstnärlig utformning av sanningen: Hur saker aldrig varit och aldrig 

kommer att bli – fantasyfilmer, som utspelar sig på fiktiva platser med fiktiva 

regler och sanningar, exempelvis Batman eller Sagan om Ringen.  

De resterande elementen som påverkar en film är dramatisk struktur, symbolism, 

karaktärer, konflikter, tid och plats där filmen utspelar sig, titel, ironi, redigering, ljud 

och musik, dialog och stil. 

 

När filmskaparen formar en karaktär tar han till olika knep för att göra karaktären 

trovärdig och intressant. För att tittaren ska förstå karaktären, måste den ha 

karaktäristiska drag som bör framgå genom dess utseende och beteende. 

Karaktärisering kan ske genom användning av olika verktyg. Exempelvis kan 
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karaktärens personlighet framhävas genom dennes framträdande. Detta kräver att 

skådespelaren har rätt utseende, kroppsspråk och röst för rollen, annars kommer 

karaktären inte att bli trovärdig. Tittaren får första intrycket av karaktären genom 

utseendet och därför är just detta ett viktigt verktyg. Karaktärisering kan även ske 

genom dialog, alltså vad som sägs, men framför allt hur det sägs.  

 

Det som avslöjar en karaktärs personlighet mest är dock dennes handlingar, men även 

karaktärens relationer till andra karaktärer avslöjar vad denne är för person. En annan 

teknik som ofta används för karaktärisering är att arbeta med kontraster. Karaktären 

har då en rak motsats, hjälten och boven är ett exempel på kontrastkaraktärer. Det är 

heller inte ovanligt att karaktären framhävs genom ett ledmotiv, exempelvis en fras 

eller idé som blir karaktärens ”varumärke” (Boggs & Petrie, 1999, s. 49). 

 

Det första steget i att analysera en film är att identifiera budskapet. Det kan vara bra 

att se filmen mer än en gång och sedan diskutera med någon annan för att kunna 

komma fram till vad filmen egentligen vill kommunicera. 

 

Det andra steget är att analysera alla andra element i filmen, och hur dessa relaterar 

och bidrar till helheten. Det är svårt att analysera varje element separat eftersom alla 

element påverkas av varandra, detta är också viktigt att ha i åtanke när filmen 

analyseras.  

 

Det tredje steget är att bedöma filmens ambitionsnivå. Har filmen till syfte att enbart 

underhålla eller har man försökt att skapa en djupare mening?  

 

Efter dessa tre steg kan en objektiv utvärdering av filmen göras. Detta innebär att 

utifrån de föregående tre stegen görs en bedömning av hur väl filmen lever upp till 

filmskaparens intentioner. Lyckas filmen kommunicera budskapet och samverkar alla 

element för att förstärka kommunikationen? Vad är det som gör att kommunikationen 

lyckas eller misslyckas?  

 

Det sista steget är att göra en subjektiv utvärdering utifrån sina egna reaktioner och 

värderingar av filmen 
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I filmer används ofta symbolik för att förstärka kommunikationen. Det finns olika 

typer av symboler. Universella symboler används av allmänheten och har redan en 

betydelse. Naturliga symboler är de som i semiotiken kallas index. Filmskaparen kan 

också välja att göra egna symboler i filmen.  

 

När en symbol skapas, menar Boggs och Petrie (1999, s. 63) att ett objekt laddas med 

känslor och associationer. Varje gång objektet visas i bild bör den stå för samma 

konnotation. Det finns fyra principiella metoder för att ladda en symbol: 

1. Repetition – visa objektet flera gånger och under dessa tillfällen fokusera mer 

på detta objekt än på andra, obetydliga objekt. 

2. Objekt och karaktär – låta en av huvudkaraktärerna värdera detta objekt, 

vilket gör objektet betydelsefullt. 

3. Kontext – ha en tanke med placeringen av objektet i relation till andra objekt, 

i relation till filmen och till filmens struktur.  

4. Visuell, ljudlig eller musikalisk framhävning – genom dominerande färger, 

närbilder eller kameravinklar kan man framhäva objektet, likaså med 

ljudeffekter eller musik.  

Det är vanligt att konflikter används som symboler i filmer. Med detta menas att en 

konflikt i filmen kan symbolisera en större konflikt som pågår i hela världen, såväl 

social som politisk.  

 

Enligt Boggs och Petrie (1999, s. 187) är det viktigaste visuella elementet i en film 

färgen. Det är detta element som ger störst intryck på tittaren. Människan reagerar inte 

bara visuellt på färger utan även psykologiskt och fysiskt. Exempelvis påverkar rött 

aptiten, blått sänker blodtrycket och pulsen och ljusrosa lugnar barn.  

 

Färg i filmen påverkar tittaren på olika sätt. Exempelvis drar färger till sig 

uppmärksamhet. Ljusa eller mättade färger mot en kontrasterande bakgrund gör att 

objektet uppmärksammas. Färg bidrar också till 3d-effekten, kalla, ljusa färger i 

bakgrunden med varma mättade färger i förgrunden ger en illusion av att rummet är 

större än vad det är. Det finns även varma, röd, gult eller orange, och kalla, blå, grön 
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eller beige, färger som kan användas för att ge intryck av temperatur (Boggs & Petrie, 

1999, s. 192).  

 

För att signalera viktiga förändringar exempelvis olika världar och olika stämningar 

kan olika färgscheman användas. Det kan även användas för att uttrycka karaktärens 

känslor och sinnesstämningar. 

 

Färger kan även användas som symboler. Detta måste göras med försiktighet eftersom 

det kan upplevas förvirrande och missvisande. Färger har många olika konnotationer, 

exempelvis kan rött både stå för kommunism och för kärlek. För att stärka en 

karaktärs personlighet kan denne tilldelas en färg som blir dennes signaturfärg. Detta 

kan också användas för att påvisa förändringar i karaktärens personlighet (Boggs & 

Petrie, 1999, s. 202, 204). 

 

Svartvit film blandat med enstaka färger kan ibland ha en större effekt än färgfilm. 

Exempelvis i Schindlers List där den enda färgen i hela filmen är den lilla flickans 

röda kappa. Genom att uppmärksamma flickan på detta sätt blir hon också en symbol 

för barnen, de oskyldiga som dödades, och för Schindlers medlidande (Boggs & 

Petrie, 1999, s. 214). 

 

Varje berättelse har sina koder, sina igenkänningstecken. Om en film börjar med ett 

dramatiskt anslag förväntar sig publiken ett drama. Likaså om den börjar humoristiskt 

antas den vara en komedi. Detta gör publiken förberedd och mottaglig för budskapet i 

filmen (Bo Bergström 2004, s. 16). 

 

En berättelse får inte stå stilla, den bör alltid innehålla en utveckling eller förändring, 

enligt Bergström (2004, s. 17). Till exempel kan karaktärerna ställas inför konflikter, 

kamper och avgöranden som kommer att förändra dem. Det är inte bara filmen i sig 

och karaktärerna i den som förändras, även åskådaren påverkas inombords. De 

känslor som skapas av att titta på en film förändrar personen i stor eller liten skala. 

Åskådaren går från icke-engagemang till engagemang, från okunskap till kunskap. 
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All kommunikation sker på mottagarens villkor (Bergström, 2004. 17). Oftast 

välkomnar mottagaren inte förändringar och därför är det viktigt att budskapet har ett 

seriöst anslag, god kvalitet och trovärdighet. Detta skapar intresse och sympati hos 

mottagaren och gör denne mer mottaglig. 
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1.4 Avgränsningar 

De fakta som ligger som grund för denna rapport ska vara till hjälp för att kunna 

besvara frågeställningarna. Rapporten kommer därför inte att fördjupa sig i några 

historiska perspektiv gällande tolkning av semiotik och färgsymbolik. Den utgår från 

samtid och västerländsk kultur. 

 

1.4.1 Val av filmer 

Valet av de filmer som ska analyseras har baserats på filmernas formspråk, genre och 

produktionsår. Filmerna ska ha olika formspråk och stil för att få ett så brett spektrum 

som möjligt. Det samma gäller genre och produktionsår, olika genrer för att se hur 

genren kan framhävas i en stillbild och olika produktionsår eftersom det är stor 

skillnad mellan filmer från 40-talet och nutiden.  

 

Den första filmen som ska analyseras är Ethan och Joel Coens Burn After Reading 

från 2008. Detta är en komedi med något annorlunda karaktär. En komedi har ofta till 

syfte att enbart underhålla och fokuserar därför inte direkt på något budskap.  

 

Garden State är en dramakomedi från 2004 av regissören Zach Braff, med Braff själv 

i huvudrollen. Drama är en av de tre litterära huvudgenrerna, tillsammans med epik 

och lyrik. Ett drama har skrivits för att bli en teater eller en film. I antikens Grekland 

skrevs de första dramerna och dessa var indelade i tragedier och komedier, beroende 

på om de slutade sorgligt eller lyckligt (Svenska Wikipedia, 2009-04-15). Garden 

State är ett drama med ett lyckligt slut, men är också stundvis skämtsam och rolig, 

vilket är den moderna definitionen av komedi (Svenska Wikipedia, 2009-04-15). 

  

The Good, The Bad and The Ugly är en spagettivästern från 1966 av regissören Sergio 

Leone, med västernlegenden Clint Eastwood i huvudrollen. Spaghettivästern är en 

serie av italienska västernfilmer, med amerikanska skådespelare i rollerna. Filmerna 

spelades in under 1960- och början av 1970-talet i södra Italien, Spanien och Nord 

Afrika, med lokalbefolkning som mexikanska statister (Svenska Wikipedia, 2009-04-

09). Den första spagettivästern var Sergio Leones For A Fistful of Dollars inspelad 
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1964, även den med Clint Eastwood i huvudrollen (Nationalencyklopedin, 2009-04-

09)  

 

De faktorer som kännetecknar en vanlig västernfilm är att den bygger på historien och 

legenderna om koloniseringen av USA:s västra delar. De flesta västernfilmer utspelar 

sig mellan 1856, under slutet av amerikanska inbördeskriget, och 1890 under 

massakern av Siouxindianerna vid Wounded Knee (Nationalencyklopedin, 2009-04-

09). Spagettivästern skiljer sig från vanliga västernfilmer genom att heroisera 

yrkesmördaren och överdriva våldet i filmerna. De var också, till en början, kända för 

att hålla sämre kvalitet än andra filmer, men detta gäller inte The Good, The Bad and 

The Ugly.  

 

Idiotene är en dansk Dogme 95-film från 1998 av regissören Lars von Trier. Denna 

film har den speciella Dogme-stilen som blivit världskänd och är därför intressant att 

analysera. Dogme 95 är en rörelse som startades 1995 av fyra danska regissörer, bland 

annat Lars von Trier. Tillsammans skrev de tio regler, dogmer, som alla Dogme-

filmer måste följa. De tio reglerna sammanfattas bäst med att filmen måste vara så 

verklig som möjligt. Bland annat måste filmen spelas in på plats och utan tillförd 

rekvisita. Ljudet i filmen är den som spelas in direkt på plats, får alltså inte spelas in i 

efterhand, och kameran måste vara handhållen. Fler regler är exempelvis att filmen 

måste vara i färg och ljussättning får inte tillföras under inspelning. Filmen får heller 

inte efterbehandlas och måste utspela sig i nutid. Filmerna liknar amatörmässiga 

dokumentärfilmer med mer fokus på detaljer och ögonblick, än på helheten (Svenksa 

Wikipedia, 2009-04-07).  

 

Den sista filmen som ska ingå i detta projekt är Tim Burtons Sweeney Todd, the 

demon barber of Fleet street från 2006. Filmen är en nytolkning av musikalen 

Sweeney Todd från 1979 och är surrealistisk med sina omättade färger och ”gotiska” 

uttryck. Filmen har fått sitt speciella formspråk av regissören Tim Burton, som är 

känd för att skapa mörka, kusliga och surrealistiska filmer. Han slog igenom med 

filmen Beetlejuice 1988, som även den har samma ruggiga, surrealistiska stil. Sedan 

sitt genombrott har Burton regisserat en rad, till stilen liknande filmer, så som Batman 
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1989, Edward Scissorhands 1990 och den animerade filmen Nightmare Before 

Christmas 1993 (Nationalencyklopedin, 2009-04-09)  

 

1.4.2 Val av intervjupersoner 

Eftersom denna undersökning behandlar semiotik och visuell kommunikation, bör 

intervjupersonerna också ha goda kunskaper inom dessa ämnen. Därför har fem 

yrkesverksamma personer inom någon form av visuell kommunikation valts ut.  

 

Konstvetare arbetar med analys av bilder och tecken, och bör därför ingå i denna 

intervjuundersökning. Yrkesverksamma inom reklambranschen är också intressanta 

intervjupersoner, då reklam handlar om effektiv visuell kommunikation. Det är också 

viktigt att få flera, vitt skilda perspektiv på visuell kommunikation. Reklambyråerna 

är dem som skapar själva bilden, medan konstvetare är dem som analyserar bilden.  

 

Konstvetare vet hur en bild bör betraktas och styr därför sin uppmärksamhet mot 

detaljer som kan vara betydelsefulla (Waern, Pettersson & Svensson, 2004, s. 13). 

Konstvetenskap handlar om att analysera bilder och med hjälp av olika verktyg 

försöka se vad konstnären försökt kommunicera, konst är en kunskapskälla. Det 

handlar om att förstå enskilda verk och konstnärerna bakom, olika tekniker och stilar. 

De kan också genom konstverk få kunskap om historiska epoker, samhällen och 

kulturer. För att kunna förstå och analysera konstverk måste de ha goda kunskaper 

inom semiotik och dess historiska utveckling (hemsidan för Högskolan i Halmstad, 

2009-05-11). 

 

Yrkesverksamma inom reklambranschen arbetar med bilder och kommunicerar 

genom bilder. Budskapet i bilden ska vara lätt att uppfatta och ska föras fram snabbt 

till målgruppen (Waern, Petterson & Svensson, 2004, s. 125). Enligt Hansson, 

Karlsson och Nordström (2004, s. 95) är ”reklam ett språk med ett uttalat mål: att 

sälja”. Reklam säljer inte bara produkter utan även identiteter, drömmar, längtan och 

förhoppningar. Bilder är då en bra kanal att använda för att övertala och tilltala 

människor, menar Hansson, Karlsson och Nordström (2004, s. 95). Reklambyråerna 

måste därför vara väl insatta i målgruppens egenskaper och kunna upptäcka 
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förändringar i deras sätt att leva och tänka. Att ha koll på målgruppens 

konsumtionsvanor, inställningar till mat, val av resor, kläder, musik, film, och åsikter 

inom politik är en förutsättning för att kunna övertala och tilltala dem. Det gäller att 

ge ett pålitligt och trovärdigt uttryck (Hansson, Karlsson & Nordström, 2004, s. 95). 

 

De två konstvetarna, som ska intervjuas, är Carina Milde, Intendent på EWK museet, 

Centrum för Politisk illustrationskonst och Bengt Lärkner, Docent i Konstvetenskap 

vid Linköpings Universitet. Från reklambranschen intervjuas Mikael Andersson, Art 

Director på Jerhammar & Co Reklambyrå och Thore Berggren, Copywriter på 

Jerhammar & Co Reklambyrå. 

 

Vi har också valt Gustav Johansson, student på programmet Grafisk Design och 

Kommunikation vid Linköpingsteknisk högskola som intervjuperson. 

 

För projektet är det också relevant att intervjua en person som inte arbetar med, eller 

studerar något inom visuell kommunikation. Därför har vi tagit kontakt med Mats 

Olsen, filmintresserad och student vid Linköpings Universitet. Eftersom han har ett 

stort intresse för film, hoppas vi att han ska ha sett alla filmer vi har arbetat med i 

detta projekt.  
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2 Undersöknings del 

2.1 Analys av filmer 

2.1.1 Burn After Reading 

Osborne Cox, en analytiker för CIA bosatt i Washington DC, blir avskedad och 

bestämmer sig då för att börja skriva sina memoarer. Nu när han är arbetslös är hans 

fru orolig för att han ska bli en ekonomisk belastning för henne och börjar planera sin 

skilsmässa med hjälp av sin revisor. För att kolla upp Osbournes ekonomi bränner hon 

ner alla hans filer, inklusive hans memoarer, från datorn på en CD-skiva. Denna  

CD-skiva hamnar dock på villovägar och hittas i ett omklädningsrum på Hardbodies 

gym.  

 

På detta gym jobbar Chad och Linda som tror att CD-skivan innehåller 

hemligstämplad och värdefull information. De får reda på att skivan tillhör den förre 

detta CIA analytikern Osbourne Cox och får den brillianta idén att sälja tillbaka den 

till honom. När Osbourne inte är villig att betala går de till den ryska ambassaden för 

att försöka sälja informationen till dem istället. Linda, som genomgår en 

medelålderskris, gör vad som helst för att få pengar till en skönhetsoperation. 

 

Under tiden har Osbournes fru en affär med Harry, en bekant till paret. Harry är också 

olyckligt gift, men dejtar även andra kvinnor som han möter via nätet. En av dem är 

Linda från Hardbodies gym. Alla karaktärer är länkade till varandra på olika sätt och 

genom deras jakt på CD-skivan skapas intriger och ett komplicerat handlingsförlopp.  

 
Filmens alla karaktärer är stereotyper. De är alla överdrivna, nästan som karikatyrer.  

Huvudkaraktären är Linda, den typiska ”medelålderskvinnan”, som gör allt för att 

bevara sin ungdom. Naivt jagar hon efter att föryngra sin kropp och efter kärleken.  

Lindas karaktär tydliggörs redan vid hennes första framträdande i filmen, då hon är 

hos plastikkirurgen. I denna scen får vi inte bara reda på att hon vill föryngra sin 

kropp, men också se hennes speciella personlighet. Utseendemässigt är hon 

traditionellt kvinnlig med prydlig frisyr, rosa kavaj och ordentligt knäppt pyjamas.  
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Lindas arbetskollega och medbrottsling är Chad, den sportfanatiske, snygga killen 

vars muskler är större än hans hjärna. Han har alltid träningskläder på sig och är 

väldigt fåfäng. Detta märks tydligt då han speglar sig i alla ytor han kan.  

 

Osbourne Cox är den alkoholiserade, rike översittaren med hett temperament. Han 

syns oftast med en grogg i handen och hans kläder visar på hans överklass, till och 

med morgonrocken av siden. Även Osbournes personlighet framkommer tidigt i 

filmen, dels då han får ett utbrott när han får sparken, och dels när han rättar Harry på 

ett nedlåtande sätt vid en middagsbjudning.  

 

Osbournes fru är den kallhjärtade, arroganta överklasskvinnan, som bara är gift med 

honom för hans pengar. Hon har prydlig frisyr och går alltid i mörka kostymer. Hon 

är en ”rödtopp”, vilka brukar vara temperamentfulla och bestämda kvinnor.  

 

Harry är charmören som saknar ryggrad. Han är snäll och rolig, men har svårt att säga 

ifrån. Harry tror, som många västerländska människor, att gräset är grönare på andra 

sidan, men får det gång på gång motbevisat. Han är mån om sitt utseende och söker 

bekräftelse genom att träffa olika kvinnor. Detta framhävs genom att han joggar minst 

en gång per dag och klär sig nästan alltid i kostym.  

 

Varje scen är uppbyggd av element som går i toner av rött, blått och brun/beige.  

Exempelvis är gymmet grått med inslag av blått vilket ger en fräsch och modern 

känsla. Detta framhäver gympersonalens röda tröjor och även CD-skivans gröna färg. 

Det gör filmen visuellt stilren. Ett annat exempel är scenerna som utspelar sig på CIA- 

högkvarteret. Miljön går i gråton med inslag av mörkt trä, medan alla män har gråa 

kostymer med röda eller violetta slipsar. Även den amerikanska flaggans ränder 

framhävs i denna miljö.   

 

Även karaktärernas bilar är röda, bruna och blåa. Färgerna och modellerna på bilarna 

kan kopplas samman med karaktärernas personligheter. Exempelvis kör Linda en 

äldre rosaröd Ford, vilket visar hennes kvinnlighet. Likaså kör Osbournes fru en 

Lexus, Toyotas lyxmärke, för att framhäva hennes sociala ställning. Röd står bland 

annat för styrka, som är ett av hennes karaktärsdrag.   
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I filmen förekommer spioner vid flera tillfällen. De kör svarta, glansiga bilar och bär 

svarta kostymer och solglasögon, vilket är en stereotyp för spioner. Den svarta färgen 

brukar stå för auktoritet och mysterium, men kan även tolkas som ondska eller en 

fiende.   

 

Personer som ska porträtteras som tråkiga och allmänlikgiltiga bär ofta beige. 

Exempelvis har Harrys fru beige kostym och har en tråkig framtoning. Hon står alltid 

i bakgrunden och öppnar sällan munnen. 

Sammanfattning  

Burn After Reading är en fartfylld actionkomedi om jakten på pengar, skönhet och 

kärlek. Alla söker girigt efter lyckan på olika håll, vilket leder till förödande 

konsekvenser. Filmens karaktärer förstärks med färg- och klädkoder och blir både 

stereotyper och karikatyrer.  

 

2.1.2 Garden State 

Denna romantiska komedi utspelar sig i 2000-talets Garden State, huvudkaraktärens 

hemstad. Det är en liten ort i USA där alla känner alla. 

 

Andrew, en skådespelare bosatt i Los Angeles, återvänder hem till Garden State efter 

nio år för sin mammas begravning. Sedan han var liten har han blivit medicinerad för 

depression, vilket har gjort honom emotionellt avtrubbad. Anledningen till att han 

måste ta mediciner är en olycka som inträffade när han var nio år gammal. Han 

bestämmer sig för att vara utan sina mediciner under besöket då han börjat fundera på 

om han fortfarande behöver dem.   

 

Väl tillbaka i Garden State uppsöker han en läkare på grund av hans återkommande 

huvudvärk. I väntrummet träffar han Sam, en pratglad tjej som inte kan sluta ljuga. 

Liksom Andrew har hon haft en annorlunda uppväxt, på grund av sin epilepsi som har 

hållit henne tillbaka i sin vardag. 

 



Förtätning av film 09-06-15 Pauline Säll  
till stillbild  Emese Tot 

 31 

Efter några dagar slutar medicinen att verka och Andrew börjar se och känna saker 

som de verkligen är. Han förstår nu att olyckan som inträffade under hans barndom 

inte var hans fel och med hjälp av Sam börjar han återfå sin livsgnista. En romantisk 

relation börjar blomstra mellan de båda. 

 

Andrew och hans far har haft en dålig relation som bygger på den olycka som 

inträffade i Andrews barndom. Efter olyckan tog pappan på sig rollen som Andrews 

psykolog och tvingade honom till att ta antidepressiva mediciner. När Andrew fyllde 

16 skickade pappan iväg honom på internatskola, sedan dess har de inte setts.  

 

Medicineringen har gjort Andrew likgiltig till livet. Det är den inre konflikten som gör 

det svårt för honom att fungera socialt. För att lösa konflikten behöver han förstå att 

olyckan inte var hans fel och tala ut med sin far. Detta inser han först när han slutat ta 

sina mediciner.  

 
Tittaren får följa Andrews personlighetsutveckling genom hela filmen. Till en början 

är han helt neutral, vilket syns på hans neutrala kläder och miljö, men när han börjar 

känna mer avspeglas även detta på hans kläder och omgivning.  

 

Sams glada och knasiga personlighet syns i hennes färgglada kläder och hem. Hon har 

också lockigt, vildvuxet hår för att förstärka hennes spontana och roliga personlighet. 

Hennes rosa överdel, som hon oftast bär, symboliserar att hon är en öm och 

kärleksfull person. Precis som hennes personlighet är hennes familj något annorlunda. 

Huset är fullt av husdjur och inredningen går i många varma toner. Sam är Andrews 

raka motsatts då hon är väldigt emotionell och kan uttrycka sina känslor.  

 

Under sitt besök i Garden State umgås Andrews med sin gamla vän Mark. Mark 

jobbar med att gräva gravar och bor fortfarande hos sin mamma. Han och de andra av 

Andrews gamla kompisar, som bor kvar i Garden State, fördriver tiden med att festa 

och ta droger. Detta syns tydligt på Marks karaktär som ofta ses med bar överkropp 

och en bong i handen. Hans yrkesval, kläder och umgänge visar hans brist på 

ansvarstagande. 
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Mark vill ge Andrew en present vilket kräver en längre utflykt. Han tar med Andrew 

och Sam på ett äventyr som slutar ute i skogen vid ett enormt hål i marken.  I ösregnet 

ställer de sig vid kanten av hålet iklädda svarta sopsäckar, som skydd från regnet, och 

skriker av frustration. Denna starka scen blir vändpunkten i filmen.   

 
Filmen börjar och slutar på en flygplats. I första scenen sitter Andrew på ett plan som 

håller på att krascha. Alla människor omkring honom skriker i panik medan han 

oberört stirrar ut i intet. Denna scen är en metafor för hans liv, hur han är obenägen att 

känna något för det som händer omkring honom. I den sista scenen är han tillbaka på 

en flygplats. Denna gång är omgivningen neutral och han har kaoset inom sig istället. 

Han måste välja mellan att åka hem till Los Angeles och reda upp sitt liv, eller att 

stanna i Garden State med Sam. 

 

Färgsymbolik förekommer frekvent i filmen, bland annat i filmens andra scen ligger 

Andrew i sitt sovrum som är helt i vitt. Han ligger raklång, symetriskt placerad i sin 

vitklädda säng. Det tomma, vita och stelt symetriska rummet symboliserar tomheten i 

Andrews liv. Hans inre tomhet smittar av sig på hans neutrala kläder, hem och livsstil. 

Han bär kläder i nyanser av grått genom halva filmen och kör en vit, omodern bil, 

som bygger upp och förstärker hans likgiltighet. Under filmens gång bär han kläder i 

allt varmare nyanser, vilket symboliserar hur han känner mer och mer. I sista scenen 

bär han en röd tröja, det är också då hans känslor sprakar som mest. Den röda färgen 

symboliserar kärleken och passionen mellan Andrew och Sam, men också hans 

nyfunna energi och livsgnista. 

Sammanfattning 

Garden State är en romantisk dramakomedi om en mans själsliga resa från en dimridå 

av antidepressiva medel till kärlek och lycka. En film om hur mötet mellan två 

människor kan förändra livet. Denna film bygger på en stark färgsymbolik både i 

karaktärernas kläder och i miljön. Mest påtagligt är hur färgen på huvudkaraktärens 

kläder avspeglar hans känslomässiga utveckling.  
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2.1.3 The Good, The Bad and The Ugly 

Detta är en typisk film om hur världen borde vara, de goda vinner och de onda 

straffas. Filmen utspelar sig under det amerikanska inbördeskriget på 1860 talet i vilda 

western. Landet täcks till stor del av öken och värmen är ett konstant hinder för 

människors överlevnad.  

 

Filmen handlar om tre revolvermän, Den Gode, Blondie, Den Onde, Angel Eyes, och 

Den Fule, Tuco som alla är ute efter en skatt som finns begravd på en kyrkogård. 

Blondie och Tuco är kompanjoner sedan tidigare och tillsammans har de lurat olika 

samhällen på lösensumman som är satt på Tucos huvud. Blondie har dock tröttnat på 

partnerskapet och lämnar Tuco ute i den heta öknen, utan vatten, för att klara sig bäst 

han kan. Tuco blir förstås ursinnig och ska till varje pris hämnas på Blondie. Under 

jakten träffar de på Bill Carson, mannen som har gömt skatten på kyrkogården. Han 

hittas döende i öknen, men hinner precis berätta för Tuco på vilken kyrkogård skatten 

ligger, innan han dör. För Blondie avslöjar han namnet på gravstenen där den är 

begravd. Tuco och Blondie bestämmer sig för att hitta skatten tillsammans då ingen 

av dem vet exakt var skatten är gömd. På deras väg möter de den onde Angel Eyes. 

Han lyckas genom tortyr få Tuco att tala om var skatten finns gömd och kampen om 

skatten börjar. Väl på kyrkogården korsas deras vägar igen för en slutlig uppgörelse 

som bara en av dem kan vinna.  

 
Det typiska för en klassiker är att den har ett budskap som är tidlöst. The Good, The 

Bad and The Ugly behandlar seden om att det straffas att vara girig och elak. Godhet 

räcker alltid längre.  

 

Konflikten, som för handlingen framåt, är triangeldramat mellan Den Gode, Den 

Onde och Den Fule. Framförallt handlar den om vem som ska få tag på skatten först, 

men det pågår även andra konflikter mellan dessa tre parter. På grund av Blondies och 

Tucos gemensamma historia kan de inte längre lita på varandra. Ena stunden försöker 

de döda varandra och i nästa stund hjälps de åt.   
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En annan konflikt, som påverkar huvudpersonerna, är det pågående inbördeskriget. 

Till en början är kriget knappt märkbart, men ju längre filmen pågår, ju större plats får 

det ta. Under filmens gång hamnar de tre huvudkaraktärerna mitt i kriget, som 

försvårar deras väg till skatten, och förändrar deras världsbild. 

 

Ett tydligt verktyg för karaktäriseringen är kläderna och utseendet. Den gode har alltid 

en ljus kappa och hatt på sig för att ge känslan av godhet, även hans hår och hy är 

ljust, därav namnet Blondie. Vitt och ljusa färger står ofta för det goda. Ett av hans 

kännetecken är cigarren som han alltid har i mungipan, vilket utstrålar sexualitet och 

manlighet.  

 

Den Godes motsatts är Den Onde, som alltid klär sig i svart. Svart står för ondska och 

mystik. Han har även svart hår och mustasch för att förstärka hans karaktär. Angel 

Eyes rider alltid på en svart häst.  

 

Den Fule lever upp till sitt namn genom att alltid vara smutsig, bära slitna kläder och 

vara allmänt ointelligent. Det som verkligen ger honom sitt namn är hur han spelar 

fult genom att ljuga, luras och bedra. För att förtydliga hans dumhet är han väldigt 

klumpig och talar dålig engelska. Tucos girighet efter pengar gör att han blir 

inställsam och slug, pengar är allt som betyder något för honom. 

 

Cigarren, som Blondie alltid har i munnen, blir ett index för honom själv. Eftersom 

Blondie sällan visas utan sin cigarr, blir cigarren ett index när den visas utan honom. 

Till exempel när Tuco letar efter Blondie för att hämnas finner han cigarrfimpar i 

gamla eldstäder, vilket hjälper honom att finna Blondie.  

 

Under filmens gång gör Tuco ofta korstecknet bland annat vid synen av döda. Tecknet 

förknippas med kristendomen och blir i filmen ett kännetecken för Tuco. Längre in i 

filmen får visas att Tucos bror är präst och det kan antas att han kommer från en 

religiös familj. Trots att han syndar gång på gång fortsätter han att göra korstecknet, 

kanske i hopp om Guds förlåtelse.  
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Filmen tar ingens parti i inbördeskriget och framställer ingen av sidorna som god eller 

ond utan fokuserar mer på förödelsen som kriget medför. Varken Blondie eller Tuco 

har någon ställning i krigsfrågan, däremot är Angel Eyes en högt uppsatt soldat för 

nordsidan.  

 

För att komma till skatten måste Blondie och Tuco färdas över en bro. Denna bro är 

den enda övergången över en flod som separerar norra och södra delen av landet. Här 

strider trupperna för de två sidorna och båda förlorar många män. Tuco och Blondie 

möter här en alkoholiserad kapten som drömmer om att få spränga bron för att slippa 

strida mer. När kaptenen skadas i en sammandrabbning spränger Blondie och Tuco 

bron för att uppfylla kaptenen sista önskan. Att Blondie och Tuco spränger bron blir 

en metafor för hela filmens ställning till krig.  

Sammanfattning 

Detta är en klassiks spagettivästern där alla händelser får ta sin tid. Ett triangeldrama 

uppstår mellan tre revolvermän i jakten på en gömd skatt. Girighet och slughet är det 

centrala i filmen.  

 

2.1.4 Idiotene 

Idiotene är en film om tio vuxna människor som lever isolerade i en stor villa i 

förorten Söderön i Danmark. Där spelar de utvecklingsstörda för att hitta sin egen 

”idiot”. I detta kollektiv lever de ett bekymmerslöst liv isolerade från verkligheten. 

Genom att spela utvecklingsstörda slipper de att leva upp till samhällets krav och ta 

ansvar för sina handlingar. Livsstilen började som en lek, men växer under filmens 

gång till allvar. Personerna i kollektivet tvingas välja mellan sina familjer och att vara 

”idioter”.  

 

Filmen utspelar sig under sommaren 1998 då huvudpersonen Karen möter några 

personer från kollektivet på en restaurang och sedan följer med dem till villan där de 

bor. Stoffer som är ledaren för idioterna tar med sig Karen och eftersom hon tror att 

han på riktigt är utvecklingsstörd följer hon med honom. I taxin från restaurangen får 
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hon veta att allting bara är ett skämt, men hon väljer ändå att stanna av fascination för 

människorna i kollektivet och deras livsstil.  

 

Alla i kollektivet har någonting i deras vanliga liv, som de inte vill ta ansvar för eller 

bemöta, därför väljer de denna livsstil. Det blir en flykt från verkligheten och 

ansvarstagandet. Till slut får de alla bemöta sin verklighet och ta itu med sina 

problem.  

 

Herrgården som ”idioterna” bor på tillhör Stoffers farbror och det är därför Stoffer 

som tar på sig ledarrollen för kollektivet. Av rädsla för att de andra ska återgå till sina 

vanliga liv bestämmer han att alla måste visa att de verkligen vill leva denna livsstil. 

Detta ska dem visa genom att kunna spela ”idioter” inför sina familjer och 

arbetskamrater. Detta tvingar alla att välja mellan sina vanliga liv och livet som 

”idiot”. 

 
Filmen belyser hur samhället bemöter och diskriminerar handikappade människor. Ett 

exempel är första scenen då Stoffer, Susanne och Henrik blir utslängda från 

restaurangen för att de stör de andra gästerna. Ett annat exempel är att ingen vill köpa 

huset när Stoffer berättar om de handikappade personerna som bor i huset intill.  

 

Ett annat samhällsproblem som filmen bearbetar är att det inte är accepterat att leva en 

alternativ livsstil, som går emot samhällets normer. Ett exempel som visar detta är när 

Josephines pappa kommer för att hämta henne, eftersom han inte samtycker om 

hennes val av livsstil. Han tycker att hon måste vara ansvarsfull och inte se livet som 

en lek.  

 
Alla karaktärer är vanliga människor, som karaktäriseras av sina inre idioter. När de 

spelar utvecklingsstörda förstärks deras personligheter. Exempelvis är Axels ”idiot” 

glad eftersom han är en glad person inombords. Karen blir en stillsam ”idiot” 

eftersom hon har en lugn och eftertänksam personlighet. 
 

Det karaktäristiska för en Dogme 95 film är att den ska förmedla det äkta i stunden. 

Den är filmad med en handhållen kamera och inget är förskönat, den visar allt som det 
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verkligen är. Karaktärerna i Idiotene blir intervjuade i sekvenser av filmen för att ge 

intrycket av dokumentär. Som alla Dogme-filmer är den amatörmässigt filmad, med 

skakig och brusig bild.  

Sammanfattning 

Detta är en typisk Dogme 95 film om en grupp människor som flyr från sina 

vardagsproblem genom att spela förståndshandikappade i ett kollektiv. Det är en 

ångestladdad film om flykten från ansvar och vardagstristess.  

  

2.1.5 Sweeney Todd – the Demon Barber of Fleet Street 

Detta är en nytolkning av musikalen Sweeney Todd från 1979, med sångerna bevarade 

i filmen. Många gånger brister karaktärerna ut i sång, som en del av handlingen. 

 

Sweeney Todd är en före detta barberare som återvänder hem till London efter 15 år 

till havs. Staden har nu blivit mörk, kall och ruggig. Han ska söka sin fru och dotter, 

som togs ifrån honom av den onde domaren Turpin. Väl tillbaka i London får han veta 

att hans fru tagit gift och att hans dotter nu är domaren Turpins skyddsling. 

Tillsammans med Mrs Lovett, en gammal bekant som äger pajbutiken under hans 

gamla lägenhet, ska han nu hämnas på domaren Turpin och ta tillbaka sin dotter. Med 

sin barberarkniv mördar han sina rika kunder och Mrs Lovett bakar sedan paj av dem. 

 

Filmen är uppbyggd av sex huvudkaraktärer, Sweeney Todd och hans kompanjon Mrs 

Lovett, domare Turpin och hans medhjälpare mäster Bamford och Todds dotter 

Johanna och Todds unga matrosvän Anthony. Dessa karaktärer kan delas in i tre 

grupper. Sweeney Todd och Mrs Lovett som båda är känslomässigt avtrubbade. 

Sweeney Todd känner inget annat än hämnd och upplevs som en kall marionettdocka 

med tom blick och stelt kroppsspråk. Hans ilska och hämndlystenhet kommer fram i 

hans tonläge vid sång. Hans kompanjon Mrs Lovett är också avtrubbad, men av 

girighet för pengar och sin obesvarade kärlek till Todd. Hon är bestämd och 

manhaftig i sitt kroppsspråk och inte heller hennes röst är typiskt kvinnlig utan grov 

och visar hur mycket hon upplevt i sitt liv.  
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Den andra duon av huvudkaraktärer är domare Turpin och hans högra hand, mäster 

Bamford. De hör båda till överklassen, men deras onda, arroganta personligheter 

förstärks av deras ovårdade utseende. Turpin är, trots sin höga position som domare, 

konstant orakad och Bamford har påtagligt smutsiga tänder och oren hy. Ännu en 

förstärkning av dessa två karaktärer är deras djurliknande framtoning. Mäster 

Bamford är den fega och falska råttliknande varelsen som gör allt vad gamen Turpin 

beordrar honom. Turpins kroppsspråk utstrålar hybris, exempelvis då han stryker med 

fingrarna över sin samling av böcker under en av de första scenerna. 

 

Det sista paret är Todds dotter Johanna och Anthony Hope, matrosen från båten som 

Todd jobbat på i 15 år. De är båda unga och utstrålar naivitet och oskuldsfullhet. 

Johanna är den lilla, blonda prinsessan som hålls fången i ett rum av den onde Turpin. 

Hennes karaktär förstärks av hennes långa, gyllene hår, och hennes vackra, ljusblåa 

klänning. Hennes röst är ljus och vacker, som fågelkvitter, och hon för sig som en 

riktig dam. Anthonys naivitet märks tidigt då han faller för Johanna vid första 

anblicken, men påpekas även i hans efternamn, Hope. Han är oerfaren och godtrogen, 

precis som Todd var i sina unga dagar. Även Anthonys röst är ljus och len. 

 

Filmens kärna bygger på kampen mellan de fattiga och de rika. De rika tar från de 

fattiga och behandlar dem som om de inte vore människor. Denna film handlar inte 

enbart om hur Sweeney Todd ska hämnas på Domare Turpin, utan även om att han tar 

kampen mot överklassen. De flesta män, som faller offer för hans barberarkniv, är 

övre medelklass, med fina kläder och topphattar.  

 

Den primära konflikten, som pågår i filmen, är alltså Sweeney Todds hämnd på 

domare Turpin, men filmen har även mindre konflikter vid sidan av. En sekundär 

konflikt är den mellan Todd och Mrs Lovett. Hon är förälskad i honom, men han är 

bara kall och likgiltig mot henne och ger ingen respons på hennes framtidsdrömmar 

om att de två ska gifta sig.  

 

Även mellan Turpin och Anthony finns en konflikt då de slåss om samma flicka, 

Johanna. Idén till att börja baka paj av människor föds ur konflikten mellan Sweeney 

Todd och Mr Perelli. Mr Perelli är en kringresande, italiensk barberare som är ökänd 
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inom branschen. Todd utmanar Perelli till en barberartävling på marknaden i staden, 

som Todd också vinner. Detta gör Perelli rasande, men sedan känner han igen 

Sweeney Todd. Tidigare gick Sweeney Todd under namnet Benjamin Barker och 

hade en egen salong med Perelli som lärling. Perelli försöker nu pressa Todd på 

pengar för att hålla hans historia hemlig, men detta gör Todd ursinnig och han slår 

ihjäl Perelli med en tekanna. Mrs Lovett kommer då på idén att göra paj av kroppen 

istället för att gräva ner den. 

 

Den första tydliga symbolen är barberarkniven som laddas med känslor och 

associationer och får symbolisera Todds vrede och hämnd. Tim Burton använder 

Boggs och Petries (1999, s. 63 ) fyra principer för att skapa en symbol. Till exempel 

visas barberarknivarna många gånger i filmen och huvudkaraktären har en stark 

relation till dem. Ofta visas knivarna i närbild och de är alltid spegelblanka och rena. 

Deras betydelse framhävs också av det musikaliska stycket som Sweeney Todd 

sjunger om dem. 

 

Mäster Bamford har alltid en höghatt och en käpp som båda symboliserar överklass. 

Även många andra bär höghatt, framförallt under de musikaliska styckena där Todd 

uttrycker sin vrede och hämndlystenhet. Detta förstärker samhällskonflikten som 

bearbetas i filmen.  

 

Speglar symboliserar ofta att det personen ser i spegeln är sitt sanna jag (Ingmar 

Bergmans hemsida, 2009-03-30). Spegeln som är sönderkrossad i Sweeney Todds 

salong speglar hur han är krossad inombords. En annan symbol som förekommer i 

filmen är den lilla lärkan som Johanna har i en bur på sitt rum. Den symboliserar 

hennes egna fångenskap och även hennes röst är ljus som en lärkas.  

 

Det är mycket blod i filmen, men framförallt under mordet på domare Turpin. Blodet 

symboliserar under denna scen Sweeney Todds känslor som frigörs. Äntligen får han 

utlopp för all den sorg och hat som han burit på. För första gången är även kniven 

blodig.  
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Sweeney Todd och Mrs Lovett sjunger om att äta eller ätas. Pajerna de bakar av 

människokött är en metafor för det dåvarande samhället. Det kan liknas vid Darwins 

evolutions teori om det naturliga urvalet, starkast överlever (Engelska Wikipedia, 

2009-04-14).  

 

Under scenen då Anthony för första gången får syn på Johanna, sitter hon i sitt fönster 

och sjunger. Hennes fönster är bara en våning upp, men det framställs som högt, 

nästan som ett torn. Denna scen kan liknas vid sagan om Rapunzel, som sitter inlåst i 

sitt torn och väntar på en prins som ska rädda henne. Även Johannas långa hår kan 

liknas vid Rapunzel, som i sagan släpper ner sitt långa hår för att prinsen ska kunna 

klättra upp i tornet med hjälp av det. När Johannas övervakare, Turpin, får veta att 

hon planerar att rymma med Anthony skickar han iväg henne till ett mentalsjukhus, 

precis som trollkarlen, som håller Rapunzel fången, skickar henne till en stuga i 

skogen. 

 

Genom största delen av filmen är färgerna omättade och mörka medan de i tillbaka-

blickar och i framtidsdrömmar är mättade och ljusar. Färgerna symboliserar oftast 

Sweeney Todds sinnesstämningar, som när han ser tillbaka på tiden då han var lycklig 

med sin fru och sin dotter. I dessa scener används varma och mättade färger för att 

förstärka den glada stämningen. I nutiden, däremot, används kalla, mörka och 

omättade färger som förmedlar Sweeney Todds sorg, ilska och avsky för London. Då 

Mrs Lovett berättar om sina framtidsdrömmar om att bilda familj och slå sig till ro 

tillsammans med Todd, blir färgerna också varma, ljusa och mättade. I dessa scener 

speglar färgerna istället hennes längtan. 

Sammanfattning 

Sweeney Todd är en fantasyfilm av Tim Burton, som präglas av Burtons speciella stil. 

Filmen handlar en barberares hämnd på mannen som tog hans hustru och dotter. 

Tillsammans med sin vän mrs Lovett mördar Sweeney Todd människor som de sedan 

bakar paj av och säljer. Filmens övergripande stämning är mörk och ruggig, men där 

finns även en stark längtan till något ljust och vackert.  
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2.2 Arbetsprocessen; förtätning av filmer till stillbilder 

2.2.1 Burn After Reading  

2.2.1.1 Fotografi – Emese Tot  

Jag har haft svårt med att sätta fingret på det essentiella i denna film. Karaktärerna är 

överdrivna, nästan som karikatyrer och den gröna skivan är en central del av filmen. 

Utseendemässigt är de röda tröjorna, som gympersonalen har på sig, dominerande i 

filmen.  

 

I analysavsnittet har vi inte skrivit något budskap för den här filmen eftersom vi inte 

lyckades identifiera någon sådan. Detta är en komedi med syftet att underhålla.  

 

Min plan för denna bild är att den ska bestå av flera olika karaktärer. En person i röd 

t-shirt och gympabyxor som ska föreställa gympersonalen i Burn After Reading. En 

person iklädd kostym, som ska vara en CIA-agent och en snofsig överklassdam, som 

då ska vara Osbourns fru. Alla karaktärer ska sträcka sig efter en CD-skiva, som ska 

ligga i förgrunden i bilden. Även andra händer ska sträcka sig in i bilden efter cd-

skivan. Med detta upplägg vill jag få fram den röriga känslan jag hade efter att ha sett 

filmen. Det händer jättemycket saker hela tiden och jag fick koncentrera mig för att 

hänga med i svängarna. Bilden ska visa att det är många olika karaktärer och 

relationer i denna film, men att det viktigaste, som alla strävar efter är ändå CD-

skivan.  

2.2.1.2 Illustration – Pauline Säll 

Jag tyckte att det var svårt att komma på en bra idé för denna film. Det som jag 

hakade upp mig på var komiken i filmen. Hur jag skulle illustrera den på ett bra sätt så 

att en betraktare av bilden ska kunna se att det är en komedi. Den scen jag själv tänker 

mest på efter att ha sett filmen, och som många andra som har sett filmen förknippar 

den med, är när Brad Pitt blir skjuten i huvudet. Just för att den scenen är absurd och 

hans ansiktsutryck låg kvar i mitt minne långt efteråt. På grund av tidsbrist hann jag 

inte fundera mycket djupare utan valde att utgå från den scenen. För att förknippa till 

andra karaktäristiska element i filmen fick den röda gymtröjan vara med och namnet 

på gymmet på bröstet. 
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Denna illustration följer inte de andra bilderna, eftersom jag fokuserar väldigt mycket 

på just en scen, vilket antagligen kommer att göra det svårt för folk som inte har sett 

filmen att associera till Burn After Reading.  

 

För att få bilden att kännas lite komisk gjorde jag Brad Pitt lite karikatyraktig. Jag 

valde också en gul färg till bakgrunden, för att lätta upp bilden med tanke på att han 

har ett hål i huvudet, så att man inte tog den för någon allvarlig action rulle. Gult står 

just för energi, glädje och upplysning och inger spontanitet och instabilitet vilket jag 

tycker passar väldigt bra till filmen.   

2.2.2 Garden State 

2.2.2.1 Fotografi – Emese Tot 

Denna film bygger till stor del på att huvudkaraktären är känslomässigt avtrubbad på 

grund av medicinering, och det är denna del jag vill ta vara på i min bild. Jag vill 

också visa på någon slags förändring, en resa.  

 

En karaktäristisk bild i filmen är när de tre huvudpersonerna står, iklädda svarta 

sopsäckar, och skriker ner i ett bottenlöst hål. Därför ska modellen på denna bild ha 

en svart sopsäck på sig. Detta element kan bli svårbegripligt för en mottagare som inte 

sett filmen, men för en som sett den, tror jag att den kommer vara avgörande för 

igenkänningen.  

 

Idén är att modellen ska stå mitt i en rörig miljö, men vara helt nollställd i både 

kroppen och ansiktet. Det är också viktigt att personerna som passerar har färger på 

sina kläder, medan hon är klädd i svart.   

 

Till en början tänkte jag ta bilden på stan, på något torg där det passerar mycket 

människor, eller på en fest där det också är många människor omkring. Men till slut 

valde jag en tågstation som miljö för denna bild. Det är en naturligt surrig miljö och 

mina statister kommer att spädas ut med andra människor som är på stationen. Det får 

också en djupare mening genom att kunna associeras till exempelvis Andrews 

hemresa. 
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2.2.2.2 Illustration – Pauline Säll 

Denna film hade jag också svårt att hitta en ide till, som skulle kännas genomgående 

för hela filmen, och som skulle kunna förmedla Garden State på ett bra sätt. I första 

brainstormingen kring filmen funderade jag på om kläderna i filmen skulle kunna 

säga tillräckligt mycket för att förmedla historien. Att med en vit tröja visa på hans 

känslomässigt avtrubbade liv till att på slutet i ledet av tröjor lägga en röd, vilket han 

själv har på sig i slutet av filmen när han känner som mest. Tanken var att det enda 

skulle synas bilden var tröjor som låg tätt, tätt bredvid varandra och att bilden då var 

beskuren där kragen börjar och underdelen av plaggen slutar. Mellan den vita och 

röda tröjan skulle andra kläder som var karakteristiska detaljer i filmen befinna sig, 

som exempelvis sopsäckarna och den blommiga skjortan som har samma mönster 

som väggen i badrummet.  

 

Jag släppte dock den idén då jag trodde den var för svår, även för de som sett filmen 

men som inte tänkt så mycket på kläderna. Jag övergick till att fundera ut vilken scen 

som var starkast och mest igenkännbar för att bygga upp en känsla kring den istället. 

Den scen som fastnat mest i mitt minne är den när de tre karaktärerna står ute i skogen 

vid ett stort hål och skriker iklädda sopsäckar. Jag började fundera på om tre 

skrikande munnar hängandes över ett stort hål skulle kunna förmedla den scenen och  

hela filmen. Jag tänkte mig att varje tunga fick vara ett klädesplagg som var 

signifikant med varje karaktär. En rosa tröja för Sam, den blommiga skjortan för 

Andrew och en sopsäck för Andrews bäste vän. Från tjejen tänkte jag mig att ett par 

hörlurar skulle hänga då det är något hon nästan jämt har på sig. Jag funderade på om 

jag skulle använda mig av hjälmen som hon har istället för hörlurarna men insåg att 

den inte användes lika frekvent i filmen. Jag kände sedan att detta inte alls förmedlade 

filmens känsla, det blev alldeles för dramatiskt. 

 

Jag återgick då till min första idé med tröjorna men utvecklade den. Jag hängde upp 

tröjorna på en tvättlina istället, och ifrån några av plaggen valde jag att använda mig 

av några element ur filmen som pillerburken, hängandes från den vita tröjan, och de 

rosa hörlurarna hängandes ifrån plastpåsen med rosa armar. Jag valde också att slingra 

om armarna på de två sista tröjorna för att visa Sam och Andrews kärlek till varandra. 

Ett annat element i filmen, som jag minns väl, är den vespa med sidovagn som 
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Andrew kör runt med, vilken fick sig en plats till höger i bilden för att ge en extra 

koppling till Garden State. 
 

2.2.3 The Good, The Bad and The Ugly 

2.2.3.1 Fotografi – Emese Tot 

Till en början tänkte jag att denna film skulle bli lätt att förtäta till en stillbild. Den 

tillhör en speciell genre, med många kända element, men just detta gör också att det är 

svårt att urskilja en film i mängden. Det jag tänkte fokusera på är trion av Den Gode, 

Den Onde och Den Fule. Eftersom det goda och det onda är varandras motsatser, ska 

modellen vara Den Fule.  

 

Att komma på hur jag skulle symbolisera det goda och det onda, utan att fastna i för 

många klichéer var väldigt svårt. En idé jag hade var att Den Fule skulle ha en vit, 

respektive en svart cowboyhatt i vardera händer och med sin pose porträttera Den 

Fules relationer till dem båda. Modellen ska också ha en snara kring halsen, för att 

förstärka Den Fules karaktär. Han blir nästan hängd många gånger under filmen. 

 

Som bakgrund har jag hittat en passande bild, som jag ska exponera på fotografiet i 

efterhand. Det är inte så lätt att hitta en passande miljö för en västernfilm i 

Norrköpingsområdet. Jag ska manipulera bilden ordentligt så att jag inte hamnar i 

några rättstvister, men eftersom jag fann den på flickr (flickr.com, 2009-04-05), tror 

jag inte att det ska vara några problem. 

 

Eftersom jag denna gång inte hade en lika tydlig bild i huvudet om hur jag ville att det 

skulle se ut, blev fotograferingen mer improviserat än den för Sweeney Todd. Vi 

testade många olika poser för att få fram känslan i filmen. Det var mycket svårare än 

vad jag hade trott innan.  

 

Eftersom filmen i sin helhet är brun av miljön, sanden och öknen, har jag kommit på 

idén att jag skulle dra på en nylonstrumpa på objektivet för att få ett brunfilter. Detta 

ger också en disig värme i bilden, vilket passar bra till denna typ av film.   
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Till filmen har jag valt ett liggande format, som inger en lugn känsla. Det är passande 

eftersom filmen har ett långsamt tempo, med inslag av våld och action, men även 

dessa scener får ta sin tid. 

2.2.3.2 Illustration – Pauline Säll 

Det tog ett bra tag för mig innan jag kom på en idé som jag tyckte var bra och 

samtidigt inte skulle bli för plottrig. Jag tänkte inte filmen som plottrig, utan som lugn 

men händelserik. Jag tycker att revolvrarna var ett starkt element i filmen, alla tre 

huvudkaraktärer har en revolver. Jag ville få in ökenlandskapet på något vis för att 

förtydliga att det är en västern och inte någon gangster film i en storstad. Därför 

började jag skissa upp en revolver med öken landskap och olika attribut som används 

i filmen. Ur pipan skulle en cigarr sticka ut, en eldstad fanns placerad på revolverns 

överdel likaså en västern stad. Graven där skatten fanns gömd skulle också finnas med 

och ifrån avtryckaren skulle en snara hänga. För att få med de tre karaktärerna skulle 

tre hattar vara avbildade på handtaget. Detta förmedlade dock inte den känsla jag fått 

av filmen, det blev för plottrigt. 

 

Filmen är till stor del uppbyggd av färgsymbolik vilket jag ville få med på något vis. 

Jag var inne på att ha en svart häst för den onde, och snaran eller något mexikanskt 

mönster för den fule, och cigarren eller en vit hatt för den gode. Men jag tycket att 

alla dessa element var för självklara och tråkiga och skulle ändå på något vis kännas 

för rörigt, bli mer som en rebus och inte bygga så mycket på filmens känsla.  

 

Till slut slog det mig att jag skulle kunna förenkla idén och inte ha med så många 

olika symboler utan fokusera på det de alla har gemensamt, alltså revolvrarna. 

Revolvrarna är i sig själva också starkt förknippade med västern. Alla tre karaktärer 

möts också för en duell i slutet, då alla tre revolvrar är med. Så jag valde att ha med 

tre revolvrar i tre olika färger som skulle symbolisera de tre olika karaktärerna. För att 

förtydliga karaktärerna satte jag en cigarr i den vita revolverns pipa, för att framhäva 

att detta är Den Gode, Blondie. Ifrån den röda revolvern hängde jag en snara för att 

förtydliga att detta är Den Fule.  
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Jag ville också på något sätt få med historien och de olika relationerna mellan 

karaktärerna, vilket gjorde att jag valde att sätta olika färgade fält bakom revolvrarna. 

Den svarta revolvern är då Den Onde, och han har ett vitt fält bakom sig för att 

symbolisera att han är motsats till Den Gode. Den Fule är en röd revolver och har ett 

svart fält bakom sig vilket symboliserar honom själv, att han kan svika sin kompanjon 

och familj så länga det gynnar honom själv, han är mer ond än god. Den Gode är en 

vit revolver och har ett rött fält bakom sig, detta för att symbolisera den partnerskap 

han har med Den Fule. Det fjärde och sista fältet blev gult för att symbolisera öken. 

 

För att få med historien, eller en igenkännande del av den valde jag att sätta Den 

Godes revolver pipa riktad mot snaran för att symbolisera de scener där Clint 

Eastwood skjuter av Den Fules snara precis innan han ska hängas.  

 

2.2.4 Idiotene 

2.2.4.1 Fotografi . Emese Tot 

Det första jag tänker är att jag ska fotografera bilden med min digitala 

kompaktkamera istället för systemkameran, eftersom det speciella med Dogme-filmer 

är deras avskalade uttryck. Kompaktkameran ger alltid brusiga bilder, vilket brukar 

störa mig väldigt mycket i vanliga fall, men till just denna bild kommer det att passa 

bra. 

 

Jag ska heller inte använda någon blixt, enbart naturligt ljus. Kanske ska jag till och 

med försöka följa de tio Dogmerna i min bild. Att inte använda något smink är inget 

problem, men att inte har någon tillagd rekvisita kan bli svårt.  

 

Bilden, som jag har i huvudet och som jag har försökt få ner på papper ska försöka 

porträttera hur personen i bilden låtsas vara handikappad. Detta ska jag åstadkomma 

genom att få modellen att göra någon riktigt konstig pose, något som verkligen ser 

onaturligt ut, med nästan brutna leder och annorlunda vinklar. Det ska se ut som 

kroppen hos en person med Cerebral Pares, men när man tittar i ögonen ser man att 

det bara är en akt.  
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Enligt min vision ska modellen stå på en rullstol, som även detta förstärker att hon 

bara spelar. Hon behöver ingen rullstol om hon kan stå, men ändå är den där. Det är 

också meningen att modellen ska vara helt naken, utom en badring runt hennes midja. 

Detta visar inte bara att det är mycket naket i denna film, men också att filmen är 

naturlig och avskalad. Rummet, där hon står, ska i övrigt vara helt tomt och det enda 

ljuset som lyser upp är ljuset som faller in genom ett fönster.  

 

Filmen fokuserar också på att personerna i kollektivet flyr från samhällets krav och 

ansvaret som vuxen. För att symbolisera detta ska jag hänga hennes kläder vid sidan 

av i bilden, som om hon precis har klätt av sig. Det ska vara propra kläder för att visa 

att detta är en ”vanlig” människa.  

2.2.4.2 Illustration – Pauline Säll 

När jag började fundera över Idiotene, var det mycket naket jag kom att tänka på. Att 

karaktärerna sprang nakna ute på gräset. Det var också en bild jag förstått att många 

andra som har och inte har sett Idiotene förknippar filmen med. Det är också en 

väldigt stark scen i filmen.  

 

Jag funderade över olika sätt att visualisera detta, jag var inne på att försöka ge den 

”äkta” känslan i bilden så som filmen är gjord, Dogme känslan. Jag började fundera 

över att använda mig av kollage med nakna människor som har samlag. Jag var också 

inne på att skissa väldigt snabbt och taffligt för att få fram känslan av att inget är 

retuscherat. Men jag kände inte att det blev riktigt bra. Jag började mer och mer tänka 

på själva budskapet i filmen, vad det var som personerna i filmen flydde ifrån, och 

valde att skapa bilden som två halvor. En ordnad och fin halva där man ser ett 

arbetsrum med en stol i centrum av bilden som kopplas ihop med en rullstol från 

andra halvan av bilden. Den halvan skulle vara mer ”crazy” med en massa nakna 

människor ute på en äng. 

 

Jag tyckte sedan att det kändes tråkigt att ha en bild på ett företagslandskap, så jag 

valde att ha med olika attribut som har med samhällets krav att göra istället. De 

attribut som idioterna i filmen flyr ifrån. Jag valde att fortsätta med att ha en rullstol 
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och en stol som skulle gå ihop, eller skäras av från varandra, och ligga i centrum i 

bilden. Det skulle finnas en tydlig gräns mellan de olika fälten.  

 

Den ”vanliga” stolen fick vara i övre fältet och ovan på den ligger alla samhällskraven 

och tynger ned. Bakgrunden fick bli mörk och stenliknande för att associera till det 

hårda samhället. Ifrån rullstolens underrede valde jag att koppla fast nakna människor 

i snören. Dels för att visa på att de faktiskt fortfarande är kopplade till deras gamla liv 

vare sig de vill eller inte. Sedan tyckte jag att snörena gav figurerna en känsla till 

dockor, vilket symboliserar att de leker/spelar idioter. Jag valde att använda mig av 

blinda krokiskisser med olika stora händer, fötter, ben osv. för att påvisa att de inte ser 

ut som vad som anses vara normalt. Jag valde att sätta dem tajt ihop för att associera 

till samlagsscenerna i filmen. Bakgrunden här blev grön för att associera till gräset. 

 

2.2.5 Sweeney Todd – the Demon Barber of Fleet Street 

2.2.5.1 Fotografi - Emese Tot 

Tim Burton har en väldigt speciell och lätt igenkännbar stil, som jag tänker försöka ta 

vara på. Karaktärer ser ofta nästa döda ut, som exempelvis Sweeney Todd och Mrs 

Lovett. De har båda blek hy och djupa, svarta ringar kring ögonen som får dem att 

nästa se ut som två hål i ansiktet – som en döskalle. De är också smala och rangliga 

till kroppsspråket, som marionettdockor.  

 

Bilden kommer att tas på vinden i min byggnad. Byggnaden är ett sekelskifteshus och 

vinden har inte renoverats eller städats på länge, vilket passar perfekt som miljö för en 

tolkning av Sweeney Todd. Det finns även sneda takfönster på vinden, precis som i 

Sweeney Todds rum. 

 

Min tanke är att försöka få till en riktig Tim Burton-stil på modellen, alltså stort, svart, 

rufsigt hår med mycket svart smink kring ögonen och blekt ansikte. Kläderna ska 

likna stilen från 1800-talets London, men med en modern tvist. Det blir en stor, vit 

skjorta med en svart väst över och svarta, jättetajta byxor till.  
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I ena handen kommer modellen att hålla en slaktarkniv och en kavel i den andra. På 

kläderna och i ansiktet ska hon ha blod och mjöl, för att förstärka kopplingen. Jag har 

även funderat på att ställa en gammal pajform, som jag hittade på en loppmarknad för 

några dagar sedan, i bakgrunden. Den får inte synas för tydligt, men vid närmare 

anblick ska tittaren kunna upptäcka den.  

 

Modellen ska stå i mörker, och helst enbart lysas upp av ljuset från fönstret, men det 

är inte säkert att ljuset räcker till. I så fall får jag placera en softbox (en fotoblixt med 

en box på som gör ljuset mjukare) riktad mot henne. Det är viktigt att hon nästan helt 

står i mörker för att förstärka känslan av ondska och synd. Ytterst få färger får 

förekomma på bilden.  

 

Till vänster i bilden ska jag bygga upp en liten djungel med blommor, växter och 

färgglada tyger. I denna djungel placeras en blixt, alternativt en stark lampa för att det 

ska se ut som om djungeln lyser. Denna lilla djungel ska representera Todds förflutna, 

lyckan i hans liv, som han längtar tillbaka till. Det ska representera de två olika 

stämningarna i filmen.  

2.2.5.2 Illustration - Pauline Säll 

Min första tanke i brainstormingsarbetet kring Sweeney Todd var att jag ville få med 

historien om det lyckliga förflutna och den hemska nutiden. Jag ville också få med de 

karaktärer som alla har en stark symbolik, tillexempel så liknas Sweeney Todd till en 

marionettdocka, domare Turpin vid en gam och mäster Bamford vid en råtta med 

stora tänder och hög hatt.  

 

Efter mycket skissande, började illustrationen utvecklas till en stad, där en tvättlina 

hängde mellan två av husen med döda kroppsdelar och en råtta med hög hatt. För att 

få in det lyckliga förflutna funderade jag över att skapa en spricka i illustrationen uppe 

i himmelen. I sprickan skulle gyllengult hår sticka fram för att symbolisera Todds fru. 

Känslan av det lyckliga skulle förstärkas av blommor, vilket förekommer i de 

scenerna i filmen som handlar om det förflutna. Jag var inne på att ha en gam vid 

håret som symbol för domare Turpin, hur han vaktade dottern Johanna och ville åt 

frun.  
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När jag väl funderade på om jag skulle ha med den rök, den stinkande rök som 

kommer ur ”pajfabriken” i filmen funderade jag kring att låta röken bli till hår och 

högst upp i bild skulle den lyckliga längtansfulla tiden vara, det förflutna och det som 

mrs Lovett längtar efter. Jag valde att ha med en blå liten fågel på en gren för att få 

symbolisera dottern Johanna, som sjöng så ljust och fin i sin blåa klänning i filmen. 

Jag valde att låta håret slingra sig fast vid grenen där fågeln står för att visa Sweeney 

Todds längtan till att stanna i det förflutna. Men hur han ändå dras ner i det skitiga 

samhället.  

 

Jag ville få med kugghjulen och köttkvarnen vilka är starka element för denna film. 

För att få med dem valde jag att låta staden synas i bakgrunden i bilden istället, så att 

bara takens syns. Köttkvarnen och kugghjulen skulle befinna sig tillsammans med 

kroppsdelarna framför staden längst ner i bild.  

 

För att ge spänning mellan formatets olika sidor, valde jag ett smalt stående format 

som inger dramatik. Jag ville att det skulle bli som en ”resa” mellan toppen och botten 

av bilden, att man som betraktare ska kunna följa hela historien där emellan. Att börja 

titta på bilden högst upp i det som ska symbolisera det vackra och ljusa och sedan 

följa håret ner via skorstenen till staden och vidare ner i köttkvarnen, eller åt andra 

hållet och det ska fortfarande gå att se att detta är Sweeney Todd - the Demon Barber 

of Fleet Street. 

 

Efter att ha använt mig av tusch och färgläggning i Photoshop kändes bilden väldigt 

platt.  För att skapa mer liv i bilden byggde jag upp en miniatyr stad av London med 

alla hustaken, Big Ben en himmel i bakgrunden och skorstenen med rök för att sedan 

fotografera av detta. Jag tycker att det ger en schysst och en mer levande känsla när 

man använder sig av fotografi på detta sätt. Att man inte riktigt kan urskilja om det är 

fotgraferat speciellt då jag blandar med ”platta” illustrationer.  Detta gav också gav 

bilden den mer surrealistiska känslan som är ett starktsignalement för Sweeney Todd. 

 

För att förstärka den surrealistiska känslan valde jag att förvränga staden så att den 

smalnade av i botten, vilket också ger känslan av att staden sugs ner i köttkvarnen. 
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Hur samhället kollapsar, människorna hamnar under Sweeney Todds rakhyvel och 

blir till paj. Kugghjulen blir en symbol för hur allt bara går runt, runt, en person blir 

till paj och äts av en annan som sedan blir till paj och äts av en annan osv. För att få 

med att folk blir mördade valde jag att ha med kroppsdelar som fastnat bland 

kugghjulen. 

 

Big Ben valde jag att ha med för att få in staden London i bilden, visarna på Big Ben 

är av rakblad, eftersom rakbladen får en stor central roll i filmen.  
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2.3 Intervjuer  

2.3.1 Burn After Reading, fotografi 
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Figur 2 

Mikael Andersson, art director och Thore Berggren, copywriter,  

Jerhammar & Co Reklambyrå  
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Mikael Andersson kan snabbt gissa att det handlar om filmen Burn After Reading, och 

refererar till CD-skivan i centrum och den röda tröjan som den liggande karaktären 

bär. Han tycker också att pusselbitarna i bakgrunden kan kopplas till filmens 

uppbyggnad, hur alla karaktärer vävs samman.  

 

Thore Berggren kan inte gissa på någon film alls för denna bild, men väljer ändå 

filmen Tillsammans på grund av färgerna, som han associerar 70-talet.  

 

När de får reda på att bilden är en förtätning av Burn After Reading tycker Thore 

Berggren att det saknas män i bilden. Han har svårt att koppla bort att alla karaktärer i 

bilden är kvinnor, då mäns fåfänga och dumhet, tycker han, är en stor del av filmen. 

  

Mikael Andersson tycker istället att enbart kvinnliga modeller gör bilden intressant. 

För honom speglar alla modeller Frances McDormands karaktär och styrka.  

 

Efter att ha hört Mikael Anderssons tolkning tycker Berggren att bilden verkligen 

symboliserar filmens handling, det virrvarr av händelser och relationer som pågår 

genom hela filmen. 

 
Gustav Johansson, Student, Grafisk Design och Kommunikation,  

Linköpings Tekniska Högskola  

De element som får Gustav Johansson att direkt känna igen denna bild är CD-skivan 

och hur karaktärerna kastar sig efter den. Även klädkoderna för de olika karaktärerna 

talar för att det är Burn After Reading, menar Gustav Johansson.  

 

Det som skulle kunna göra denna bild ännu tydligare är en till karaktär, eftersom två 

utav karaktärerna är lika till stilen. En till person i röd tröja skulle, enligt Gustav 

Johansson, göra bilden mer uppenbar.  
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Bengt Lärkner, Docent i Konstvetenskap, Linköpings Universitet  
Eftersom Bengt Lärkner är väl förberedd inför intervjun, är han snabbt med att säga 

att detta måste vara en bild för Burn After Reading. Han har inte sett filmen, men 

hänvisar till beskrivningen och säger att det verkar stämma väl överens. Kvinnorna, 

som kastar sig efter CD-skivan i bilden, passar väl in på att alla i filmen är ute efter 

Osbournes självbiografi. Han säger även att pusselmetaforen i bakgrunden verkar 

passa bra in.  

 

Carina Milde, Intendent, EWK Museet, Centrum för Politisk Illustrationskonst, 

Norrköping  

Carina Mildes första reaktion är att det verkar pågå en hård kamp i denna bild. Hon 

observerar tre olika klädkoder, som för henne symboliserar olika identiteter inom en 

och samma person. Carina har inte sett Burn After Reading, men gissar ändå på den 

filmen. Huvudpersonen, som det står om i sammanfattningen, verkar ha svårt att 

bestämma sig för vad han ska göra, och bilden får representera hans beslutsångest. 

Det enda, som skulle kunna förtydliga bilden för Carina Milde, är om någon av 

modellerna på bilden skulle vara en man, eftersom en av huvudkaraktärerna är en 

man. 

 

Mats Olsen, Filmintresserad/Student, Linköpings Tekniska Högskola 

Mats Olsens första gissning är att denna bild är en förtätning av Garden State. Detta 

baserar han på uteslutningsmetoden då han sett alla filmer på filmlistan utom Garden 

State och Burn After Reading. Eftersom han hört att Burn After Reading är en thriller 

drar han slutsatsen att denna, enligt honom, lugna bild måste vara Garden State. Mats 

Olsen anser att gult är en harmonisk färg och att bilden inte innehåller tillräckligt 

mycket rörelse för att kunna föreställa en fartfylld film. Han säger att bilden skulle ha 

mer betoning på rörelse och thriller för att kunna övertyga honom. 
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2.3.2 Burn After Reading, illustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 3 
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Mikael Andersson, art director och Thore Berggren, copywriter,  

Jerhammar & Co Reklambyrå 

Thore Berggren tycker att alla element i bilden tveklöst symboliserar filmen Fargo. 

När han sedan tittar närmare på tröjan, dess färg och texten ”Hardbodies” gissar han 

istället på Burn After Reading.  

 

Mikael Andersson tycker att Brad Pitts ansiktsutryck framkommer tydligt i bilden, 

likaså hans frisyr. Hålet i pannan på karaktären kopplar Andersson till scenen då 

karaktären blir skjuten i garderoben. Han vet också att ”Hardbodies” är namnet på 

gymmet där huvudkaraktären i filmen jobbar.  

 

Thore Berggren tycker att denna bild är relativt lätt att associera till Burn After 

Reading. Han tycker dock att Brad Pitt utgör en liten del av filmen och tycker därför 

att Frances McDormands, George Clooneys och John Malkovichs karaktärer borde 

också ha fått vara med.  

 

Gustav Johansson, Student, Grafisk Design och Kommunikation,  

Linköpings Tekniska Högskola  

Gustav Johansson känner snabbt igen karaktären på bilden som Brad Pitt och vet även 

att karaktären i filmen jobbar på Hardbodies gym. Scenen där Brad Pitts karaktär blir 

skjuten känner han också igen direkt.  

 

Eftersom scenen som bilden skildrar är en nyckelscen i filmen, enligt Gustav 

Johansson, är bilden tydlig för den som sett filmen. För den som inte sett filmen kan 

det vara svårt, tycker han.  

 

Bengt Lärkner, Docent i Konstvetenskap, Linköpings Universitet  
Inför intervjun har Bengt Lärkner förberett sig genom att para ihop bilderna efter fem 

filmer. Genom uteslutningsmetoden lyckas han placera denna bild ihop med 

fotografiet för Burn After Reading. Efter att ha läst beskrivningen tycker Bengt 

Lärkner att han kan koppla bild på en utav karaktärerna i filmen, men det är svårt då 

han inte sett filmen.  

 



Förtätning av film 09-06-15 Pauline Säll  
till stillbild  Emese Tot 

 58 

Carina Milde, Intendent, EWK Museet, Centrum för Politisk Illustrationskonst, 

Norrköping  

Carina Milde associerar denna illustration till ett känt fotografi där en 

nordvietnamesisk soldat blir skjuten i tinningen av en sydvietnamesisk general. Att 

skottet på denna bild istället är i pannan förvirrar henne något, och hon gissar till slut 

på For a Fistful of Dollars på grund av att tröjan har samma färg som blod. 

 

Mats Olsen, Filmintresserad/Student, Linköpings Tekniska Högskola 

Olsens första gissning för denna bild är att den är en förtätning av Idiotene. Han är 

inte säker, men grynigheten och färgerna i bilden talar för att det skulle vara den. 

Skadan i pannan på personen känns fel, säger han, men han har ingen bättre gissning. 

Eftersom han inte sett filmen Burn After Reading har han heller inga förslag på vad 

som skulle kunna göra bilden mer övertygande för honom.  
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2.3.3 Garden State, fotografi 

 
Figur 4 

 
Mikael Andersson, art director och Thore Berggren, copywriter,  

Jerhammar & Co Reklambyrå  
Detta är en innehållsrik bild anser Thore Berggren. Den film han kan se i bilden är 

Magnolia, vilken han inte har sett. Genom den korta sammanfattningen han läst 

tycker han att den passar väl ihop med fotografiet.  

 

Mikael Andersson väljer också Magnolia, men har heller inte sett filmen. Han tycker 

att den själsliga resan, som han läst om i sammanfattningen, kan stämma överens med 

fotografiet då det är taget på en tågstation, en utgångsplats för resor. Han kopplar 

sedan ihop alla människor i bilden med karaktärer i filmen. Eftersom ingen av dem 

har sett Garden State eller har någon relation till filmen, har de inga förslag på hur 

bilden skulle kunna göras tydligare för dem. 
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Gustav Johansson, Student, Grafisk Design och Kommunikation,  

Linköpings Tekniska Högskola  
Denna bild kan Gustav Johansson inte placera alls. Eftersom han inte sett filmen har 

han heller inga element att tillägga eller förändra. 

 
Bengt Lärkner, Docent i Konstvetenskap, Linköpings Universitet  
Efter en del tvekan kommer Lärkner fram till att denna bild också måste vara Garden 

State, med Zack Braff, som ska resa hem till Garden State, på bilden. Modellens 

frånvarande uttryck kopplar Bengt Lärkner ihop med tablettmissbruket i filmen. Han 

tycker att bilden är svår att förena direkt med filmen. Denna bild är undertydlig, enligt 

Bengt Lärkner. 
 

Carina Milde, Intendent, EWK Museet, Centrum för Politisk Illustrationskonst, 

Norrköping  

Carina Milde känner igen Garden State i denna bild. Att modellen sitter med en 

frånvarande blick och allt far snabbt omkring henne, tycker hon kommunicerar filmen 

väl. Hon tolkar också valet av plats som en symbol för karaktärens hemresa och inre, 

själsliga resa. Modellen är inte centrerad i bilden och sitter inte nära någon, vilket 

Milde tycker visar karaktärens inre tomhet och ger en känsla av att hon redan är på 

väg någonstans.  

 

Carina Milde tycker att det som kunde ändras i bilden är den Extra tidning som får för 

mycket fokus. Den skulle kunna bytas ut mot en tidning som förstärker budskapet i 

bilden, menar hon.  

 

Mats Olsen, Filmintresserad/Student, Linköpings Tekniska Högskola 

Olsen börjar med att titta på modellens kläder. Den svarta sopsäcken påminner honom 

om Edward Scissorhands läderkläder. Även modellens tomma blick får Mats Olsen att 

tänka på Edward Scissorhands tomma uttryck. Modellen verkar ensam, tycker Mats 

Olsen, liksom Edward är i filmen Edward Scissorhands.  
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2.3.4 Garden State, illustration 

 
Figur 5 

 

Mikael Andersson, art director och Thore Berggren, copywriter,  

Jerhammar & Co Reklambyrå  
Mikael Andersson associerar denna bild till filmen Tillsammans. Det han baserar sitt 

val på är de vuxenkläder som hänger på torklinan, vilket han kopplar till ett kollektiv. 

De rosa hörlurarna associerar han till ABBA, som han vet spelas i filmen, och den 

blommiga skjortan påminner honom om 70- talet. 

 

Thore Berggren känner likadant, när han tittar på flätningen mellan två av tröjorna 

och den lilla trehjulingen vid sidan av. 

 

Ingen av dem har sett Garden State och kan därför inte uttala sig om det finns något 

som kunde ha förstärkt bilden. Mikael Andersson menar att om han hade sett filmen 

kanske han hade gjort andra kopplingar. 

 
Gustav Johansson, Student, Grafisk Design och Kommunikation,  

Linköpings Tekniska Högskola  
Gustav Johansson ställer sig tveksam till denna bild och funderar länge innan han till 

slut bestämmer sig för Garden State. Det är enbart pillerburken han grundar sitt beslut 

på. Han har heller inte sett filmen och kan därför inte ge några förslag på element som 

kan göra bilden tydligare för honom. 
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Bengt Lärkner, Docent i Konstvetenskap, Linköpings Universitet  
Till en början har Bengt Lärkner en viss tvekan inför denna bild. Den skulle eventuellt 

kunna vara Tillsammans, menar han. Efter närmare eftertanke kommer han ändå på att 

det måste vara Garden State. Pillerburken och att båda huvudkaraktärerna 

symboliseras av mans- respektive kvinnokläder gör att han till slut tycker att det är en 

självklar bild.  

 

”Jag tycker om den som bild. Den påminner lite om Charlie Brown, han som ritar 

Snobben”, lägger han till. 
 
Carina Milde, Intendent, EWK Museet, Centrum för Politisk Illustrationskonst, 

Norrköping  

Carina Milde tänker först på Tillsammans då hon får lite ”homovibbar” av tröjorna till 

höger i bilden.  Pillerburken kopplar hon till en kvinna i filmen som tar mediciner och 

hörlurarna till en annan karaktär som lyssnar mycket på musik. Milde ändrar sig sedan 

och gissar att bilden föreställer Garden State. När hon förstår att bilden ska läsas från 

vänster till höger ser hon hela utvecklingen i filmen. Den börjar i pillermissbruk och 

elände och utvecklas till rosaröd lycka. Milde tycker att bilden fungerar bra om 

betraktaren läser den från vänster till höger, annars kan den vara missvisande.  

 
Mats Olsen, Filmintresserad/Student, Linköpings Tekniska Högskola 

Mats Olsens första gissning för denna bild är att den föreställer filmen Tillsammans. 

Detta baserar han på att klädlinan med kläderna påminner honom om något slags 

kollektiv där personerna delar tvätt. Även att kläderna slingrar sig kring varandra för 

hans tankar till filmen Tillsammans 
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2.3.5 The Good, The Bad and The Ugly, fotografi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6 

 

Mikael Andersson, art director och Thore Berggren, copywriter,  

Jerhammar & Co Reklambyrå 
Mikael Andersson vill koppla den här bilden till For a Fistful of Dollars, eller i alla 

fall till någon spagettivästern där någon hängs i början av filmen. Detta baserar han på 

snaran och de två hattar som, för honom, symboliserar de två gängen i denna film.  

 

Thore Berggren håller med Mikael Andersson men associerar bilden även till Fargo. 

Detta enbart på grund av bakgrunden som han tycker är starkt kopplad till en scen i 

Fargo. Han väljer till slut filmen For a Fistful of Dollars i alla fall. 

 

När vi sedan berättade att det var The Good, The Bad and The Ugly, tycker Andersson 

att bilden passar väl in. Han ser nu symboliken med hattarna och att modellen 

föreställer Den Fule med snaran om halsen. De enda associationerna Beggren har till 

denna film är musiken och en öken vind, vilket han kan se i bilden. 
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Gustav Johansson, Student, Grafisk Design och Kommunikation,  

Linköpings Tekniska Högskola  
Gustav Johanssons gissar med en gång på The Good, The Bad and Ugly. 

Västernkänslan är tydlig i landskapet och de tre karaktärerna framgår genom hattarna 

och modellen, tycker Gustav Johansson.  

 

Bengt Lärkner, Docent i Konstvetenskap, Linköpings Universitet  
Det som gör att Bengt Lärkner känner igen The Good, The bad and The Ugly  i denna 

bild är hattarna, miljön och snaran kring halsen på modellen. Han poängterar att detta 

är en film som han väldigt väl känner till, och tycker därför att bilden är övertydlig i 

symboliken. 

 

Carina Milde, Intendent, EWK Museet, Centrum för Politisk Illustrationskonst, 

Norrköping  

Första tanken Carina Milde får är att bilden kan föreställa Garden State på grund av 

bildens dimmighet. Sedan ändrar hon sig till The God, The Bad and The Ugly när hon 

fokuserar på snaran och ökenlandskapet i bakgrunden. Hon relaterar de två hattarna i 

svart och vitt till Den Onde och Den Gode och tänker att Den Fule borde vara 

karaktären med snaran kring halsen. Det Milde tycker att pengar skulle ha förstärkt 

bilden, eftersom filmen lägger stor vikt vid pengar. 

 

Mats Olsen, Filmintresserad/Student, Linköpings Tekniska Högskola 

Mats Olsens första reaktion är att detta måste vara en västern. Miljön och färgerna 

talar starkt för en västernfilm. Det han då har svårt med att bestämma är om det är The 

Good, The Bad and The Ugly eller For a Fistful of Dollars. Till slut bestämmer han 

sig för att bilden föreställer For a Fistful of Dollars, då den svarta och den vita hatten 

ska symbolisera de två antagonisterna i filmen. 

  

För att bilden ska övertyga honom mer, säger han att den borde fokusera mer på trion. 

Exempelvis skulle modellen också kunna bära hatt för att få in tretalet bättre. 
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2.3.6 The Good, The Bad and The Ugly, illustration 

 
Figur 7 
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Mikael Andersson, art director och Thore Berggren, copywriter,  

Jerhammar & Co Reklambyrå 
Thore Berggren tycker att problemet med denna bild är att den är övertydlig i 

västernkänslan. Det var länge sedan han såg The Good, The Bad and The Ugly, men 

gissar ändå på den filmen och refererar till snaran och revolvrarna, som han tycker är 

starka element i filmen. 

 

Mikael Andersson tycker att de tre fälten under revolvrarna är kommunikativt 

effektiva, likaså cigarren i den vita revolvern. Snaran som hänger ned framför den vita 

revolvern symboliserar scenen då Clint Eastwood skjuter av snaran och räddar Den 

Fule från att bli hängd. Han kan också se kopplingen mellan den röda revolvern och 

Den Fule och den svarta revolvern och Den Onde. 

 

Det Andersson tycker kan förstärka bilden är pengar. I övrigt tycker han att färgvalet 

är bra och att revolvrarnas placering kommunicerar den avslutande duellen väl. 

 

Gustav Johansson, Student, Grafisk Design och Kommunikation,  

Linköpings Tekniska Högskola  
Denna bild associerar Gustav Johansson främst till filmen For a Fistful of Dollars. De 

gammeldags revolvrarna och snaran som hänger från en av dem, tycker han, är tydliga 

symboler för filmen.  

 

När han får veta att denna bild föreställer The Good, The Bad and The Ugly, anser han 

att den även kan kopplas till den filmen. Han tycker dock att bilden associeras 

generellt till västerngenren, men vid en närmare granskning av detaljerna kan filmen 

urskiljas.  

 
Bengt Lärkner, Docent i Konstvetenskap, Linköpings Universitet  
Färgsymboliken och symbolerna i denna bild, tycker Bengt Lärkner, gör den väldigt 

tydlig. Han menar att revolvrarna är bra symboler för de tre karaktärerna och att 

bilden är grafiskt väldigt snygg. Dock skulle inte denna bild kunna fungera som 

filmaffisch då den inte är suggestiv, alltså lämnar ingenting åt fantasin.  
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Carina Milde, Intendent, EWK Museet, Centrum för Politisk Illustrationskonst, 

Norrköping  

Denna bild gissar Carina Milde är en förtätning av For a Fistful of Dollars på grund 

av revolvrarna. I sammanfattningen står det att huvudpersonen i denna film är en 

mästare i snabbdragning. Hon tycker att bilden förmedlar att ”det är pistolerna som 

talar”. 

 

När Milde får veta att det är The Good, the Bad and the Ugly blir hon inte förvånad. 

Hon säger att bilden lika gärna hade kunnat vara en förtätning av denna film istället, 

men hon ville inte välja samma film två gånger. 

  

Mats Olsen, Filmintresserad/Student, Linköpings Tekniska Högskola 

Denna bild vet Mats Olsen direkt föreställer The Good, The Bad and The Ugly. 

Färgerna, de gammeldags revolvrarna och snaran representerar filmen ”klockrent”, 

säger Olsen. Cigaretten för hans tankar direkt till Clint Eastwood och färgerna i bilden 

associerar han till den karaktäristiska inledningen av filmen.  
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2.3.7 Idiotene, fotografi 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 
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Mikael Andersson, art director och Thore Berggren, copywriter,  

Jerhammar & Co Reklambyrå 
Andersson tycker detta är en riktigt bra bild för Idiotene. Hela arrangemanget av 

bilden, rekvisitan och den oväntade badringen förmedlar känslan av filmen.  Att 

modellen ”freakar ut”, uttrycker, för honom, samma stämning som filmen.  

 

Berggren tycker att Andersson tog orden i munnen på honom. Det som han främst 

kopplar ihop med filmen är rullstolen och arrangemanget i bilden.  

 

Det som både Mikael Andersson och Thore Berggren tycker kan förstärka bilden av 

Idiotene är fler människor på bilden. Berggren påpekar ändå att den ger en härlig 

Dogme- känsla och är realistiskt avskalad. 

 

Gustav Johansson, Student, Grafisk Design och Kommunikation,  

Linköpings Tekniska Högskola  
Efter en del eftertanke gissar Gustav Johansson på Magnolia. Han tolkar modellen 

som den unga hustrun i Magnolia och tycker att miljön, tillsammans med rullstolen, 

gör att han associerar den till ett sjukhus. Då kopplar han sedan det vidare till den 

döende fadern, som filmen kretsar kring. Badringen kan han dock inte placera. 

 

För att Gustav Johansson ska välja Idiotene som film för denna bild, tycker han att 

sjukhusliknelsen måste försvinna, exempelvis kan rullstolen tas bort.  

 

Bengt Lärkner, Docent i Konstvetenskap, Linköpings Universitet  
”Den måste ju vara Idioterna, naturligtvis.”, Säger Bengt Lärkner. Att modellen har 

klätt av sig, ihop med rullstolen och vad som verkar vara något stötande beteende, är 

det som avgör Bengt Lärkners val av film. Enligt honom skulle denna bild dock inte 

kunna stå som filmaffisch för filmen. Det skulle vara svårt att förstå vilken slags film 

det egentligen är för en framtida publik, tycker han. Enligt honom krävs det att man 

har sett filmen för att kunna förstå bilden.  
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Carina Milde, Intendent, EWK Museet, Centrum för Politisk Illustrationskonst, 

Norrköping  
Carina Milde tycker att det är en ”klockren” bild av Idiotene. Hon ser hur modellen 

först försökt att hänga upp kavajen ordentligt, men sedan tappat kontrollen. Kvinnan 

på bilden, tycker Milde, verkar konfrontera sig själv genom att bete sig på detta viset i 

fullt dagsljus. Rullstolen och badringen är det som Milde tycker är viktigast i bilden. 

Utan dessa element hade personen på bilden bara sett ut att ha feber.  

 

Carina tycker inte att något saknas i bilden. Hon tycker att det finns många idiotiska 

inslag, exempelvis att modellen står på en rullstol som är till för dem som inte kan gå 

eller stå.  

 

Mats Olsen, Filmintresserad/Student, Linköpings Tekniska Högskola 
Rullstolen och kläderna i denna bild för Mats Olsens tankar till filmen Idiotene. Han 

säger att kläderna till vänster i bilden symboliserar det städade som är lagt åt sidan, 

och kvar finns bara det galna. Modellens kroppsställning och den rosa badringen 

bidrar till galenskapen.  

 

Enligt Mats Olsen skulle bilden eventuellt ha tagits utomhus, då mycket av filmen 

utspelar sig ute i grönskan. 
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2.3.8 Idiotene, illustration 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 
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Mikael Andersson, art director och Thore Berggren, copywriter,  

Jerhammar & Co Reklambyrå  
Andersson får en svag koppling till Idiotene och Tillsammans, men han tycker inte att 

bilden passar in på någon av dem. Det är elementen i den övre delen av bilden, som 

får honom att associera bilden till Tillsammans. Spargrisen, pengarna och huset är 

sådant som diskuterades mycket under 70-talet, menar han. Människorna i nedre 

delen av bilden blir till ett kollektiv i hans ögon. 

 

Berggren har väldigt svårt för denna bild. Han tyckte inte att den säger tillräckligt 

mycket för att han ska kunna sammanföra den med någon film. Han får en svag 

association till Idiotene, men detta då han ser det som att människorna är fastbundna 

vid hjulet, som vid ett ekorrhjul. 

 

När de fick höra att det var Idiotene såg de med ens rullstolen och båda tyckte att 

bilden blev bättre. Det som skulle ha förtydligat bilden var att göra stolsryggen mer 

synlig, då det smälter in i bakgrunden. Hade de sett kopplingen mellan stolen och 

hjulet hade de enklare kunnat urskilja att detta var Idiotene, menar Andersson och 

Berggren. 

 

Gustav Johansson, Student, Grafisk Design och Kommunikation,  

Linköpings Tekniska Högskola  
Denna bild känner Gustav Johansson igen som Idiotene.  

”Nakna människor som utforskar sin sexualitet, tänkte jag på. Och som flyr lite undan 

samhället i övrigt. ”, säger han i intervjun. 

 

Gustav Johansson har inte sett Idiotene, men tycker att denna bild passar väl in på 

beskrivningen som står i filmlistan.  

 

Bengt Lärkner, Docent i Konstvetenskap, Linköpings Universitet  
Detta är en väldigt effektiv bild, tycker Lärkner. Framför allt kontrasten mellan det 

gröna och det svarta fältet tycker han är effektivt som visuell kommunikation. Även 

detaljerna, som de nakna människorna och attributen på rullstolen passar väl in på 

filmen.  
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Carina Milde, Intendent, EWK Museet, Centrum för Politisk Illustrationskonst, 

Norrköping  
Denna bild gissar Milde är en förtätning för Magnolia. Hon tycker att allt verkar vara 

länkat till den centrerade rullstolen. Hon menar att rullstolen symboliserar den döende 

fadern, som alla karaktärer i Magnolia är länkade till.  

 

Det som gjorde att Milde tänkte på Magnolia istället för Idiotene är all de symboler i 

bilden som anknyter till den döende pappan. Hon funderade dock även över Idiotene. 

 

Mats Olsen, Filmintresserad/Student, Linköpings Tekniska Högskola 

Genom att titta på rullstolen och de nakna människorna i bilden kommer Mats Olsen 

till slutsatsen att denna bild måste vara en förtätning av Idiotene. Han förstår inte 

föremålen som ligger på rullstolen, men är ändå övertygad om att detta är Idiotene.  

 

Om bilden skulle ha livligare, mer naturliga färger, skulle bilden inge mer känslan av 

en Dogme-film. Han tycker också att det svenska ordet ”spargris” i bilden kan vara 

missvisande, då detta inte är en svensk film. 

 
 

 



Förtätning av film 09-06-15 Pauline Säll  
till stillbild  Emese Tot 

 74 

2.3.9 Sweeney Todd – the Demon Barber of Fleet Street, fotografi 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 
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Mikael Andersson, art director och Thore Berggren, copywriter,  

Jerhammar & Co Reklambyrå 
Thore Berggren kan inte koppla denna bild till någon film. Han kan se en svag 

koppling mellan den blodiga kniven och Edward Scissorhands.  

 

Andersson gissar på samma film, men tycker däremot att bilden talar tydligt. Blodet, 

kläderna och att Edward bodde på en vind kopplar han starkt till Edward 

Scissorhands. Blommorna till vänster i bilden, tycker han, symboliserar att Edward 

utförde trädgårdsarbete under en stor del av filmen.  

 

Gustav Johansson, Student, Grafisk Design och Kommunikation,  

Linköpings Tekniska Högskola  
Gustav Johansson tycker att modellen är väldigt lik Sweeney Todd i filmen med 

samma titel. Han tolkar blommorna och den ljusa delen av bilden som en symbol för 

Sweeney Todds hustru och den mörka delen som Sweeney Todds hämnd. Han tycker 

generellt att filmens handling speglas tydligt i denna bild.  

 

Bengt Lärkner, Docent i Konstvetenskap, Linköpings Universitet  
Även denna bild tycker Lärkner har fångat känslan i filmen på ett bra sätt. Även 

sminket och kläderna passar mycket väl in i filmen. ”Den är ju som bild väldigt snygg 

alltså. Som bild ur ett modereportage” säger Lärkner, men lägger också till att bilden 

eventuellt skulle kunna vara ännu läskigare.  

 

Carina Milde, Intendent, EWK Museet, Centrum för Politisk Illustrationskonst, 

Norrköping  
Milde tycker att detta är en bra tolkning av Sweeney Todd med det vackra 

drömlandskapet kontra den mörka verkligheten. Hon säger att sminket, kläderna, 

brödkaveln, kniven och pajformen är alla starka element för denna film. Hon kan se 

hur karaktären sår i det mörka och längtar till det ljusa.  

 

Carins Milde säger att om inte pajformen och kaveln varit med så skulle det lika gärna 

ha varit Edward Scissorhands, med tanke på Tim Burtons speciella stil.  
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Mats Olsen, Filmintresserad/Student, Linköpings Tekniska Högskola 

Det första Mats Olsen tittar på i denna bild är den, enligt honom, viktorianska 

klädseln och frisyren med den vita slingan. Även kniven, den gotiska sminkningen 

och miljön hjälper honom till gissningen att denna bild föreställer Sweeney Todd.  

 

Något som skulle göra denna bild tydligare är en mer ”skruvad”, surrealistisk form i 

miljön och i modellens pose, tycker Olsen. 
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2.3.10 Sweeney Todd – the Demon Barber of Fleet Street, illustration 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 
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Mikael Andersson, art director och Thore Berggren, copywriter,  

Jerhammar & Co Reklambyrå 
Thore Berggren gissar på Edward Scissorhands trots att han inte sett filmen, efter den 

korta sammanfattningen i listan. Han går på det som står i sammanfattningarna. Den 

ger honom en ”Dracula feeling” vilket han tycker stämmer överens med känslan i 

bilden. 

 

Andersson går också efter vad han läst i sammanfattningarna, men väljer filmen 

Sweeney Todd istället. Valet baserar han på degen, den köttfärsliknande smeten och 

Big Ben som står i bakgrunden. 

 

Det Mikael Andersson tycker rör till är det träd han ser höger i bilden och blommorna 

högst upp i bild. Han tycker inte det stämmer överens med det han läst i 

sammanfattningarna. Thore Berggren tycker att det är rök ur en skorsten och inte ett 

träd. 

 

Gustav Johansson, Student, Grafisk Design och Kommunikation,  

Linköpings Tekniska Högskola  
Denna bild, tycker Gustav Johansson, är självklart Sweeney Todd. Det framgår tydligt 

att staden är London, med Big Ben och staden känns gammaldags. Benen i 

kugghjulen tillsammans med köttfärsen, som kommer ut ur köttkvarnen, gör bilden 

lätt att känna igen.  

 

Han tycker att bilden är väldigt tydlig och att det är roligt att inga karaktärer finns 

med i bilden.  

 

Bengt Lärkner, Docent i Konstvetenskap, Linköpings Universitet  
”Den tyckte jag var en enkel sak. Det är ju Sweeney Todd!”, säger Bengt Lärkner med 

detsamma. Han pekar på detaljer i bilden som var avgörande i hans val av film, att det 

är London, pajerna och kroppsdelarna i köttpajerna. Han tillägger att den, enligt 

honom, skulle fungera bra som filmaffisch för Sweeney Todd. Dessutom är han noga 

med att påpeka att vi har lyckats fånga den övergripande stämningen i filmen med 

denna bild.  
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Carina Milde, Intendent, EWK Museet, Centrum för Politisk Illustrationskonst, 

Norrköping  
Carina Milde förstår på en gång att bilden föreställer Sweeney Todd. Hon tycker att 

den stämmer överens med den surrealistiska stämning som filmen har. Det som är det 

mest övertygande elementet är kugghjulen och kroppsdelarna längst ner i bild. Att 

förtydliga den del som symboliserar det ”lyckliga” i bilden är det enda som kan 

förbättra den menar Milde.  

 

Mats Olsen, Filmintresserad/Student, Linköpings Tekniska Högskola 

Denna bild är en förtätning av Edward Scissorhands, gissar Mats Olsen. De element 

han baserar detta på är de mörka färgerna, att bilden har en serietidningsliknande stil, 

vilket påminner om Tim Burtons stil, samt den gotiska stämningen i bilden. Även de 

avhuggna händerna längst ner i bilden för hans tankar till Edward Scissorhands.  

 

När vi då berättar för Olsen att bilden egentligen föreställer Sweeney Todd, säger han 

att bilden borde innehålla verktyg, så som rakblad eller knivar, då filmen fokuserar 

mycket på just detta. 
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2.4 Intervju resultat 
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3 Diskussion 

3.1 Arbetet från film till stillbild 

Medan vi analyserade filmerna, kom vi snabbt i underfund med att alla filmer har 

olika mycket symboliska inslag. Exempelvis Sweeney Todd är fullspäckad med 

symboliska attribut, så som barberarknivarna, den blåa lärkan, djurliknande personer 

och kontrasten mellan det ljusa, vackra och det mörka, onda. Denna film var därför 

lätt att analysera och även förhållandevis enkel att förtäta i en stillbild. Burn After 

Reading var istället svår att analysera, då den inte verkade ha några djupare 

symboliska inslag eller något budskap av vikt för detta projekt. Färgerna på 

karaktärernas kläder, rekvisitan och miljön kan tolkas symboliskt, vilket är också det 

vi byggt analysen av denna film på.  

 

Att föra in symboler från en film i en stillbild är komplicerat. Dels behöver 

symbolerna av störst vikt för filmen väljas ut och dels måste symbolerna sättas in i 

rätt kontext i stillbilden för att betraktaren ska kunna förstå dem. Det får inte finnas 

för många symboler i samma bild, då det blir rörigt för betraktaren. Sedan är det svårt 

att föra in egna symboler i bilden, om det inte är universella symboler, då dessa alla 

har subjektiva konnotationer. Det är aldrig självklart hur de kommer att tolkas av en 

annan person. 

 

Under filmanalysen var vi själva mer uppmärksamma på symboler och koder än vad 

vi vanligtvis brukar vara under betraktandet av en film. Därför kan vi också utgå från 

att andra personer inte är särskilt uppmärksamma på symboler i en film. Om vi då 

plockar ut fel symboler från filmen, kan dessa bli vilseledande för en betraktare, som 

själv inte lagt märke till dem i filmen. Det finns risk för att symbolerna, som valts ut, 

tar för mycket plats jämfört med den plats de får i filmen. 

 

Något som vi båda la märke till under arbetet med stillbilderna var att den lätt kan bli 

som en rebus med symboler. Hela bilden består till slut bara av symboler och färger 

med olika symboliska betydelser. För att komma ifrån detta måste, återigen, de 

viktigaste symbolerna väljas ut, och mer fokus läggas på den övergripande känslan i 

filmen, så som färgtoner och filmens budskap.  
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I de flesta filmerna, som analyserats i detta projekt, uttrycks känslor, sinnesstämningar 

och personligheter med hjälp av klädkoder. I exempelvis Garden State symboliserar 

färgerna på karaktärernas kläder både deras personligheter och deras 

sinnesstämningar. Färgerna på huvudkaraktären Andrews kläder förändras genom 

filmen, liksom hans känslomässiga stämning. Detta, tror vi, inte är något som 

publiken nödvändigtvis lägger märke till, men som ändå undermedvetet påverkar 

deras uppfattning av karaktärerna.  

 

Karaktärernas personligheter i Burn After Reading uttrycks främst genom klädkoder. 

Till exempel har Osbournes fru alltid mörka, strama kläder för att förstärka hennes 

personlighet. Skillnaderna i kläder blir också ett uttryck för olika samhällsklasser. 

Gympersonalen har oftast sina arbetskläder på, medan den rika gruppen av 

karaktärerna oftast bär kostym eller finare kläder.  

 

I en film förändras känslan under filmens gång. Denna förändring är ibland svår att 

skildra med en stillbild. Därför måste, som sagt, den övergripande känslan i filmen 

urskiljas, vilket är mer eller mindre tydligt i olika filmer. Exempelvis har Sweeney 

Todd en väldigt tydlig övergripande känsla. Den är mörk och ruggig genom hela 

filmen, utom de få inslagen av ljus och skönhet, vid tillbakablickar och 

framtidsfantasier.   

 

Den övergripande känslan i en film kan vara mer eller mindre visuell. I Sweeney 

Todds fall uttrycks den till stor del visuellt, medan i exempelvis Garden State består 

den övergripande känslan främst av dialogen, musiken och agerandet i scenerna. 

Därför finns inte många visuella element att ta vara på i en stillbild. Den lugna 

stämningen och den känslomässiga resan, som huvudkaraktären genomgår, kan 

skildras med lugna färger, liggande format och få element. Dock är det svårt för 

betraktaren att koppla en känsla direkt till en specifik film, eftersom många filmer 

uttrycker samma eller en snarlik känsla. Här fick vi fokusera på detaljer som är 

karaktäristiska för filmen, exempelvis pillerburken och sopsäckarna.  
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Filmerna har också skilda stilar och är därför olika svåra att skildra i en stillbild. En 

distinkt visuell stil, så som Tim Burtons manér som tydligt präglar Sweeney Todd, är 

lättare att uttrycka i bild än de resterande filmerna i detta projekt. De urskiljer sig inte 

märkbart, vad gäller det visuella formspråket, från andra filmer. De bygger på 

verkligheten, utan surrealistiska inslag.  

 

Att uttrycka filmens genre i en stillbild är också varierande svårt beroende på genren. 

Vissa genrer är visuellt säregna, som till exempel skräck eller fantasy, medan andra 

filmgenrer, som drama och komedi, kan vara mindre visuellt utmärkande. Hur väl 

genren framhävs i stillbilden beror också på om filmen, som bilden är en förtätning 

av, är genretypisk eller ej.  

 

3.2 Analys av intervjumaterialet 
Något som var tydligt i intervjuerna var hur personernas yrken påverkade deras 

tankesätt kring bilderna. Mikael Andersson och Thore Berggren arbetar båda med 

reklam, som är något som betraktaren endast ägnar ett fåtal sekunder åt. Detta märktes 

tydligt i deras sätt att betrakta filmförtätningarna i detta projekt. De gav inte alltid 

bilden den tid som krävdes för att hinna se detaljerna och symbolerna. Istället gick de 

på den övergripande känslan och det första intrycket av bilderna.  

 

Carina Milde och Bengt Lärkner, som båda arbetar med konstvetenskap, kunde tolka 

symbolerna och färgerna mer ingående än exempelvis Mats Olsen och Thore 

Berggren. Carina Milde och Bengt Lärkner kunde känna igen bilder, trots att de 

föreställde filmer som de inte hade sett. De var också mer uppmärksamma på detaljer 

i bilderna. Andra intervjupersoner kunde se detaljer, men ändå välja att bortse från 

dem i deras val av film. Exempelvis kommenterade Mikael Andersson brödkaveln i 

fotografiet för Sweeney Todd, men valde ändå filmen Edward Scissorhands för denna 

bild.  

 

I vissa illustrationer kunde intervjupersonerna istället ha svårt att känna igen vissa 

detaljer, eftersom illustrationer inte alltid visar objekt som de ser ut i verkligheten. De 

intervjupersonerna som inte hade sett filmen, som illustrationen skildrade, hade 
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svårare att känna igen olika element i bilden, än de som hade sett filmen. Ett exempel 

på detta är illustrationen för Sweeney Todd. De som hade sett filmen, eller noggrant 

läst beskrivningen kunde se pajen i botten av bilden. Andra som inte sett filmen, eller 

läst beskrivningen, kunde misstolka pajen eller helt missa den.  

 

Något som också förvirrade intervjupersonerna var att modellen i alla fotografier var 

en kvinna oberoende av huvudkaraktärerna i filmerna. Exempelvis tyckte Thore 

Berggren att fotografiet för Burn After Reading hade varit enklare att känna igen om 

män hade ingått. ”Män, saknas för mig i så fall. Alltså personer av manligt kön”, 

menar Thore Berggren. ”Jag upplevde den filmen som lite så, lite såhär manlig 

fåfänga och dumhet”. Mats Olsen hade också svårt att koppla bort kvinnorna, och 

säger, ”okej, då är det någon film som de då har tjejer med i huvudrollen eller nåt”.  

 

Andra tyckte att användningen av enbart en kvinnlig modell gjorde fotografiet för 

Burn After Reading mer intressant. ”Det är ju ett intressant visuellt knep och bara ha 

kvinnor på bilden, och sen låta klädkoderna indikera olika saker”, menar Carina 

Milde. Även Mikael Andersson tyckte att bilden blev mer intressant med enbart 

kvinnor. ”Jag funderade också på varför det inte var med män på något sätt. Men jag 

tycker det gjorde affischen intressant, just för att det bara var kvinnor, just starka 

kvinnor med”, förklarar han. 

 

I samma bild tolkade många de tre karaktärerna som tre identiteter hos samma person. 

”Hon är ju otroligt blåst på många sätt, men har ändå en stark karaktär, och just så 

illustrerar de tre kvinnorna hennes styrka där”, säger Mikael Andersson om filmens 

huvudkaraktär Linda spelad av Francis McDormand. Även Carina Milde fick den 

uppfattningen om fotografiet. ”Det är just det här att den här personen representerar 

flera olika karaktärer i sig själv. Att han inte vet vilken väg han ska gå och det känns 

som att det ser jag i den här bilden”, berättar Carina Milde. 

 

Ingen av intervjupersonerna hade sett Garden State, men en del kunde ändå gissa sig 

till rätt film med hjälp av sammanfattningarna i filmlistan. Gustav Johansson valde 

Garden State enbart genom att ha läst om huvudpersonens missbruk och Carina Milde 

föll för konventionen om att läsa en bild från vänster till höger. Dock var både Carina 
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Mildes och Bengt Lärkners första tanke att bilden var en förtätning av Tillsammans. 

Det var också denna film, Tillsammans, som Mats Olsen, Mikael Andersson och 

Thore Berggren gissade på. De alla kommenterade att de sammanflätade tröjorna i 

bilden gav en känsla av gemenskap. De sa också att de gemensamt upphängda 

kläderna gav dem associationer till ett kollektiv. Även färgkombinationen påminde 

Thore Berggren och Mikael Andersson om 70-talet.  

 

Eftersom ingen av intervjupersonerna hade sett filmen eller hade någon djupare 

uppfattning om den, kunde de heller inte ge några konkreta tips på element som kunde 

förtydliga bilden. Vi anser eventuellt att mer dämpade färger hade kunnat framhävt de 

två sista plaggen på klädlinan mer. Detta hade kunnat förstärka kärleksrelationen 

mellan de två huvudkaraktärerna eftersom det är en stor del av filmen och är något 

som sticker ut i huvudkaraktärens annars känslolösa liv. Bilden kunde också, likt 

fotografiet, anknutit till resan hem, eller fokuserat mer på hur avtrubbad 

huvudkaraktären var på grund av sitt pillermissbruk.  

 

Förutom uppmärksamhet på detaljer krävde också vissa bilder att betraktaren vågade 

tolka in budskap i de olika bildelementen. Exempelvis fotografiet för Garden State, 

där flera av intervjupersonerna kopplade tågstationen till någon slags resa. De tolkade 

den både som huvudkaraktärens resa till hemstaden, och som en inre, själslig resa. 

Modellens ansiktsutryck var också till hjälp, då de associerade detta till missbruket av 

antidepressiva medel. Det fanns dock personer som kopplade denna bild till Magnolia 

istället, främst på grund av att de associerade den inre, själsliga resan till denna film. 

De flesta av intervjupersonerna tyckte att denna bild var svår att koppla direkt till 

Garden State. ”Kanske svårare att direkt se att det är Zack Braff som satt där. Men 

sen är det naturligtvis svårare att knyta direkt till filmen. Om den här (The Good, The 

Bad and The Ugly, fotografi) är nästan lite övertydlig så är den här lite i 

underkanten”, påpekar Bengt Lärkner. 

 

Som bildskapare kan vi förstå att det var svårt att göra en direkt koppling mellan 

förtätningsfotografiet och filmen i fråga. Det enda elementet som är taget direkt ur 

filmen är den svarta sopsäcken. Denna sopsäck är ett element som de flesta, som sett 

filmen, känner igen. Den tolkas lätt som någonting annat, som exempelvis Mats 
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Olsens association till Edward Scissorhands läderkläder och Carina Mildes tolkning 

av sopsäcken som ett tecken på att personen är annorlunda, en klädkod. Vi anser att 

något som kunde ha förstärkt denna bild är fler huvudkaraktärer i bilden, och 

eventuellt en framställning av deras relationer till varandra.   

 

För The Good, The Bad and The Ugly var både fotografiet och illustrationen relativt 

lätta att känna igen för alla intervjupersoner. Om de inte sett filmen, kunde alla 

åtminstone urskilja genren. I illustrationen kunde de flesta se kopplingen mellan den 

vita revolvern och snaran, men i vissa fall kopplade intervjupersonerna snaran mer till 

filmen For a fistful of dollars, och valde istället denna film. Även hattarna i 

fotografiet för samma film kopplades i vissa fall till For a fistful of dollars, och det 

två gäng som denna film kretsar kring. ”Symbolen med två hattar kan ju vara 

koppling till de två gängen som han går in och ställer mot varandra och rensar upp 

bland”, menar Mikael Andersson.  

 

För att förstärka de båda förtätningsbilderna för denna film, tyckte flera testpersoner 

att pengar skulle ha ingått i bilderna. Filmen kretsar till stor del kring pengar och 

jakten på pengar, och detta element, ansåg de, fattades. Vi anser även att modellen 

kunde ha framställts som ”fulare”. Ett mer ansträngt ansiktsuttryck och mer smuts på 

både kläder och hud kunde ha förstärkt karaktären.    

 

De flesta av intervjupersonerna tog rätt på fotografiet för Idiotene. Thore Berggren 

tyckte att bilden hade en ”härlig Dogme-känsla”, med realistiskt och avskalat uttryck. 

Carina Milde tyckte att det var en ”klockren” bild med många ”idiotiska inslag”, till 

exempel att modellen står med en badring på sig på en rullstol som är till för dem som 

inte kan gå och stå. Dock var det flera som, på grund av rullstolen, associerade denna 

bild till Magnolia istället. Filmen Magnolia kretsar kring en döende far, och därför 

fick rullstolen symbolisera den sjuke fadern för vissa intervjupersoner. Denna skillnad 

berodde, likt skillnaden i tolkningen av bilderna för Garden State, på om betraktaren 

sett filmen. Enligt Mikael Andersson hade eventuellt fler personer i bilden gjort den 

tydligare för honom. Mats Olsen hade förslaget att modellen istället borde ha befunnit 

sig utomhus, då stora delen av filmen utspelar sig i en grönskande trädgård. Å ena 

sidan tycker fotografen att detta är en bra idé, då filmen förknippas med sommar och 



Förtätning av film 09-06-15 Pauline Säll  
till stillbild  Emese Tot 

 87 

frihet, men å andra sidan tycker hon att det avskalade, tomma rummet också har ett 

symboliskt värde. Det symboliserar dels filmens avskalade manér, och dels den 

tomhet, som karaktärerna i filmen försökte fylla genom deras ”inre idiot”.   

 

Illustrationen för Idiotene var dock svårare, där endast tre intervjupersoner kunde 

gissa rätt. Mikael Andersson och Thore Berggren såg inte att bilden föreställde en 

rullstol, vilket var vilseledande och de båda gissade på filmen Tillsammans. De båda 

fick dock en svag Idiotene-känsla av bilden under diskussionen. Hade rullstolen varit 

tydligare skulle de enklare ha kopplat den till rätt film och efter att ha fått veta vilken 

film bilden föreställde förstod de båda den. Även här var det tydligt att de som inte 

hade sett filmen inte kunde förstå illustrationen. 

 

3.3 Skillnader mellan fotografi och illustration 
Antalet fotografier och illustrationer, som intervjupersonerna kunde gissa rätt film på, 

var nästan detsamma. Skillnaden var försumbar. För att få en mer omfattande 

uppfattning om hur fotografierna och illustrationerna skilde sig åt, borde en 

enkätundersökning ha gjorts. 

 

Vi fann dock vissa avvikelser mellan illustrationerna och fotografierna. Exempelvis 

trodde Mikael Andersson och Thore Berggren att mopeden på illustrationen för 

Garden State var en trehjuling. Om bilden hade varit ett fotografi hade det varit 

betydligt svårare att missta en moped för en trehjuling. Fotografier visar exakt hur 

någonting är, men lämnar därför också mindre för betraktarens fantasi. Detta gör 

också att betraktaren förväntar sig att fotografier ska dels ha fler detaljer och dels vara 

mer sanningsenliga än illustrationer.  

 

Detaljerna i ett fotografi kan ofta drunkna i omgivningen. Det är svårare att framhäva 

element än i illustrationer. Det är just av denna anledning som illustrationer används i 

läroböcker och facklitteratur (Camenson, 1999, sid. 11). Dock gör detta att 

betraktaren antar att alla detaljer på en illustration berättar något viktigt. Ett exempel 

på detta är den lilla spargrisen i illustrationen för Idiotene. Det står ”spargris” på den, 

vilket fick Mats Olsen att tro att detta var en svensk film. Hade bilden istället varit ett 
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fotografi, tror vi, att den lilla texten på spargrisen inte hade framträtt lika tydligt och 

hade heller inte ansetts vara en betydelsefull detalj. Ett annat exempel är pajformen i 

fotografiet för Sweeney Todd som de flesta intervjupersoner missade helt. Vi tror att 

om bilden istället varit en illustration hade pajformen framträtt bättre och ansetts mer 

betydelsefull. 

 

För de flesta filmerna var illustrationerna och fotografierna väldigt olika. I de båda 

utförenadena hade olika element tagits tillvara på. Till exempel var bilderna för The 

Good, The Bad and The Ugly väldigt olika. Fotografiet fokuserade mer på känslan i 

filmen. Färgerna, miljön och formatet speglade den varma tonen och det långsamma 

tempot i filmen. Illustrationen fokuserade istället främst på de tre huvudkaraktärerna 

och deras relationer till varandra. Ändå kunde de flesta intervjupersoner känna igen de 

båda bilderna. Det var dock tydligt att intervjupersonerna tvekade mer inför 

fotografiet än inför illustrationen. Ett annat exempel är bilderna för Garden State där 

fotografiet är som ett ögonblick taget ur filmen. Den är en del av ett händelseförlopp 

och får betraktaren att undra vad som händer sedan. Illustrationen är istället en 

tolkning av den känslomässiga utvecklingen som huvudkaraktären genomgår under 

hela filmen. I denna bild finns inget ”före” och inget ”efter”. På grund av sina 

olikheter associerades dem till olika filmer, förutom Garden State. Illustrationen 

kopplade många till Tillsammans medan fotografiet ofta associerades till Magnolia 

istället. 

 

Något som också påverkade hur förtätningsbilderna associerades till de olika filmerna 

är deras utseendemässiga närhet till filmen. Spelfilmen är närmare besläktat med 

fotografiet än med illustrationen, om det inte är en animerad film förstås.  Detta kan 

både göra att ett fotografi snabbare kopplas till en film, men kan också göra att 

betraktaren låser sig vid att fotografiet inte är tillräckligt lik filmen. I det andra fallet 

fungerar illustrationer bättre då de lämnar mer för betraktarens fantasi att fylla i. 

 

3.1.4 Utvärdering av projektmodell 

Projektmodellen vi valt gav oss en strukturerad bild av projektet. Att utföra de olika 

stegen i rätt ordning gjorde det enklare att utföra varje, då vi hade det föregående 
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färdigt inför nästa. Det var också till vår fördel att vi hade möjligheten att justera 

stegen i efterhand. Exempelvis fick vi utöka den teoretiska delen då vi upptäckte att vi 

behövde mer information längre fram i projektet. Projektet blev sammanhängande och 

genom många, kortare delmål kunde vi hålla ett jämnt tempo genom hela arbetet.  

 

Om vi hade haft mer tid till projektet hade implementationssteget fått ta längre tid. 

Dessa tre veckor blev väldigt intensiva då bilderna krävde mycket arbete. Om detta 

steg fått ta längre tid hade kanske resultatet blivit ännu bättre. I vissa fall hade vi inte 

tid att reflektera länge nog över idéerna till bilderna, utan fick ibland nöja oss med det 

näst bästa. Vi hade ingen tid att testa flera olika förslag till förtätningsbilderna.  

 

I efterhand kan vi konstatera att vissa av de valda filmerna inte var så välkända som vi 

trott. Garden State var högt rankad på Imdb (The Internet Movie Database, 2009-05-

13), men det visade sig ändå att ingen av intervjupersonerna hade sett den. Burn After 

Reading anade vi kunde vara mindre välkänd då den nyligen kommit ut på 

marknaden. De övriga tre filmerna, tyckte vi, var bra val som passade projektet och 

gav det breda urvalet vi ville ha.  

 

Filmlistan, som intervjupersonerna fick ta hjälp av, fann vi vara främst ett positivt 

inslag i projektet. Utan denna hade intervjuerna gett mindre information då, vi antar, 

att färre hade kunnat gissa på rätt film. Dessutom kunde intervjupersonerna även 

diskutera kring de filmer de inte sett, tack vare den korta sammanfattningen de fick 

tillgång till. I vissa fall ledde filmlistan till missförstånd, då intervjupersonen trodde 

att en film bara kunde vara med på en bild, men efter att ha noggrant förklarat detta 

blev det inget påtagligt hinder. Det enda vi märkte försvårade valet av film var de två 

spagettivästernfilmerna, som båda hade snarlika handlingar. Det gjorde att 

förtätningsbilderna för The Good, The Bad and The Ugly kunde tolkas som båda 

spagettivästernfilmerna. 

 

Att ha två filmer av Tim Burton, Sweeney Todd och Edward Scissorhands, på listan 

kändes som ett bra val. De är snarlika till uttrycket, men skiljer sig åt på många 

mindre element. Genom detta uppnåddes den uppmärksamhet på detaljer som vi ville 

åt.  
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3.3 Slutsats 

En film är uppbyggd av många element. Allt från skådespelarnas utseenden till 

bakgrundsmusiken påverkar filmens karaktär och känsla. För att kunna välja ut 

enskilda element, som kan representera hela filmen, krävs en noggrann analys. Det är 

viktigt att komma ihåg att elementen påverkar varandra och fungerar annorlunda när 

de tas ur sitt sammanhang. Därför är det svårt att välja ut de viktigaste elementen från 

en film, och placera in dem i en stillbild så att de hamnar i en kontext där de kan 

fungerar på rätt sätt.  

 

Alla element i en film är inte visuella. Dialoger, ljud och känslor är viktiga element i 

en film, men är svåra att återge visuellt. Exempelvis kan symboler skapas i stillbilden 

för de olika känslorna i filmen, men symboler bär alltid på olika konnotationer, som 

beror på sin kontext och betraktarens subjektiva tolkning. Därför är det viktigt att 

använda symboler tagna direkt ur filmen och/eller universella symboler för att 

minimera risken för missförstånd.  

 

Ett exempel på hur enskilda bildelement kan representera en film är hur kontraster i 

färg och form kan symbolisera en förändring eller utveckling i filmen. Mörkt och grått 

som övergår i ljust och färgglatt kommunicerar utvecklingen från sorg till glädje, eller 

ensamhet till kärlek. Eftersom alla filmer inte fokuserar på det visuella uttrycket lika 

mycket, är de också olika svåra att gestalta med en stillbild. En film med speciell 

karaktär, som exempelvis Sweeney Todd, är lättare att kommunicera med en stillbild 

än en film som har få visuellt karaktäristiska drag. Detta beror främst på att 

betraktaren i första hand känner igen den övergripande känslan i filmen, och i andra 

hand tittar på detaljer och symboler. En film med väldigt speciell karaktär är därför 

lättare att känna igen i en förtätningsbild.  

 

Hur väl en betraktare kan associera de utvalda elementen och symbolerna till rätt film, 

beror på om betraktaren själv lagt märke till dessa i filmen, eller kan se kopplingen 

mellan elementen och filmen. Det är svårt att veta exakt vilka element en filmtittare 

lägger märke till, då detta är individuellt. Därför är det viktigt att prioritera element 

och symboler som tar stor plats i filmen, så som den övergripande stämningen, 
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handlingens fokus och huvudkaraktärerna. Huruvida betraktaren kan koppla utvalda 

element till filmen beror också på hur stor kunskap denne har om filmen. Har han/hon 

inte sett filmen eller känner till den väl är det näst intill omöjligt att koppla 

förtätningsbilden till filmen. Betraktaren söker i första hand efter filmer de har sett 

nyligen eller har en djupare relation till i förtätningsbilden.   

 

Filmlistan, som användes som hjälpmedel för intervjupersonerna, förenklade valet av 

film, då det begränsade valmöjligheterna. Det gjorde också att intervjuerna blev mer 

användbara i arbetet med detta projekt, då det tvingade intervjupersonerna till att 

analysera detaljerna i bilderna noggrannare. 

 

Alla filmer tillhör en genre, men dessa fokuserar, precis som filmer, olika mycket på 

det visuella. Ett drama är mindre visuellt då det lägger mer vikt på karaktärernas 

känslor och filmens budskap. Skräckfilmer är istället mer visuella då fokus ligger 

främst på stämningen och den visuella upplevelsen av filmen. Det är möjligt för 

betraktaren att associera förtätningsbilden till en filmgenre utan att ha sett själva 

filmen, men detta är olika svårt beroende på vilken genre filmen tillhör. Detta 

påverkas även av om filmen är typisk för sin genre eller inte.  

 

Fotografi och illustration fungerar på skilda sätt vad gäller kommunikation. En 

betraktare avläser ett fotografi mer exakt än en illustration, som istället lämnar mer 

utrymme för individuella tolkningar. I detta projekt kunde dock ingen nämnvärd 

skillnad påträffas mellan fotografi och illustration som kommunikationsmedel för 

filmelement.  
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3.4 Förslag för vidareutveckling av projektet 

För att djupare undersöka skillnaden mellan fotografi och illustration som 
kommunikationsmedel kan en enkätundersökning utföras. En enkätundersökning kan 
även utföras för att få en mer omfattande bild för hur väl våra alster kan kommunicera 
filmerna. 
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Bilaga 1 

Filmlista 
Här är en lista över tio filmer, med en kort sammanfattning av dem. Dessa är 
hjälpmedel för Dig i fall att Du inte sett någon av de filmerna som behandlats. 
Sammanfattningarna är de som står på baksidan av filmomslagen. 
 
Endast fem av dessa filmer är med bland bilderna, samma fem både i fotografi och i 
illustration.  

1. Burn After Reading 
Osbourne Cox är en CIA-agent som kämpar för att hålla näsan ovanför ytan. Han 
kommer ingenstans vare sig när det gäller jobb eller äktenskap och dessutom har han 
problem med spriten. Harry Pfarrer jobbar på finansdepartementet och är mer än 
lovligt fåfäng. Sin fritid ägnar han bland annat åt internetdejting bakom ryggen på sin 
fru, att konstruera sexleksaker i källaren och dessutom har han ett förhållande med 
Osbourne Cox missnöjda hustru. 
 
När Osbourne får sparken bestämmer han sig för att skriva sina memoarer, även om 
han faktiskt inte har något alls att berätta om. Men ett utkast råkar hamna på 
villovägar och Harry Pfarrers andra älskarinna, vid sidan om Osbournes hustru, och 
hennes kollega är övertygade om att de lagt vantarna på superhemlig information och 
tror att de kan utöva utpressning för att tjäna pengar på det de vet. 

2. Tillsammans 
Det handlar om kärlek och skilsmässa och familjelycka och familjeolycka och barn 
och vuxna och vänskap och sex och fotboll. 
Elisabeth tröttnar på sin man Rolf, så hon packar sina väskor, tar ungarna med sig och 
sticker till sin bror Göran. Året är 1975. Elisabeth är en ganska vanlig hemmafru i 
Hägersten medan Göran är lite annorlunda. Han bor i ett kollektiv, en storfamilj, och 
det är alltså dit Elisabeth kommer med sina barn - till ett vänsterkollektiv bestående av 
människor mellan 25 och 35 år och deras barn. Det är där det mesta av filmen utspelar 
sig. Och där händer det saker som inte alls bara berör Elisabeth utan påverkar alla som 
bor i storfamiljen plus några till... 

3. Garden State 
Misslyckade skådisen Andrew "Large" Largeman (Zach Braff) lever bakom en 
dimridå av lugnande medel. När hans mamma dör slutar han med pillerätandet och 
återvänder till sin hemstad. Ödets nyck för honom samman med den färgstarka Sam 
(Natalie Portman), vars positiva energi snart får Large att våga öppna sina sinnen för 
livet - och kärleken... 

4. The Good, The Bad and The Ugly 
Med ponchon, sitt skägg och med en lång smal cigarr hängande i mungipan som 
kännetecken får vi se Clint Eastwood som "den gode". En av filmhistoriens mest 
välkända "bad guys", Lee van Cleef, har rollen som "den onde" och sadistiske 
Sentenza, även kallad Angel Eyes. 
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Eli Wallach spelar "den fule" och kallblodige banditen Tuco. Denna trios vägar korsas 
under det livsfarliga sökandet efter 200 000 dollar i guldmynt som försvunnit spårlöst 
från en militär penningtransport. 

5. Fargo 
Jerry är bilförsäljare. Han är djupt skuldsatt och i desperat behov av pengar. För att 
komma ur knipan, lejer han de två förbrytare, Carl och Gaear, för att kidnappa sin 
fästmö och pressa sin rike svärfar på pengar. 
 
Jerry ser ut att lyckas med sin plan, men den jordnära polischefen, Marge från den 
lilla byn Brainerd, blir satt på fallet. 

6. Magnolia 
En döende far, en ung hustru som valt fel väg i livet, en passionerad sjukvårdare, en 
manlig värd för en gameshow, ett underbarn som längtar efter sin fars kärlek, en 
missbrukande dotter och en berömd charmör är alla en del i handlingens mosaik under 
en helt vanlig dag i San Fernando Valley. Magnolia är en väv som visar livet i 
America i en serie händelser som är både självständiga och en del av samma historia. 
Det är ett porträtt av en ensam stad där kärleken ibland hamnar i skymundan och av 
en själslig resa genom människans innersta. En berättelse om människans försök att 
hamna rätt i tillvaron. 

7. Edward Scissorhands 
En gång i tiden, i ett slott högt upp på en kulle, bodde en uppfinnare vars största 
uppfinning fick namnet Edward. 
 
Trots att Edward hade en oemotståndlig charm, var han inte riktigt perfekt. 
Uppfinnarens plötsliga död lämnade honom halvfärdig, med skarpa knivar som 
händer. Edward levde ensam i mörkret till dess en dam tog med honom hem till sin 
familj. 
 
Och där börjar Edward´s fantastiska äventyr i det pastellfärgade land som kallas 
Suburbia. 

8. Idiotene 
Denna film är filmad på ett speciellt sätt, eller rättare sagt, ett vanligt sätt? Utan 
omtagningar och utan förbättring av bild. 
 
Idioterna handlar om en grupp av människor som konfronterar och utforskar sin "inre 
idiot". En film fylld med känslor och självupptagen sexualitet. Några i gruppen får 
också ta uti med följderna av deras idioti. 

9.  For a Fistful of Dollars 
En mystisk gangster (Eastwood) har precis anlänt till San Miguel, en hård, dammig 
gränsstad där två konkurrerande smugglargäng terroriserar de fattiga invånarna. En 
mästare av "snabbdragning", vilket leder till att han tar emot erbjudande om 
anställning av varje gäng. Men hans ärlighet kan inte köpas; han tar båda jobben ... 
och sätter igång en plan för att förstöra båda gangstergängen. 
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10. Sweeney Todd – The Demon Barber on Fleet Street 
Depp spelar huvudrollen som Benjamin Barker, som på falska anklagelser döms till 
att tjäna ett livstids fängelsestraff på andra sidan jordklotet. Han rymmer och 
återvänder till London för att hämnas med hjälp av sin lojala medbrottsling, Mrs. 
Nellie Lovett, som spelas av Helena Bonham Carter. 
 
Under täcknamnet Sweeney Todd återvänder Barker till sin frisersalong ovanför Mrs. 
Lovetts pajbutik och har siktet inställt på Judge Turpin (Alan Rickman) som, med 
hjälp av sin ondskefulle hantlangare Beadle Bamford (Timothy Spall), skickade iväg 
honom för ett brott han inte begått, för att sedan kunna lägga vantarna på hans fru, 
Lucy (Laura Michelle Kelly) och hans lilla dotter. 
 
Mrs. Lovett berättar för Todd att hans fru förgiftade sig själv efter att Judge Turpin 
hade våldfört sig på henne. När en konkurrerande barberare, den flärdfulle italienaren 
Pirelli (Sacha Baron Cohen), hotar att avslöja Sweeneys verkliga identitet, skär Todd 
halsen av honom. När han sedan inte kommer på vad han ska göra av kroppen, ser 
Mrs. Lovett en lösning på sin dåliga försäljning och föreslår att hon fyller sina 
köttpajer med människokött. 
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Bilaga 2 

Intervju med Mikael Andersson, art diractor och Thore Berggren, 
copywriter på Jerhammar & Co Reklambyrå  

 
Omgång 1: Visar bilderna och frågar om de kan se vilken film det är. 

 
Bild 1, Burn After Reading, fotografi:  
Första bilden här, kan ni se vilken film det är? 
 
Mikael: Ska vi svara på de titlar vi fått här? 
 
Ja precis. 
 
Mikael: Jag tänker direkt på Burn after reading.  
 
Thore: Jasså, det gör du? 
 
Mikael: De kopplingarna jag gör här, är CD skivan, pusselläggandet i bakgrunden 
tycker jag är signifikant med hur filmen är uppbyggd, med hur alla karaktärers 
historia vävs samman i slutet i upplösningen av filmen. Jag kopplar mycket hennes 
röda tröja till de tröjor som de har som jobbar på gymmet där, Brad Pitt och hans 
kollegor. De är de kopplingar jag gör. 
 
Ett annat bud där kanske? Du kanske tänker på någon annan? 
 
Thore: Nej, eller till att börja med tänker jag inte på någon film alls, men när Mikael 
börjar prata om Burn after reading känner jag ju koplingarna som Mikael pratar om 
till viss del, men jag skulle inte, nä jag skulle inte säga, det är en annan utav bilderna 
jag skulle associera med den nämligen. Den vill jag inte använda här. 
 
Mikael: Där vill jag flika in att en bild som kommer här som ser ut som Brad Pitt har 
starkare koppling för mig, men jag tycker ändå att den här har en koppling, jag kan se 
en koppling. 
 
Det är inte säkert att det finns en till varje film, det kan finnas fler till samma film.  
 
Thore: Kopplingen för mig är inte särskilt stark, när jag tittade på bilderna innan ni 
kom så av en underlig anledning så associerade jag den till Tillsammans, varför jag 
gör det har jag svårt att förklara. Kan möjligen ha att göra med färgkombinationerna 
och sådana saker som jag upplever en aning 70 tals stuk, lite gran. En väldigt lös 
koppling så att egentligen inte någon alls, egentligen, men ska jag välja en så blir det 
den.  
 
Vilket element var det som avgjorde för dig?  
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Mikael: Först direkt, cd skivan. Den har ju en central roll i affischen. 
 
Thore: De var ju det som Micke sa som gör att jag med kopplar åt det hållet, men som 
sagt har jag en annan som jag kopplar tydligare så därför vill jag inte koppla den till 
Burn after reading. 
 

Bild 2, Sweeney Todd, illustration. 
Mikael: Ska jag börja igen, eller tar du det?  
 
Thore: Ok, jag börjar. Det här är Edward Sissorhands för mig, jag har inte sett den 
filmen så min ända information om den är det som ni har skrivit i det här pappret och 
det är stämningen i den här bilden, jag fick så där lite Dracula feeling när jag läste vad 
ni skrev och jag får det lite i den här bilden också. Plus de här kugghjulsgrejerna och 
de blodiga kroppsdelarna, sånt där, det kändes så. Edvard Sissorhands för mig. 
 
Mikael: Precis som Thore så går jag efter vad jag läst, jag har inte sett filmen jag 
refererar till. Jag tycker det är Sweeney Todd, den här London baserade barbershop 
historien där han går in och maler sönder någon och gör paj utav den och hans fru 
bakar pajer eller vad det stod, och jag kopplar degen här nere och det köttfärs aktiga 
här och det ser ut som en pajform här ner på nåt sett och koppling till London med 
Big Ben i bakgrunden så det är dem kopplingar jag gör. 
 

Bild 3, The Good, The Bad and The Ugly, fotografi: 
Thore: Ja juste det. 
 
Mikael: Jag tror att det är samma sak här för mig som på den första där att jag skulle 
vilja koppla till två, eller till en film precis som det finns en bild som kommer senare 
som är kopplad till den filmen och det är for a fist full of dollars, jag tror att det är 
den, nu ska vi se (blädder i papper) tror att det är den jag tänker på, det är någon utav 
dem där western filmerna där han blir hängd i början och klarar sig och han får ett ärr 
på halsen.  Jag skulle vilja säga den, For a fist full of dollars 
 
Det baserar du på snaran? 
 
Mikael: Ja om det är den filmen, nu framgår ju inte det av själva handlingen som det 
står här då. Och just det här; symbolen med två hattar, kan ju vara koppling till de två 
gängen som han går in och ställer mot varandra och rensar upp bland.  
 
Och du tänker? 
 
Thore: Här är jag mer med Micke, den här gav mig den associationen från början men 
den gav mig ytterligare en association, och det var till Fargo men den är mycket lös 
kopplad. Det är bakgrunden i den bilden som leder mig dit, jag minns så otroligt väl 
en scen i Fargo med fält och sådär, men det lämnar jag. Men jag håller med om Micke 
där, handfull of dollars. 
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Bild 4, Burn After Reading, illustration: 
Thore: Och det här är min Fargo, det är min tveklösa Fargo detta, det alltså, uttrycket i 
ansiktet och den här mannen, hålet i huvudet, allt. Allt det innehåll som fanns i den 
här bilden var Fargo för mig ända till att jag började flytta över blicken på hans tröja, 
då blev det Burn After Reading för mig. Av någon anledning, för mig, var den här 
färgassociationen den. Och det kan ha att göra med det som Micke pratade om 
tidigare om färgen på kläderna på gymmet, men min första tanke var Fargo, definitivt, 
och egentligen är det fortfarande det. Fast med en utradering för Burn After Reading. 
 
Mikael: Jag ser direkt Brad Pitt, tycker ni fått fram hans ansiktsdrag jättemycket och 
just frisyren också, den här höga luggen och sen just att han blir skjuten i garderoben i 
slutet där. Jag ser det framför mig, skottet i huvudet där. Och det är en koppling till 
kläderna också, Hardbodies, var väl namnet på gymmet där de jobbade figurerna. 
 
Thore: Var det, det? 
 
Mikael: Jag tror det. 
 

Bild 5, Idiotene, illustration: 
Mikael: Om man ska göra någon koppling till någon film här så är det idioterna men 
jag tycker inte. Aaaa, det skulle kunna vara Tillsammans också, spargris. Nu ska vi 
se…  Nä, jag tycker inte den passar, den skulle kunna passa på någon av dem jag 
nämnde då, men jag tycker inte den är klockren på någon av dem. 
 
Vilken film tycker du att den är om du behöver välja en? 
 
Mikael: Antingen Tillsammans eller Idioterna. Tycker jag ser mer åt tillsammans tror 
jag.  
 
Vad är det för element som gör att du kopplar så? 
 
Mikael: Elementen längst uppe, det här med hus och spargris, pengar, de diskussioner 
som var där på 70 talet som präglar filmen. Sen just det här kopplingen till 
männsikorna.  Alla är tillsammans, alla i kollektiv. Tanken. Det är väl de 
associationer jag har. 
 
Thore: Den här hade jag jätte svårt för, jag satt o tittade på den bra länge för att hitta 
några som helst kopplingar till någonting och kan egentligen inte på stå att jag 
lyckades särskilt. Den är inte, den säger inte tillräckligt mycket till mig, 
överhuvudtaget, men en liten grej som jag kan känna i likhet med Micke, är idioterna, 
men de är en lös koppling och de har ihop med det här att binda fast vid hjulen, ekorre 
hjul association.  
 
Mikael: De är ju nakna här nere på något sett. 
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Thore: Återigen jätte svår, måste jag välja någon så skulle jag välja idioterna, men det 
är en lös koppling.  
 

Bild 6, Garden State, illustration: 
Mikael: Det här är tillsammans för mig.  
 
Vad tänker du på då? 
 
Mikael: Många grejer, dels är det många vuxenkläder hängande på en torkvinda på 
något sätt, associerar jag till att, jag vet inte, många vuxna i ett och samma hem. Just 
lite koppling mellan två, att två av dem här tröjorna, plaggen, måste jag säga då och 
kopplingen till barn som kommer in nere till höger i form av den här trehjulingen eller 
vad det är för någonting. Hörlurarna koppade jag till ABBA som spelas i filmen 
varför, vet jag inte. De är rosa lutarna också, även om filmen är full av annan bra 
musik så är det ABBA jag tänker på när jag ser hörlurarna. Och sen lite blommiga 
mönster där på en utav tröjorna ger också association till 70 talet.  
 
Thore: Oj, jag känner så också att jag skulle kunna sagt ungefär som Micke gör, och 
det är mycket flätningen utav de här kläderna och den lilla trehjulingen. Det är också 
Tillsammans för mig. Men ett tag var det också magnolia, men det var på grund av 
kopplingen till Steel Magnolia, alltså inte samma film som ni menar. Men utav de här, 
Tillsammans, ja. Av samma själ som Micke sa.  
 

Bild 7: Idiotene, fotografi 
Mikael: För mig är det här bilden för Idioterna. Just, alltså, vad själva, liksom 
arrangemanget kring det hela oförutsägbara assocearerna, rekvisitan som är med i 
bilden, säger är för mig en koppling till Idioterna. De liksom freakar ut. Känslan just 
med rullstolen där på något sätt, och den oväntade badringen är liksom också en sån 
där tvist för hela stämningen lite. Och hennes uttryck då förståss. Det är väl vad jag 
kan säga om henne.  
 
Thore: Återigen så tar du orden ur munnen på mig. Den allra största kopplingen till 
Idioterna för mig, var rullstolen, ganska direkt den, och faktiskt också lite 
arrangemanget i bilden som är Dogme-feeling för mig.  
 
Mikael: Just bakgrunden. 
 
Thore: Precis som Micke, jag känner likadant. 
 

Bild 8: Sweeney Todd, fotografi 
Thore: Det här var också en sån här bild som lämnade nästan ingenting till mig, att 
koppla till dem här filmerna. Alltså den blodiga kniven gav mig en aning Edvard 
Scissorhand känsla men jag tycker också att den var så jävla uppenbar, så nej, den 
hängde inte på den heller. Om jag återigen ska absolut välja någon så blir det den, den 
har inte talat till mig på något tydligt sätt. 
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Mikael: Aa, för mig talar den på många sätt. Dels så är det som sagt, ja, blod 
kopplingen. Sissorhands, visst är det en kniv i det här fallet, kläderna vill jag också 
minnas att de såg ut så där, någon sån skjortliknande sak av vad jag minns. Sen bodde 
han väl på vinden, han var väl undan stoppad på något sätt på vinden, och då får jag 
koppling till vindsvåning, där med fönstret. Sen var han ju ute och klippte i trädgården 
och klippte figurer på buskar och träd, och det får jag koppling till vänster här, med 
växten och blommorna och hela det där arrangemanget.  Den tyckte jag, och just 
sminkningen på henne och så. Har hon en kavel i andra handen? Såg jag inte först. 
Mmm, nä men det som jag nämner tycker jag är Edvard Sissorhands. 
 
Thore: Jag har alltså inte sett den filmen. 
 

Bild 9: The Good, The Bad and The Ugly, illustration 
Mikael: Jag tycker den är klockren. 
 
Thore: Ja, det är ju just det som är problemet med den tycker jag. Den är alltså, den 
lämna. Den blir på något vis övertydligt western artad och då blir associationen på en 
gång The good, the bad, the ugly. Det var skit länge sen jag såg den filmen så jag har 
egentligen inget ordentligt minne av den så det är egentligen bara kopplingen med de 
här attributen. 
 
Något speciellt element? 
 
Thore: Jag tänker på galgen och jag tänker på revolvrarna och jag tänker på de fyra 
fälten också, men de borde vara tre då, och de är de ju på sätt och vis också. 
 
Mikael: För mig tycker jag det är en stark koppling, just de här tre fälten här, jag vet 
inte vem som är vem av den onde, den gode, den fule. Den onde är ju han med 
mustasch, alltså han den smalare typen utav dem och sen är ju han fule, det är väl han 
som egentligen är med Clint Eastwood runt och hänger i snaran. När han hängs så är 
väl Clint Eastwood på håll och skjuter ner honom, och där symboliserar för mig, alltså 
den scenen, den bilden här till höger där Clint Eastwood är revolvern till vänster. Just 
med tanken med cigarretten som är så tydligt för hans rollfigur, och att den revolvern 
pekar in mot den scenen på något sett, projiceras det som händer, det som sker när den 
fule hänger i snaran och blir räddad utav Clintan. Sen om man ska göra en koppling 
här uppe då vem som är vem, den fule är väl den längst upp till höger då och den onde 
den svarta revolvern då. Skulle det kunna vara. Jag tycker den är snygg, jag tycker 
den nog är den snyggaste av affischerna tror jag.   
 

Bild 10: Garden State, fotografi 
Thore: Återigen en innehållsrik bild som jag satt och tittade länge på. Den innehåller 
så många saker och sen utifrån mina egna upplevelser utav dem här filmerna som ni 
har listat gör det tämligen svårt att hitta in i någon speciell. Den jag tillslut fastnade 
för var Magnolia. Och skälet till det är det ni skriver om, återgen den filmen har jag 
inte sett, ni skriver om en serie händelser, självständiga delar av samma historia. 
Kärleken hamnar i skymundan, en själs resa genom människans inre, det jag kan 
uppleva att den här bilden kan vara, ser något balanserat kaos. Det är dels på grund 
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utav hennes uttryck, där hon tittar in i kameran, klädd i den där soppåsen, alltså ja, 
haha, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det. Men det blir som en kul liten grej 
bara. Så det landar på den filmen. 
 
Mikael: Jag säger också den filmen. Återigen precis som Thore har inte jag sett den 
filmen, men det som står här, det som framgår här, en själslig resa och så som ni 
beskriver så kopplar jag den till någon slags resa, SJ butik i bakgrunden, klocka, 
avgångar, ankomster osv. Tar jag som en reseplats så att säga, en utgångspunkt för 
resa. Att man kan koppla in de alla olika människorna på nåt sätt då. Någon som valt 
fel väg i livet. Aaa, nämen jag skulle nog säga den, men återigen har jag inte sett 
filmen så jag kan inte göra några kopplingar direkt. 
 
Thore: Jag tycker om den där bilden, den skapar intressanta associationer i huvudtaget 
nästan som ett slags kollage upplever jag det, jag gillar den, det var den bilden jag 
gillar bäst ut av dem, rent allmänt bara. 

 
Omgång 2, berättar vilka filerna är och frågar vad som kan ändras i bilderna för 
att förtydliga filmen. 
 

Bild 1, Burn After Reading, fotografi: 
Det här är ju då Burn after reding. Då undrar jag om det finns någonting som ni 
tycker annorlunda då om bilden, eller något som kan göra det tydligare? 
 
Thore: Män, saknas för mig i såfall. Alltså personer av manligt kön.  
 
Är det svårt att koppla bort att det är kvinnor på bilden? 
 
Thore: Alltså egentligen, vet jag inte riktigt varför man ska koppla bort det, men det 
skulle krävas för att skapa en tydligare association alltså, jag upplevde den filmen som 
lite så, lite såhär manlig fåfänga och dumhet. Och det, dem här individerna utspelar 
inte det. När jag lyssnade på Micke här i början, när han beskrev den här bilden med 
cd skivan, hade jag komplett missat den kopplingen. Och den röda färgen där hade jag 
helt missat. Men annars inte alltså.  
 
Mikael: För mig tycker jag det som speglar, just att de är tre kvinnor på bilden, det är 
för mig på något sätt spegling av henne, hon hmm, vad hon nu heter som är med i 
fargo också?  
 
Thore: Mc Duorman, vad heter hon i förnamn? 
 
Mikael: Just hennes styrka på något sätt, tycker jag, hon är ju otroligt blåst på många 
sett men har ändå en stark karaktär, och just så illustrerar de tre kvinnorna hennes 
styrka där på något sätt. Jag funderade också på varför det inte var med män på något 
sätt. Men jag tycker det gjorde affischen intressant, just för att det bara var kvinnor, 
just starka kvinnor med. Det är ingen som har det här på något sätt, den lägre 
ställningen, hon ligger ju ner, förståss, men det är ju en kamp. Det var väl det. 
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Thore: Frances Mc Dorman heter hon. Det är en sak jag gärna vill tillägga, det här 
kompletta vir-varret som den där filmen mynnar ut i, det kan man ju liksom leta in i 
den här. Så, vad fan var det som egentligen hände?, den typen av upplevelse. Det 
tycker jag man kan finna här i bilden. 
 
Mikael: Mmm. 
 
Thore: Du tog den på CD-skivan Micke? 
 
Mikael: Mmm, CD-skivan och röda tröjan. 
 

Bild 2, Sweeney Todd, illustration: 
Sweeney Todd, är det något som saknas eller rör till det kanske? 
 
Mikael: Det jag tycker rör till det, är trädet här, jag har inte sett filmen så, men det jag 
fick för mig passade in på allting under trädet. Just det där med köttfärsen och deras 
verksamhet, in med hjulen som är illustrerat på något sätt och pajen som bakas här 
längst ner. Det som rörde till för mig är trädet, tycker inte det passar in, men har inte 
sett filmen så kan inte ge hela bilden. 
 
Thore: Jag ser ingenting tyvärr, och jag har inte heller sett filmen. Jag ser först nu, det 
där köttfärsen, att det är en köttkvarn det här. Att det är någonting som rinner ner i 
köttkvarnen. Men är det där ett träd, jag tycker det ser ut som rök ur en skorsten. 
Kanske om jag hade sätt filmen, det är svårt när man inte har sett den. 
 
Mikael: Ja, det är ju det, det är ju så många scener.  
 

Bild 3, The Good, The Bad and The Ugly, fotografi: 
Det här är ju då Den gode, den onde, den fule. 
 
Thore: Jahaaa. 
 
Samma fråga, är det något som skulle gjort det tydligare för er? 
 
Mikael: Nu när du säger det så tänker jag ju på det, den gode, den onde och den fule, 
hon som hänger i snaran, den fule var den som utsattes för snaran då. Något som 
saknas? Kopplingen till western är ju otroligt tydlig.  
 
Thore: Jag har ingen relation kvar till den filmen eftersom det var så kolossalt länge 
sen, och jag har bara sett den en enda gång. Den enda relation jag har kvar till den 
filmen är musiken och någon association till ökenvind och den börjar jag se här. Kan 
inte direkt påstå vad som saknas. 
 
Mikael: Jag har en tendens att röra samman de där filmerna, just att huvudkaraktären 
är så lik, han är ju så enformig i sin karaktär. Så att jag blandar ihop scener och såna 
saker och nu när jag ser snaran, eller tänker på den bilden som var snyggast här med 



Förtätning av film 09-06-15 Pauline Säll  
till stillbild  Emese Tot 

 106 

revolvrarna på slutet, förstår jag att det är den andra säkert så att… Snaran där det 
kanske var den som han blev hängd i.  
 

Bild 4, Burn After Reading, illustration:  
Nästa bild som är Burn after reading 
 
Thore: Igen, mmm. 
 
Mikael: Mmm. 
 
Är det något som… 
 
Thore: Något som saknas i bilden? Ja, Mickes berättelse, för när den kom till mig såg 
jag också den. Den är relativ lätt att associera dit. 
 
Mikael: När du frågar om det är något som saknas så menar du ur att den här scenen 
ska fungera som film affisch och spegla hela filmen? 
 
Nu har vi inte riktigt tänkt film affisch på det klassiska sättet, utan kan den som bild 
ge känslan av den filmen. 
 
Mikael: Som bild aaa. 
 
Thore: Brad Pitt är för mig en sån liten del av den filmen, så då blir det uppenbara 
svaret vad som saknas, är Frances Mc Dorman och George Clony saknas, han Brad 
Pitt är ju liksom en bi figur i den filmen för mig. John Malcovish är väl med med. 
Dem tre bär den storyn, Brad är dit lagd. 
 
Mikael: På så sätt fungerar den första affischen bättre, med virr-varret. Jag tycker 
Brad Pitt, han är ju väldigt komisk i den filmen. 
 
Thore: Malplacerad tycker jag. 
 
Mikael: Han är ju egentligen den som drar igång hela grejen när de ringer och ska 
pressa John Malkovish på pengar, där är det ju han som drar igång hela grejen 
egentligen. 
 
 

Bild 5, Idiotene, Illustration: 
Nästa bild… 
 
Mikael: Det ska bli intressant. 
 
…är idioterna. 
 
Thore: Ja, det var vi väl inne på. 
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Men vad hade kunnat gjort att ni bestämt er för den då istället för Tillsammans? 
 
Thore: Ja, men gud, nu börjar det lossna det här är ju en rullstol, ja. 
 
Mikael: Ja, juste.  
 
Thore: Ryggen skulle varit tydligare i såna fall, stolsryggen. Rullstolen var en sån 
betydelsefull del, den hade vi ju på en annan bild med rullstols association, tydligare 
rullstol då blir den tvärtydlig. 
 
Mikael: Håller med, absolut. 
 
Thore: Ja, men nu, javisst.  
 
Mikael: Nu är den klockren och med två färger med på något sätt, idioti, var går 
gränsen. 
 
Thore: Jag fick en ny favorit nu, den här tycker jag bäst om nu efter vad ni berättar, 
jag såg inte rullstolen. 
 
Mikael: Inte jag heller. 
 
Thore: Men när den syns, då blir den jättefin den där. 
 

Bild 6, Garden State, illustration: 
Garden State. 
 
Mikael: Mmmhmm. 
 
Thore: Jahaa. 
 
Mikael: Den har inte jag sett. 
 
Thore: inte jag heller. 
 
Mikael: Det är möjligt att man gjort andra kopplingar på något sätt, kopplat bort 
Tillsammans kopplingen där, och gjort den understående om man sett Garden State. 
 
Thore:Här var vi båda två inne på Tillsammans, jag tyckte din beskrivning var så 
träffande, jag såg den här leksaks cykeln, eller vad är det? 
 
Det är en moped med sidovagn. 
 
Thore: Jaha e det, det. 
 
Mikael: Nej, men är det någon tanke på något sätt att ha två filmer som är väldigt 
närliggande så i uttryck. 
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Ja, att man ser mer detaljerna och så, det ska inte vara helt självklart. 
 
Mikael: Nä. precis. 
 
 

Bild 7, Idiotene, fotografi: 
Den här är ju då Idioterna, någonting som ni skulle vilja lägga till eller ta bort? 
 
Mikael: fler människor på något sätt. 
 
Thore: Mmm. 
 
Mikael: Kan ju ha associerats med, att det är mer kläder, men det känna som att det är 
hon som har tagit av sig dem där. J, men koppling till fler idioter. Annars tycker jag 
den är jättebra. 
 
Thore: Den är bra ja. Jag tycker att det är en härlig Dogme-känsla i bilden också, 
tycker jag. Realistisk avskalad, men som sagt kanske en eller ett par till personer så. 
Rullstolen är ju tydlig där och så det där uttrycket (hennes ansiktsuttryck) 
 

Bild 8, Sweeney Todd, fotografi: 
Ytterligare en Sweeney Todd. 
 
Thore: Sweeney Todd, det är den vi inte har sett. The demond barberer on fleet street. 
 
Tänker ni annorlunda kring den nu? 
 
Mikael: Eftersom jag inte har sett filmen så, men jag tog ju den på den andra 
affischen, med köttkvarnen och det där. Jag hade sån stark koppling till trädgården, 
just att han var ute och friserade buskar och sånt, gjorde jag en koppling till det, hade 
han hållt i två saxar istället för en kniv och en kavel. 
 
Thore: Vadå friserar buskar? 
 
Mikael: Alltså i filmen, Sissorhands, han har ju saxar på fingrarna och friserar buskar 
på trädgårdar. 
 
Thore: Ok, ok. Det här är inte Edward Sissorhands utan är Sweeney Todd, har inte 
någon relation till den filmen och inte till bilden.  

 
Bild 9, The Good, The Bad and The Ugly, illustration: 
Det här är ju då Den Gode, Den Onde och Den Fule. 
 
Mikael: Det var det alltså. 
 
Något ni vill lägga till, ta bort eller göra om? 
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Mikael: Nä, jag tycker den är bra. 
 
Thore: Nää. 
 
Mikael: Nä, jag tycker den är bäst, får med mycket där, just duellen på slutet där med 
tre pistoler är väldigt tydlig. Och färgerna också tycker jag känns bra, färgval. Pengar 
kanske, koppling till pengar. Kanske vore någon detalj som man skulle kunna lägga 
till där. De letar väl efter någon kista som ligger i en grav där. 
 
Thore: Har du set den nyligen? 
 
Mikael: Nä, jag har sett den många gånger, säkert 10 gånger. 
 
Thore: Det var ju en fin symbolik ändå, där med tre fälten. 
 
Mikael: En spagetti koppling också på snaran, en spagetti western. Snyggt. 
 

Bild 10, Garden State, fotografi: 
Då har vi sista då, som också är Garden State som ingen av er har sett. 
 
Thore: Men som vi kände var. Nej, de var det inte alls det. 
 
Nej, Magnolia. 
 
Thore: Just det. 
 
Mikael: Nä, men det är ju svårt, när man inte sett filmen är man ute o chansar mer,  
från det man får i sammandragningarna där va. 
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Bilaga 3 

Intervju med Gustav Johansson, Student i Grafisk Design och 
Kommunikation, Linköpings Tekniska Högskola   

Omgång 1: Visar bilderna och frågar om de kan se vilken film det är. 

Bild 1, Burn After Reading, fotografi:  
CD-skivan…och ja, nä men, jakten på CD-skivan. Vill ni ha ett mer uttömmande 
svar?  
Nä, men det är inget direkt, men det är väl att karaktärerna skiljer sig åt något. Hon 
har lite mer casual kläder än dom där.  
 
Bild 2, Sweeney Todd, illustration:  
Jag tror att det ska va Sweeney Todd.  
 
Dels klocktornet från London, gammeldags känsla och lite benpipor och sånt som 
sticker upp. Kanske att det ska vara någon sorts köttfärskvarn där. Ja, nej, men det 
känns väldigt mycket som filmen med, i stilen, det är tecknat också.  
 
Bild 3, The Good, The Bad and The Ugly, fotografi: 
Jag tror det är Den Gode, den onde den fule.  
 
Öhm, dels västernkänslan, tycker jag, i landskapet. Och sen känns det som tre 
karaktärer med kvinnan i mitten och dom två olika hattarna. Och symboliken med att 
det är en vit hatt och en svart hatt.  
 
Bild 4, Burn After Reading, illustration: 
Det är ju Burn after reading.  
 
Därför att det ser väldigt mycket ut som Brad Pitt på bilden och i filmen så jobbar han 
på Hardbodies och det står det på hans röda piké. Och skottet i huvet för han blir 
skjuten i garderoben.  
 
Bild 5, Idiotene, illustration: 
Måste kolla lite… (bläddrar i filmlistan) 
 
Idioterna. 
 
Nakna människor som utförskar sin sexualitet, tänkte jag på. Och som flyr lite undan 
samhället i övrigt.  
 
Bild 6, Garden State, illustration: 
Nej, jag har ingen aning faktiskt. Kan det va Garden State? Det baserar jag endast på 
pillerburken.  
 
Bild 7, Idiotene, fotografi: 
Kan det va Magnolia? Ung hustru och döende far, tänker jag. Kläderna som är 
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upphängda och får lite såhär sjukhusvibbar med sterila rummet och, ja, rullstolen 
såklart.  
 
Bild 8, Sweeney Todd, fotografi: 
Sweeney Todd. För modellen är väldigt lik och, ja, men Sweeney Todd hämnas ju sin 
fru och blommorna och den ljusa delen av bilden ser ju lite lyckligare ut än den mörka 
delen av bilden där. Karaktärern står då med en blodig kniv.  
 
Bild 9, The Good, The Bad and The Ugly, illustration: 
För en handfull dollar mer.  
 
Revolvrar som ser gamla ut och snaran, strypsnaran som hänger ner från den ena 
revolvern.  
 
Bild 10, Garden State, fotografi: 
Nej, den var också svår, jag gissar på…äh, jag vet faktiskt inte. Men…Ja, det beror på 
vad man vill säga med den där sopsäcken.  
 
Ja…nej, jag har ingen aning om den.  
 
Nej, jag kan inte placera den på någon faktiskt.  

 
Omgång 2: Berättar filmerna och frågar vad som skulle ha kunnat förtydliga 
bilderna. 
 
Bild 1, Burn After Reading, fotografi: 
Möjligen en till karaktär i så fall. För dom här två är ganska lika i utstyrseln och hon 
är väldigt ensam, och det är ju flera karaktärer som har den där typen i filmen. Men 
annars tyckte jag att den var ganska tydlig, tänkte för CD-skivan.  
 
Bild 2, Sweeney Todd, illustration:  
Nej, jag tycker den är väldigt tydlig. Det är kul att det är ingen karaktär med på 
bilden. Nej, den var jättebra. 
 
Bild 3, The Good, The Bad and The Ugly, fotografi: 
Nej jag tyckte den var jättebra, den var jättehäftig. Och kul att man inte såg direkt vad 
det var utan att man fick typ såhär titta lite på den. 
 
Bild 4, Burn After Reading, illustration: 
Nej, den är jättetydlig tycker jag. Eller förutsatt att man har sett filmen då. Om man 
inte har sett filmen så kanske det är lite svårare. Det är ju som en nyckelscen i filmen 
då, så om man har sett den så kommer man fatta på en gång. 
 
Bild 5, Idiotene, illustration: 
Jag har lite svårt att uttala mig om den, för jag har faktiskt inte sett idioterna. Men när 
jag läste texten som ni hade skrivit om den så tyckte jag att det var ganska tydligt i 
alla fall. Nej, den har jag svårt att uttala mig om.  
 



Förtätning av film 09-06-15 Pauline Säll  
till stillbild  Emese Tot 

 112 

Bild 6, Garden State, illustration: 
Nej, jag har lite dålig koll på den filmen. Men eftersom jag kunde gissa rätt på den 
bara på pillerburken så känns det som att den var rätt bra.  
 
Bild 7, Idiotene, fotografi: 
Ja, hon ser ju ganska idiotisk ut. Men, ja, jag vet inte, jag gissade väl på Magnolia på 
grund av den här sjukhuskopplingen med rullstolen där. Men det är lite svårt att säga 
också, för jag antar att det här liksom ska symbolisera det vanliga samhället också. Så 
det är också lite svårt vad man skulle gjort annorlunda i så fall. Kanske fått bort 
sjukhusreferensen som jag kände med den där i alla fall…rullstolen.  
 
Bild 8, Sweeney Todd, fotografi: 
Nej, den tycker jag var jättetydlig. Man fick med handlingen bra där också med 
blommorna och hans hustru där.  
 
Bild 9, The Good, The Bad and The Ugly, illustration: 
Ja…färgerna på revolvrarna antar jag ska symbolisera karaktärerna. Jag vet inte jag 
gjorde väl bara en generell västernkoppling just då, men… Kanske om man tänker lite 
mer på det när man ser cigaretten där. Snaran sådär, så kanske man tar den då. Nej, 
men det var nog att jag fastnade på revolvrarna tror jag. 
 
Bild 10, Garden State, fotografi: 
Den har inte jag sett. Nej, den där tror jag inte jag kan säga så mycket om, eller, nej.  
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Bilaga 4 

Intervju med Bengt Lärkner, Docent i konstvetenskap, Linköpings 
Universitet  
 
Omgång 1: Visar bilderna och frågar om de kan se vilken film det är. 

Bild 1, Burn After Reading, fotografi: 
Den här måste vara Burn after reading. Enligt beskrivningen handlar den om att alla 
vill ha tag i hand, den här, hans självbiografi. De här kvinnorna då kastar sig efter 
CDn här. Och hela den här pusselaktiga tolkade jag som att det stämde ju väl överens 
med beskrivningen. 
 
Bild 2, Sweeney Todd, Illustration: 
Den tyckte jag var en enkel sak. Det är ju Sweeney Todd! 
Det är London och pajerna här och folk i köttpajerna. Den var ju uppenbar. 
 
Bild 3, The Good, The Bad and The Ugly, fotografi: 
Det var ju också helt klart, Den Gode, Den Onde och Den Fule. Med bland annat den 
vita och den svarta hatten som liksom är västern-shablooner och det är ju den fule, 
han blir hängd. Och miljön naturligtvis.  
 
Bild 4, Burn After Reading, illustration: 
Jag kunde inte komma fram till nåt annat än att den hör ihop med Burn after reading 
på uteslutningsmetoden.  
 
Bild 5, Idiotene, Illustration:  
Idioterna. Vi har här alla dessa attribut som hör hemma på nåt sett, eller ihop med de 
här nakna personerna som springer omkring. Det är klart har man sett filmen så var 
det inte så, det var ju ganska uppenbart. 
 
Bild 6, Garden State, illustration: 
Det var rätt kul där med den, för jag hade en viss tvekan med den först, men sen… jag 
undrar om det inte är den där Garden State. 
Det är ju den där killen som käkar piller och det är ju både Zack Braffs och Natalie 
Portmans som symboliseras av mans- och kvinnokläder.  
 
Bild 7, Idiotene, fotografi: 
Den måste ju vara Idioterna, naturligtvis. 
Hon har ju klätt av sig här, och rullstolen och hon beter sig sådär… över huvud taget, 
vet inte hur jag ska beskriva det.  
 
Bild 8, Sweeney Todd, fotografi: 
Ja, där har vi ju Sweeney Todd. Och det var ju väldigt lätt att känna igen, med 
sminkningen och håret och så vidare. Hela stämningen har ni lyckats väldigt bra med.  
 
Bild 9, The Good , The Bad and The Ugly, illustration: 
Den gode, den onde och den fule. Återigen har ni ju spelat med den här 
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färgsymboliken svart och vitt, svart för den onde och vitt för den gode och sen den 
fule som blir hängd då så att säga. Den är väldigt tydlig. 
 
Bild 10, garden State, fotografi: 
Då måste den här vara samma som Garden State, med Zack Braff som ska åka hem.  
Att han ser sådär lite borta ut av tablettmissbruk eller vad det nu kan vara.  
Jag tvekade väldigt mycket, men jag tyckte att jag kunde läsa det såhär.  

 
Omgång 2: Berättar filmerna och frågar vad som skulle ha kunnat förtydliga 
bilderna? 

Bild 1, Burn After Reading, fotografi: 
Däremot var det ju besvärligare då att ha ihop det med en annan bild när man inte har 
sett filmen då. Men jag började med att ta alla filmer som jag kände igen med det 
samma då. Så då var alltså urvalet mindre av bilderna, man måste ju vara lite smart.  
 
Bild 2, Sweeney Todd, Illustration: 
Nu tyckte jag att den var väldigt bra. Jag har inte mycket kritik att säga om den. Jag 
tycker att den skulle alldeles utomordentligt fungera som filmaffisch för filmen. Ni 
har lyckats väldigt väldigt bra i även fotot där med att förmedla stämningen i filmen. 
Allts då inte bara symboler i bilden, ni har fångat någon slags genomgående stämning 
i filmen. 
 
Bild 3, The Good, The Bad and The Ugly, fotografi: 
Det man möjligen kunde säga om den är att, det har ju naturligtvis att gör med att det 
är en film som jag kan fram- och baklänges. Den är kanske för uppenbar, den är 
nästan övertydlig i symboliken också. Men visst, det gjorde ju att det var det första jag 
riktade in mig på att titta på.  
 
Bild 4, Burn After Reading, illustration: 
Den var ju svår så det blir ju som jag sa det att det blir ju nästan uteslutningsmetoden. 
Det stämde ju nästan in på någon av karaktärerna i filmen som beskrivs som livligt 
fåfäng. Ja, det var nåt i det här som jag tänkte att det kan ju vara då den här killen som 
det handlar om då. 
 
Bild 5, Idiotene, Illustration: 
Den var väldigt klar när man har sett filmen, tyckte jag. Den hade jag inga svårigheter 
med. Dessutom tyckte jag att det var en snygg bild. Effektivt med kontrasten där. Ja, 
den är en effektiv bild, tycker jag.   
 
Bild 6, Garden State, illustration: 
Ja, den gillade jag också. Den gillar jag för att, helt bortsätt från att den är någon slags 
illustration till Garden State. Jag tycker om den som bild. Den påminner lite om han 
Charlie Brown, han som ritar Snobben. Den gav mig åtminstone sådana associationer.  
När jag mycket hastigt läste igenom det så tänkte jag Tillsammans, men sen tänkte jag 
att det kan inte vara Tillsammans.  
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Bild 7, Idiotene, fotografi: 
Ja, jag vet inte hur det är där, om man skulle tänka sig det här som en reklam för 
filmen eller så, så vet jag inte hur man hade fångat en eventuell publik där. Om man 
hade förstått vad man skulle få se här. Jag tror inte att man skulle ha riktigt klart för 
sig vad det här var för slags film. Men det är klart, har man sett filmen så fattar man 
ju…men, som en filmaffisch tror jag inte att den hade fungerat.  
 
Bild 8, Sweeney Todd, fotografi: 
Ja, den tycker jag ju väldigt mycket om. Den är ju, tycker jag är en väldigt bra bild, 
faktiskt. Ni har hittat en bra vind där också. Nä, alltså, jag vet inte, den är, man skulle 
ju ha kunnat göra den ännu läskigare. Men den är ju, som bild, väldigt snygg alltså. 
Som bild ur ett modereportage alltså.  
 
Bild 9, The Good , The Bad and The Ugly, illustration: 
Den är också snyggt, grafiskt väldigt snygg, det är den ju. Ja, det är en väldigt bra 
bild. Jag tycker att det var bra att låta de här revolvrarna symbolisera de här 
personerna. Färgsymboliken, naturligtvis, och sen så att låta den stackars Fule få sin 
snara också. Den är ju alltså bra som bild på det sättet. Som symbolbild funkar den ju 
bra, men den kanske inte är så suggestiv, så att fantasin kommer igång. 
 
Bild 10, garden State, fotografi: 
Ja, alltså, det är alltid svårt om man ska titta på bilden som sådan eller om man ska se 
till hur den fungerar. Detta är också en snygg bild, som bild betraktat, men kanske 
svårare att direkt se att det är Zack Braff som satt där. Men sen är det naturligtvis 
svårare att knyta direkt till filmen.  
Om den här (bild 3) är nästan lite övertydlig så är den här lite i underkanten.  
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Bilaga 5 

Intervju med Carina Milde, Intendent, EWK museet, Centrum för 
politisk illustrationskonst, Norrköping 

 
Omgång 1: Visar bilderna och frågar om hon kan se vilken film det är. 
 
Bild 1, Burn After Reading, fotografi:  
Kan du se vilken film bilden ska föreställa? 
 
Känns som att det vore vara första filmen. Men jag vet inte. Det är ju många kamper 
som pågår, frågan är om kvinnan på bilden representerar samma person. 
 
Inte nödvändigtvis. 
 
Det känns ju som att det är en extrem hård kamp som pågår, för att lyckas. Nä, jag 
skulle nog chansa på ettan. 
 
Vilka element tittade du förts på när du såg bilden? 
 
Klädkoder är nog det första. Ja, att det förekommer tre olika klädkoder, som jag ser 
det. Det tycker jag är starka visuella koder. Och sen så är ju skivan i centrum här, och 
det verkar var något som alla eftersträvar på ett eller annat sätt. Den som är mest laid 
back är hon som sitter längst bak och hon är också den enda som möter min blick.  
 
Just det här med Burn after reading, det verkar ju som att det är en inre kamp i den 
personen som, jag har ju faktiskt inte sett den här filmen. Men det är ju någon inre 
kamp som gör att han har svårt och göra val, i brist på att välja så väljer han ju att 
göra flera saker samtidigt, vilket är riktigt jävla klantigt, det här med och ha 
förhållanden och Internet dejting och går bakom ryggen på folk och så.  
 
Vilket element är av görande för ditt val av film? 
 
Det är just det här att den här personen representerar flera olika karaktärer i sig själv. 
Att han inte vet vilken väg han ska gå och det känns som att det ser jag i den här 
bilden, jag vet inte. Men just det här med Internet dejting, att jag fastnar för skivan, 
men jag vet inte, det är bara första tanken.  
 
Det kan ibland vara svårt att tänka att det man illusterar inte ska kunna upfatats för 
betraktaren, eftersonman själv vet vad det är man illsuterar.   
 

Bild 2, Sweeney Todd, illustration: 
Den här skulle jag nästan säga att jag tog för Sweeney Todd från början för att den är 
så, dels för att liksom det känns som att, film nr tio då, Sweeney todd the demon 
barber of fleet street. Just för att jag känner historien och jag vet inte om ni med utgår 
ifrån den med Jhonny Depp, den här sista, Tery Gilliam filmen. Yes. Och det är ju 
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dels för att jag känner historien och dels för att det känns om att den här lite 
irrationella och surrealistiska svängningen i bilden stämmer överens med den 
surrealistiska stämning som filmen projicerar på ett otroligt väl sätt, så e d ju en liten 
paj här på nåt vis känns det som. 
 
Vilket element var det som var mest avgörande? 
 
Det här, kugghjulen, kroppsdelarna och det malda köttet och pajen, för det är ju det 
som det går ut på, att göra paj. Men så är det ju också så att det finns ju en del i den 
filmen som är så oerhört knutet till den här visionen om det här vackra landskapet, 
trädet, blommorna, fåglarna, det är mycket av den här stämningen som funkar i 
bilden. Men framförallt så är det här det första man ser på förmodligen för att det är så 
obehagligt, och då menar jag kugghjulen och köttgrejerna.  
 

Bild 3, The Good, The Bad and The Ugly, fotografi: 
Den här är ju svår. Det är ju återigen så att jag känner att jag länkar den till en film 
som jag inte har sett.  
 
Vilken är det? 
 
Nä förresten, jag ångrar mig, nä jag tänker mig Garden State för den här är så dimmig. 
Men då funkar inte snaran så det kanske är The god, the bad and the ugly. Den gode 
den vita hatten, den onde den svarta hatten och den fule kanske den som sätter snaran 
om halsen och sen att det är lite ökenlandskap, så skulle jag vilja säga. 
 
Vilket element var avgörande för ditt val av film? 
 
Det är nog hattarna, hattarna och snaran. Och sen just att det känns som ett litet öken 
landskap där. Det kan ju lika vara A full fist of dollars, det är ju en sån film som man 
borde ha sett. Och jag menar, den har ju också att här med två konkurrerande 
smugglar gäng, två hattar, som terroriserar fattiga invånare och han själv är en 
mästare i snabbdragning. Han tar de båda jobben och sätter igång en plan att förstör 
båda gangstergängen. Så att det kan lika gärna var film nr 9. Det känns som jag vill få 
in Clintan på båda, båda filmerna med Clintan skulle kunna funka på den här men jag 
satsar på Den gode, den onde och den fule. 
 

Bild 4, Burn After Reading, illustration: 
Nu ska vi se här, det här känns som den här Vietnam bilden. Lite så, det är första 
tanken. Då är det ju frågan om det här blir A fist full of dollars, i sånt fall. Det känns 
som att man borde få in en, med tanke på att det är ett skott i pannan. Färgen på blodet 
binder ihop med färgen på tröjan. Då skulle jag nog säga film nr 9,  
 
Vad skulle du säga är det element som är avgörande för dig?  
 
Det är nog skottet i pannan, och att jag har svårt att koppla bort första tanken, alltså 
jag slås väldigt ofta av någonting och så fastnar det, och det är just den här 
Nordvietnametiska soldaten som blir skjuten av en sydvietnamesiskgeneral. Hela 
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bilden, det var det första jag såg, då kopplar man ju bort annat som jag borde ta in, 
men just det här att färgen på blodet och färgen på tröjan är det som tar över, resten 
blir samma som bakgrundsfärgen. Sen Hardbodies, borde rimligtvis stå för någonting, 
så då nja, det får nog bli nian kanske i såna fall, jag chansar på det. 
 

Bild 5, Idiotene, illustration: 
Carina: Den är ju väldigt snygg, alla bilderna är ju väldigt snygga vill jag bara säga 
för det första. Det är inte så att samma film har två bilder. 
 
Så kan det vara. 
 
Det är ju frågan om. Det känns som att jag skulle vilja lägga den här på Magnolia. 
Alltså, Magnolia och Tillsammans är ju båda två såna här vävar av historier och 
människoöden. I Magnolia så är ju alla historier länkade till den döende pappan, är det 
inte så? Kommer jag ihåg filmen fel. Alltså Tom Cruises karaktär är ju framgångsrik 
som lite sådär sektaktig person, framgångshjälte och han är ju otroligt länkad till sin 
far. Och sen så polisen och kvinnan men jo, jag skulle nog säga Magnolia. 
 
Vilket element är det då som avgör ditt val? 
 
Det känns som att det här underredet på rullstolen är så centralt, det känns som allting 
både är länkat till och bygger på den hör rullstolen. Det kännssom att de också lite är 
känslan av den här döende fadern som allting centreras till i den filmen.  Så skulle jag 
nog chansa. 
 

Bild 6, Garden State, illustration: 
Den här skulle jag nog ta Tillsammans, den är jättefin. Jag får så här schyssta homo 
vibbar på höger kanten. Just det här; kärlek, skilsmässa, familjelycka, människor i alla 
åldrar de har olika problem. En piller burk tror jag kanske det här är som är länkad till 
en kvinna, någon som lyssnar mycket på musik och så är det en motorcykel här. 
 
Men det skulle lika mycket kunna vara Garden State känner jag, för att den har jag 
faktiskt inte sett. Den här Zack Braff personen lever i en dimridå av lugnande medel 
och sen återvänder till hemstaden och sen träffar den här karaktären som spelas av 
Natalie Portman. Skulle det också kunna va. För då kan man ta in det här faktum att vi 
lurar oss att tro att vi läser bilder från vänster till höger vilket vi inte gör egentligen. 
Gary har visat mig nåt sånt här mönster när man tittar på en bildskärm, där man 
registrerar ögonrörelser, och man far ju hur mycket som helst fram och tillbaka. Men 
vi är ju så jävla skolade i det här när man läser. Man lägger den här tolknings rastret 
hela tiden som om man skulle läsa på ett sätt som vi i väst världen läser från vänster 
till höger och då är det så att man lätt hamnar i det här att tolka det här (pekar på 
bildens vänstra sida) är början och det här (pekar på bildens höger sida) är dit man här 
på väg, till det fria livet, åka motorcykel med sidovagn och så är det lite mysigt här, 
men då blir det inga homo vibbar. Men just det här att han liksom går någonstans 
ifrån piller och smärta till rosa och röd lycka och sådär.   
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Nej fan jag ändrar mig nog, det får bli Garden State, det här är en så här positiv bild 
för mig, även om det är svarta plastsäckar.  
 
Vad var det som gjorde att du ändrade dig? 
 
Jag vek mig för konvenansen att läsa från vänster till höger och då börjar det med 
piller eländet, mamman dör, han slutar med pillerna, han sätter på sig en vacker 
Hawaii skjorta och så drar han iväg och så träffar han den här tjejen som är lite vild 
and crazy och så blir det lite kärlek tror jag och så åker de iväg på en motorcykel. 
 

Bild 7, Idiotene, fotografi: 
Den känns ju klockren på idioterna, absolut. Det är ju en helt underbar bild som jag 
skulle vilja ha som plansch hemma. Det är det här; det börjar bra man hänger av sig 
kavajen lite snyggt och sen spårar det ut och man är lite vild and crazy. Det finns 
liksom ingen början och inget slut på bilden. På något sätt är det som att kavajen är 
lite ordningsamt upphängd i alla fall, lite som en ansträngning; jag försökte i alla fall. 
Sen så bara ballar det ur fullständigt. Och så känns det som att hon drar iväg och 
konfronterar allt som är henne själv.  
 
Finns det något speciellt som är avgörande? 
 
Det är lite otippat att hon står, hon står verkligen i fullt dagsljus och ser mig rakt in i 
ögonen och har trosor, linne och badring och står i en rullstoll. Det blir så många 
sånna här komponenter som liksom inte hör ihop. För skulle rullstolen vara kopplad 
till henne så skulle hon för det första inte kunna stå och ännu mindre kunna stå i 
rullstolen. Så det känns som att det här bara är frågan om att bränna över en massa 
gränser. Sen så skulle man säkert kunna tolka det, sånt som jag kollar på är återigen 
det här med klädkoder. Jag tycker att kläder är jävligt häftigt, de är bra budkaps 
bärare. Men de är ju stiliga kläder, de är ju liksom en klädkod som indikerar 
framgång, som indikerar en positionering där man har någon typ utav yrkesroll där 
man representerar med sin kavaj, med sin kostym. Det är ju tjusiga kläder som hon 
har hängt av sig, så nånstans så känns det som att i samband med att hon fick av sig 
det där så kom hon fram. Det är lite det jag känner med idioterna, det är den inre 
idioten som man bara släpper ut.  
 
Bardringen är ju helt off och det är ju likadant med rullstolen, utan rullstolen och 
badringen skulle det mest bara blivit att ja hon kanske har feber och behövde klä av 
sig.  
 
Kompositionen också, det är en tanke med hur kläderna är, det börjar bra och sen for 
det iväg, balla ur lite.  
 

Bild 8: Sweeney Todd, fotografi 
Återigen Sweeney Todd. Känns ju också klockren.  Det är det här vackra 
drömlandskapet kontra den råa vidriga verkligheten. Här kommer ju allt in, inklusive 
kniven, pajformen, kläderna, sminket och brödkaveln framför allt.  
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När man står i det mörka och längtar till det ljus och problem fria, som hon gör som 
bakar pajerna och som han liksom någonstans har i en minnes bild men som han är så 
färgad av så att han inte kommer ifrån det utan bara blir bittrare och bittrare. Det är ju 
också en jättefin bild.  
 

Bild 9: The Good, The Bad and The Ugly, illustration 
Pickadoller och snara. Var fan ska jag få in Fargo då, som också är en av de bästa 
filmer jag sett. Men jag kan ju inte få in Fargo på den här i alla fall även om jag vill 
det. Det känns ju också lite For a fist full of dollars. Återigen det här att det blir lite 
svårt som det här med att få hattarna och snaran. 
 
Just det, frågan är om ni har jobbat med färgerna som budbärare eller om det bara är 
ett grafiskt upplägg, det är det som blir svårt att veta. Ska man tolka in det finns det ju 
olika symbolik i de olika färgerna, att få en pickadoll oskuldfull bara för att den är vit 
är ju också svårt, men det är ju någonting som hänger ut här och som brinner och det 
känns ju som en cigg, eller en jolle.  
 
Nej, fan, det får nog bli den här For a fist full of dollar, jag har ingen aning om hur jag 
ska få in den på någon annan, Fargo den är ju så jädra knäpp. Det är ju han vad han nu 
heter och Peter Stormare och det är ju bara en enda jävla klantig röra av hela filmen 
och där får jag inte in några pickadoller.  
 
Den här snaran känns så western. Den onde, den gode den fule kännas ju också så där, 
de är tre pickadoller, tre färger, skulle också kunna fungera. Nä men det får bli For a 
fist full of dollars, han är snabbdragningarnas kille. 
 
Är det pickadollerna som får dig till det? 
 
Ja men det blir lite det här känslan av en hård dammig gränsstad där två smugglar 
gäng terroriserar de fattiga invånarna och så känns det som att det förekommer en 
masa illegala hängningar av massa människor som egentligen är oskyldiga och det är 
pistolerna som talar, de är maktens språk, det språk alla förstår. 
 

Bild 10: Garden State, fotografi 
Alltså, om jag bara tolkar bilden. Så är det faktum att hon har en plastsäck på sig 
känns ju som ett budskap. Och sen det här som väldigt många upplever när man går in 
i väggen att man står still att världen bara snurrar på i ett sånt jävla myller och 
hastighet omkring en, när man själv sitter i den här bubblan. Det är den känslan jag 
får, sen att det är på en tågstation, känns ju som att det indikerar en resa. Det här 
skulle också kunna vara Garden State, han liksom sitter i sin bubbla och väljer att 
återvända till hemstaden, han sitter här och ska resa till hemstaden, det kan vara 
enväldigt beige tolkning. Det är jättesvårt. Nu hittar jag inte Edvard Sissorhands 
någonstans heller. 
 
Nä, det får nog bli Garden State där med, eller Tillsammans. För tillsammans är ju 
också det här att man bryter upp från någonting man inte är intresserad av och hamnar 
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i något annat. Men den här indikerar någon störe själslig resa än bara en fysisk. Jag 
chansar på Garden State faktiskt.  
 
Vad fick dig att välja den? 
 
Det är väldigt, väldigt tydligt att personen som är i fokus inte sitter i mitten av bilden, 
det känns som placeringen lite gran i sidled gör att man fokuserar på en tom plats. 
Personen i fråga sitter lite i en känsla av tomhet och sitter bredvid tomhet och har inte 
någon särskild relation till verkligheten runt omkring. Och just det här att vara klädd i 
en plastsäck indikerar att personen ifråga känner sig annorlunda: det borde synas, det 
vore som att jag skulle kunna ha en svart plastsäck, ser inte alla att jag är konstig att 
jag är fel, att jag inte hör hit. Och att det är en väldigt stark rörelse och den här 
personen i fråga sitter helt blickstill.  Sen resa, att det faktiskt är på en tågstation, att 
man ser avgångarna i bakgrunden, det indikerar någon typ av resa sen om det är en 
inre resa eller en fysisk resa är svårt att säga men då chansar jag på resan till 
hemstaden.  
 

Omgång 2, berättar vilka filerna är och frågar vad som kan ändras i bilderna för 
att förtydliga filmen. 
 

Bild 1, Burn After Reading, fotografi: 
Det är Burn after reading. Du hade ju inte sett filmen, men finns det något som du 
tycker saknas i bilden eller skulle kunna göra den mer tydligt för dig? 
 
Det är ju ett intressant visuellt knep och bara ha kvinnor på bilden, och sen låta 
klädkoderna indikera olika saker. Det känns som att huvudpersonen är en man, eller 
två män, så jag vet inte om man skulle kunna ha gjort det enklare i tolkningen om det 
hade varit en man med. Jag vet inte. Men det är intressant att försöka nå fram utan att 
använda sig av män.  
 
Tänker du annorlunda kring den nu när du vet att det är Burn after reading?  
 
Nej, jag tror inte det. Jag tycker att kläder är en intressant kod framförallt att många 
kan tycka att man är så ”wild and crazy” med kläder att man kan vara allt ifrån gos, 
man är punkare, vad man än går på så tycker man att man indikerar något väldigt 
starkt med sina trasiga kläder. Men man är inlemmad i en grundläggande visuell kod 
att man ska ha kläder på sig. Här känns det som det finns flera typer av klädkoder som 
kommunicerar, det känns som att det är flera olika identiteter inne i identiteter som 
kommuniceras visuellt med olika klädkoder. Olika grader av desperation känns det 
som. 
 

Bild 2, Sweeney Todd, illustration: 
Det här var då Sweeney Todd. Finns det något som du tycker saknas eller skulle 
kunna göra bilden tydligare? 
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Nej, jag tycker att den är jätte bra. Absolut. I sånt fall om man skulle förstärkt bilden 
av det lyckliga, med hjälp av bakgrundsfärgen som man kanske skulle ha kunnat ljusa 
upp lite mer, för här har den samma färg som bakom staden, i sånnafall den visuella 
resan enklare, genom att betona ljuset. Här blir det väldigt tydligt eftersom jag sett 
filmen. Men annars så tycker jag att den är jättebra. Mycket på liten yta.  
 

Bild 3, The Good, The Bad and The Ugly, fotografi: 
Den onde, den gode och den fule, vad tycker du skulle kunna göra bilden bättre, mer 
kommunikativ? 
 
Är det inte stålar med i filmen, pengar som är avgörande. Det är om man skulle ha 
pengar med någonstans, något som indikerar att det är värt att slåss mot. Annars så 
känns det som att jag tolkar den sådär och så kändes det direkt den onde, den gode 
och den fule, det är vitt och svart och den fule som hänger folk, bödeln. Så den känns 
väldigt bra.  
 

Bild 4, Burn After Reading, illustration:  
Denna som också är Burn after reading. Den är lite svår om man inte sett filmen. Men 
finns det någonting som du tycker skulle kunna förbättra den för dig? 
 
Nej, i det här fallet tog jag ju helt fel film. Är bilderna till att kommunicera till de som 
har sett filmerna eller som inte har sett filmerna? 
 
Både och, det är mycket enklare om man faktiskt har sett filmen, men tanken är lite att 
om man ser namnet Burn after reding och sen ser bilden till att man då ska kunna 
kunna tolka in och se hur vi tänkt omkring bilden.  
 
Som jag sa så fastnade jag för den här Nordvietnamesiska soldaten i första tanken och 
skottet i pannan istället för i tinningen, det blir en stark visuell historia för mig som är 
det första jag tänker på. Men sen det här ”Hardbodies” det kanske har någon 
signifikans i filmen? 
 
En av huvudkaraktärerna jobbar på ett gym, där de alla har röda tröjor.  Det är en 
komedi så det ska vara lite karikatyr över den. 
 

Bild 5, Idiotene, Illustration: 
Du gissade på Magnolia men det är faktiskt idioterna. Vad hade gjort den mer tydlig 
för dig? 
 
Ja, men alltså egentligen så tänkte jag på Idioterna men det var så oerhört många 
nyklar i bilden, dels som att det kändes som att det fanns ett centralt element och det 
är den här rullstolen, och det är pappan. För alla historier i Magnolia vävs ju samman 
till den karaktären, både sjukvårdaren som är lite enslig och pratig och Tom Cruise 
som är väldigt kopplad till det här och sen kommer hon den här svenska Marie 
Rickardsson. Tom Cruise är ju inne i den här framgångssagan, ledare av ett koncept 
och det är pengar här och det är spargrisen, barnvagnen fick jag inte in, men i övrigt 
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tyckte jag att jag kunde binda ihop hur allt var kopplat till den här döende fadern. Så 
det var därför jag tolkade det som magnolia. Sen var det jävligt länge sen jag såg 
Idioterna. Om man inte skulle vara så omständlig som jag så skulle man kanske valt 
Idioterna före Magnolia.   
 

Bild 6, Garden State, illustration: 
Denna är Garden State. Nu har inte du sett filmen, men tycker du att någonting skulle 
ha kunnat göra den tydligare? 
 
Nä, men det känns som att den är tydlig, just att vi är vana vid att läsa från vänster till 
höger. Jag tycker den känns jättebra. För mig funkar den.  
 

Bild 7, Idioterna, fotografi: 
Denna är idioterna, tycker du någonting saknas? 
 
Nej jag tyckte den var jätte skojig, för det är många idiotiska inslag i bilden, 
kombinationer av olika saker. Rullstolen för dem som inte kan gå och stå, och så står 
hon i rullstolen, det är väldigt starka visuella uttalanden och sen inslaget av badringen 
och det är det ända som har färg i bilden. Jag tycker det är jätte skojigt, den är skit bra. 
 

Bild 8, Sweeney Todd, fotografi: 
Denna är Sweeney Todd, tycker du här att någonting skulle kunnat göra den bättre? 
 
Nej, jag tycker att den här också är jätte tydlig, framförallt med att det är ett ljusfokus 
på både pajen, att det slår ett ljus på pajformen och kaveln. Hade inte dem varit 
tydliga, hade inte dem varit med, hade det kunnat vara Edward Sissorhands och hans 
kärlek till Viona karaktären som står för det ljusa, det rosa, det blommiga. Det blir ju 
en stark indikator, just för att det är samma film makare och att han råkar skära folk 
med sina fingrar. Så nej, jag tycker den är jättebra.  
 

Bild 9, Den Gode, Den Onde och Den Fule, illustration: 
Denna är den gode, den onde den fule. Vad hade kunnat göra att du valde den istället 
för For a fist full of dollars?  
 
Nej, men det är ju som jag sa just att indikera något med färger, svart, vitt, den svarta 
vita hatten och sen var jag så koncentrerad på att hitta andra filmer sitället för att 
fastna på någon annan film. Det var väl den eller The good, the bad and the ugly, så 
nej men lite så där western tema med snaran. Den är väldigt tydlig med sina 
färgindikeringar och även om det är den gode, den onde och den fule så är den gode 
kanske inte jätte smidig att ha att göra med i alla fall. Pickadollas finns med i allas liv. 
Det var nog bara jag som låste mig vid att få in en annan film. Det är ju en väldigt bra 
bild, en väldigt snygg bild, fina färger, faktiskt.  
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Bild 10: Garden State, fotografi 
Det här var då Garden State. 
 
Det är det! 
 
Du har ju fortfarande inte sett filmen, men något som du tycker saknas eller kan göra 
det tydligare? 
 
Alltså det är ju en bild som kräver att man både sätter sig in i texterna 
(sammanfattningarna) och att man läser av bilden, dels för att det här är en vanlig bild 
inom film. Att man ofta skildrar en människa som är fast i någonting som man inte 
kan kontrollera genom att låta den stå still och allt bara rör sig runt omkring. Något 
som många kanske känner igen som ser på filmen, om man säger så. Men för mig så 
blir det ju tydligt, man väljer att resa någonstans, det är en person som är på väg 
någonstans. Man sitter inte i centrum på bilden och är fast rotat på den här platsen 
utan sitter till höger och är redan på väg någonstans. Det är ju mitt sätt att läsa den sen 
hur man skulle kunna förbättra den är svårt att säga. Med tanke på att tidningen 
EXTRA blir så väldigt stark här kanske man skulle ha letat efter någon tidning som 
förstärker budskapet. Jag antar att den är där för att ta bort fokus från alla människors 
ansikten.  
 
Var det förvirrande att vi hade 10 filmer men bara fem av dem är med bland bilderna, 
blir det att man låser sig föra att hitta en annan film? 
 
Både ja och nej, som jag sa att jag fick in den här Fist full of dollars som kunde varit 
den gode den onde och den fule, så tog jag den bara för att ha valt film nr 4 innan. 
Men det är nog en sån sak att man, jag är van att tolka bilder, och jag är inte rädd för 
att tolka bilder, jag är inte rädd att säga fel, jag kan tolka fel saker men ni ber mig att 
säga vad jag känner och då vågar jag göra det, så det kan nog ligga lite grand i hur 
mycket kurage man har och våga säga sin mening och hur rädda man är i att tolka fel, 
att man inte riktigt fattar, att det skulle begränsa sig i sin tolkning, men i övrigt blir 
jag inte förvirrad av sånt. 
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Bilaga 6 

Intervju med Mats Olsen, Filmälskare och student, Linköpings 
Universitet  

Denna intervju använde vi oss inte av två omgångar utan en, där vi efter varje 
bild berättade vilken film det var. 

Bild 1, Burn After Reading, fotografi: 
Jag säger att det är Garden State. Jag grundar på det på att det är 
uteslutningsalternativet där. Jag tycker att jag kan de andra typer av film ganska bra 
där och det är med filmer som jag har… Det är kvinnor här så då tänker man ”okej, då 
är det någon film som de då har tjejer med i huvudrollen eller nåt.”  
 
Klädstil och sen färg och sånt. Tänker att det är lite kostym och sen ja, hur de är 
klädda och sådär i och med att det ska väl vara lite filmiskt då så att säga. Och sen 
färg då, det kan ju vara mycket sådär om det är Idioterna så är det Dogma och sådär. 
Färg och klädval helt enkelt.  
 
Att det är den och den första där, Burn after reading, jag inte har sett. Burn after 
reading har jag då sett en trailer på och den verkar lite mer action-späckad. 
Uteslutningsmetoden helt enkelt.  
 
Vad skulle ha kunnat göras annorlunda så att du hade valt den filmen? 
 
Kanske mer betoning på thriller och action på nåt sätt. Känns som att det gula känns 
mer harmoniskt på nåt sätt. Den känns lite mer som en film med fart och våld i, på nåt 
sätt. 
 
I och med att jag inte sett filmen, nej.  
 
Bild 2, Sweeney Todd, illustration: 
Edward Scissorhands, och det är väl att det är lite såhär mörk satsning på gotisk-style 
på nåt sätt. Händer som är ”av-choppade”. Känns som att det är ett hand-tema och sen 
är det lite mörk stil, lite halv-gotisk.  
 
Färger och mönster. Det är väldigt sådär serietidningslikt. Lite Burtons på något sätt. 
Lite såhär förvridna byggnader, det vrids lite konstigt. Och sen är det lite mörkt och 
halv-gotiskt, lite skräck.  
 
Edward Scissorhands är en mörk film som handlar just om en lite outsider, lite 
konstigt sådär, Tim Burton. Bilden är lite Burtons, lite serietidningsaktigt i stilen. 
 
Vad skulle ha kunnat göras annorlunda så att du hade valt den filmen? 
 
Aha! Okej, det var händerna där som gjorde att jag tänkte att Sweeney Todd borde ha 
lite mer rakhyvel eller han är väl mördare med knivar. Så det borde kanske vara lite 
mer verktyg. Här känns det väl som händer och sen mörkt…  
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Kanske mer med mordvapen, han är väl mer med verktyg. Lite med rakhyvel, bara 
”demon barber” känns ju rakhyvel.  
 
Det är rätt bra med det där att under husen ligger det där, han dumpar väl dem i 
källaren. Det är något underliggande runt själva fasaden.  
 
Bild 3, The Good, The Bad and The Ugly, fotografi:  
Här kan jag redan spontant säga att det är något västern-aktigt. Det är då färgvalet och 
miljön. För en handfull dollar tror jag mer på för det känns som att den inte är lika 
mycket trio-arbetet och det är två hattar och sen hon där i mitten.  
 
Miljön känns lite ökenaktigt, det känns som västern. Färgerna, att det är lite grynigt. 
Lassot är också lite vanligt västerntema.  
Det är två hattar i den och så har jag för mig att det inte är en tredje antagonist på 
något sätt. I Den Onde, den Gode och Den fule är det en tredje person med, i För en 
handful dollar är det bara två.  
 
Vad kunde förbättras, förtydligas i bilden? 
 
Mycket mer att det är ett triangeldrama på något sätt. Här tycker jag att det känns som 
två hatt, en ljus hatt och en mörk hatt, ont mot gott där. Känns som att den tredje 
parten som är viktig för den filmen är borta på något sätt. Hon kanske skulle ha haft 
en hatt på sig då. 
 
Det är väl som sagt att det är ett centralt tema att han blir hängd. 
 
Bild 4, Burn After Reading, illustration: 
Jag säger Idioterna där, för det känns som att det är lite grynighet där. De brukar ofta 
filma med någon ful handkamera och något filter som gör att det bli lite konstig färg. 
Skotthål, eller någon skada i pannan känns lite sådär…Eller Fargo…Ah, Idioterna 
säger jag då.  
 
Det är mycket det visuella jag bygger det på, färgerna. Det är någonting med skadan i 
pannan som gör att jag säkert har fel men…  
 
Vad kunde förbättras, förtydligas i bilden? 
 
Jag har inte sett den så att, nej. 
 
Bild 5, Sweeney Todd, fotografi: 
Sweeney Todd säger jag igen då för att det känns som lite viktoriansk klädsel och den 
vita slingan i håret känns också som Johnny Depp. Han har väl lite konstig frisyr i den 
filmen. Och mordvapen där då med kniv och kavel. Sen är hon lite gotiskt sminkad 
också.  
 
Färgerna, klädstilen och miljön där lite grann. Den var lite tvetydig där då med att det 
är blommor och mörkt på ena sidan.  
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Att det var lite Johnny Depp-inspirerat med frisyren där och sen den blodiga kniven. 
 
Vad kunde förbättras, förtydligas i bilden? 
 
Kanske att det är lite mer skruvat sådär som Burton brukar göra.   
 
Bild 6, Idiotene, illustration: 
Kommer att tänka lite på Idioterna med rullstolen och nakna människor.  
Sakerna, rullstolen och nakna människor där. Det går ju ut på i praktiken att de vara 
idioter, bete sig så illa som möjligt.  
 
Vad kunde förbättras, förtydligas i bilden? 
 
Kanske lite med färgerna, lite mer livligare färg, mer Dogmatiskt, lite mer grisiga. Det 
är väl spargrisen där, när man tittar på den kanske man tror att det är en svensk film.  
 
Bild 7, Garden State, illustration: 
Tillsammans kanske. Det var i och för sig lite länge sen jag såg den. Tillsammans ska 
jag nog gissa på faktiskt. 
 
Just det på nåt sätt att de delar tvätt har jag för mig. Tillsammans, men jag har inte så 
mycket att bygga det på faktiskt. På nåt sätt kollektivaktigt med den gemensamt 
upphängda tvätten.  
 
Kläderna, det är där det är mest färg då. Att de är upphängda och sen att de håller om 
varandra på lite grann och det förstärker den här gemensamhetskänslan.  
 
Vad kunde förbättras, förtydligas i bilden? 
 
Nej. 
 
Bild 8, Idiotene, fotografi: 
Idioterna igen tänker jag faktiskt på. Om det inte är någon annan så säger jag Idioterna 
igen. Det städade är borthängt och kvar är bara det galna.  
 
Klädsel och personen helt enkelt, och sakerna då, rullstolen. Rullstolen känns på nåt 
sätt att den ska symbolisera handikapp, eller frivilligt handikapp eftersom det är en 
städad person med att det hänger grejer där bredvid. Och sen med badringen att det är 
lite extra galet där.  
 
Vad kunde förbättras, förtydligas i bilden? 
 
Kanske att det skulle ha varit utomhus där. De springer mycket in och ut, men annars 
var det ganska bra. 
 
Bild 9, The Good, The Bad and The Ugly, illustration:  
Den onde, den gode och den fule! Det är delvis färgerna där, man kommer att tänka 
mycket på öppningstexterna där när de presenterar personerna. Gammeldags revolver 
som är lite västernaktigt, snaran också som är temat där på västern och sen är det tre 
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pistoler. Det är tre personer som medverkar i filmen och sen är det cigaretten där som 
är Clintan som kedjeröker genom hela filmen. 
 
Vad kunde förbättras, förtydligas i bilden? 
 
Ganska klockrent faktiskt, just färger och stil.  
 

Bild 10, Garden State, fotografi: 
Edward Scissorhands kanske igen.  
 
Delvis att hon har lite svarta, det är en plastsäck här, men det kan vara lite läderaktigt 
som Johnny Depp har då i den filmen. Och det känns på något sätt som en outsider, 
det är mycket rörelse kring henne. Hon sitter och stirrar där stint och livet går runt 
omkring henne. Hon verkar borta i något annat.  
 
Hon då i och med sopsäcken hon har på sig. Man kommer delvis att tänka på att det är 
lite Burton med där, han brukar ju ha lite original med då med klädstil och sånt med i 
hans filmer.  
 
Sen fick man gå in på det temat då och så kommer man på att hon ser lite annorlunda 
ut än de andra. Hon stirrar stint och hon verkar vara borta i något annat.  
 
Vad kunde förbättras, förtydligas i bilden? 
 
Alltså, jag har ingen aning om temat eller så, så det kan jag inte säga. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


