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Abstract
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Cinematography is an essential part of filmmaking. The audience are able to identify with the
characters in film much through cinematography. Identification with the protagonist is a
necessity to move the narrative forward and capture the interest of the audience. The film You
Were Never Really Here relies much more on its cinematography since there is not much
dialogue to work with while trying to follow the narrative. This bachelor thesis will take a
closer look at the film to analyze the framing and camera angles in chosen scenes. The aim is
to analyze how they convey the emotional life of the protagonist Joe through these tools and
its possible effects on how the audience can identify with him. The method of this study is
film analysis focused on framing and camera angles. Jonathan Cohens theory about
identification with media characters contributes to understanding the analysis. The study
shows that framing and camera angles play an important role in identification with the
protagonist. It also indicates that film techniques in relation to eachother can contribute or
complicate identification with the protagonist in different ways.

Keywords: Cinematography, Framing, Camera Angles, Identification, Film.

Nyckelord: Filmfotografi, Bildutsnitt, Kameravinklar, Identifikation, Film.



2

Innehållsförteckning
1. Inledning 3

1.1. Bakgrund 3
1.2. Syfte och frågeställningar 4

2. Tidigare forskning 4
2.1. Kameravinklar 4
2.2. Media, Estetik och Kulturellt Entreprenörskap 5

3. Teoretiska utgångspunkter 5
3.1. Identifikation med mediakaraktärer 5
3.2. Applicering och avgränsningar 6

4. Metod och material 6
4.1. Metodval 6
4.2. Analytiska verktyg 7
4.2.1. Närbild 7
4.2.2. Halvbild 7
4.2.3. Helbild 7
4.2.4. Hög vinkel 7
4.2.5. Låg vinkel 7
4.3. Tillämpning av metod 8
4.4.  Material 8
4.4.1. You Were Never Really Here 8
4.4.2. Urval av material 9

5. Analys 9
5.1. Scen 1 10
5.2. Scen 2 10
5.3. Scen 3 12

6. Slutdiskussion 13
6.1. Diskussion 13
6.2. Slutsats 15
6.3. Vidare forskning 16

7. Källor, material och litteraturlista 17
7.1. Tryckta källor 17
7.2. Filmografi 17
7.3. Bilagor 17



3

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Filmvetaren James Monaco (1977) skriver att film är ett språk, inte såsom engelska eller
matematik utan som ett alldeles eget språk som kan tala till sin publik även utan ord. Han
menar att det inte nödvändigtvis handlar om intellektuell intelligens för att kunna uppskatta
en film, utan är något som även många barn kan förstå sig på redan innan de lär sig att tala.
Film är en konstform, men det är även ett väldigt komplext teknisk åtagande. Monaco (1977)
menar att det kan vara svårt att förstå hur filmkonsten har utvecklat sig utan att samtidigt
förstå sig på hur tekniken fungerar. Olika kameratekniker kan hjälper till att tala genom linsen
och förmedla ett budskap. Hur man arbetar tekniskt med kameran samt hur man placerar
kameran kan vara avgörande för hur publiken upplever en scen och identifierar med olika
karaktärer. Man skulle kunna påstå att identifikation med en karaktär i en film handlar det
mer om den emotionella intelligensen. Att få möjligheten att känna med en karaktär genom
att sätta sig in i dennes situation är en essentiell del i film. Identifikation är något som sker
hela tiden. Många gånger sker det omedvetet och kan anses vara en viktig del i det vardagliga
livet. Detta för att kunna förstå samt att känna empati för andra människor. Man kan enklare
identifiera med en person eller karaktär där man själv varit med om liknande situationer, men
för att sätta sig in i känslan av en situation man inte själv varit i krävs fler yttre element och
det är där filmfotografi kommer in.

Joseph V. Mascelli (1998) skriver att en film består av många olika bildutsnitt och
kameravinklar som tillsammans utgör en viktig del i narrativet. Därmed kan det påverka hur
vi kommer att förhålla oss till protagonisten. Han menar att ett bildutsnitt eller en
kameravinkel som är noga utvalt kan stärka den dramatiska visualisering. Däremot om ett
bildutsnitt eller kameravinkel är slarvigt utvalt kan det skapa förvirring. Varje
kameraplacering i en film kräver noga planering eftersom de måste tänka på hur publiken
placeras i förhållande till karaktären samt hur de kommer att uppfatta scenen (Mascelli,
1998). Fortsättningsvis skriver han att när kameran förflyttas till en ny uppställning så bör två
frågor besvaras; vilket är det bästa perspektivet att filma scenen ifrån? och hur mycket av
området bör inkluderas i bilden? Dessa frågeställningar kan se till att tittaren får med sig
nödvändig information för att kunna följa med i historien samt hur publiken ska förhålla sig
till protagonisten. Därför är valet av kameraplacering mycket viktig faktor för att skapa
intresse och engagemang i filmen.

Michael Ryan och Melissa Lenos (2020) hävdar att när vi som publik tittar på film så
fungerar kameralinsen som ett filter och den agerar som våra ögon eller glasögon. Alltså hur
kameran rör sig samt hur den är placerad är avgörande för vad en film vill säga tittaren.
Filmskaparna kan guida publiken i hur de ska känna inför olika karaktärer samt vilken
information som de kan få tillgång till. Några viktiga element för att göra detta kan vara
kameravinklar och bildutsnitt. Det finns många olika kameravinklar och bildutsnitt och de har
alla olika betydelser i vad de vill förmedla till sin publik. De kan ge publiken en chans att
uppleva samt förstå en situation som de själva inte har varit i eller att känna igen sig i en
egenupplevd situation. Filmen You Were Never Really Here (2017) regisserad av Lynne
Ramsey är en film med många icke verbala scener. Där blir kameraarbetet lämpligt att
undersöka. Den här uppsatsen analyserar utvalda bildutsnitt och kameravinklar i filmen.
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1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse utvalda kameravinklar och
bildutsnitt kan ha för att identifiera med protagonisten Joe i filmen You Were Never Really
Here. Identifikation med mediakaraktärer kan ske på ett flertal olika sätt, men studien
avgränsas till film i förhållande till protagonist. Flera filmtekniker kan vara värdefulla för
identifikation men med tanke på studiens omfång har det avgränsats till kameraarbete
närmare bestämt bildutsnitt och kameravinklar. Nedan presenteras de frågeställningar som
ska vara till hjälp för uppnå studiens syfte.

● Vilka olika bildutsnitt och kameravinklar förekommer i scenerna som analyseras?

● På vilka sätt kan dessa filmtekniker påverka identifikationen med protagonisten Joe?

2. Tidigare forskning
Under denna rubrik introduceras tidigare forskning inom ämnet. Syftet med detta är att sätta
uppsatsen i ett vetenskapligt sammanhang samt för att få en mer omfattande förståelse av
ämnet. Här presenteras även kopplingar mellan studien och programmet Media, Estetik &
Kulturellt Entreprenörskap.

2.1. Kameravinklar

Joseph V. Mascelli talar i sin bok The Five C's of Cinematography; Motion Picture Filming
Techniques (2005) om tre olika kameraperspektiv; objektiv, subjektiv samt point-of-view.
Alla dessa har en individuell påverkan på en film. Nedan presenteras dessa perspektiv
sammanfattade ur Mascellis bok. Valet av den här tidigare forskningen har gjorts för att det
anses vara en nödvändig introduktion till uppsatsämnet. Dessa tre kameraperspektiv kan bidra
i studien med att skapa en förståelse för kamerans roll samt för att stärka vissa delar i
analysen.

Objektiv kamera
Den objektiva kameran filmar ifrån en tredje persons perspektiv, som en osynlig betraktare.
Detta perspektiv kallas ibland för “publikens synvinkel”. Kameran tar inte rollen av någon
karaktär eller någons sida i filmen och är därav ett opersonligt perspektiv. De karaktärer som
är med i scenen framstår som att de är omedvetna att en kamera är på plats. Det gör att
karaktärer aldrig tittar rakt in i kameran i detta kameraperspektiv. Skulle någon av
skådespelarna händelsevis titta in i kameran måste den scenen tas om. Majoriteten av de
filmer som görs använder sig ofta av detta kameraperspektiv.

Subjektiv kamera
Den subjektiva kameran filmar från ett personligt perspektiv. Publiken som tar del av filmen
upplever det som sker som en personlig upplevelse genom detta perspektiv. Publiken sätts in i
den bilden som visas, antingen som en åskådare eller genom att byta plats med en karaktär i
filmen och får på så vis uppleva situationen genom dennes ögon. Publiken kan även bli
involverad i filmen när en karaktär tittar rakt in i kameran. När detta sker blir det som ‘’ett
öga mot öga moment’’. Den subjektiva kameran agerar oftast som en karaktärs ögon och
visar publiken vad karaktären ser samt upplever. Engagemang är en mycket viktig del i en
film vilket denna kameravinkel bidrar till. Personliga reaktioner är ofta ett resultat av denna
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kameravinkel då publiken får uppleva händelsen som att det faktiskt händer dem själva. Då
kameran placeras som att den vore publikens ögon upplever publiken känslan av att de själva
är med i scenen. Subjektiva kameravinklar bidrar med en dramatisk effekt till
historieberättandet som sker på filmduken. Detta gör att publiken blir mer involverad samt
intresserade av att titta på filmen. Publiken sätts i karaktärens position och får se genom
dennes ögon vilket resulterar i att publiken lättare kan identifiera sig med karaktären.

Point-of-View
Kameraperspektivet point-of-view spelar in en scen från en speciell persons perspektiv. Det
klassas som en objektiv kameravinkel trots att den faller mellan objektiv och subjektiv
kamera. Detta kameraperspektiv är så nära subjektivitet som ett objektivt perspektiv kan
komma, men det är fortfarande objektivt, därför har den fått en egen kategori. I detta
perspektiv placeras kameran på sidan av en subjektiv karaktär. Vi ser från dennes position,
men mer som en person som är placerad på sidan, ‘’kind mot kind’’ med karaktären. Publiken
får däremot inte se händelsen genom karaktärens ögon som i det subjektiva perspektivet.
Denna kameravinkel håller sig objektiv då den inte är involverad i händelsen på samma sätt
som subjektiv kamera. Istället är den som en osynlig betraktare av händelseförloppet.
Perspektivet används främst när man vill att tittaren ska involveras närmare i en scen.
Publiken får en egen plats i scenen nära den karaktären vars position vi ser ifrån. Detta gör att
publiken starkt kan identifiera sig med karaktären i handling samt att publiken får komma
nära händelsen som utspelar sig.

2.2. Media, Estetik och Kulturellt Entreprenörskap

Att studera på programmet Media Estetik och Kulturellt Entreprenörskap har bidragit till
förståelsen av media och dess effekt på människor. Programmet har gett färdigheter för
analys samt tolkning av konstnärliga uttryck genom teorier och metoder. Denna studie
analyserar ett konstnärligt uttryck med hjälp av identifikationsteori och filmanalys som
metod. Därav kan man se en koppling till programmet.

3. Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt redogörs den vetenskapliga teori som har varit till underlag för denna studie.
Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen är Jonathan Cohens teori om
identifikation med mediakaraktärer. Här presenteras även hur teorin appliceras på denna
undersökning.

3.1. Identifikation med mediakaraktärer

Vikten av den mänsklig kapaciteten att känna med, samt för, andra är ett faktum. Men för att
kunna identifiera och känna starka känslor för en mediakaraktär krävs lite mer. Jonathan
Cohen (2006) menar att frågan om hur vi engagerar oss i fiktiva historier har sedan länge
varit ett omtalat diskussionsämne inom litteraturteori. Cohen applicerar identifikationsteori på
media där television och film ingår. Cohen (2006) påstår att intresseväckande är en
nödvändighet för att vi människor ska kunna påverkas av en karaktärs lycka eller olycka i
fiktion. Han menar att det är nödvändigt att vi som publik blir involverade i vad som händer
karaktären, samt hur den känner sig och på så sätt blir vi distraherade från vårt eget liv. Ju
mer involverade vi är i karaktärens liv och den fiktiva världen, desto högre chans att vi anser
det som underhållande (Cohen, 2006). Fiktion tillåter oss som publik att sätta oss in i andras
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liv, fiktiva eller verkliga. På så sätt kan det underhålla, utbilda, samt få oss att tänka i nya
banor som vi annars inte fått chansen att uppleva. Vidare skriver Cohen (2006) att vi som
publik lyckas få en emotionell respons av fiktion då vi åsidosätter vår vetskap om att de vi ser
är en fiktiv värld. Om vi inte lyckas göra detta kommer vi få det svårt att underhållas av
fiktion. Att publiken blir involverad i en fiktiv värld genom identifikation gör att vi vill
fortsätta att ta del av handlingen och det håller på så sätt vårt fokus på historien (Cohen,
2006).

Cohen (2006) teoretiserar att identifikation gör att vi kan förstå varför en karaktär agerar som
den gör i den fiktiva världen. Publiken kan då genom identifikation förstå vad som
motivativerar karaktären, de investeringar denne gör och vad det troligtvis kommer att
resultera i. Att identifiera med mediakaraktärer är en fantasiprocess, det är en respons som
väcks när mediakaraktärer presenteras i fiktion (Cohen, 2006). De som konsumerar fiktion
responderar ofta som att de själva är en del av den fiktiva världen och kan känna en karaktärs
upplevelse av händelsen. Vidare konstaterar Cohen (2006) att identifiera med en karaktär
innebär att känna känslor så pass starka att vi absorberas i texten eller filmen. Samt utvecklar
empati alltså en förståelse för de emotioner som karaktären känner. Publiken upplever det
som sker i texten eller filmen som att det händer oss själva och glömmer omvärlden för en
stund (Cohen, 2006).

3.2. Applicering och avgränsningar

Det finns flertal filmteorier som skulle kunna tillföra värdefulla perspektiv i denna
undersökning. Ett exempel är filmteoretikern Edward Branigan som i sin bok Projecting A
Camera (2006) skriver om hur vi kan förstå kamerans roll, meningen av olika bildutsnitt,
narrativ och även åskådarrollen. Denna teori hade varit passade då han belyser
kameraarbetets roll i film och i relation till publiken. Däremot fördjupar han sig inte i
identifikation vilket är grundläggande för undersökningen. Därav valdes den bort.
Psykoanalytiker såsom Jacques Lacan eller Sigmund Freud har teoretiserat identifikation
vilka kunde ha bidragit till en djupare förståelse för identifikation som process. Trots att deras
teorier om identifikation skulle kunnat vara värdefulla krävdes en mer nischad teori i
förhållande till mediakaraktärer som Cohen erbjuder. Cohen skriver om mediakaraktärer som
helhet i fiktiva världar, men i denna uppsats appliceras teorin till mediakaraktärer i film.
Teorin kan bidra till att förstå identifikationsprocessen mellan mediakaraktär och publik.

4. Metod och material
I detta kapitel presenteras undersökningens metodologi samt en motivering till valet av
metod. Även viktiga begrepp, avgränsningar, tillämpning av metod samt metodkritik
adresseras. Sist presenteras materialet.

4.1. Metodval

Den valda metoden för denna uppsats är filmanalys med inriktning på filmfotografi. Enligt
filmvetarna Michael Ryan och Melissa Lenos (2020) innebär en filmanalys att man väljer ut
olika element i en film och analyserar dem. De menar att det är en omfattande analysmetod
då det finns olika element och tekniker att titta på. Exempelvis kameraarbetet, redigering,
ljus, färg, ljud, regi, dramaturgi och så vidare. En filmanalys kan göras på flera sätt beroende
på syftet. Med det sagt, avgränsas denna uppsats på kameraarbete, närmare bestämt
kameravinklar och bildutsnitt. Detta för att dessa filmtekniker kan bidra till att uppnå studiens
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syfte. Att undersöka just dessa i filmskapande kan tillföra en förståelse för deras roll i att
identifiera med protagonisten i filmen. Viktigt för denna metod är att kritiskt analysera
utvalda scener (Ryan & Lenos, 2020). Författarna menar då att man studerar filmen med ett
aktivt öga.

4.2. Analytiska verktyg

Nedan presenteras de analytiska verktyg som använts i denna undersökning. Bildutsnitt delas
upp i närbild, halvbild och helbild. Kameravinklarna delas upp i hög och låg vinkel.

4.2.1. Närbild

Ryan och Lenos (2020) menar att detta bildutsnitt ofta förmedlar en känsla av intimitet för att
den är nära. Det blir fokus på personen som är i bild och vad den visar för känslouttryck. De
menar att den kan dölja lika mycket som den visar. Detta eftersom även om vi får en nära
blick på personen i fråga så är den så pass nära att uppfattning om miljön och den sociala
omgivningen försvinner. Närbild kan även ge känslan av att karaktären har kontroll över
situationen (Ryan & Lenos, 2020). Speciellt om den är tagen underifrån då det kan ses som
ett tecken på makt.

4.2.2. Halvbild

Detta bildutsnitt visar ofta kropparna av karaktärerna. Vi som publik får även se mycket av
omgivningen samt vilka händelser som sker inom ett relativt nära avstånd (Ryan & Lenos,
2020).

4.2.3. Helbild

Helbild är objektivt och opersonlig (Ryan & Lenos, 2020). Mycket av den sociala och fysiska
miljön visas i den visuella ramen. Författarna menar att vi som publik får reda på var vi
befinner oss någonstans i historien och vi får ett sammanhang.

4.2.4. Hög vinkel

Blain Brown (2016) skriver att när man placerar kameran över ögonhöjd så verkar det som
man dominerar objektet eller personen i fråga. Personen eller objektet upplevs som mindre
vilket kan tolkas som att den har en mindre betydelse eller att personen är i underläge. Detta
bildutsnitt kan även användas för att visa formgivningen av något exempelvis landskap, gator
eller byggnader (Brown, 2016). Han påstår att hög vinkel har en viktig roll när publiken
måste få reda på vart de befinner sig i filmen. Kameravinklar som inte är i ögonhöjd kan ofta
ses som ett tredje persons perspektiv (Brown, 2016).

4.2.5. Låg vinkel

Fortsättningsvis skriver Brown (2016) att en låg vinkel kan få en karaktär att upplevas som
farlig och inger därav en viss respekt. När en karaktär närmar sig något från en låg vinkel så
avslöjas inte mycket mer för publiken än vad karaktären själv ser. Han menar att på så vis
delar publiken karaktärens känsla av mystik och överraskas av samma saker. Publiken delar
därmed karaktärens uppfattning av situationen. När kameran avviker från ögonhöjd så
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minskas den subjektiva identifikationen med karaktären, men låga kameravinklar kan bli mer
subjektiva på andra sätt (Brown, 2016). Med låga kameravinklar verkar ett objekt eller en
karaktär dominera publiken. Karaktären inger mer respekt och verkar mer kraftfull (Brown,
2016).

4.3. Tillämpning av metod

I denna studie görs en filmanalys som fokuserar på bildutsnitt och kameravinklar. De ovan
presenterade kameravinklar och bildutsnitt är de verktyg som analysen baseras på. Denna
analys görs stegvis och består av fyra steg. Det första steget i analysen består av en kort
sammanfattning av själva scenerna. Detta för att få ett innehåll och sammanhang på scenen.
Det andra steget är att titta på scenerna flera gånger och skriva ner alla bildutsnitt samt
kameravinklar som förekommer. Det tredje steget är att analysera dessa filmtekniker och vad
de kan ha för roll i identifikation mellan publiken och protagonisten.

4.4.  Material

Materialet som analyseras är filmen You Were Never Really Here. Filmens handling
presenteras nedan samt en motivering till varför denna film valdes som analysmaterial.

4.4.1. You Were Never Really Here

Filmen You were never really here är en psykologisk thriller som hade premiär 8 November
2017. Den är regisserad av Lynne Ramsay, som även skrivit manus, och filmfotograf var Tom
Townend. Den här filmen valdes till uppsatsen på grund av dess speciella narrativ och talande
filmfotografi. Det är sparsamt med dialog i filmen vilket gör att filmfotografi får en betydligt
viktigare roll än i de flesta filmer. Det är essentiellt för att föra narrativet framåt och för att vi
som publik ska förstå vad som sker. Filmen lämnar mycket åt fantasin, men trots detta får
publiken reda på så pass mycket att det går att följa historien. Att vi som publik kan
identifiera oss med Joe som protagonist är en essentiell del i narrativet. Vi måste få
möjligheten att förstå hans känsloliv och på så sätt förstå varför han agerar som han gör.

Filmen handlar om en medelålders man vid namn Joe. Han är traumatiserad efter en svår
barndom där han utsatts för fysisk och psykisk misshandel av sin pappa. Utöver den
självupplevda misshandeln fick han även bevittna sin mamma utsättas för liknande
övergrepp. Det framgår även att han har varit med om traumatiska krigsupplevelser i andra
länder. Filmen utspelar sig i USA, han är fortfarande bosatt med sin mamma och försörjer sig
nu som yrkesmördare. Vi som publik får se honom utföra uppdrag som är extremt våldsamma
åt de som har råd att betala honom. Han är en mycket pålitlig och eftertraktad yrkesmördare
eftersom han en dag får ett uppdrag att rädda en känd politikers försvunna tonårsdotter.

Han tar sig an uppdraget att rädda flickan från vad de misstänker är sexhandel. Joe hittar till
slut flickan på en bordell i ett lyxigt radhus. Han räddar henne därifrån och vi får se honom
genomföra brutala mord på vägen genom linsen av en övervakningskamera som sitter i huset.
Han tar flickan till ett hotellrum i väntan på att hennes pappa ska komma dit och hämta
henne. Väl på plats så ser de på nyheterna att hennes pappa hoppat från en hög byggnad och
påstås tagit sitt liv. Det är lätt att misstänka att han blivit mördad eftersom det strax efteråt
dyker upp två torpeder på hotellrummet där flickan och Joe befinner sig. Joe hade vid deras
tidigare möte givit pappan en lapp med tidpunkt och plats där han skulle träffa honom för att
överlämna flickan. Förmodligen har torpederna varit inblandade i pappans död eftersom han



9

var den enda som kände till mötesplatsen på hotellet. De hotar Joe med pistol och försvinner
sedan iväg med flickan. Joe försöker ringa sin chef som ger honom uppdrag utan att få något
svar och han beslutar sig då för att åka hem till honom. Chefen befinner sig inte i bostaden,
Joe tar hans bil och åker vidare till kontoret. Väl på plats finner Joe sin chef död sittandes vid
sitt skrivbord med fingertopparna avskurna.

Han beger sig sedan hemåt till sin och mammans bostad. Väl där misstänker han snabbt att
det är någon där som är ute efter honom. Han klättrar upp och smyger sig in på husets övre
våning. Han går direkt in i mammas sovrum och finner henne död i en blodpöl med en kudde
över huvudet. Han tar sig ner för trappan och skjuter två män. Den ena mannen dör
omedelbart medan den andra kryper ut till köket svårt skadad. Han pressar mannen till att tala
om vart flickan befinner sig. Mannen talar om för Joe att en högt uppsatt politiker har henne
och att hon är hans favorit.

Efter detta tar han sig till en sjö för att sänka sin mamma till botten för hennes sista vila. Han
har även tänkt att ta sitt eget liv samtidigt då han sjunker mot botten likt mamman. Efter ett
tag hör han flickans röst i sitt huvud och bestämmer sig för att ta sig upp mot ytan igen för att
rädda henne. Han förföljer politikern som kidnappade flickan från arbetsplatsen till bostaden.
Joe tar sig in i politikerns herrgård med en hammare i handen. Han mördar säkerhetsvakterna
på vägen. Väl inne i huset letar han efter flickan, men hittar först politikern död på golvet i ett
av sovrummen med avskuren hals. Han vandrar vidare genom huset i jakt på flickan och
finner henne sittande vid matbordet. Hon har en blodigt rakkniv liggandes bredvid tallriken så
förmodligen är det hon själv som dödat politikern. Han tar med sig flickan därifrån och åker
till en vägkrog. Joe har fortsatt tankar på att ta sitt eget liv men väljer i slutet att leva för
flickans skull.

4.4.2. Urval av material

Filmen You Were Never Really Here valdes som analysmaterial eftersom det är minimalt med
dialog och därmed får kameraarbetet mer utrymme att tala. Med tanke på att en film har
mycket material så har det valts ut tre scener för analys. Antal valda scener har avgränsats på
grund av studiens omfång. Urvalet har baserats på att identifiera de scener som är minst
verbala för att se kameraarbetets roll. Scenerna är döpta till Scen 1, Scen 2 och Scen 3. Det är
inte de tre första scenerna i filmen utan det refererar till de tre utvalda scenerna, de är dock i
kronologisk ordning från filmen.

5. Analys
I detta avsnitt presenteras analysen av de tre utvalda scenerna från filmen. Analysen är
uppdelad i tre underrubriker, en för varje scen. Under underrubrikerna sammanfattas först
först scenen där inkluderas handlingen, dialog samt ljud. Efter det analyseras scenen där
fokus ligger på bildutsnitt och kameravinklar. I denna del görs även kopplingar till tidigare
forskning för att fördjupa förståelsen av kameraplaceringens betydelse i identifikation.
Underrubrikerna är döpta till Scen 1, Scen 2 och Scen 3. Det framgår i sammanfattningen av
scenerna under vilken tid de utspelar sig. Detta för att det ska va enkelt för läsaren att hitta
dem i filmen.
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5.1. Scen 1

Fig. 1-3. Stillbilder ur filmen.

Sammanfattning av scenen
Scenen utspelar sig under tiden 1:22-2:13 i filmen. Scen 1 är filmens öppningsscen och
publiken vet ännu inte något om protagonisten Joe. Scenen startar med en svart bild som
sedan övergår till ett klipp under vattenytan. Man hör och ser luftbubblor sakta stiga mot
ytan. I bakgrunden hörs ett ljud som kan liknas vid stridsflygplan eller tåg. Det hörs även två
röster räkna nedåt, den ena från siffran 15 och den andra från siffran 43. Förmodligen är den
ena rösten Joe som barn och den andra Joe som vuxen. Joes vuxna röst säger meningar som
“Stå rak i ryggen”, “Bara fjollor står ihopsjunkna” och  “Du måste skärpa dig” om och om
igen. Vi får sedan se första klippet av Joe då han ligger på en säng och andas i en plastpåse
som han har dragit över huvudet. Han tar ett riktigt djup andetag så att all luft försvinner ur
påsen och det uppstår ett vakuum mot hans ansikte. Nästa klipp visar ett barn som
förmodligen är Joe som liten. Han tittar mycket allvarlig och dystert rakt in i kameran utan att
säga något. Man kan fortfarande höra rösterna räkna och tala i bakgrunden. Det klipps sedan
tillbaka till Joe som ligger kvar på sängen. Han drar till slut av plastpåsen från huvudet och
reser sig upp. Där slutar scen 1.

Analys av scenen
I scenens början är det valda bildutsnittet närbild som automatiskt riktar betraktarens fokus på
protagonisten eftersom han hamnar i centrum. Den omgivande miljön blir därmed av
sekundär betydelse för publiken. Kameran är placerad lågt, ej i låg vinkel utan i höjd med
protagonisten. Detta bildutsnitt kan tillåta publiken att identifiera med Joe då kameran
kommer nära hans ansikte och känslouttryck. Däremot kan det göra det svårare att identifiera
med honom eftersom det är så pass nära att uppfattning om vilken miljö han befinner sig i
eller eventuella personer i närheten försvinner ur bilden. I det efterföljande bildutsnittet så är
det även där en närbild på hans ansikte. Skillnaden här är att kameran är placerad framför
honom och han tittar rakt in i kameran. Det är som ett öga mot öga moment och fokus riktas
då på hans ansiktsuttryck. Även här kan närbilden bidra till identifikation främst på grund av
öga mot öga momentet. Nästa bildutsnitt är en närbild med en hög vinkel. Protagonisten kan
då upplevas som mindre och därmed mer sårbar (Brown, 2016). Detta kan bidra till att
identifiera med honom. Då närbilden är något mer utzoomad och filmad uppifrån kan
publiken uppfatta omgivningen på ett tydligare sätt och därmed sätta honom i ett
sammanhang. Kameran blir kvar i samma position när han reser sig och hamnar därmed i
höjd med mitten av hans kropp. Han går sedan ur bild vilket kan försvåra hur publiken kan
komma att identifiera med honom eftersom vi inte får se hans ansikte eller vart han tar vägen.

5.2. Scen 2
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Fig. 4-6. Stillbilder ur filmen.

Sammanfattning av scenen
Scenen utspelar sig under tiden 25:41-26:37 i filmen. I scenens första klipp får vi se Joe som
kommer och går längs en livlig gata med mycket folk. Det hörs olika trafikljud och ett sorl av
röster i bakgrunden. Plötsligt kliver en ung asiatisk kvinna ut ur folkmassan och går med
bestämda steg fram till Joe. När hon väl kommer fram till honom frågar hon “Skulle du
kunna ta en bild på oss?”. Joe tittar förvånat på henne och man hör honom tyst svara “Va?”.
Kvinnan frågar på nytt  “Skulle du kunna ta en bild på oss?”. Joe ställer då ner påsen han har
i handen och tar emot hennes mobiltelefonen utan att säga något. Hon säger “Tack snälla”
och går tillbaka och ställer sig bredvid sina kamrater. Joe håller upp mobiltelefonen och är
redo att ta en bild. Kameran riktas då mot kvinnorna och vandrar i slowmotion över deras
munnar när det skrattar och skriker. Man hör att ljudet från gatan blir dovare och ersätts av
någon form av musik som kan liknas vid körsång. När kameran slutligen når den sista
kvinnan vandrar bilden upp mot hennes ögon och det ser ut som hon skriker av rädsla istället
för av glädje. Nästa klipp återgår till Joe som ser berörd ut och han sänker sakta
mobiltelefonen. Återigen klipps det till kvinnan när hon tittar rakt på honom och hennes ögon
fylls med tårar. Med bilden kvar på hennes ansikte hör vi röster som pratar från en av Joes
tillbakablickar som det klipps till strax efter. “Va fan gör vi?” säger den ena rösten. Vid
tillbakablicken hör man en mansröst säga “Go, go, go” samtidigt som några män öppnar
dörrarna till en container. Under klippets gång hörs ett tjutande ljud som kan liknas vid
ringande i öronen. En snabb bild visas på två ansikten i containern. Det ser ut att vara två
asiatiska unga kvinnor som ligger där livlösa. Där slutar scen 2.

Analys av scenen
Scenen startar med en helbild vilket ger perspektiv på vilken miljö och omgivning han
befinner sig i samt vilka han interagerar med (Brown, 2016). Det här bildutsnittet kan
försvåra identifikationen då publiken hamnar långt ifrån protagonisten och distanserar från
hans känsloyttringar. Däremot kan det underlätta identifikationen längre fram i scenen då vi
får en miljöuppfattning samt ser Joe i ett sammanhang. Exempelvis att han befinner sig i en
stressig miljö vilket verkar påverka honom mentalt. Det övergår sedan till en halvbild på Joe
från midjan och uppåt. Med hjälp av detta bildutsnitt får publiken se honom inom ett relativt
nära avstånd, vilken omgivning han befinner sig i samt hur han agerar. När kameran sedan
vänder sig mot kvinnorna är det en närbild som fokuserar på och vandrar över deras munnar.
Här kan man tolka det som att kameran agerar subjektivt som Joes ögon. Kameran vandrar
sedan uppåt på den sista kvinnans övre del av ansiktet, fortfarande i närbild. Publiken kan
inte se kvinnans mun trots detta kan närbilden på hennes ögon och ansiktsuttryck bidra till att
förstå att hon skriker av rädsla. Eftersom subjektiv kamera kombineras med närbild kan
publiken se vilka detaljer som protagonisten fokuserar på i kvinnornas ansikten. Det kan
bidra till identifikation då publiken får möjligheten att uppleva situationen från hans
perspektiv. Vidare följer en halvbild på Joe i samma position som tidigare. En möjlig tolkning
av val av bildutsnittet är att publiken ska kunna se hur han agerar med kroppen exempelvis
när han sakta sänker mobiltelefonen. Publiken får komma så pass nära Joe att de möjligen
kan urskilja hans ansikte och därmed reaktionen på händelsen. Detta kan vara en ytterligare
bidragande faktor till identifikation med protagonisten. Senare återgår bildutsnittet till en
närbild på den ena kvinnans ansikte. Kameran agerar återigen subjektivt som Joes ögon då
man får se henne titta rakt in i kameran. Vilket kan sätta publiken i Joes situation. Därefter
visas en tillbakablick från Joes minne, detta sker i en halvbild. Bildutsnittet halvbild tillåter
publiken att få tillräckligt med information om händelsen han associerar till. Exempelvis att
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man får se de döda kvinnorna och förmodligen män som varit hans arbetskollegor. Därav kan
publiken möjligen förstå Joe och därmed identifiera med honom.

5.3. Scen 3

Fig. 7-9. Stillbilder ur filmen.

Sammanfattning av scenen
Scenen utspelar sig under tiden 1:02:04-1:03:36 i filmen. Scenen startar under vattenytan
med en inzoomning på en blond hårlock som trängt sig ut ur en ihoptejpad svart sopsäck. I
sopsäcken ligger Joes mördade mamma. Under hela scenens gång hörs någon form av
orgelmusik. Man får se på långt håll under vattenytan att Joe håller sin inplastade döda
mamma i famnen. Det är mörkt i vattnet, nästan svart, det finns endast en ljuspelare som lyser
på honom och mamman. Han släpper till slut taget om sin mamma och ser på medans hon
sjunker mot botten av sjön. Nästa klipp är en till bild på mammas lik i den svarta sopsäcken
med hennes hår som sticker ut ur flera håligheter i plasten. Hon sjunker sakta nedåt,
ljuspelaren är kvar och det är det enda man kan urskilja i det mörka vattnet. Även Joe väljer
att fortsätta sjunka mot botten likt sin mamma. Han hade tidigare fyllt sina fickor fulla med
stenar för att inte flyta upp mot ytan. Nästa klipp är tillbaka på Joe, men från en ny vinkel
varpå de klipper tillbaka på den sjunkande mamman igen. Tillbaka till Joe och man hör hans
röst räkna nedåt från siffran 40. När han når siffra 32 kommer även flickans röst in och räknar
i takt med honom. Det klipps till en närmare bild på Joe som öppnar sina ögon tvärt och ser
flickan framför sig. Hon sjunker ned mot botten likt mamman och han själv. Flickan sjunker
så pass djup ned att bilden övergår till helt svart. Då klipps det tillbaka till Joe som raskt tar ut
stenarna han har i fickan för att kunna ta sig upp mot ytan igen. Nästa klipp kommer från en
ny vinkel ovanifrån och vi ser att han tar några simtag uppåt mot ytan. Vidare följer en
helbild när han simmar uppåt i ljuspelaren som fortfarande är kvar. Man får se flickan som
samtidigt simmar upp mot ytan i takt med honom. Sista klippningen är tillbaka på honom när
han slutligen når vattenytan. Där slutar scen 3.

Analys av scenen
Det första bildutsnittet i scenen är en närbild i hög vinkel på hårslingan. Kameran tar här en
subjektiv roll som Joes ögon. Det kan därmed tyckas underlätta identifikation eftersom det
kan skapa ett intresse och en förståelse för Joe. Det övergår sedan till en helbild för att
publiken ska se hela honom och även att han håller i sin mamma i famnen. Det bildutsnittet
kan skapa en omfattande bild av Joes handlingar samt händelseförloppet. Vidare följer en
halvbild i hög vinkel då han släpper ned sin mamma mot botten av sjön. Eftersom publiken få
se händelsen från där han befinner sig kan det tolkas som en subjektiv kamera. Hög vinkel
och subjektiv kamera kan därmed göra att man identifierar med honom och förstår att han då
väljer att släppa taget om sin mamma. Mammans hår står i fokus igen då det övergår till en
närbild. Här kan det förenkla identifikation för att det är subjektiv kamera i förhållande till
närbild. Eftersom då kan man förstå vad han fokuserar på vilket kan väcka sentimentala
minnen hos honom. Nästa bildutsnitt är en närbild på Joes ansikte där publiken får se att han
öppnar sina ögon. Identifikationen här kan ske då publiken är så nära att de kan se att flickans
röst skapade en reaktion hos honom. Vidare är det en halvbild på mitten av Joes kropp. Här
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kan publiken se att han plockar ut stenarna ur fickan. Vilket kan tolkas som ett beslut att han
inte längre vill dö och istället vill fortsätta kämpa för att rädda flickan. Det kommande
bildutsnittet är en helbild i en hög vinkel vid vattenytan. Att han rör sig mot kameran kan
skapa en kontakt med publiken vilket i sin tur kan leda till identifikation med Joe. Tilläggsvis
kan denna kameraplacering bidra till att förstå Joes motivation att ta sig upp till vattenytan
igen. Vad som motiverar en karaktär kan förstås genom identifikation (Cohen, 2006). Vilket
man skulle kunna se exempel på i det här bildutsnittet. Man kan även se flickan i en egen
helbild som simmar uppåt i takt med honom. Med hjälp av helbilden här kan publiken se att
flickan befinner sig i samma miljö som Joe. Det kan tolkas som att flickan liv ligger i Joes
händer, när han väljer att ta sig upp mot ytan följer flickan med. Trots att man inte ser Joe i
bild kan det ändå förstärka identifikationen med honom samt hans motivation. I den sista
klippningen är det en halvbild i hög vinkel när han tar sina sista simtag upp och närmar sig
vattenytan. Den här kameraplaceringen kan minska avståndet mellan publiken och
protagonisten. På så sätt kan det bidra till att känna med honom och följa med i hans rörelser.

6. Slutdiskussion
Under denna rubrik diskuteras analysen som presenterats under föregående rubrik. Detta görs
i förhållande till Jonathan Cohens teori om identifikation med mediakaraktärer och även till
tidigare forskning om kameraperspektiv. Slutsatser kommer även att inkluderas.

6.1. Diskussion

Analysen kan förstås utifrån Jonathan Cohens teori om identifikation med mediakaraktärer
som tidigare presenterades. I filmens första scen riktas fokus mot Joe med hjälp av närbild.
Redan här kan man förstå vikten av närbild i identifikationsprocessen. På så sätt involveras
publiken på närmare håll med Joe eftersom man får se hans känsloyttringar. Exempelvis som
i scen 1 när han ligger på sängen. Därav skapar det en nyfikenhet av att veta varför han
känner ångest. På så sätt kan det även väcka ett intresse samt involvera publiken i filmen.
Cohen (2006) poängterar vikten av att intresset väcks hos publiken för att vi ska kunna
identifiera med karaktärer, vilket närbild verkar göra i just dessa scener. Dessutom verkar
subjektiv kamera ha en viktig roll i intresseväckandet. Subjektiv kamera är något de använt
mycket i de utvalda scenerna i filmen. Mascelli (1998) menar att subjektiv kamera gör att vi
som publiken byter plats med karaktären och kan därmed se genom dennes ögon. Denna
kameravinkel verkar då bidra med engagemang som är en viktig del i identifikation (Cohen,
2006). Dock kan protagonistens rörelser i förhållande till stilla närbild eller halvbild kan göra
det svårare att identifiera med honom. Detta eftersom kameran är så pass nära att
protagonisten ibland går ur bild, vilket kan försvåra identifikation då vi inte ser vart han tar
vägen.

Cohen (2006) skriver om makten att vara selektiv i sin uppmärksamhet i förhållande till
identifikation. Han menar på att publiken har makten att bortse från det ideologiska
budskapet i filmen. I analysen har det visat sig att helbild kan bidra till en selektiv
uppmärksamhet då publiken kan välja själv vart den vill lägga sitt fokus. Som exempelvis i
scen 2 där vi få se Joe i en helbild på gatan. Där finns det mycket olika detaljer att lägga sitt
fokus på. Det har därmed visat på att det kan vara svårare att identifiera med protagonisten
via en helbild. Däremot kan man se i analysen att helbild kan bidra till identifikation i
efterföljande bildutsnitt. Eftersom att publiken får se protagonisten i ett socialt sammanhang
samt den omgivande miljö han befinner sig i. Som i scen 2 då publiken får se Joe på en
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folktät gata. På så sätt kan det bli enklare i efterföljande bildutsnitt att identifiera med Joe.
Detta eftersom publiken får möjlighet att förstå att det sociala sammanhanget påverkar hans
psykiska mående. Trots att publiken har makten att vara selektiv i sin uppmärksamhet har
bildutsnittet närbild visat sig ha makten att guida samt involvera publiken.

Kameravinklarna roll i identifikationen i just den här filmen var svår att analysera då endast
hög vinkel kunde identifieras i scenerna. Exempelvis i scen 3 där man kan se protagonisten
röra sig uppåt mot kameran som är placerad i en hög vinkel. Dock kan man reflektera kring
varför låg vinkel inte kunde identifieras i scenerna. Kan det vara för att protagonisten inte ska
uppfattas som mäktig i just dessa scener? En högvinkel kan göra det möjligt för publiken att
känna empati för Joe eftersom han kan upplevas som mer sårbar. Hur hade vi uppfattat
honom om han hade makt, alltså från låg vinkel, hade vi kunnat identifiera på samma sätt?
Som Brown (2016) nämnde så kan en låg vinkel få en karaktär att framstå som farlig, vilket
skulle kunna göra det svårare att identifiera med honom. Vidare skriver han att när kameran
avviker från ögonhöjd så minskas den subjektiva identifikationen med karaktären. Låg vinkel
förekommer inte i någon av de utvalda scenerna och det används inte så mycket av hög
vinkel. De filmar oftast i ögonhöjd. Därav kan man tycka att det sker ett medvetet val av
kameravinkel för att underlätta identifikation med Joe.

Mascelli (1998) talar om den objektiva, den subjektiva och point-of-view kameran. Det kan
vara svårt att urskilja skillnaden mellan point-of-view och subjektiv kamera. Vilket kunde
märkas i alla undersökta scener då publiken inte alltid vet om det är subjektiv kamera som
agerar som Joe eller från en tredjepersonsperspektiv med point-of-view kamera. Även om det
inte var detta som var undersökningens fokus så märktes det att subjektiv kamera har en
essentiell roll i hur man identifierar med Joe som protagonist. Främst närbild i förhållande till
den subjektiva kameran visade sig ha en avgörande roll i hur det informerar oss med kameran
hur Joe känner i specifika stunder som i scen 2. I scen 2 var kameran riktad med en närbild på
kvinnan som gråter. Även om närbild visats ha funktionen att förenkla identifikation, verkar
publiken fortfarande identifiera med Joe istället för med kvinnan som kameran är riktad på.
Detta för att kameran agerar subjektivt som Joes ögon. Mascelli (1998) skriver även om att
den subjektiva kameran filmar från ett personligt perspektiv. Vilket gör att vi får en mer
personlig upplevelse av filmen och vi kan uppleva händelsen som att det faktiskt hände oss
själva (Mascelli, 1998). Denna kombination mellan närbild och subjektiv kamera har därmed
visat sig ha en betydande roll i identifikation.

En annan kombination som verkar ha en viktig roll var helbild i förhållande till objektiv
kamera. Till skillnad från den tidigare kombinationen så verkar denna istället försvåra
identifikation med Joe. Det märktes främst i scen 2 och scen 3. Som tidigare nämnts kan
helbild bidra till selektiv uppmärksamhet. I kombination med objektiv kamera förstärks
denna selektiva uppmärksamhet. Detta eftersom fokus inte hamnar på protagonisten.
Publiken befinner sig då i en position långt ifrån honom och får inte chansen att se hans
känsloyttringar. Däremot kan kombinationen helbild och objektiv kamera bidra till att
identifiera i senare bildutsnitt då publiken fått en inblick i det social sammanhanget samt
miljön där han befinner sig. Som i scen 2 då det var svårt att identifiera i den första helbilden,
men det bildutsnittet hjälpte till att identifiera i senare halvbild. Detta eftersom det kunde bli
enklare att förstå hur den sociala miljön påverkade hans psykiska mående.

Avslutningsvis lyfter Cohen (2006) att vi inte endast ser genom kameran som filter utan vi är
även partiska beroende på vår uppfostran, våra egna värderingar och tidigare upplevelser.
Detta påverkar mycket hur vi kommer att uppfatta en film och därmed identifiera menar han.
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Trots att det är viktiga aspekter att ta hänsyn till kan man utifrån analysen se att
identifikationen kan ske ändå. Man måste inte ha likande kön, livserfarenheter eller
värderingar för att identifikation med protagonisten ska ske. Även om dessa aspekter kan
underlätta identifikation så kan man påstå att det inte är en nödvändighet då det visat sig att
kameraarbetet har en viktig roll.

6.2. Slutsats

Under denna rubrik presenteras studiens slutsatser. Syftet med denna uppsats var att
undersöka vilken betydelse utvalda kameravinklar och bildutsnitt kan ha för att identifiera
med protagonisten Joe i filmen You Were Never Really Here. Nedan besvaras studiens
frågeställningar som bidrog till att uppnå studiens syfte.

● Vilka olika bildutsnitt och kameravinklar förekommer i scenerna som analyseras?

● På vilka sätt kan dessa element påverka hur vi identifierar med protagonisten Joe?

De bildutsnitt och kameravinklar som förekom av de undersökta var helbild, halvbild, närbild
samt hög vinkel. Däremot kunde låg vinkel inte identifieras. Det kan bero på att de vill att Joe
ska framstå som sårbar vilket kan bidra till att enklare identifiera med honom. Närbild kan
tydligt visa protagonistens känslouttryck. Det gör i sin tur att publiken enklare kan utveckla
empatiska känslor, därmed identifiera med honom. Halvbild visar på hur protagonisten agerar
med kroppen även i förhållande till andra karaktärer. Det gör att publiken får möjlighet att
urskilja hans känsloyttringar samtidigt som de får en miljöuppfattning. Helbild bidrar med
uppfattning om den miljö han befinner sig i samt det sociala sammanhanget. Detta bildutsnitt
kan även göra det enklare att identifiera i efterföljande bildutsnitt. Dock kan helbild bidra till
att publiken blir selektivt uppmärksam, vilket kan försvåra identifikationen med
protagonisten. Hög vinkel underlättar identifikation och därav även bidrar med en förståelse
till protagonistens motivation. Denna vinkel förekommer mer sällan då de främst filmar i
ögonhöjd, vilket verkar vara ett medvetet val för att underlätta identifikationen med
protagonisten.

Trots att alla dessa bildutsnitt har en individuell påverkan på identifikation så framkom det i
analysen att vissa kombinationer hade mer påverkan. Detta märktes speciellt med
förhållandet mellan närbild och subjektiv kamera samt helbild och objektiv kamera. Subjektiv
kamera är något som används flitigt i filmen då vi får se många av bildutsnitten utifrån hans
perspektiv. Subjektiv kamera i förhållande till närbilden visade sig då ha en positiv påverkan
på identifikation. Detta främst eftersom publiken kan få möjligheten att se vilka detaljer han
fokuserar på samt hur han upplever omvärlden. Helbild och objektiv kamera verkar försvåra
identifikationen med protagonisten i stunden. Detta eftersom publiken hamnar på avstånd
från honom och därmed inte kan urskilja hans känsloyttringar. Dock kan man se att den här
kombinationen underlättar identifikation i efterföljande bildutsnitt. Eftersom den
miljöuppfattning det bidrar med sätter protagonisten i ett socialt sammanhang. Det finns dock
många andra faktorer som samspelar med dessa för att publiken ska kunna uppnå
identifikation. Dessa kan exempelvis vara ålder, kön samt tidigare erfarenheter.
Kameraarbetet visade sig ha en betydande roll speciellt ifall publiken inte besitter liknande
attribut som protagonisten. Det kan förmedla samt engagera publiken i protagonistens
känsloliv, vilket är en viktig del i identifikation.
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6.3. Vidare forskning

Som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka om identifikation
med mediakaraktärer kan ha mer effekt om filmen är baserad på en verklig händelse.
Exempelvis att jämföra reaktioner på de som tar del av två olika filmer. En som är baserad på
en verklig händelse och en baserad på fiktion där de innan får reda på vilken som är vilken.
Ytterligare en intressant aspekt att undersöka är skillnaden på hur kvinnor och män
identifierar med mediakaraktärer samt hur kommer det sig. Eftersom närbilden visade sig ha
en väsentlig viktig roll i den här filmen skulle det vara intressant att undersöka närmare hur
just närbilden påverkar identifikation med karaktären. Det visade sig även i den här
undersökningen att det är viktigt med andra filmskapartekniker också för att kunna identifiera
med protagonisten på bästa sätt. Att undersöka dessa i förhållande till varandra och hur de
skapar mening för identifikation. Även undersöka hur människor kan komma att påverkas
efter att de identifierat med en karaktär som lider av psykisk ohälsa. Analysera om de
kommer att tänka annorlunda när de fått en bättre inblick i hur det känns att leva med en
psykisk sjukdom.
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