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Abstract

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den visuella gestaltningen av nostalgi i filmen 

The Great Gatsby (2013). Undersökningens primära teori är Roland Barthes bildsemiotik, 

vilket nyttjas i en kvalitativ bildanalys. Strävan ligger i att analysera regissören Baz 

Luhrmanns tillvägagångssätt att kreera bilder som stimulerar känslor och stämningar, i form 

av olika objekt och färgers samspel med varandra. Fenomenet som står i centrum, och som är 

kopplat till karaktären Jay Gatsbys känsloliv, är det gröna ljuset. Resultatet visar att ljuset 

fungerar likt en metafor, där det symboliserar Gatsbys konstruerade föreställning om sin 

förflutna kärlek, Daisy. Hans sätt att uppfatta symbolen förändras ju mer han umgås under 

nutid med sin förlorade romans, vilket gestaltas genom att föremålet samverkar med flertalet 

element likt vatten, dimma eller gråa färginslag. Detta skapar på så vis en djupare mening 

kring det gröna ljuset, som i förlängningen kopplar samman bildernas byggstenar till en 

nostalgi. 

Nyckelord: Nostalgi. The Great Gatsby. Visuell gestaltning. Bildsemiotik. Symbolik. Det 

gröna ljuset. Baz Luhrmann. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

”Den tillhör de utmanande minnesformerna därför att den gör det förflutna 

mytiskt, subjektivt, gestaltat via känslor, stämningar, vaga drömmar om 

oskuld och förlorade lyckotillstånd” (Johannisson 2001, 147). 

Citatet ovan är en av många förklaringar kring nostalgi ur Karin Johannissons studie Nostalgia: en 

känslas historia (2001). Det förflutna, oavsett vad man har gått igenom, har format en. Det finns 

alltid nära – bara en doft, en bild, en tanke bort. Frestelsen att låta sig själv återuppleva några av ens

bästa stunder, även om det numer enbart sker i minnet, är svår att behärska. Samtidigt kan processen

uppfattas som komplex, vad är det man egentligen känner när man ser tillbaka på sitt liv? Vid en 

första anblick görs det naturligtvis med goda intentioner, man vill minnas något starkt och 

fantastiskt, som exempelvis sin första kärlek – eller de första månaderna i ett långt förhållande då 

man var nykära. När sedan väl tanken sjunker in, ställs den ofta i kontrast till det nuvarande livet. 

En jämförelse mellan livssituationer är då inte långt borta, vilket kan få den där positiva känslan 

kring minnena att övergå till avsaknad och sorg över det man inte längre tycks ha. Nostalgin har på 

så vis en dubbelsmak, det är en smärta blandad med lust (Johannisson 2001, 11). Enligt Fred Davis 

spekulationer i sin studie Yearning for Yesterday (1979) talar han om att nostalgi är en känsla som 

leker med vårt minne genom att försköna ögonblick, vilket på så vis förvränger det förflutna (Davis 

1979, 47). Kan vi då dra slutsatsen om att alla konstruerade känslor strömmar till ett stort luftslott, 

vilket kommer explodera den dag man åter kommer i fysisk kontakt med det nostalgiska objekt man

trånat efter? Antagandet är lika komplext som svaret, men om vi ställt denna ledande fråga till Jay 

Gatsby, hade han envist och återupprepade gånger sagt åt oss att vi har fel... ”old sport”. 

”'Can't repeat the past?' he cried incredulously. 'Why of course you can!' He 

looked around him wildly, as if the past were lurking here in the shadow of 

his house, just out of reach of his hand. 'I'm going to fix everything just the 

way it was before,' he said, nodding determinedly. 'She'll see'” (Fitzgerald 

2016, 110-111).

Berättelsen om The Great Gatsby är en berömd roman av F. Scott Fitzgerald, vilken publicerades år 

1925. Tyvärr dog dess författare redan 15 år senare vid 44 års ålder, i tron om att hans verk varit 

förgäves, på grund av knappa 25 000 sålda kopior. Idag uppstiger försäljningen till över 25 miljoner
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exemplar. Den progressiva populariteten har lett till att berättelsen filmatiserats ett flertal gånger. 

Den australiensiske regissören Baz Luhrmann (Romeo + Juliet, Moulin Rouge! m.fl.) är den senaste

initiativtagaren att gestalta ursprungsmaterialet till film. Vilka visuellt filmiska verktyg har då 

Luhrmann använt sig av för att gestalta den kärleksnostalgiska stämningen i sin egen adaption av 

The Great Gatsby? 

”... motifs are more like a thread of a different color from the main fabric that

runs through a movie. A motif appears occasionally, usually in passing. A 

motif can be a thing, a sound, an image, or any other evocative and 

meaningful thematic element” (Ryan & Lenos 2012, 137).

Med olika slags motiv kan man uppnå en mängd stämningar. Det är dock inte helt lika enkelt som 

att enbart identifiera vad man ser, enligt Yvonne Eriksson och Anette Göthlund i Möten med bilder 

(2012) måste man ha kunskapen att läsa av detaljer mer noggrant, då den visuella kommunikationen

många gånger kan vara flertydig (Eriksson & Göthlund 2012, 22-30). Vad kan egentligen ett grönt 

ljus längst ut vid bryggan på andra sidan vattnet ha för betydelse? Utan ett sammanhang blir det 

svårt att tyda, men ihop i samarbetet mellan bildens alla komponenter, kan vi finna ett svar. För en 

konstnär handlar det om att sätta sin egen prägel på budskap man vill leverera (Eriksson & 

Göthlund 2012, 191) därav blir det intressant att undersöka Luhrmanns tillvägagångssätt när det 

kommer till att återskapa nostalgin på ett nytt sätt i ett annat medium – från litterär text till visuella 

bilder. 

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka den visuella gestaltningen av nostalgi i filmen The Great 

Gatsby (2013) utifrån karaktären Jay Gatsbys perspektiv. Som tidigare nämnts är nostalgi ett 

psykologiskt och svårbegripligt tillstånd att definiera för oss människor när vi väl upplever det – 

därav är det intressant att fördjupa sig i hur man genom ett rörligt medium arbetar för att främst 

visuellt leverera denna specifika stämning. Undersökningen skapar alltså en förståelse kring hur 

man kan gestalta komplexa känslor som nostalgi genom objekts placeringar, färger och former. Med

andra ord kommer man kunna ta lärdom av Baz Luhrmanns unika tillvägagångssätt att kreera 

subtila metaforer. 

Det undersökningen skall svara på är följande frågeställningar:
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• Hur använder Luhrmann det gröna ljuset för att gestalta nostalgi?

• Hur samverkar det gröna ljuset med andra objekt och symboler för att gestalta nostalgi?

1.3 Material och avgränsningar

Undersökningens material utgörs av filmen The Great Gatsby (2013) där dess handling noggrant 

följer romanen. Berättelsen kretsar kring ett förflutet kärlekspar, Jay Gatsby och Daisy Buchanan, 

som efter fem långa år stöter på varandra med sina nya liv – han har skaffat sig en förmögenhet 

medan hon skapat en familj. Handlingen präglas av känslor kring förlusten av vad som kunde ha 

varit, samtidigt som en kamp kring att återställa relationen till sitt ursprung ständigt förs med 

intentionen av att radera den tid karaktärerna varit ifrån varandra, likt den aldrig existerat. Under 

filmens gång får publiken ta del av Gatsbys känslor och sinnesstämningar genom både symboler, 

musikaliska teman och dialog – där han strävar efter att vinna tillbaka Daisy från hennes nuvarande 

man, Tom Buchanan. Nick Carraway är den karaktär som återupprepade gånger står vid Gatsbys 

sida, och även den som han ventilerar sin historia igenom. Detta blir än mer påtagligt då Nick 

återberättar en stor mängd av Gatsbys tankar genom en berättarröst. 

Både romanen och filmen behandlar en nostalgi, den stora skillnaden är dock tillvägagångssätten. I 

och med att Luhrmann verkar inom det rörliga mediet, kan han därigenom etablera känslor och 

sinnesstämningar på ett sätt som Fitzgerald inte hade någon möjlighet till i sin skönlitterära text. Det

är här som den nostalgiska effekten särskiljer sig mycket åt i jämförelsen av film och roman. 

Uppsatsen fokuserar på denna aspekt där undersökningen, som tidigare nämnts, består av att 

analysera Luhrmanns visuella skapande kring det gröna ljuset – ett ljus som återfinns på andra sidan

sundet av var karaktären Gatsby bor. Detta fenomen är djupt planterat redan i Fitzgeralds roman, 

men i filmen har den fått ta på sig en större roll, där Luhrmann haft möjlighet att gestalta ljuset på 

flertalet subtila och varierande sätt.

Det skall tilläggas att även andra symboler, som exempelvis fotografin, är objekt som representerar 

nostalgi. Johannisson benämner fotot som en möjlighet att fånga tiden samtidigt som man fysiskt 

kan ta på det, vilket påminner om en svunnen tid (Johannisson 2001, 148-149). Gatsby har sparat 

mängder med bilder på Daisy, vilka han visar upp under berättelsens gång. Men med tanke på 

undersökningens begränsade omfång, är detta en aspekt av filmens nostalgiskt implementerade 
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idéer, som det tyvärr inte ges någon möjlighet att analysera. Andra gestaltningsverktyg som 

Luhrmann använder sig av är både flashbacks, musikaliska teman och dialog – där även dessa 

tekniker fallit offer i processen av nödvändiga avgränsningar. En del av mina tolkningar och 

resonemang kring bildanalysernas betydelser, kommer dock att flertalet gånger stödjas emot en viss 

dialog, i form av karaktären Nicks berättarröst. Denna berättarröst är direkt tagen från romanen, 

vilket genom denna aspekt gör den trogen originalet, samtidigt som den på så vis lånar av dess 

exakta nostalgiska formuleringar.  

1.4 Teori och metod

Först skall nämnas att nostalgi utgör en del av undersökningens teori, då tolkningar och resonemang

ständigt förs i koppling till karaktären Gatsbys känslostämningar. På så vis har detta psykologiska 

och komplexa begrepp en avgörande roll i detta arbete, där det knyter an till syfte och 

frågeställning. I modern tid identifieras nostalgin som en känsla, vilket kreerar ett bitterljuvt 

sinnestillstånd. Johannisson nämner begreppet som en längtande känsla efter något som gått 

förlorat, vilket präglas av en separation, där sinnesstämningen uppstår då man känner en lust genom

saknad (Johannisson 2001, 10-11). Det är denna definition av nostalgi som fungerar likt en teori i 

denna undersökning, där den står för en känsla hos individen. Denna del kommer att vävas samman 

med bildsemiotik genom samtliga analyser, där båda teorier lyfter fram och berör uppsatsens syften 

och frågeställningar. 

”Att använda semiotiken som metod innebär att man tolkar bildens olika 

element som tecken för någonting. Man identifierar alla bildens 

betydelsebärande delar, analyserar dem var för sig och i relation till varandra 

och tolkar slutligen deras innebörd i relation till bildens kontext” (Eriksson &

Göthlund 2012, 44).

Undersökningens primära teori är Roland Barthes bildsemiotik, vilket kommer att användas i en 

kvalitativ bildanalys. Precis som ovan citat poängterar, nyttjas alltså en metod som grundar sig i ett 

slags tolkande av bilders byggstenar, för att på så vis nå fram till en djupare mening i ett visst 

sammanhang. Detta tillvägagångssätt är en effektiv metod som först undersöker vad som egentligen

existerar i själva bilden, för att sedan komma åt en större betydelse av vad allt kan symbolisera i den

skapta kontexten. Därigenom tillåter detta mig att identifiera visuella detaljer, där samtliga bidrag i 

bilden knyts ihop till ett narrativ genom tolkningar, vilket leder till att man kan skapa sig en 
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förståelse för Luhrmanns bildberättande. Integrerat med detta används även bildteori, i form av 

bildkompositioner, vilket förklarar meningen av på vilka sätt bildens alla byggstenar placeras i 

förhållande till varandra och inom bilden. Med andra ord stöds uppsatsens tolkningar av både 

filmvetenskapliga gestaltningsverktyg, objekt och färgers olika representationer och placeringar, 

samt av personliga erfarenheter. Genom detta som grund mynnar analysen ut i konnotationer som 

delvis är gemensamma för vår generella kultur, men också i bildberättandets djupa mening av att 

subtilt kreera visuella uttryck som i ett samspel med varandra symboliserar någonting större.  

1.4.1 Bildsemiotik

”How does meaning get into image? Where does it end? And if it ends, what is there beyond?” 

(Barthes 1977, 32). Dessa var några av frågorna som Roland Barthes ställde sig själv i artikeln 

”Rhetoric of the Image” (1964) när han utvecklade sin bildsemiotik. Hans undersökning bestod av 

att analysera en reklambild som präglades av italienska pastaprodukter – hur kan man signalera 

uttryck och mening till en mottagare på ett effektivt sätt genom det visuella, hur blir alltså bilden 

retorisk? Genom att besvara frågorna skapades tillfället att studera bilder som språk, vilket i 

förlängningen utvecklat det bildsemiotiska forskningsfältet (Hayden 2016, 21). Barthes ena syfte 

var att bevisa att vi människor besitter gemensamma och kulturella konnotationer, där pasta och 

färgerna grönt, vitt och rött, i sammanhanget får oss alla att koppla reklambildens olika byggstenar 

till Italien. Samtidigt är konnotationen, alltså tolkningen, beroende av vilken kunskap personen i 

fråga besitter både praktiskt, nationellt, kulturellt och estetiskt (Barthes 1977, 46). När exempelvis 

italienare ser bilden av pastaprodukterna kopplar dem det främst till en tanke på god mat, framför 

en association till sitt eget hemland. Med andra ord finns det inga inneboende symboliska 

betydelser i bilderna som språk, utan det är i dess sammanhang av alla uppbyggda tecknen de får en

mening – en mening som är beroende av vem mottagaren är och vart denna person kommer ifrån. I 

och med att varje individ väljer att fokusera på en viss specifik del i bilden som tilltalar dem, 

påverkas därigenom även tolkningen, vilket slutligen leder fram till att en bild aldrig kan få en 

bestämd betydelse (Hayden 2016, 16). Nedan följer en förklaring kring teorins båda huvudbegrepp, 

denotation och konnotation.

Denotation

Här bryts bilden ned i mindre beståndsdelar, där de identifieras var för sig inom områden som 

exempelvis människor, föremål, miljöer, färger, utsnitt, komposition etc. – på så vis lyfts tecknens 
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grundförståelse fram. I detta stadium lägger man alltså inte in värderingar eller tolkningar, utan man

skapar sig enbart en förståelse av bilden som helhet. Med andra ord sker en övergripande 

summering av byggstenar, som mer eller mindre varje individ kan kännas vid, oavsett dennes 

kulturella eller historiska förkunskaper. Barthes illustration av denna specifika del i sin teori 

applicerades, som tidigare nämnts, på en reklambild av italienska pastaprodukter. Här framkom ord 

likt pasta, tomat, lök, nätkasse, färgen röd eller produkternas text ”Panzani”. Han nämner detta 

segment som en beskrivning av vad som finns kvar i bilden då alla konnotationer, tolkningar, tagits 

bort (Barthes 1977, 42). I min undersökning kommer alltså här att diskuteras vilka objekt och färger

som etableras, samt hur de är placerade i bilden. Det är också i detta stycke som bildteorin träder in 

och behandlar bildkomposition, alltså för- och bakgrund samt vilka objekt som besitter skärpa eller 

befinner sig i bildens mittpunkt, både vertikalt och horisontellt. Detta inslag tillhör den denotativa 

beskrivningen på så vis att man redogör för vart någonstans inom bilden objekten återfinns, vilket 

sedan kan få en betydelse i teorins konnotation. 

Konnotation

Denna term präglas av tolkningar genom att de nyligen nedbrutna byggstenarna förs samman till en 

helhet, alltså en större betydelse. Eriksson och Göthlund talar om denna process likt att man 

identifierar bildens mening, vad för associationer och värderingar som kreeras i samspelet mellan 

bildens alla beståndsdelar (Eriksson & Göthlund 2012, 44). Det är här som bildsemiotiken till sist 

knyts ihop vilket leder fram till tolkningar av bildernas mervärde. Barthes nämner detta samband 

mellan objekt där de nu kan tolkas utifrån sitt samspel med varandra och därigenom skapa en 

konnotation av det denotativa (Barthes 1977, 51) – alltså vad symboliserar alla dessa byggstenar, 

vars grundförståelse lyfts fram i den denotativa beskrivningen, när de nu skall tolkas utifrån en 

interaktion med varandra? Som vi under undersökningens gång skall se, symboliserar ofta bilder en 

större betydelse än vid en första anblick – ett grönt ljus är bara ett grönt ljus, men i förståelsen av en

konnotation kan vi se det utifrån en större kontext ihop med bildens övriga tecknen. Helt plötsligt 

tänker man kanske inte längre på vad det är, utan istället på vad det symboliserar. I Barthes exempel

om reklambilden kring pastaprodukterna, kan samtliga råvaror på bilden leda till en association av 

en färdiglagad måltid (Hayden 2016, 12) utan att vi egentligen ser andra nödvändiga komponenter 

som skulle behövas för att göra den fullständig. Även om objekten i bilden står för sig själva, kan vi

som betraktare skapa en illusion av vad de tillsammans kan symbolisera. Detta grundar sig alltså i 

våra gemensamma kulturella konnotationer, som på så vis blir breda och allmängiltiga. 
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I min undersökning är det dock viktigt att poängtera att balansen mellan tolkningar både stöds emot 

kulturella konnotationer, samtidigt som jag ser bortom en gängse filmpublik, och hänvisar till 

tolkningar som kräver en djupare filmvetenskaplig kunskap. Ett grundligt exempel på detta är ”Ham

the astrochimp” – en schimpans som blev den första av sin art att skeppas ut i rymden. Efter att ha 

återvänt till jorden togs ett fotografi av honom där tänderna blottades och munnen formades som ett 

skratt. Denna bild tolkas lätt som att schimpansen är road, men för de med en djupare kunskap kring

djuret i fråga, leder bilden till en konnotation om att den porträtterade grimasen avspeglar en enorm 

rädsla hos Ham (Strandroth 2016). Likt en större förståelse av schimpanser, stöds med andra ord 

mina tolkningar av bildanalyserna i undersökningen mot en större förståelse av filmvetenskapliga 

tekniker och gestaltningsverktyg. Dessutom fungerar text likt att det inom konnotationen reducerar 

antalet möjliga tolkningar (Hayden 2016, 12) och här understöder filmens nostalgiska berättarröst 

mina kommande resonemang på ett motiverande sätt. I min undersökning kommer alltså inom detta 

segment bildernas olika byggstenar att tolkas inom Barthes bildsemiotik, vilket är en mycket 

effektiv metod när det kommer till mitt syfte att hitta nostalgisk mening i det visuella. 

  

1.4.2 Val av bilder

Det gröna ljuset kommer att analyseras utifrån fyra olika scener – den första analysen påbörjas 

tidigt i berättelsen, där sedan den sista sammanfaller vid filmens slut. Utifrån 32 olika tillfällen då 

det gröna fenomenet syns i bild, är undersökningens bildanalyser valda genom hela filmens 

kronologiska förlopp, vilka kan placeras i den klassiska dramaturgins berättarstruktur – där 

berättelsen består av tre akter (Lindqvist 2009, 33):

Akt 1 – anslag och exposition: Första bilden där det gröna ljuset introduceras utifrån Gatsbys 

perspektiv då han står och iakttar fenomenet.

Akt 1 & 2 – vändpunkt: Andra bilden där det gröna ljuset förändras då Gatsby och Daisy träffar 

varandra.

Akt 2 – fördjupning av konflikt: Tredje bilden där förändringen av det gröna ljuset fördjupas då 

Gatsby och Daisy umgås under en längre period. 
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Akt 2 & 3 – vändpunkt, klimax och avtoning: Fjärde bilden där det gröna ljuset genomgår en slutlig 

förändring och uppnår klimax då Gatsby blir skjuten och därmed dör i Daisys frånvaro. 

Utöver att bildanalyserna kring det gröna ljuset gestaltas på olika sätt genom en dramatisk 

berättarstruktur, är de samtidigt knutna till Gatsbys successivt ökade umgänge med Daisy. Med 

andra ord pekar transformationen av gestaltningen kring det gröna ljuset på Gatsbys förhållning till 

sin egen nostalgi, där det förflutna kolliderar med nutiden. 

1.4.3 Analysens genomförande

Nedan följer en kort beskrivning av analysens struktur där de olika punkterna presenteras i 

kronologisk ordning. Varje bildanalys kommer bestå av identiska segment, där proceduren delas 

upp på följande sätt;

Bild: en bild som innehåller det gröna ljuset introduceras. Detta foto är det primära underlaget som 

den kvalitativa bildanalysen utgår ifrån.

Beskrivning av scen: ett kort sammandrag av scenens helhet följer, där även dialog eller berättarröst 

kan beskrivas. 

Denotation – objekt & färg: detta segment består av en första del av den denotativa beskrivningen, 

vars syfte är att återge vilka objekt och färger som existerar i själva bilden. 

Denotation – bildkomposition: detta segment består av en andra del av den denotativa 

beskrivningen, vars syfte är att återge hur de olika objekten är komponerade i bilden samt i 

förhållande till varandra. 

Konnotation: detta segment består av analysens avslutande del som tolkar objekt, färger och 

kompositioners representationer samt dess betydelse och symbolik. Här knyts alltså samtliga 

element ihop till nostalgin, vilket i förlängningen leder till att undersökningens syfte och 

frågeställning besvaras. 

8



1.5 Tidigare forskning

Inom tidigare forskning existerar en gigantisk mängd när det både kommer till The Great Gatsby 

och dess författare F. Scott Fitzgerald. Uppsatsens format tillåter mig ej att beskriva allt, men mitt 

syfte i detta segment är att fånga en övergripande bild av vad tidigare undersökningar behandlat, 

samt att föra fram intressanta tendenser i koppling till min egen uppsats. 

En publicerad artikel från Duke University Press ”F. Scott Fitzgerald Evolving American Dream: 

The Pursuit of Happiness in Gatsby, Tender is the Night, and The Last Tycoon” (1996) belyser en 

stark koppling mellan författaren och berättelsen. Likt karaktären Jay Gatsby var Fitzgerald, under 

sin egen livstid, besatt av ett självdestruktivt romantiskt beteende (Callahan 1996, 376) – något som

i förlängningen förklarar att författaren tagit mycket av sig själv till skrivandet. Ur samma text 

framkommer även starka resonemang kring att en övergripande bild av The Great Gatsby i mångt 

och mycket handlar om den amerikanska drömmen, dess nation och människor (Callahan, 1996, 

378). Detta är något som många forskningsrapporter kretsar kring och som majoriteten definitivt är 

eniga om. 

Ur Adam Kullmans artikel ”Nostalgia in The Great Gatsby: The Green Light and Nick's Struggle 

with Nostalgia” (2016) diskuterar han ingående om att samtliga manliga karaktärer i berättelsen 

präglas av kulturellt nostalgiska känslor kring ett tidigare USA (Kullman 2016). Denna tolkning går

ifrån kärleksnostalgin, för att istället skådas genom ett mer socialt perspektiv. Detta kan 

sammankopplas med det gröna ljusets symbolik, där en stor mängd texter fokuserar på dess 

representation som en strävan efter den amerikanska drömmen, vilket bottnar i pengar och 

framgång. I artikeln ”Reading Nostalgia: textual memory in The Great Gatsby” (2014) delar 

Salmose en liknande uppfattning – samtidigt nämner han att nostalgin existerar i flertalet former, 

som exempelvis genom omöjligheten att återupprepa det förflutna, eller i den nådda insikten av våra

förlorade drömmar från ungdomen (Salmose 2014). I denna tolkning kan även det gröna ljuset få en

annan innebörd, där objektet istället symboliserar Gatsbys längtan efter dåtidens Daisy. Denna del 

av fenomenet kretsar då kring kärleksnostalgin, vilket är det specifika element i detta breda 

psykologiska begrepp, som är min intention att fånga i denna undersökning.  

Ett annat forskningsfält av relevans för min uppsats är givetvis kring regissören Baz Luhrmann, och

då mer specifikt kring hans individuella tillvägagångssätt att kreera bilder som når fram. Ur 

masterexamensarbetet ”The Auteurism of Baz Luhrmann: An analysis of Moulin Rogue! And The 

9



Great Gatsby” (2016) undersöker studenten regissörens arbete, där hon slutligen kommer fram till 

att Luhrmann är en sann auteur på grund av sin unika stil att skapa bilder och stämningar, som 

ständigt återkommer i flera av hans arbeten (Gamboa 2016, 69). Denna uppsats fokuserar alltså på 

användandet av regissörens filmiska gestaltningsverktyg, vilket min egen undersökning eftersträvar 

att besvara, men då utifrån ett nostalgiskt perspektiv. I studentens uppsats framkommer en mängd 

strategier som Luhrmann använder sig av i arbetet kring att etablera känslor och stämningar – bland 

annat används specifika färger för att uttrycka narrativa och tematiska mål, andra gånger skapas en 

bildkomposition där ofta betydande karaktärer och objekt får figurera i dess mittpunkt (Gamboa 

2016, 33-35). Genomgående för undersökningen är att Luhrmann ständigt har en tanke med både 

färg, form, objekt och placering.

2. Det Gröna Ljuset

Kapitlet undersöker hur det gröna ljuset som objekt kan kreera symbolik och metafor, vilket vävs 

samman med karaktären Jay Gatsbys kärleksnostalgiska stämning. Som tidigare nämnts gestaltas 

detta fenomen ofantligt många gånger under berättelsens förlopp – bilderna som följer kommer att 

fördjupa sig vid fyra skilda scener där det gröna ljuset speglas på olika sätt; genom natt, regn, 

dimma och dag. 

Under analysens gång påträffas en tydlig koppling mellan det gröna ljuset och Daisy, samtidigt visar

det sig att fenomenet samspelar med andra betydelsefulla element som exempelvis vatten och 

specifikt valda färgkulörer. Som tidigare nämnts sker undersökningen utifrån en semiotisk metod, 

där bilderna först genomgår en denotativ beskrivning, för att avslutningsvis nå fram till en tolkning 

via det konnotativa tillvägagångssättet.

10



2.1 Nattens gröna ljus 

BILD 1. Ur The Great Gatsby (2013) – skärmdump.

Anslag och exposition.
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Beskrivning av scen

Karaktären Nick får syn på Gatsby som står längst ut på sin brygga. Hans blick sveper över vattnet 

samtidigt som han sträcker ut sin hand mot ett grönt sken på andra sidan. I samband med bilden 

ovan hörs en berättarröst utifrån Nicks perspektiv: ”He seemed to be reaching toward something 

out there in the dark” (The Great Gatsby 2013). I föregående scen skymtades det gröna ljuset 

hemma hos Daisy, som bor på andra sidan av det breda sundet. Fenomenet ligger beläget vid hennes

brygga, och det är dess gröna ljus som magiskt fångar Gatsbys uppmärksamhet. 

Denotation

Objekt & färg

På bilden syns karaktären Gatsby vars kroppsdelar utgörs av huvud, rygg samt hans högra hand. 

Han är iklädd en svart kavaj, en vit skjorta och kring lillfingret sitter en ring. Den upplyst utsträckta 

handen pekar mot ett grönt sken som befinner sig på andra sidan av det stora turkosa vattnet, som 

både expanderar det gröna ljusets räckvidd vertikalt, samtidigt som det reflekterar den mörkblå 

himlen genom dess blanka yta. Nära horisontlinjen återfinns ovan även ett tjockt täcke av gråvita 

moln. Bilden präglas av mörka färger och övergripande suddiga detaljer, där de två dominerande 

objekten är den utsträckta handen samt det gröna ljuset.

Bildkomposition

Förgrunden består främst av Gatsbys kropp, alltså huvud och rygg. Den utsträckta handen är det 

enda objekt i bilden som har skärpa och full fokus. Bakgrunden pryds av grönt ljus, blankt 

reflekterande vatten samt mörkblå himmel med gråvita moln. Gatsby är placerad till vänster i bild 

där handen sträcks ut och gestaltas centralt en tredjedel upp kompositionsmässigt, vilket på så vis 

gör att den ligger nära det gröna ljuset som även det befinner sig i mitten av bilden men istället ca 

två tredjedelar upp. Det utspridda vattnet omfattar majoriteten av bakgrunden medan himmel och 

moln fyller ut den översta tredjedelen. 
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Konnotation

Det gröna ljuset skiner starkt, det utvidgas genom det blanka turkosa vattnet som sprider det längre 

via reflektioner, samtidigt som natten och dess mörker får det att framstå från sin bästa sida. Att 

framhäva detta ljus har en mening, inte minst för Gatsby, vars axel vi sneglar över för att ta del av 

hans blick i syfte om att uppfatta världen på samma sätt som honom (Ryan & Lenos 2012, 16). 

Mörkret kreerar delvis ljusets glöd, men det fungerar även likt en representation som stimulerar 

emotionella stämningar (Ryan & Lenos 2012, 105). På så vis kan vi konstatera att vi utifrån bilden 

och scenen faktiskt befinner oss inuti Gatsbys karaktär. Vi ser världen genom hans perspektiv och 

känslomässiga tillstånd. Med denna vetskap går det att applicera bildens alla uttryck direkt på 

karaktärens känsloliv.

Den utsträckta handen är en aktiv handling av Gatsby. Denna mänskliga kroppsdel är det objekt 

som besitter fokus, vilket drar blickar och skapar uppmärksamhet. Sammanställandet av vektorer, 

alltså riktningarna i bilden, kan leda ögat till eller ifrån specifika element (Eriksson & Göthlund 

2012, 70) och i detta fall styr handen mot en uppåtgående riktning vilket för beaktandet emot det 

gröna ljuset, där båda ligger centralt och nära varandra kompositionsmässigt. Genom detta 

bildberättande kan vi då förstå att hand och ljus är viktiga element, där den mänskliga gesten blir 

enkel att tolka – Gatsby vill nå det gröna ljuset. Men vad symboliserar då fenomenet och dess färg? 

Det är viktigt att poängtera att färginslag kan representera skilda meningar beroende av vilken 

kontext de uppstår i, och kulörer kan tjäna olika syften som exempelvis att signalera en karaktärs 

sinnesstämning, uppmärksamma någonting specifikt eller spegla kontraster (Smith 2010, 42). I 

bilden kan vi se att det gröna ljuset utmärker sig från den övriga omgivningens färger, vilket skapar 

kontrast och på så vis ett intresse. Kulören i sig brukar bland annat representera liv, natur, tillväxt, 

vårdande och lugn (Smith 2010, 40). Gatsbys strävan filmen igenom är att återfå sin förlorade 

kärlek, vilket leder till tolkningen om att det gröna ljuset som tillhör Daisys egendom, även 

symboliserar Gatsbys längtan efter den förflutna kärleken. För honom representerar hon det liv han 

vill tillbaka till. 

Genom att ha tolkat vad Gatsby vill gripa tag i med sin utsträckta hand, kan vi nu gå in på det 

element som i bilden hindrar honom från att få sin vilja igenom. Det finns en anledning till att 

vattnet utgör en stor del av bildens komposition – det är varken upplyst eller skarpt, men ändock 

finns det där. Vatten kan symbolisera en mängd känslor som sorgmodighet, personlig utveckling 

eller det mystiska (Smith 2010, 30). Det är denna komponent som separerar Gatsby från det gröna 
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ljuset. Här fungerar det likt en nostalgisk metafor, där det breda sundet symboliserar den tid som 

passerat mellan karaktärerna. En tid där båda två givetvis har växt och formats, men som översköljs 

av en sorg rent känslomässigt, då de gjort det på varsina håll. Eriksson och Göthlund nämner att en 

del symbolval kan bli otydliga och ibland långsökta, på så vis krävs någon slags text som ger stöd åt

metaforen (Eriksson & Göthlund 2012, 127). I tolkningen av vattnet som symboliserar tiden förs 

återigen en berättarröst från karaktären Nicks perspektiv: ”He had come such a long way and his 

dream must have seem so close that he could hardly fail to grasp it. But he did not know that it was 

already behind him” (The Great Gatsby 2013). Även om Gatsby kan se det gröna ljuset, visuellt 

nästan fånga det med handen, så finns det subtila och mörka vattnet där. Det existerar likt ett obehag

om att fem långa år ligger dem emellan, vilket i bilden är det uppenbara hindret som separerar 

Gatsby från det gröna ljuset. 

Gatsbys längtan efter att nå en förfluten kärlek, det gröna ljuset, och tiden som håller dem isär, 

vattnet, bottnar i nostalgiska element på så vis att man vill åt något från förr. Gestaltningen av det 

kraftfulla skenet i natten, likt att det sträcker sig tillbaka mot honom, får det att bli attraktivt. Det 

avspeglas helt enkelt från sin bästa sida, men i och med det skildras inte helheten. Nostalgiska 

sinnesstämningar reflekterar inte heller en total och sann historia, den rycker istället ut vissa 

sammanhang (Johannisson 2001, 147). Gatsby blir trollbunden av det gröna skenet, för honom är 

dåtidens Daisy uppenbar, men i åtanke måste finnas att detta är enbart ett av flera perspektiv som 

ljuset kan skådas ifrån. Bilden tyder på den valda känslan där stunderna av den förflutna kärleken 

präglar hans minne – det lockar honom till sig genom att pulsera med sitt sken. Även om de 

nostalgiskt meningsfulla symbolerna utmärker en dåtid, borde nostalgin också ses som en nutid, då 

det är här kontrasterna ger sig tillkänna (Johannisson 2001, 146). Denna koppling kan man se 

nyanser av i bilden ovan; avståndet mellan Gatsby och det gröna ljuset har förflyttats, vattnet har 

strömmat in likt en fors och knuffat dem ifrån varandra. Föreställningen om det förflutna lever dock

kvar och det gröna ljuset är Gatsbys dröm om att få tillbaka det en gång förlorade, med andra ord 

dåtiden. Med detta som en första utgångspunkt i undersökningen blir det intressant att se om Gatsby

kan få tillbaka det som en gång har varit. Genom Luhrmanns bildberättande i denna analys tycks det

vara omöjligt på grund av det breda turkosa vattnet som håller honom på avstånd. Men vad händer 

med ljuset när han faktiskt träffar nutidens Daisy? Kommer han då att se på det på ett annat sätt? 
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2.2 Regnets gröna ljus

BILD 2. Ur The Great Gatsby (2013) – skärmdump.

Vändpunkt.

15



Beskrivning av scen

Daisy befinner sig hemma hos Nick, där hon beundrar blommorna som står tjusigt utplacerade runt 

omkring. Bakom henne träder en dyngblöt Gatsby in i rummet näst intill obemärkt. När Daisy 

vänder sig om får hon syn på honom. Utanför faller regnet ned, och långt i bakgrunden pulserar det 

gröna ljuset kraftlöst, där det återigen gör sig påmint. De båda karaktärerna tittar på varandra 

samtidigt som de blir tagna av situationen att få se en fem år äldre version av sitt livs kärlek. Den 

första ordväxlingen består av; ”I'm certainly glad to see you again” där Gatsby sedan besvarar med 

”I'm certainly glad to see you as well” (The Great Gatsby 2013).

Denotation

Objekt & färg

Daisy står med blicken riktad förbi kameran. Hennes överkropp och huvud omges av en blänkande 

siluett ihop med ett par bländande ögon. På sig har hon en grå klänning med volanger hängandes 

över axelpartierna. Gula och vita blommor löper ut från gröna kvistar som faller inåt i bild. Längs 

med Daisys ena sida finns en grå kedja placerad vertikalt och baktill förekommer ett svagt grönt 

ljus, regn, vatten och en gråvit himmel. Bilden präglas av en mängd färgglada toner i förgrunden, 

där sedan inslag av en slags grå färglöshet fungerar likt en kontrast i bildens bakgrund.

Bildkomposition

Bildens förgrund omges av färgsprakande blommor som träder från de övre hörnen för att så 

småningom leta sig centralt in i bilden, och på så vis rama in huvudmotivet likt ett porträtt. Daisy är

bildens kärna och det objekt som besitter full skärpa, vilket lockar ögat hitåt. Bakgrunden fungerar 

likt en kontrast till förgrunden, där denna består av grå och kalla toner, vilket smälter samman med 

den grå kedjan som hänger ned vertikalt. Det är även denna kedja som är det centrala, rent 

kompositionsmässigt, där den löper över hela bilden och på så vis skär upp den i två delar. På ena 

sidan står Daisy placerad – på den andra hittar vi det gröna ljuset som täcks av regnets avlånga 

droppar. 
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Konnotation

Detta är första gången karaktärerna återser varandra efter fem år, och då sammanlänkas Daisy med 

det gröna ljuset genom att de gestaltas inom samma bild. Att kompositionsmässigt koppla en 

karaktär ihop med dess metaforiska symbol på detta sätt, hjälper till att skapa den associerade 

meningen, själva idén mellan objektens likheter (Ryan & Lenos 2012, 133). Denna komponering av

bild stödjer även den föregående analysen om att det gröna ljuset representerar dåtidens Daisy, 

vilket blir allt tydligare under undersökningens gång. Metaforer ger sig uttryck i symboler som 

ersätter objekt (Eriksson & Göthlund 2012, 127) – att då låta Gatsby få ta del av både symbol och 

dess objekt det ersätter, första gången han åter får syn på Daisy, är ett medvetet och effektivt val. 

Återigen får vi ta del av situationen utifrån Gatsbys perspektiv – han stirrar in i Daisys blänkande 

ögon där hon står och omges av de färgsprakande blommorna som ramar in henne. Men i 

bakgrunden gör sig den suddiga dåtiden vagt påmind genom symbolen han ersatt henne med, vilket 

representerar Gatsbys konstruerade föreställning. 

Bildkompositionen mellan Daisy och det gröna ljuset väcker ett intresse då de båda objekten 

separeras ifrån varandra genom den grå kedjan som löper vertikalt. Smith nämner att komponering 

av bilder kan avslöja både betydelser och relationer, samtidigt som det kan fungera likt ett 

gestaltningsverktyg att illustrera ett problem (Smith 2010, 4). Detta leder fram till en tolkning om 

att en skillnad mellan objekten skapas, då kedjan kreerar en visuell uppdelning mellan Daisy och 

det gröna ljuset. Vi befinner oss inom Gatsbys värld, med andra ord grundas detta i hans 

föreställning, och det är ett problem att han inte kan släppa det förflutna och skilja på nu- och dåtid 

– alltså på idén om det gröna ljuset. För honom är dem samma sak med lika egenskaper, där han vill

att Daisy skall vara det hon var för fem år sedan. Denna utläggning sammanstrålar med kedjan som 

symbol, vilket genom våra kulturella konnotationer ofta förknippas med att vara fast eller fången. 

Gatsby är helt enkelt fängslad i sina konstruerade tankar om det förflutna. Bilden ger en ledtråd om 

att han måste släppa nostalgin han byggt upp, alltså symboliskt bryta kedjan och göra sig fri från de 

tidigare minnena, vilket även är hans utmaning under filmens gång. 

Blommorna i bilden har en betydelse, under ett flashback-segment syns de båda karaktärerna vara 

intima i en miljö där de omges av blommor genom både verklig form, smycken och broderingar.  

Under denna tillbakablick hörs även Nicks berättarröst säga: ”She blossomed for him like a 

flower...” (The Great Gatsby 2013). Som om inte det vore nog, existerar också riktiga vitgula 

blommor med det engelska namnet Daisy. Dessutom är Nicks vardagsrum inrett med denna mängd 
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av blommor på initiativ av Gatsby, vilket tyder på att han vill skåda Daisy i en förfluten miljö. Med 

andra ord kreerar synen av henne bland blommorna ett nostalgiskt intryck hos honom. För att 

diskutera objektens färger representerar vitt bland annat renhet, oskuld och godhet – medan gult kan

stå för solsken och värme (Smith 2010, 40). På så vis målas Daisy upp på ett fördelaktigt sätt genom

levande färger, en skinande siluett och näst intill glittrande ögon. Bildens förgrund och fokus ger 

därmed ett rikt första intryck, vilket speglar Gatsbys känsla när han åter får träffa Daisy. Samtidigt 

existerar dock den grå och kalla bakgrunden, vilket ihop med regn och det gröna ljuset påminner 

om det förflutna. Som tidigare nämnts kan vatten och regn symbolisera sorgmodighet, genom att 

dessutom placera en karaktär emot en bakgrund bestående av detta element, ges det ytterligare ett 

uttryck för denna specifika känsla (Smith 2010, 6). Bakgrunden omger på så vis karaktären vilket 

därigenom knyter dem samman. Alltså hägrar en sorg över både karaktär och det förflutna – Daisy 

står med ryggen emot regnet, samtidigt som det faller framför det gröna ljuset och skymmer dess 

styrka. Den gråa färgtonen skapar en kontrast och återfinns i flertalet objekt som både klänning, 

kedja, himmel och vatten. Denna kulör kan associeras med fördömelse, dysterhet eller livlöshet 

(Smith 2010, 40). Med detta i åtanke öppnas en tolkning om att Gatsbys återförening med Daisy, 

med alla hans minnen och förväntningar, redan på förhand är dömt att betraktas som ett misstag. 

I denna scen framträder kärleksnostalgin i form av jämförelsen mellan Daisy och den symbol hon 

ersätts med av Gatsby, alltså det gröna ljuset. I bilden får han ta del av henne så som hon är i en 

nutid, samtidigt som han i bakgrunden skådar den egenskapade föreställningen om henne från 

dåtiden. Minnesbilden av personer eller upplevelser kan ibland bli så kraftfulla att de mer eller 

mindre glorifierar det förflutna (Johannisson 2001, 145). Trots att det är första gången karaktärerna 

ser varandra på fem år, klingar det gröna ljuset bakom regnet, nästan som att en jämförelse mellan 

objektens olika egenskaper påbörjas redan här. Kompositionsmässigt ges det en ledtråd om att 

Gatsby inte är kapabel till att göra skillnad på nu- och dåtid. Hans minne och förväntan är kopplat 

till det frånvarande, vilket är precis så som nostalgin verkar (Johannisson 2001, 159). När han nu på

riktigt ser Daisy, börjar även det gröna ljusets kraft sakta att försvinna. Hon tycks inte leva upp till 

hans föreställning om henne. Att få återförenas igen kanske inte är tillräckligt nog? – vilket 

Luhrmann ger en ledtråd om, då han väljer att gestalta det gröna ljuset bakom det sorgmodiga 

regnet som faller, vilket skymmer dess pulserande sken.   
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2.3 Dimmans gröna ljus

BILD 3. Ur The Great Gatsby (2013) – skärmdump.

Fördjupning av konflikt.
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Beskrivning av scen

Gatsby befinner sig i sitt stora hus tillsammans med Daisy och Nick. Han sitter och tittar på när de 

båda dansar lekfullt med varandra. I all hast sveper tankarna iväg vilket kreerar en flashback 

tillbaka till en av de första gångerna han kysste Daisy. Kort därefter vänder han blicken från de 

dansande stegen och ut genom fönstret för att få syn på det gröna ljuset. Genom en point of view-

bild ser vi en tjock dimma som ligger placerad över det gråaktiga vattnet. Den gråvita dimman 

absorberar och skymmer det gröna ljusets sken, vilket gör det svagt. 

Denotation

Objekt & färg

Ett platt kvadrat- och rektangeldesignat stengolv, med olika nyanser av grått, smälter ihop med 

flertalet grova pelare som sitter placerade kedjeliknande mellan ett mörkt mönstrat staket. 

Arkitekturen präglas av skuggiga områden som kreeras av ljuset som sveper in snett framifrån. I det

gråa och färglösa vattnet ligger en brygga belägen vars spets maskeras av en gråvit tjock dimma 

som sträcker sig upp till de gråa molnen. Bakom återfinns en knappt identifierbar horisontlinje där 

även ett svagt grönt ljus pulserar återupprepade gånger. 

Bildkomposition

Förgrunden existerar knappt då bilden besitter ett långt skärpedjup. På så vis ligger de främre 

detaljerna av bilden mestadels i fokus, där objekten består av en stengrund, pelare och staket, som 

sedan följs upp av bryggan samt den första sektionen av vattnet. Därefter träder bakgrunden in som 

präglas av den gråvita dimman, det gröna ljuset och de genomskinligt gråa molnen. Bilden besitter 

ett brett perspektiv, där även symmetrin uppenbarar sig då staket och pelare utgör lika stor del på 

vardera sida. Vertikalt ligger bryggan och det gröna ljuset så centralt som möjligt. Horisontellt 

består ungefär halva bilden av de gråa stenobjekten, för att sedan övergå till den övre delen som 

präglas av gråvit dimma, grått färglöst vatten samt de gråa molnen. 
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Konnotation

Genom en point of view-bild från Gatsbys perspektiv, träder vi återigen in i hans sinnesstämning för

att kunna ta del av det han ser. Hans uppmärksamhet leder ut över vattnet för att få en glimt av det 

gröna ljuset, men vädret hindrar honom. Den gråvita dimman distraherar och han kan inte nå det 

han vill med blicken. Ljuset försöker tränga igenom, men under den skapta omständigheten blir det 

diffust, där det nästan inte går att särskilja som ett grönt ljus längre – det splittras i dimman. Just 

dimman som symbol har en stor betydelse i denna bild och scen. Detta fenomen representerar allt 

som oftast, enligt våra kulturella konnotationer, en slags gråzon kring verklighet kontra overklighet.

Man kan helt enkelt inte se klart, vilket gör det svårt att visuellt uppfatta vad det är man iakttar 

många gånger. Eller som ett klassiskt uttryck lyder: ”His judgment was clouded” – vilket pekar på 

Gatsbys uppfattning. Han börjar bli fundersam över vad som egentligen är det verkliga? Att detta 

objekt träder fram när han har fått återförenas med Daisy, är ett välplanerat inslag som har att göra 

med den skapta föreställningen i hans minne. Detta leder tillbaka till Gatsbys nostalgi, där den nu 

ifrågasätts. Metaforiska associationer likt dimman hjälper till att bringa en kommunikation om 

karaktärens innersta känslor (Ryan & Lenos 2012, 134) vilket scenen i sig tyder på då vi befinner 

oss inuti Gatsbys sinnesstämning. Med detta konstaterat har dimman en oerhörd betydelse, vilket 

representerar hans oklara minne.

Kompositionsmässigt leder bryggan fram till den gråvita dimman som på så vis gör oss medvetna 

om det gröna ljuset. Återigen arbetar Luhrmann med liknande bilder där de viktiga elementen ligger

centralt och skapar rörelse mot nya detaljer. Att använda sig av ett centralperspektiv vid 

komponering av betydelsefulla objekt är ett effektivt sätt att leda en publiks uppmärksamhet 

(Eriksson & Göthlund 2012, 70) vilket så här långt har varit en genomgående strategi vid placering 

av framförallt det gröna ljuset. Tolkningen av bildens sammanställande och det essentiella man vill 

berätta, blir på så vis att det gröna ljuset absorberas av den gråvita dimman – Gatsbys förväntning 

och föreställning av Daisy placeras i en gråzon. Minnet han har skapat kring henne ifrågasätts och 

förstörs vid hennes nutida närvaro. Detta ges även i uttryck av Nicks berättarröst under en tidigare 

scen: ”Possibly it had occured to Gatsby that the colossal significance of the Light had vanished 

forever. Now it was once again just a Green Light on a dock, and his count of enchanted objects 

had diminished by one” (The Great Gatsby 2013). 

Ett ytterligare återkommande gestaltningsverktyg är de gråa färgtonerna. Detta diskuterades i 

föregående bildanalys och kopplades där till fördömelse, dysterhet och livlöshet. Arkitektur, vatten, 
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dimma, moln – är samtliga element som besitter olika nyanser av grått, vilket blir ett täckande 

inslag över bilden som helhet. Det gröna ljuset, vilket symboliserar liv (Smith 2010, 40), slår sig 

svagt igenom dimman samtidigt som det färgmässigt omges av motsatsen, den gråa livlösheten. 

Visuellt ser det ut som att den tjocka dimman transformerar det gröna ljuset till ett färglöst sken. På 

så vis har Gatsby nu svårt att identifiera sitt värdefulla fenomen, när han kikar ut över vattnet som 

stilla ligger och vilar. Vattnet blir ett subtilt berättarelement som Luhrmann använder sig av, där det 

ständigt existerar i någon form som påminner om sorgmodigheten. Det utgör en stor del i denna 

bild, vilket vi återigen kan tolka likt tiden som passerat. Utifrån denna scen kan vi anta att ett 

ifrågasättande av den nutida Daisy skapas – genom att Gatsby inte riktigt kan se det gröna ljuset, 

kreeras även tolkningen om att han med Daisy vid sin sida, inte är kapabel att relatera till de tidigare

kraftfulla känslorna kring det förflutna.  

Denna specifika bildanalys genomsyras och knyter an det gröna ljusets betydelse när det kommer 

till nostalgin som Gatsby känner. Hittills syns en utveckling av ljusets styrka i de olika bilderna – 

skenet har försvagats av först regn för att sedan övergå till dimma, och detta sker i takt med att 

Gatsby spenderar allt mer tid med Daisy. På så vis leder det fram till nostalgins kärnpunkter, det 

förflutna är attraktivt enbart som det förflutna, och att återvända till en svunnen tid är varken 

åtråvärt eller tjänar något syfte (Johannisson 2001, 147). Det är detta som slår Gatsby när han har 

Daisy i sitt hus samtidigt som han då hellre ser ut för att få kontakt med det gröna ljuset – med hans 

föreställning om dåtiden. Kärleken och känslorna som han känner i Daisys närvaro kommer aldrig 

upp till den nivån av det glorifierade förflutna som härjar i hans minne. Kring nostalgin som 

fenomen förklarar Davis på följande sätt: ”... they almost never are what they used to be, because 

experience is not what it used to be” (Davis 1979, 142). Gatsbys känslor om dåtiden är något som 

vuxit sig starkt rent psykologiskt under den fem år långa period de varit ifrån varandra. Att minnas 

de goda stunderna och kärleken har fått honom och tro att allt varit större än vad det i själva verket 

är och var. Precis som Johannisson kopplar nostalgi via känslor om förlorade lyckotillstånd 

(Johannisson 2001, 147) framträder Daisy likt ett lyckligt förflutet som gått förlorat. Det gröna 

ljuset som täcks av dimman ger en ledtråd om att Gatsby möjligtvis kan inse verkligheten. Den 

stora frågan är om han kommer kunna acceptera den?
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2.4 Dagens gröna ljus

BILD 4 & 5. Ur The Great Gatsby (2013) – skärmdump.

Vändpunkt, klimax och avtoning.
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Beskrivning av scen

I väntan på ett samtal från Daisy, tar Gatsby ett dopp i sin pool, som han inte gjort under hela 

sommaren. Telefonen ringer samtidigt som han börjar kliva upp för stegen. Bakom honom smyger 

Wilson fram, mannen till kvinnan Myrtle som blev påkörd och dog där han tror att det var Gatsby 

som dödade henne, med en pistol i ena näven. Han riktar den mot Gatsbys rygg och klämmer av 

avtryckaren. Ett skott tränger in i höjd vid hjärtat – det sista han klarar av att fokusera sin blick 

kring är det gröna ljuset på andra sidan vattnet. I samma stund viskar han vagt: ”Daisy...” (The 

Great Gatsby 2013). Kort därefter faller han bakåt, ned i det turkosa poolvattnet, och dör. 

Denotation:

Objekt & färg

I bild fyra pryds Gatsbys ansikte och behåring av vatten och droppar. Han stirrar med sina 

blåturkosa ögon rätt in i kameran, vilket gör att han bryter den fjärde väggen. Läpparna är 

separerade där de präglas av en ljusrosa ton. På sig har Gatsby en svart badutstyrsel och bakom 

honom syns suddigt och turkost poolvatten ihop med färgmässigt jordnära arkitektur. 

I bild fem existerar en brygga och ett grönt ljus, som är placerad på en upphöjning av flertalet 

stockar, vid slutet av det gråsvarta blänkande vattnet – som även reflekterar det gröna skenet. 

Baktill etableras ett stort hus i färgerna vitt och klassiskt orange-rött tegel, med flertalet fönster, 

pelare och skorstenar. Mängder av gröna träd och buskar omringar bostaden och den ljusblåa 

himlen ovan pryds av svaga vita moln. 

Bildkomposition

I bild fyra existerar ingen förgrund, man möts istället direkt av Gatsbys blöta ansikte som besitter 

full skärpa, där kroppsdelen ligger centralt i bild och utgör nästintill två fjärdedelar av bildens 

helhet. De övriga partierna präglas av bakgrunden som består av det turkosa poolvattnet samt 

arkitektur, där de båda ligger placerade och omger Gatsbys ansikte på vardera sida. 

I bild fem fungerar det nedersta vattnet i bild likt en förgrund som sedan löper uppåt, där det så 

småningom får skärpa ihop med de övriga objekten. Fotot besitter på så vis ett långt skärpedjup. 

Den lilla bakgrunden som existerar består av den ljusblå himlen och de suddigt vita molnen. 

Bostaden ligger symmetriskt i bild samtidigt som själva byggnaden i sig är symmetriskt 

konstruerad. Det gröna ljuset etableras centralt och blir mer eller mindre bildens mittpunkt.
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Konnotation:

Den röda tråden att uppfatta livet från Gatsbys perspektiv fullföljs även i denna avslutande 

bildanalys – och att träda in i hans sinnesstämning kanske här är som mest uppenbar. Gatsby bryter 

den fjärde väggen genom att hans blick går in i kameran, där det sedan klipps till vad han faktiskt 

tittar på. Återigen etablerar Luhrmann kompositionsmässigt ett centralperspektiv för det pulserande 

gröna ljuset – att positionera objekt och karaktärer i en bilds mittpunkt gör dem till viktiga element i

berättandet (Ryan & Lenos 2012, 38) vilket har varit en genomgående gestaltning i samtliga 

analyser. Trots att bilden består av flertalet byggstenar, är ljuset i princip det enda objekt som 

kreerar rörelse, vilket skapar en tilldragande kraft hos åskådarnas blickar. Därav skapas tolkningen 

om att även Gatsby fäster sina ögon på detta symboliserande fenomen. Samtidigt som han tar del av

det gröna ljuset, för han även en sista dialog som består av: ”Daisy...” (The Great Gatsby 2013) – 

återigen får detta oss att konstatera det gröna ljusets symbolik vilket bottnar i karaktären med 

samma namn. Att Gatsby stirrar in i kameran, vilket representerar att han blänger in i det gröna 

ljuset, skapar meningen av att hans föreställning om det förflutna fortfarande betyder något för 

honom. Det sista han ser innan han dör är denna symbol, vilket inte är en slump, utan det 

symboliserar att han dog i tron av sina konstruerade tankar kring dåtiden. Dessa minnen är den enda

kontroll han har över Daisy, och även om hon tog ett beslut om att avfärda Gatsby på grund av hans 

besatthet, är det enbart han själv som kan avfärda det gröna ljusets betydelse – något som scenen i 

sig visuellt ger en ledtråd om att han inte gör. Detta resonemang stöds även av Nicks berättarröst, 

senare under filmens gång, då han nämner: ”Gatsby believed in The Green Light. The orgastic 

future that year by year recedes before us. It eluded us then but that's no matter. [...] So we beat on. 

Boats against the current. Borne back ceaselessly into the past” (The Great Gatsby 2013). Denna 

berättarröst påminner även om det nostalgiska på ett metaforiskt vis, där Gatsby likt en båt ständigt 

förs tillbaka till det förflutna genom vattnets strömmar. 

Vatten. Detta element som Luhrmann använder som ett återupprepande komplement för att kreera 

sin önskvärda stämning. Givetvis finns det med även i denna scen, och dessutom på flertalet olika 

sätt. Likt tidigare analyser symboliserar vattnet i sundet både tiden och dess sorgmodighet. Genom 

Gatsbys point of view är vi i denna bild dock närmre det gröna ljuset än tidigare, vilket kan tolkas 

likt att han fortfarande tror det går och besegra tiden, att ständigt komma närmre. Vattnet existerar 

även i formerna av att Gatsby är täckt av det över hela sin kropp, samtidigt som han ställs mot en 

bakgrund av poolvattnet. Precis som Daisy i den tidigare bildanalysen är tillvägagångssättet här 

densamma. Elementet hjälper till att ge en ytterligare dimension av den specifika känslan som vi 
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direkt kan koppla till karaktären (Smith 2010, 6), vilket mynnar ut i en sorg. Till sist faller Gatsby 

ned i det turkosa poolvattnet, vilket symboliserar att hans kropp förs tillbaka till sitt ursprung. Smith

nämner ett utav vattnets många symboliker på följande sätt: ”The source of life. The formlessness to

which the form returns after death” (Smith 2010, 27). Med tanke på att Gatsby dör under scenens 

gång, är det heller ingen slump att badutstyrseln besitter sin svarta färg, då denna specifika kulör 

bland annat symboliserar döden (Smith 2010, 40).  

En sista färgsymbolik av intresse är det turkosa inslaget som påträffas i både poolvattnet, men också

i Gatsbys ögon. I bilden ovan är tonerna i objekten lika, där färgen i grunden uppenbarar sig genom 

en blandning av blått och grönt. Gatsbys ögon har filmen igenom varit blåa, men i denna avslutande

scen besitter de ett turkost sken. Dessutom består vatten, enligt våra kulturella konnotationer av 

färgen blå, men poolvattnet bakom Gatsby har en turkos kulör. Enligt Josef Albers studie 

Interaction of Color (1963) är ljus en anledning till att man kan uppfatta två färger i en (Albers 

1963, 20) vilket stämmer in på denna scen då dagsljuset sätter sina avtryck, och som därigenom 

delvis kan förklara bildernas turkosa inslag. Detta till trots må dock denna specifika gestaltning leda

till en tolkning av att Gatsbys syn blivit förblindad av det gröna ljuset, samtidigt som han faller ned 

och dör i samma kulör. Att han aldrig kunde släppa tanken om sin föreställning ledde på så vis till 

att det istället blev hans undergång. Detta blir tydligt då han dör i något som borde vara blått, men 

där det nu präglats av det gröna – ihop med ett par ögon som är blåa, men nu istället också har en 

touch av det turkosa. Detta för oss till undersökningens syfte kring nostalgin, där Gatsby skapat ett 

hyperminne av något som i själva verket aldrig har existerat (Johannisson 2001, 145). Han trodde så

ofantligt mycket på sin egenskapade idé om Daisy, vilket gjorde att det bildades en illusion som 

slutligen var starkare än människan han byggt upp den kring. Enligt Forgas uppfyller nostalgin dels 

psykologiska funktioner som positiv påverkan och som ett slags skydd emot existentiell terror 

(Forgas 2006, 208) – med detta i åtanke kanske det viktigaste för Gatsby var att hålla kvar vid sin 

kärleksnostalgi för att på så vis förneka sanningen och inte behöva gå under som människa? Att han

en sista gång får ta del av det gröna ljuset under dagtid, tyder på att han i sin egen tro ser allting 

klart. Här finns inget mörker, regn eller dimma som kan påverka föreställningen positivt eller 

negativt. Gatsby valde att tro på det gröna ljuset, på sin konstruerade föreställning om dåtidens 

Daisy – precis som Nick tidigare under analysen beskrev genom sin berättarröst: ”Gatsby believed 

in The Green Light.” (The Great Gatsby 2013).
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3. Resultat

Undersökningens syfte har kretsat kring att analysera på vilka sätt det gröna ljuset representerar en 

nostalgi för karaktären Gatsby. I den första bildanalysen förs tolkningar om att fenomenet är en 

metafor för dåtidens Daisy. Med denna vetskap har vi kunnat dra kopplingar till hur Gatsby 

uppfattar det gröna ljuset under filmens gång, samtidigt som karaktärerna träffas och spenderar mer 

tid tillsammans. Ljusets styrka och attraktionskraft genomgår då en förändring som är förankrad i 

kärleksnostalgin, där ett samspel med en mängd betydelsefulla element uppstår, vilket på så vis når 

ut med Gatsbys sinnesstämning kring nu- och dåtid. Faktorer som tid och väderförhållanden visar 

sig ha en stor inverkan på det gröna ljuset – natt, regn, dimma och dag bidrar på sina specifika sätt 

att kreera en betydelse för hur Gatsby förhåller sig till sin personliga föreställning om det förflutna. 

Genom bildanalyserna kan vi ta del av natten då ljuset är som mest attraktivt, regnet då 

sorgmodigheten tränger sig på, dimman då tvekan om verkligheten uppstår, och till sist dagen då 

Gatsby väljer att hålla fast vid sin tro om dåtiden. I och med dessa olika gestaltningar skapar 

Luhrmann en känsla och ett jämförande mellan nutid och det förflutna.

Genomgående består arbetet kring komposition och perspektiv av en identiskt lik gestaltning i näst 

intill samtliga bilder. Luhrmann använder sig flitigt av point of views där åskådarna på så vis träder 

in i Gatsbys karaktär, för att skåda världen utifrån hans perspektiv. Som vi har noterat i analyserna 

och som även Gamboa uppmärksammat i sin studie av Luhrmann som auteur, är centralperspektivet

ett återkommande gestaltningsval för regissören när det kommer till att porträttera någonting av 

betydelse. Bildernas olika byggstenar leder samtliga fram till att etablera ett grönt ljus så centralt 

som möjligt, vilket skapar en visuell uppfattning om att fenomenet symboliserar något av värde för 

karaktären – den står alltså i centrum av bildberättandet. Ett annat inslag av betydelse är Gatsbys 

placering i förhållande till det gröna ljuset, då han aldrig är kapabel att sträcka sig ut och greppa tag 

i fenomenet. Vattnet tolkades som en metafor för den tid som passerat, där elementet håller dem 

båda separerade, vilket tidigt i berättelsen ger en ledtråd om att det hela ligger utanför karaktärens 

kontroll. Visuellt gestaltas problemet i sig, men vattnet symboliserar även stämningen av 

sorgmodighet, vilket i sammanhanget handlar om den förlorade tiden som Gatsby och Daisy gått 

miste om. Elementet får även en sista innebörd i form av det turkosa poolvattnet, där Gatsby dör 

och återgår till formlösheten i något som färgmässigt blivit smittat av det gröna ljuset. Han dog med

andra ord i tron om sin egen föreställning av dåtiden. 
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De färger i filmen som hjälper till att symbolisera känslor vilket vi har kunnat koppla till nostalgin, 

består främst av grönt och grått. Den gröna kulören uppenbarar sig genom ljuset, där det 

representerar det liv Gatsby vill tillbaka till. Det gråa återfinns genom samtliga bildanalyser i olika 

former som vatten, arkitektur, klänning, kedja, dimma och moln. Denna färg sammanlänkades med 

stämningar som fördömelse, dysterhet och livlöshet – vilket när det ställs i kontrast till den gröna 

betydelsen, mer eller mindre, står för det motsatta. Återigen finns det här implementerade idéer som

genomsyras av nostalgi, där färginslag slåss mot varandra. Verkligheten kämpar emot de gamla 

minnena, där nutid ständigt glorifierar dåtid. Genom samtliga analyser kan man tydligt se att 

Luhrmann bygger upp stämningen kring det gröna ljuset med hjälp av en mängd kompletterande 

inslag. Färger, vatten, föremål, väder, tid, bildkomposition och perspektiv är alla framträdande 

berättarkomponenter som tillsammans för fram det gröna ljusets nostalgiska kärna. Avslutningsvis 

används även en strategi om att implementera en viss berättarröst, för att understryka vad det 

visuella egentligen vill säga – ett smart knep som i denna undersökning nyttjats för att ge stöd åt 

analysernas tolkningar. Med detta resultat kan vi konstatera att samtidigt som det gröna ljuset är 

kopplat till Gatsbys kärleksnostalgi, har det hela tiden varit beroende av hur Luhrmann porträtterat 

det i samverkan med övriga objekt. Utan detta samspel mellan bildens alla byggstenar, likt Roland 

Barthes bildsemiotiska denotation utan konnotation, hade det enbart varit ett ... grönt ljus.

3.1 Slutdiskussion

Med ovan resultat i beaktande är det av ett intresse att avslutningsvis komma fram till en tolkning 

av vad nostalgin egentligen kan betyda för vår Gatsby. Hur kan vi förklara hans tillstånd mer 

begripligt, då hans stora utmaning filmen igenom är att komma till insikt om verkligheten? För att 

återkoppla till inledningen är nostalgi ett psykologiskt och svårbegripligt sinnestillstånd att 

definiera. Man känner en stark längtan efter att kunna få återuppleva någonting som redan har 

passerat, men är man fullt införstådd med att dessa tankar egentligen är som mest attraktiva just 

som ... tankar? Det hela är, som tidigare nämnts, komplext men i Gatsbys fall har vi bildanalyserna 

som underlag att utgå ifrån.

”You're wrong about the past, old sport... You're wrong” (The Great Gatsby 2013). Så lyder orden 

från Gatsby efter Nick berättat för honom att man inte kan återupprepa det förflutna. Trots att 

Gatsby får mothugg angående dåtiden, både genom det gröna ljusets attraktionskraft eller dialog, 

släpper han aldrig det nostalgiskt symboliska fenomenet med blicken. Det ligger något i det 
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Johannisson förklarar när det kommer till nostalgi: ”Det, har det sagts, är en sjuka för de 

intellektuella. Misstänksamma mot nostalgin är de i själva verket högst mottagliga för den” 

(Johannisson 2001, 156). Det primära problemet är egentligen inte den konstruerade föreställningen

om dåtidens Daisy – som vi har förstått under uppsatsens gång, är det enkelt att glorifiera och enbart

minnas de goda stunderna – utan det är att Gatsby faktiskt inte är kapabel till att acceptera den 

harmoniserade illusionen, även efter det att han har träffat henne. Bildanalysernas samband 

beskriver detta på ett tydligt sätt då ljuset går från starkt, till suddigt, för att sedan lysa klart igen. 

Utan Daisys närvaro skiner det gröna ljuset som mest, men med henne vid sin sida, sjunker 

attraktionskraften. Gatsbys tro på det förflutna överglänser på så vis nutidens Daisy, vilket i 

förlängningen blir hans fall, då han kräver att hon måste berätta för sin nuvarande man Tom, att hon

aldrig har älskat honom.   

Daisy: ”Please don't. There Jay, you want too much. I love you now isn't that enough? I can't help 

what's past, I did love him once but I loved you too”. Gatsby: ”You loved, you loved me too? You 

loved...” (The Great Gatsby 2013). Gatsbys envishet om att radera de fem år karaktärerna varit ifrån

varandra är en omöjlighet. Vattnet ligger emellan, det glorifierade ljuset är en illusion, en 

konstruerad föreställning om den tidigare kärleken som inte tycks delas av Daisy på samma sätt. 

Davis nämner:

”... Unlike the ”vivid present” of everyday life [...] nostalgia leaps backward 

into the past to rediscover and revere it. [...] and because the rediscovered 

past is clothed in beauty temporal boundaries are extended in imagination 

well beyond their actual chronological span. (The summer's romance is felt to

have lasted a year or more.)” (Davis 1979, 81). 

Det som är sanning för Gatsby behöver inte vara en sanning för Daisy. Båda har befunnit sig i en 

romans tillsammans, men det är uppenbart att Gatsby ser på det som en livsavgörande händelse i sitt

liv, vilket kan märkas av i hans dyrkande av det gröna ljuset. Blicken återkommer ständigt hit, därav

leder det till tolkningen om att det betyder något mer. Forgas talar om att nostalgi bär på en 

existentiell mening där minnen och upplevelser kan vara behjälpliga för att hantera sitt eget liv och 

sin egen existens (Forgas 2006, 205) – detta kan appliceras på Gatsbys karaktär, där hans vision och

mål är att nå sina minnen på riktigt. Trots att regn och dimma symboliskt sveper in, att känslorna 

om det förflutna sätts i rubbning, så återkommer han alltid till det gröna ljuset med en tro om att det 

i slutändan går att ta sig tillbaka. Det är också här det skär sig och övergår till ett sjukligt tillstånd i 
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och med att han inte accepterar vattnets, alltså tidens, makt. Just tid som passerar kan ofta kännas 

hotfullt då man som människa bara kommer närmre sitt slut (Forgas 2006, 207) och det är på något 

sätt därför Gatsby vill ro upp för strömmen och ta tillbaka förlorad tid med sin utsträckta hand. För 

honom räckte det inte att ha nuet, han krävde även dåtiden som han aldrig fick. Trots att Daisy inte 

kunde förändra det förflutna, var hon redo att ge Gatsby sin nutid och resten av sitt liv – men han 

ville envist ha det gröna ljuset. 

Av berättelsen, och speciellt utifrån undersökningen som nyligen genomförts, öppnas en intressant 

diskussion om nostalgi. För Gatsby handlade det om att gå tillbaka till ett tidigare jag, till en 

förfluten tid, där han återigen kan få uppleva allt på nytt. Samtidigt insåg han aldrig vad han 

begärde av både sig själv och Daisy – vi människor formas och utvecklas ständigt, att gå tillbaka till

en person man var för flera år sedan borde vara en omöjlighet? Detta kräver dessutom att man 

raderar den tid däremellan som upp till idag har påverkat en. Den romantiska anledningen till att ta 

en tur i tidsmaskinen är givetvis tilltalande, en första kärlek är stark och sätter ett kraftigt avtryck 

hos oss människor, då de bubblande fjärilarna i magen är en ny känsla. På samma gång glorifieras 

dessa minnen extremt mycket, vilket Gatsby känner av då den nutida känslan av att ha Daisy vid sin

sida inte lever upp till samma tanke. Ett intressant och passande citat lyder:

”A kiss....

…. is just a kiss....

Until it's all you reminisce.

(Then the memory becomes your most treasured possession.)”             

(Suzuki, Ranata).

Nostalgin har en tendens att bli så pass stark, att den överglänser verkligheten om man försöker 

återuppleva vad som en gång exakt har hänt. Detta leder fram till det där luftslottet. Kommer det att 

explodera den dag vi kommer i fysisk kontakt med vår nostalgi? Det blev så för Gatsby, men frågan

är om detta behöver vara allmängiltigt för alla människor? Vi kan konstatera att tiden enbart går 

framåt utan att ta hänsyn till någon, på så vis kommer vi av naturliga skäl aldrig att kunna anta en 

tidigare fysisk form. Men tänk om sinnesstämningen man eftersöker kring något förflutet besvaras, 

kan man då tolka det som att det på sätt och vis går att ta sig tillbaka, rent känslomässigt? Det är en 

intressant och komplex tanke, som även leder vidare till The Great Gatsbys popularitet. Vad är det 

som gör att så många människor fängslas av berättelsen, där generation efter generation tilltalas av 

något som behandlar nostalgi i en sådan stor utsträckning? Är det att vi kan relatera till en första 
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kärlek, eller fascineras vi enbart av Gatsbys okuvliga tro om det romantiska förflutna? Detta 

stimulerar en mängd frågor som säkerligen kan besvaras på flertalet sätt – likt en bilds specifika 

byggstenar som tilltalar vissa och andra inte, gäller detta i större omfattning när det kommer till en 

hel film. Oavsett om det på riktigt går att återupprepa en tidigare verklighet eller ej, behöver nog vi 

människor en fantasi som enbart vi själva kan besöka. En fantasi som möjligen är glorifierad, men 

där vi i vår tro får en ro av att vi upplevt någonting äkta, där vi har känt oss levande. I förlängningen

kan det förmodligen vara detta som gör att vi förstår och fascineras av Gatsbys strävan efter 

dåtiden. Om det var möjligt att återuppleva ett kärt förflutet, likt Gatsbys mening, då hade vi nog 

alla valt att göra det … 

Eller vad säger du? 

You can't repeat the past?
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