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Abstract: 
 

Sedan Zack Snyders filmatisering av serietidningen Watchmen som länge har ansetts vara 

ofilmbar har filmen nu blivit hyllad för att vara väldigt visuellt trogen serietidningen. Därmed 

har det varit av intresse att undersöka denna visuella adaption och jämföra skillnader och 

likheter mellan filmen och serietidningen. Uppsatsen har fokuserad på bildformatet och dess 

påverkan på kompositionen i adaptionen för att det har visat sig vara en av de dominanta och 

primära skillnaderna mellan medierna. I samband med bildformat analyserar uppsatsen 

utvalda sekvens och bilder från film och serietidning utifrån kompositens element:  linje, 

POV, kamerarörelse, Negativ yta, balans/symmetri, tredjedelsregeln och djup.  

Slutsatsen blev att fastän det finnas stora visuella likheter mellan film och serietidning så 

finns det fundamentala skillnader i de olika mediernas konventioner samt i de praktiska 

arbetsprocesserna som på många sätt tvingar filmen till kompromisser. 
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Bakgrund 
 

Film och serietidningar är två väldigt visuella konstformer, men också två väldigt olika. Till 

en början är tid i serietidningar inte detsamma som tid i film. I film så mäter man längden på 

en sekvens i faktisk tid medan serietidningar mäter i yta, mer bestämt pappersyta i relation till 

bildrutornas format. Som Scott McCloud skriver i sin bok Understanding Comics (1993) så är 

tid i serietidningar därmed rumslig. Med det menas att tid och rum hör ihop. Längre rutor 

representerar en längre tidsmässig händelse och rutornas innehåll och mellanrummen mellan 

rutorna kan också påverka hur lång man upplever att sekvensen är (McCloud 1993, s. 100). 

Serietidningar är inte heller bundna till läsarens upplevelse av nutid så som filmer är 

(McCloud 1993, s. 104). I serietidningar går det att hoppa friare mellan rutor och bilder i olika 

format, menar McCloud (1993, s. 104). Detta kan tittarna delvis göra med dvd men inte på 

samma sätt som med en serietidning. I serietidningar kan man enbart med blicken hoppa i 

historien exakt vart man än önskar. Dessutom så kan publiken läsa rutorna i den följd de 

önskar. Serietidningar är alltså inte lika entydigt klippta i förväg som filmer och även om 

skaparna av serietidningen ofta har en önskad läsföljd som de har konstruerat så kan den ofta 

vara otydlig på ett uppslag beroende på sidans formgivning: Rutornas storlek, format och 

visuella uppbyggnad (McCloud 1993, s. 87). 

Film och serier är alltså tydligt två separata medier som fungerar utifrån olika 

konventioner och uttrycksmedel, vilket ställer frågor om hur man kan adaptera ett så visuellt 

medium som serier till ett annat, vad som försvinner och vad som finns kvar efter en 

adoptionsprocess, samt hur filmen ställer sig till den absolut grundläggande visuella 

skillnaden, nämligen bildformat. Med den utgångspunkten syftar denna uppsats också till att 

undersöka vilka visuella kompromisser som görs i filmskapandet för att adaptera en 

serietidning med Watchmen som illustrerande exempel. 

Serietidningen Watchmen (1986) är den enda serietidningen som har vunnit det 

prestigefyllda Hugo Award från World Science Fiction Society och är den enda serietidningen 

på Time Magazine´s lista över de 100 bästa engelskspråkiga romaner sedan 1923 (Van Ness 

2010, s. 1). Denna popularitet och serietidningens innehåll har väckt mycket intresse även i 

den akademiska världen och är primärkälla för många vetenskapliga texter (Van Ness 2010).  

Watchmen är även en av de serietidningar som har skapat uppmärksamhet för mediet, samt 

motbevisat föreställningen att serietidningar inte kan locka en välutbildad vuxen publik med 

hjälp av en komplex tematik och mångdimensionella karaktärer (Van Ness 2010, ss. 5-7). 

Watchmen är en serietidning som är konstruerad för att efterlikna och överträffa klassisk 
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serietidningsdesign och den visuella konstruktionen av tidigare serietidningar, menar Ludwig 

Logan (2015, s. 2). Denna historiska undertext kommenterar i sin tur Watchmen egna 

berättelse och dess relation till tidigare berättelsen inom mediet (Logan 2015, s. 2). Därmed så 

är en visuell representation och adaption av serietidningen Watchmen inom ett annat medium 

inte möjlig utan att förlora denna subtext och anledningen till varför serietidningen ser ut som 

den gör, argumenterar Logan (2015, ss. 2-3). Serietidningens adaption har länge ansetts 

omöjlig att göra utan att originalets kvaliteter går förlorade (Pratt 2012, s. 159). Filmen bytte 

regissör flera gånger, men i slutändan så var det Zack Snyder som filmatiserade serietidningen 

(Mackay 2009). 

Filmen Watchmen (2009) utspelar sig i ett alternativ verklighet där superhjältar 

existerar. Året är 1985; superhjältarnas guldålder är förbi och The Watchmen är nu 

pensionerade. När de återsamlas för att reda upp mordet på en medlem stöter de på en 

konspiration att spränga New York, ironiskt nog i syfte att undvika ett nukleärt krig mellan 

USA och Sovjetunionen (Watchmen 2009).  

Filmens visuella likhet med serietidningen har varit väldigt omtalad. Det sägs att Snyder 

hade serietidningen bredvid monitorn under inspelning och att filmen har varit väldigt trogen 

källmaterialet (Mackay 2009). Ludwig Logan skriver i boken Moving panels (2015) om Zack 

Snyders slaviska adaption där han beskriver filmen som en visuell kopia av serietidningens 

stil samt regissörens ambition att återskapa originalmaterial på den stora duken. Snyder säger 

att han själv, som en stor beundrare av serietidningen, tycker att filmen lyckades fånga det 

som är Watchmens essens och att filmen förmodligen inte skulle kunna göras mer lik 

serietidningen (Movies Ireland 2009).  

 

Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att analysera och diskutera hur filmen Watchmen som adaption 

hanterar källmaterialets, den föregående tidningssviten, skiftande format på bildrutorna och på 

vilket sätt dessa har påverkat filmens komposition och den visuella adaptionen. Utifrån det 

diskuterar uppsatsen vilka visuella kompromisser filmen måste genomgå i ambitionen att 

efterlikna serietidningens visuella stil och komposition.  

För att undersöka de olika mediernas bildformat och deras påverkan på den visuella 

adaptionen samt de visuella kompromisserna analyserar uppsatsen hur filmen och 

användningen av filmens oförändrade 2.35:1-bildformat anpassas efter serietidningens rutors 

skiftande format. Där det är relevant kommer jag även att ta upp hur bildformatet påverkar 
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bildutsnittet, kamerarörelsen, den negativa ytan och djupet och hur dessa är representerade i 

serietidningen och filmen. Utifrån det diskuteras hur de olika aspekterna förändrar 

kompositionen och leder till visuella kompromisser. 

 

Tidigare forskning 
 

Watchmen (2009) är en väldigt populär film och har varit föremål för mycket forskning och 

litteratur. En av de senare artiklarna om Watchmen-adaption, med fokus på det visuella, 

kritiserar hur serietidningsadaptioner generellt betraktas (Morton 2017). Med fokus på rytm 

och tid samt juxtaposition av bilder i både serietidningen och ”motion comic”, vilket är Drew 

Mortons utryck för den tecknade serietidningsfilmen som släpptes 2008, undersöker Morton 

de olika mediernas kompatibilitet samt bemöter tanken att serietidningar och motion comics 

är lättadapterade till film för att de i huvudsak är visuella medier (Morton 2017, ss. 132-133). 

Även om Morton nämner filmen Watchmen och film i allmänhet väldigt kort i texten och 

störst fokus ligger på motion comic-adaptionen, så är texten av intresse just för att motion 

comics är ett första steg mot en adaption av stillbilder till rörliga bilder och många av 

argumenten i texten som berör motion comics är relevanta och intressanta även i film-

sammanhang.    

          Morton diskuterar även kort de kompositionella skillnaderna mellan motion comic och 

serietidningen. En av dessa är att i den animerade versionen försökte skaparna att reproducera 

fotografiets korta skärpedjup, vilket de enligt Morton gjorde väldig ytligt (Morton 2017). 

Morton påpekar också att det i samband med en adaption nödvändigtvis kommer att ske 

förändringar. Det som författaren dock upplever vara ohållbart i Watchmen-adaptionen från 

serietidning till motion comic och som jag vill påpeka är applicerbart även på adaptionen till 

film är juxtapositionen av bilder och serierutor (Morton 2017). Drew Morton menar att 

motion comic bestämmer rytmen i vilken publiken får konsumera bilderna genom att ha en 

förklippt och bestämd längd på filmen och bilderna. På så sätt eliminerar motion comic 

serietidningens rutstruktur samt publikens möjlighet att uppleva berättelsen i sin egen takt 

(Morton 2017). Denna kompromiss är inte unik för Watchmen-adaptionen menar Morton 

(2017), och jag skulle vilja utveckla det ytterligare och säga att det inte är unikt till motion 

comic-adaptioner utan är även applicerbart på adaptioner till film. 

Drew Morton är inte ensam om att komma fram till att serietidningar inte alltid är 

visuellt kompatibla med rörliga medier. Gordon Devin (2009) skriver i Newsweek om hur 

Watchmen är en ”slavish” och ”meticulous” visuell adaption av sitt originalmaterial. ”Entire 
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sequences are preserved, frame by frame,” menar han. Devin argumenterar att Watchmen är 

en väldigt trogen adaption av serietidningen, men ställer likt Morton frågan om det är en bra 

sak och om filmadaptioner av serietidningar bör sträva att efterlikna källmaterialet. Artikeln 

argumenterar att försök att slaviskt efterlikna källmaterialet ofta är destruktiva och förhindrar 

filmen att ”establish an identity of its own” (Devin 2009). Devin (2009) använder 

öppningssekvensen i filmen Watchmen som exempel och påpekar att just denna sekvens är 

den bästa i filmen tack vare att den inte existerar i serietidningen utan kom helt och hållet från 

det kreativa teamet bakom filmen. Därmed existerade inget facit för hur det ska se ut och inte 

heller något att förhålla sig till. Filmskaparna kunde därför arbeta helt fritt och skapa en 

välgjord filmisk introduktion utan att behöva förhålla sig till serietidningen och dess 

komposition och struktur. Endast då kan filmen hitta sin egen identitet, menar Devin (2009). 

Även Scott Bukatman (2011) diskuterar hur filmer baserade på serietidningar kämpar 

med att hitta sin plats. Han argumenterar likt Devin att filmer baserade på serietidningar, i 

synnerhet superhjältefilmer, inte riktigt vet var de står och ännu inte riktigt har hittat sin röst 

(Bukatman 2011, ss. 118-119). En jämförelse görs mellan western, superhjältefilmer, 

musikaler och superhjältefilmens plats i filmvärlden och för fram att superhjältefilmen 

misslyckas med att skapa mening eller frambringa en känsla av oro och verklighet som 

western gör och samtidigt inte heller den glädje och lycka som musikaler ofta gör (Bukatman 

2011). Det som artikeln försöker säga är att filmer som är överberoende på specialeffekter, 

likt de flesta superhjältefilmerna, ofta saknar realism och vikt eller som Bukatman skriver: 

”the absence of a ”real” body, the cinematic superhero becomes an incarnation of the 

electronic technology […] but the digital bears no scars[…] there is nothing at stake” 

(Bukatman 2011, ss. 120-122). 

 

Teori 
 

Denna uppsats kommer i analysen av användningen av bildformaten och de visuella uttrycken 

i bildrutorna utgå från sju kompositionella element och konventioner för att analysera de 

utvalda sekvenserna. De utvalda elementen kan benämnas linje, tredjedelsregeln, 

kamerarörelse, djup, POV, balans/symmetri samt negativ yta. 

 

Linje 
 

I bilden finns alltid både fysiska linjer samt osynliga (Ward 2003, s. 70). Ett exempel på en 

fysisk linje kan vara ett träd vilket i sådant fall skulle vara en vertikal linje, medan en blick 
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från en karaktär skapar en osynlig linje även kallad för ögonlinje (Ward 2003, s. 70). Dessa 

linjer finns närvarande i de flesta bilder och används ofta för att vägleda publikens visuella 

uppmärksamhet (Ward 2003, s. 70). Utöver att styra blicken och uppmärksamheten har olika 

linjer olika funktioner: en vertikal linje ger en känsla av balans, en horisontell skapar en 

känsla av harmoni och lugn, medan en fallande eller diagonal linje ger en känsla av rörelse 

(Ward 2003, s. 70), men också av dynamik och intensitet (Block 2008, s. 101). Linjer skapar 

också en symmetri eller asymmetri i bilden och delar upp bilden i flera delar, något som 

Block kallar för ”surface division” (2008, ss. 66-74). Denna ytuppdelning av bilden har 

många funktioner och utöver att den skapar kompositionell balans används den också för att 

särlägga två karaktärer och skapa emotionell separation (Ward 2003, ss. 70-71).  

Själva linjens konstruktion påverkar också. Medan raka linjer leder publikens 

uppmärksamhet direkt till objektet så kan kurvade linjer skapa ett mjukare visuell rörelse runt 

omkring de viktiga punkterna i bilden istället för ”the zigzag pinball movement of straight 

lines” och på så sätt väva ihop uppmärksamhetspunkterna mer rytmiskt i bilden (Ward 2003, 

s. 71). Möten av två linjer hjälper dessutom ofta till att skapa en punkt av intresse dit blicken 

söker sig och används ofta för att framhäva bildens mest dominanta ämne (Ward 2003, s. 71). 

 

Tredjedelsregeln 
 

Linjer används också för att dela upp bilden i olika fält med specifika proportioner. Enligt 

tredjedelsregeln delas bilden upp i nio rutor med hjälp av att två vertikala och två horisontella 

streck dras som korsar varandra. Detta görs för att få fyra stycken jämt fördelade kors där de 

olika linjerna möts (Brown 2012, s. 51). Mercado (2011, s. 7) påstår att en effektiv 

kompositionell teknik är att placera uppmärksamhetspunkter i dessa kors för att skapa en 

harmonisk komposition. Själva linjerna används också ofta för placering av horisonten 

(Mercado 2011, s. 7). Ögon bör enligt teorin placeras strax över en av punkterna och om 

blicken går höger i bild ska de placeras i vänstra punkten och tvärtom för att ge blicken 

andrum och kompensera för blickens kompositionella vikt och för att bibehålla en 

välbalanserad bild, menar Mercado (2011, s. 7). 

 

Balans 
 

Balans i bild och komposition är ett stort och viktigt ämne (Brown 2012, s. 41). En balanserad 

komposition kommunicerar harmoni och ordning medan en obalanserad ger intryck av kaos, 

obekvämhet och dramatik (Mercado 2011, s. 8). Alla objekt i bild, till och med blickar, har en 



6 
 

specifik kompositionell vikt som påverkar balansen (Brown 2012, s. 40). Storleken på vikten i 

de olika komponenter beror på storlek, färg, ljus och objektets placering i bild (Mercado 2011, 

s. 8), men också på rörelse och subjektets inflytande i själva berättelsen (Brown 2012, s. 40). 

En balanserad bild är sådan att vikten är jämt fördelad i bilden (Mercado 2011, s. 8). I relation 

till balans påverkar även bildens symmetri och asymmetri (Marshall & Meachem 2010, s. 62). 

Även om en asymmetrisk komposition inte behöver vara balanserad så relaterar dessa två 

tekniker till varandra och förstärker ofta varandras egenskaper (Marshall & Meachem 2010, 

ss. 62-65). I en symmetrisk bild är både den högra och vänstra sidan av bilden speglingar av 

varandra. Denna spegling behöver ej vara exakt, men balansen och den visuella vikten 

behöver vara densamma på båda sidorna (Marshall & Meachem 2010, s. 62). Olika bildformat 

gör detta olika tydligt. 

 
Bildformat 
 

Genom historien har filmmediet gått igenom många faser av olika bildformat, allt från den 

fyrkantiga 4:3 till det väldigt vida formatet 2.35:1 (Ward, 2003:90), som används för filmen 

Watchmen (2009). Rent tekniskt är bildformat förhållandet mellan höjden och bredden på 

bilden, men det är också ett väldigt viktig kompositionellt redskap, för som Mercado uttrycker 

det så kommer ”every compositional decision you make […] be first defined by the 

dimensions of your frame” (Mercado 2011, s. 6). Att komponera för de mer fyrkantiga och 

smala bildformaten som 4:3 och 1.33:1 är väldigt annorlunda mot att göra det för de breda 

2.22:1 och Watchmens 2.35:1. De smala formaten förespråkar komposition i djup och lager 

samt leder publikens ögon in i bilden (Ward 2003, s. 106). De breda formaten, i sin tur, kräver 

en medveten komposition inte bara i djup utan också över skärmens bredd, vilket leder till att 

filmskaparna måste leda publikens uppmärksamhet in i bilden och till fokuspunkter i mycket 

större utsträckning än vad de behöver när de arbetar med de smala formaten (Ward 2003, ss. 

106-107). Specifikt så kan dialogsekvenser i breda format filmas som en enskild närbild utan 

behov av att klippa mellan två individer som pratar med varandra eftersom båda karaktärerna 

får plats i bild. Detta leder också till att man kan placera två karaktärer väldigt brett isär för att 

skapa en tomhet i mitten och därmed signalera en distans mellan karaktärerna (Ward 2003, s. 

107).  

De smala formaten förlitar sig följaktligen mer på täta och dynamiska kompositioner än 

vad de med mycket tom yta gör (Ward 2003, s. 107). Breda format skapar alltså en större 

möjlighet att använda sig av negativ yta och ger en större kontroll av balansen i bilden 
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(Brown 2012, s. 338). Breda bilder ger även större valmöjligheter att placera objekt, använda 

linjer för att för att leda blicken samt skapa yta för användning av bakgrund som en 

berättarkomponent (Ward 2003, ss. 106-107). Sedan ska man ta i beaktande att de breda 

formaten täcker ögonens horisontella synfält och minskar därmed publikens medvetenhet om 

bilden horisontella slut genom att den sammanfaller med publikens horisontella synfält (Ward 

2003, s. 94).  Så fastän 4:3 formatet på många sätt har lättare att kontrollera publikens 

uppmärksamhet, tack vare avsaknaden av breda kanter och därmed frånvaro av stor mängd 

negativ yta, så har de breda bildformaten större möjligheter till användning och kontroll av de 

olika kompositionella elementen samt har en större möjlighet till att minska 

uppmärksamheten på bildens horisontella ram tack vare bildens bredd (Ward 2003). 

 

Negativ yta 
 

I boken Perception and Imaging: Photography as a Way of Seeing skriver Suler och Zakia 

(2018) att det finns olika sätt att definiera negativ yta. Det kan vara ytan bakom objektet, det 

kan vara ytan runt om objektet eller så kallas det bara för bakgrunden (Suler & Zakia 2018). 

Det är därmed en plats för ögat att vila när det skannar bilden. Subjektet är därefter det som 

väcker störst emotionell reaktion medan den negativa ytan i sin tur är där för att utveckla och 

förstärka denna reaktion (Suler & Zakia 2018, s. 15). 

        Med tanke på att den negativa ytan sällan är bildens fokus är det lätt att förbise den och 

glömma det symbiosa förhållandet mellan den positiva och negativa ytan (Suler & Zakia 

2018). Ytan omkring subjektet, den yta som inte är bildens fokus, är den negativa ytan vilken 

i sin tur omsluter och kommer påverka hur subjektet kommer att uppfattas, något som på 

engelska kallas för ”Working Space” (Suler & Zakia 2018, s. 18). Subjektet i sin tur kommer 

diktera den negativa ytans form, mängd och mönster, menar Suler och Zakia (2018). Med 

tanke på att den negativa ytan omsluter den positiva ytan, alltså objektet, så är det självklart 

att den negativa ytan kommer påverkas av den positiva ytans placering och form. 

Ytterligare en aspekt som formar och påverkar den negativa ytan är bildens ram (Suler 

& Zakia 2018). Den positiva ytan formar den negativa ytan på insidan medan bildens ram och 

dess karaktär formar den negativa ytan på utsidan Den skapar därmed en gräns, som den 

negativa ytan måste anpassa sig efter. Bildens ram fungerar som en behållare för den negativa 

ytan som håller ihop bildens komposition och dess komponenter, belyser Suler och Zakia 

(2018). 
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Negativ yta kan användas på många olika sätt vilket genererar olika resultat för dess 

nytta i bilden. Placeringen av ytan i bilden kommer påverka dess funktion (Suler & Zakia 

2018). Om man till exempel centrerar subjektet, vilket innebär att den negativa ytan placeras 

på sidorna, så kommer kompositionen att upplevas stillastående, harmonisk och lugn, tack 

vore symmetrin som skapas i samband med centrering av subjektet, menar Suler och Zakia 

(2018). Denna komposition kan vara lite ointressant och tråkig; att placera subjektet lite snett 

åt någon av sidorna kan ”aktivera” den negativa ytan och skapa lite mer dynamik och 

spänning i bilden (Suler & Zakia 2018, s. 18). När en negativ yta blir ”aktiverad” betyder det 

att den intar en mer central roll i bilden och i visa fall börjar den konkurrera med den positiva 

ytan om uppmärksamhet och fokus (Suler & Zakia 2018, s. 16). Genom att fördela den 

negativa ytan ojämnt kan man dock väva samman de olika aspekterna av kompositionen 

bättre än vad en symmetrisk fördelning gör (Suler & Zakia 2018). En ojämn fördelning 

grupperar de olika komponenterna medan en symmetrisk och jämnt fördelad negativ yta 

kommer leda till att komponenterna är mer obundna till varandra och rör sig fritt (Suler & 

Zakia 2018). 

Mängden negativ yta är också en viktig aspekt som är värd att betänka. Likt 

fördelningen kommer mängden av negativ yta påverka bilden på olika sätt. En jämn 

proportion mellan negativ och positiv yta kommer producera balans och harmoni (Suler & 

Zakia 2018). Om bilden skulle innehålla en bristande jämvikt mellan den negativa och 

positiva ytan finns det en risk att detta kan skapa en instabil, obehaglig eller udda komposition 

(Suler & Zakia 2018). För mycket negativ yta kan leda till att subjektet upplevs som oviktig 

eller vilse, medan för lite negativ yta kan skapa känslan av att subjektet är inklämd och att 

bilden är för detaljrik och saknar ”absorbability” (Suler & Zakia 2018, s. 19). Detta behöver 

inte vara negativt. Suler och Zakia (2018) skriver att man kan manipulera den negativa ytan 

till att framhäva den känsla som man är ute efter genom att sänka eller öka mängden eller 

förändra placeringen av den negativa och positiva ytan i bilden. 

 

POV 
 

POV står för det engelska uttrycket point-of-view (Brown 2012, s. 10). POV är publikens 

perspektiv och bestämmer från vilket perspektiv publiken bevittnar händelserna i filmen eller 

serietidningen. De olika perspektiven leder till olika emotionella reaktioner (Van Ness 2010, 

ss. 38-39). Varje vinkel har en egen POV (Brown 2012, s. 33) och de vanligaste perspektiven 

är ögonnivå, fågelperspektivet och grodperspektivet (Van Ness 2010, s. 38). Utöver detta 
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brukar POV delas in i objektiv POV och subjektiv POV (Brown 2012, ss. 33-34). Med 

objektiv POV menas att kameran inte har en aktiv roll i scenen. Kameran är placerad så att 

den observerar händelsen i tredje person (Brown 2012, s. 33). Subjektiv POV är i sin tur det 

motsatta och har en väldig aktiv roll i scenen då den ofta tar en av karaktärernas plats och 

visar publiken det som karaktären ser och det är just denna subjektiva POV som kommer att 

diskuteras i denna uppsats (Brown 2012, ss. 33-34). Subjektiva POV har den unika 

möjligheten att låta publiken uppleva händelserna genom karaktärens ögon och ge en större 

förståelse för karaktärens psykiska och emotionella situation (Mercado 2011, s. 83). 

Ytterligare en funktion hos subjektiv POV är att den placerar publiken i händelsernas centrum 

och låter karaktärerna omkring prata direkt in i kameran och därmed direkt med publiken 

(Mercado 2011, s. 83), vilket framkallar ett visuellt, men också ett emotionellt band till 

filmens karaktärer samt teman (Brown 2012, s. 34). Användning av subjektiv POV kan vara 

effektfullt, men det är ändå relativt sällan vi ser i film att karaktärer tittar direkt in i 

kameralinsen (Brown 2012, s. 35). Problemen med blickar som går rakt in i kameran är deras 

tendens att göra publiken medveten om att de tittar på en film, betonar Brown (2012, s. 35).    

I film används subjektiv POV därmed oftast när man ska redovisa vad en karaktär ser och inte 

för att låta andra karaktärer titta rakt in i linsen och bryta den fjärde väggen mot publiken 

(Brown 2012, ss. 35-36). Vidare är det viktigt att påpeka att om subjektiv POV används för 

längre perioder under en film så kan publiken känna svårigheter att anknyta emotionellt till 

karaktären vars POV de upplever på grund av en brist på reaktionsbilder (Mercado 2011, s. 

83). Reaktionsbilder har den funktionen att de redovisar en karaktärs emotionella status och 

reaktion. Om publiken befinner sig i karaktärens subjektiva POV har de utan reaktionsbild 

ingen uppfattning av karaktärens emotionella reaktioner och därmed riskerar scenens 

emotionella påverkan att bli oklar och svår att kontrollera, resonerar Mercado (2011, s. 83). 

 

Kamerarörelse 
 

Det finns två olika kamerarörelser: tvådimensionella och tredimensionella (Block 2008, s. 

174). De tvådimensionella är sådana rörelser som inte rör sig i djup, som till exempel tilt, 

panorering och zoom (Block 2008, s. 174). Denna uppsats kommer fokusera på de 

tredimensionella kamerarörelser, som är de som har en faktisk rörelse av kameran i djup och 

därmed genererar det som Block kallar för ”relativ rörelse” (Block 2008, s. 181). Med relativ 

rörelse menas förändring i perspektiv mellan förgrund och bakgrund (Block 2008).  
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En kamerarörelse bör inte sällan vara osynlig och undvika att stjäla publikens 

uppmärksamhet från filmens innehåll (Ward 2003, s. 203). Likt hur en klipparens jobb att 

göra osynliga klipp så är kameraoperatörens jobb oftast att skapa så osynliga rörelser som 

möjligt (Ward 2003, s. 203). Med det menas inte att rörelsen bör vara små. Tvärtom så kan 

dock just de stora rörelserna skapa den största visuella spänningen (Block 2008, s. 182).  

Det finns olika konventioner och regler inom film för att skapa denna mjuka osynliga 

rörelse (Ward 2003, s. 203). En av dessa konventioner är att rörelsen ska matcha händelsens 

fart, tempo, timing och intensitet (Ward 2003, s. 203). Dessutom är det viktigt att rörelsen är 

motiverad och bibehåller en stabil och bra komposition från första bild till sista (Ward 2003, 

s. 203). Hela rörelsen måste vara motiverad och förse bilden med en stämning eller visuell 

information. Om det enbart är den första och sista bilden i rörelsen som är av vikt så är det att 

föredra att bara klippa mellan dessa två bilder istället för att ha en omotiverad och oviktig 

kamerarörelse (Ward 2003, s. 203).  

Kamerarörelser i film som saknar motivation och mening kommer kännas opassande 

och göra publiken påmind om dem och kan därmed ej förbli osynliga (Ward 2003, s. 204).                                                       

Kamerarörelser kan även delas upp i ”functional movement” eller funktionell rörelse och 

”interpretive movement” eller tolkande rörelse (Ward 2003, s. 205). Funktionell rörelse är 

kamerarörelse som är motiverad av en anpassning till bildutsnittet och kompositionen av en 

objekts rörelse (Ward 2003, s. 205). Tolkande rörelse är i sin tur en bestämd och planerad 

kamerarörelse som är konstruerad för att ge visuell variation som ofta motiveras av en vilja att 

skapa ett visuellt fokus eller att reflektera scenens och karaktärens emotionella situation 

(Ward 2003, s. 205). 

 

Djup 
 

På en tvådimensionell yta finns det inget djup, bara möjligen illusionen av djup (Block 2008, 

s. 14). Både film och serietidningar använder sig av tvådimensionella ytor och är därmed i 

behov av att skapa illusionen av djup. För att skapa detta använder man sig av ”depth cues” 

eller djupindikatorer (Block 2008, s. 14). Dessa djupindikatorer är komponenter i bilden som 

ger illusionen av att den tvådimensionella bilden har ett visuellt djup (Block 2008, s. 15). En 

av dessa är perspektiv som uppstår genom att kameran positioneras så att perspektivet i bilden 

skapar en flyktpunkt där alla linjer i bilden möts (Block 2008, s. 16). Denna sammanstrålning 

av linjer uppträder i den verkliga tredimensionella världen och därmed tolkar publiken 

företeelsen som ett tecken på djup (Block 2008, s. 18) Även om en bild kan ha många olika 
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flyktpunkter så kommer en publik inte att uppmärksamma fler än tre flyktpunkter, menar 

Block (2008, s. 27). 

Storleksskillnader är ytterligare en djupindikator som baseras på att objekt som är 

närmare kameran kommer upplevas relativt stora jämfört med saker längre bort (Block 2008, 

s. 27). Därmed är det viktigt att placera objekt och subjekt på olika plan i bilden, i förgrund, 

mittgrund och bakgrund för att dela upp bilden i djupplan (Block 2008, s. 27).  

En vertikal rörelse av objekt i bild skapar också en illusion av djup (Block 2008, s. 30). 

Ett objekt som rör sig i bildens vertikala fält, bort från kameran eller mot kameran, kommer 

uppfattas röra sig långsammare ju längre från kameran de befinner sig och snabbare ju 

närmare kameran de är (Block 2008, s. 30). Denna skillnad i hastighet kommer att uppfattas 

som ett tecken på djup av publiken (Block 2008, ss. 29-30). Horisontell rörelse kan också 

uppfattas skapa djup om det är flera objekt som rör sig parallellt med bilden på olika plan 

(Block 2008, s. 28). Genom att dessa objekt kommer röra sig på olika plan så kommer 

objektet i förgrunden att upplevas passera bilden mycket snabbare eftersom det befinner sig 

närmare kameran och även denna skillnad i hastighet kommer att ge illusionen av djup (Block 

2008, ss. 28-29). 

Samma princip kan appliceras på kamerarörelser, menar jag. Med tanke på att objekt 

som befinner sig närmare kameran uppfattas röra sig snabbare över bildens än objekt längre 

bort så kommer på samma sätt kamerarörelser där objektet är nära kameran upplevas vara 

snabbare i bild än rörelser som fångar objekt längre bort (Block 2008, ss. 30-34). Kamera-

åkningar in och ut ur bild, åkningar åt sidorna och rörelser upp och ner kommer att ge 

illusionen av djup tack vare att objekt i förgrunden kommer att upplevas ha en relativ 

snabbare rörelse i bild än de objekt som är i bakgrunden (Block 2008, ss. 30-34). 

Ytterligare en effekt som existerar i verkligheten som film försöker utnyttja som 

djupindikator är ”aerial perspective” eller luftperspektiv (Brown 2012, s. 44). Med tanke på 

att objekt som är längre bort i större utsträckning kommer att filtreras och påverkas av 

atmosfären så som rök, damm och andra luftföroreningar så kommer dessa objekt ha färre 

detaljer i bild, svagare färger och mindre textur, förklarar Brown (2012, s. 44). Denna 

fördunkling av bakgrunden ger illusionen av djup och allt som befinner sig i luften på de olika 

planen i bild kommer framhäva effekten (Block 2008, s. 35).  

På likartat sätt har skärpedjupet också en påverkan på upplevelsen av djup i bilden. Om 

ett objekt inte är i skärpa så går det objektet miste om alla de djupindikatorer som det hade 

tidigare (Block 2008, s. 42). Om bilden är skapad med kort skärpedjup och bakgrunden är 
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oskarp så kan den upplevas vara mer avlägsen även om effekten inte direkt är illusionen av 

djup (Block 2008, s. 42) utan kommer av en separation av bakgrund och förgrund. 

När ett objekt täcker en del av ett annat objekt så uppstår ocklusion (Block 2008, s. 41). 

Detta sker på grund av uppfattningen att om något ska överlappa något annat så måste de 

befinna sig på olika plan och därmed så signalerar det djup och i tvådimensionella 

sammanhang illusionen av djup (Block 2008, s. 41). 

 

Metod 
 

Uppsatsen kommer som sagt fokusera på bildformat och hur filmen har anpassat sig till 

serierutorna i serietidningen och deras format samt diskutera hur de olika rutornas format har 

påverkat filmens komposition och vilka visuella kompromisser det har genererat. Uppsatsen 

kommer att analysera elva olika bilder ur sekvenser från serietidningen och filmen vilka har 

en visuell likhet. För varje bild eller bildsekvens analyseras hur de olika mediers bildformat 

har påverkat kompositionen och där det är relevant och det kan observeras en klar skillnad 

kommer uppsatsen även diskutera hur bilderna har påverkats av de olika formatens 

förutsättningar utifrån aspekterna bildutsnitt, kamerarörelse, negativ yta, djup, 

balans/symmetri, linje och POV. Bland dessa elva sekvenser finns ett fenomen som uppsatsen 

väljer att kalla för porträttbilder vilket kommer att diskuteras sist i analysen i under en egen 

rubrik.  

Motiveringen av kriteriet visuell likhet för urvalet av sekvenser är att det i detta 

sammanhang inte finns något analytiskt värde att jämföra två olika bilder eller sekvenser som 

inte har en grundläggande visuell likhet. Därmed har urvalet av bilder och sekvenser till 

analysen utgått från just en grundläggande visuell likhet och inte tagit hänsyn till berättelsens 

dramaturgiska struktur. Valet av just de specifika aspekterna på kompositionen baseras på en 

preliminär observation och förförståelse att just dessa aspekter har störst inverkan på bilderna 

i samband med Watchmen-adaptionen och att de största visuella kompromisserna har skett 

just i relation till dessa. Analysen kommer ta upp och jämföra en bild från vartdera mediet i 

taget och diskutera dem utifrån de ovan nämnda aspekterna. Alla kompositionella element är 

inte relevanta på alla bilder och därmed kommer inte alla bilder att diskuteras i analyseras 

utifrån alla element. Bilderna som kommer jämföras och diskuteras är utvalda som tidigare 

nämnt utifrån en visuell likhet, men också utifrån deras användningar av de olika 

kompositionella elementen i diskussionssyfte, för att exemplifiera ett upprepande observerat 

mönster. 
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Analys 
 

Serietidningar är som redan antytts inte bundna till ett specifikt bildformat utan kan anpassa 

det efter önskan och funktion. I samband med adaption måste en film ta hänsyn till detta 

eftersom filmmediet konventionellt är bundet till ett bildformat under filmens gång. Ett bra 

exempel på det är Watchmen-serietidningens öppning där en händelse illustreras med sex små 

rutor och en stor (Figur: 1). Även om serietidningar är uppbyggda av stillbilder så kan man 

ändå uppfatta rörelse som den hos en kamera och objekt genom ett fenomen kallat slutning, 

vilket innebär att publiken fyller i de luckor som finns mellan två bildrutor (McCloud 1994, 

ss. 64-65). Med hjälp av slutning uppfattar publiken dessa sju rutor som vore det en 

kamerarörelse uppåt. Filmen Watchmen (2009) har gjort en liknande rörelse i samma sekvens. 

Dock så skiljer sig bildförhållanden mellan de olika medierna (Figur: 2, 3 & 4). 

 Tidningens skiftande bildförhållande är konstruerad så att varenda ruta innehåller det som är 

aktuellt och nödvändigt. De mindre rutorna innehåller smileyknappen, blodet, karaktären 

Rorschach och andra viktiga objekt, samtidigt som rutorna behåller en kontinuerlig rörelse 

uppåt, från närbilder till mer vida bilder utan att förändra bildförhållandet. Näst sista rutan har 

en hand längst ut höger i rutan och den sista rutan visar att denna hand tillhör en karaktär. Den 

Figur 1: Serietidningens öppningssekvens [skärmdump] 

(Watchmen 1995). 

Figur 2,3 & 4: Filmens version av serietidningens öppningssekvens 

[skärmdump] (Watchmen 2009). 
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sista rutan på denna sida är första förändringen av bildförhållandet i denna sekvens. Nu när 

den simulerade kamerarörelsen har stannat av och läsaren idealiskt befinner sig på sista rutan 

av sekvensen visas en större och bredare ruta som utöver att introducera karaktären skapar ett 

sammanhang och demonstrerar var karaktären befinner sig i förhållande till de första rutorna. 

Den sista rutan visar också på det enorma avståndet som karaktären The Comedian fallit från, 

genom illusionen av djup i form av bland annat storleksskillnader i bild. Serietidningens 

användning av skiftande bildformat skapar dynamik i kompositionerna och ger möjlighet att 

betona vissa händelser med hjälp av bildformat.  

Filmen i sin tur bibehåller enligt konventionen samma bildformat, vilket leder till en 

mer statisk komposition och ofta ett överskott av yta, inte minst på yttersidorna av bilderna 

(Figur: 2 & 3). Detta överskott på yta är inte närvarande i serietidningen då den ytan inte ryms 

i det valda smala bildformatet av rutorna. De onödiga tomma ytorna i filmen fylls enbart ut 

med viktig information när kameran kommer till sin högsta punkt (Figur: 4) och det är ingen 

sammanträffande att det är just för den stunden i berättelsen som även serietidningen väljer att 

breda ut sig till ett större bildformat.  

Fram till sin den sista bilden i tidningen finns det inget behov av breda bilder för att det 

inte funnits någonting av intresse på sidorna. I den sjunde och sista bilden, som nämnts 

tidigare, skapas en kompositionell anledning att breda ut bildformatet. Detta exempel visar på 

den visuella fördel som serietidningen har jämfört med filmen i möjligheten att förändra 

bildformatet.  

Filmen å andra sidan är låst till det breda formatet och i sin ambition att skapa en visuell 

adaption försöker den bibehålla serietidningens komposition samtidigt som den bibehåller sitt 

kontinuerligt breda format. I de första bilderna anpassar filmskaparna bilden till det breda 

formatet, utan att återskapa det kompakta i serietidningens komposition. Detta ledde i sin tur 

till att intrycket av kompositionen trots allt förändras.  Det är först i slutet av sekvensen, vid 

punkt då även serietidningen använder det breda formatet, som filmen lyckas med den 

visuella adaptionen utan nämnvärd visuell estetisk kompromiss. Detta exempel visar på att 

filmkonventionen att inte ändra bildformatet under filmens gång kan skapa problem i filmens 

ambition att efterlikna serietidningens komposition och stil.  

Nästa exempel visar på hur denna princip kan utvecklas till större proportioner när en 

bild i serietidningen tar upp en hel sida på höjden och hur det ibland kan vara bättre att bara  



15 
 

förändra och anpassa kompositionen efter filmens konventioner än att försöka efterlikna 

serietidningens.   

Bilden när Rorchach träffar Dr. Manhattan visar på hur i serietidningen Dr. Manhattan 

har förstorat sig till jätteproportioner. Denna ruta sträcker sig på höjden över hela sidan och är 

första gången läsaren i tidningen får se Dr. Manhattan (Figur: 5). Därmed så introduceras han 

på ett sätt som visar hans överlägsenhet över människorna runt omkring honom. Rutans 

storlek är även konstruerad så för att visa hans storlek specifikt i jämförelse med Rorschach 

som står längst ner till vänster i rutan (Figur: 5). Om filmskaparna skulle ha önskat fånga 

samma händelse i en helbild så som tidningen har gjort så skulle det skapa mycket yta på 

kanterna som skulle behövas fyllas, med tanke på att bildformatet är mycket bredare på 

längden än höjden i filmen. En helbild i filmen skulle också leda till att Rorschach skulle bli 

väldigt liten i bild. Det som filmskaparna istället gör är en åkning framåt samt en åkning uppåt 

(Figur: 6, 7 & 8). Man kan argumentera att denna åkning misslyckas att gestalta en 

representation av storleksskillnaden mellan Rorschach och Dr. Manhattan på det sätt som 

serietidningen visar dem. Därmed misslyckas den med att ge Dr. Manhattan den 

Figur 5: Rorschach träffar Dr. Manhattan 

[skärmdump] (Watchmen 1995). 

Figur 6, 7 & 8: Filmens version av Rorschach träff med Dr. Manhattan [skärmdump] 

(Watchmen 2009). 
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övermänskliga överlägsenhet som serietidningen gör. Å andra sidan skulle ett snarlikt 

argument kunna göras i filmens favör med tanke på att Rorschach blickar upp på Dr. 

Manhattan från ett grodperspektiv (Figur: 8). Grodperspektiv och låga vinklar på kameran 

tvingar publiken att titta upp på objektet som filmas vilket i detta fall är Dr. Manhattan. Detta 

skapar ett intryck av makt och kontroll (Mercado 2011, s. 9) i och med att publiken och 

Rorschach placeras i en underlägsen position. I detta fall har filmskaparna tacklat problemet 

med de olika mediernas olika format genom en kamerarörelse. Exemplet visar också på hur 

filmskaparna i visa fall väljer att förändra kompositionen till en som är mer anpassad till 

filmens estetiska konventioner istället för att följa serietidningens visuella konstruktion. 

Ibland är serietidningens bilder dock komponerade så att filmskaparna inte behöver 

kompromissa utan kan reproducer bilderna mer direkt både utan att göra stora förändringar i 

kompositionen och utan att påverka bildens mening i historien, fastän bilderna har väldigt 

olika bildformat. Detta berör det som Blain Brown (2012, s. 50) kallar för frame-within-a-

frame. Brown (2012) använder inte begreppet i samband med en adaption utan pekar på att 

filmer kan ha en användning av denna teknik när 

kompositionen kräver ett annat bildformat. 

”Sometimes the composition demands a frame that is 

different from the aspect ratio of the film,” skriver han 

(Brown 2012, s. 50). Denna teknik innebär alltså att en 

bildram skapas i själva bilden (Figur: 9 & 10), som 

även kan hjälpa till att skapa fokus på viktiga element i 

bilden (Brown 2012, s.50).                                                 

Bilderna när Night Owl står i dörröppningen till sin lägenhet är ett bra exempel på när 

filmens breda format gynnar kompositionen (Figur: 9 & 10). De båda bilderna är väldigt lika. 

Den största skillnaden är att på grund av filmens bredare bildformat blir mängden negativ yta 

i filmens bild större i jämförelse med serietidningens. Filmen skapar en obalans i sin bild 

Figur 9: Night Owl står i dörröppning [skärmdump] 

(Watchmen 1995). 
Figur 10: Filmens version av Night Owl i dörröppning [skärmdump] (Watchmen 2009.) 
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genom att inte centrera karaktären så som serietidningen gör. I filmen så är karaktären 

placerad till vänster i bild och den negativa ytan på bildens högra sida är bara mörker vilket 

saknar någon betydlig visuell vikt. Man skulle kunna argumentera att karaktärens blick går till 

höger i bild och därmed balanserar ut bilden. Dock så är blickens visuella vikt inte tillräcklig 

för att balansera ut mörkret på den högra sidan av bilden med karaktärens närvaro och ljuset 

på vänstra sidan. Denna obalans och asymmetri genererar i sin tur en instabilitet i bilden som 

förmedlas till publiken. Motsvarande bild i serietidningen skapar inte samma otrygga 

ojämnvikt (Figur: 9). Även om serietidningen använder sig av negativ yta så är den inramade 

bilden i rutan centrerad, vilket därmed undviker den kraftiga asymmetrin genom att all dess 

visuella vikt är placerad mitt i bild.  

Ytterligare ett exempel på frame-within-a-frame är bilden där soldater bär The 

Comedians kista under begravningsscenen (Figur: 11 & 12). Dessa två bilder är intressanta 

för att det inte sker mycket förändring från serietidningen till film och filmens breda 

cinemascope-format inte förändrar bildens komposition. Även om filmen har mer negativ yta 

på grund av sitt bildformat så är bildramen i bilden lika centrerad i filmen som den är i 

serietidningen. Alla de aspekter som är belysta och är bildens fokus är oförändrade. Tack vare 

de svarta kanterna och den centrerade prästen så är det just till graven och prästen publikens 

fokus dras. Filmens kamerarörelse framåt förändrar inte bildutsnittet och därmed inte 

kompositionen. Tvärtom så rör sig kameran i takt med soldaternas rörelse för att behålla 

samma utsnitt genom hela bilden. 

 Frame-within-a-frame-tekniken hjälper filmen i vissa 

aspekter att röra sig bortom bildformatkonventionen. Denna 

teknik är dock inte fulländad och fastän filmen använder sig 

av frame-within-a-frame när möjligheten visar sig så finns 

det en gräns för dess funktionalitet och filmens komposition 

Figur 11: Soldater bär kista [skärmdump] 

(Watchmen 1995). 

Figur 12: Filmens Version av soldater som bär The comedians kista [skärmdump] (Watchmen 

2009). 
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kommer ofta vara bristande så länge ambitionen att efterlikna serietidningens komposition 

dominerar. Med tanke på att film och serietidning arbetar utifrån olika förutsättningar och har 

olika arbetsprocesser så skulle man kunna argumentera att så länge filmskaparna anpassar 

filmens komposition efter serietidningens så kommer deras egna hantverk och filmens 

komposition inte nå upp till det egna mediets högsta potential. 

Den största skillnaden mellan film och serietidning, men också filmens största 

kompositionella brist i dessa bilder är användningen av linjer (Figur: 11 & 12). I 

serietidningen finns det starka vertikala linjer och en mer tydlig flyktpunkt bakom prästen i 

bild (Figur: 11). Dessa vertikala linjer är mer betonade i serietidningen på grund av rutans 

format och serietidningens ruta har i detta fall mycket mer höjd i relation till bredden än vad 

filmen har. Problemet för filmen i denna situation är inte som tidigare överskott av yta i 

bildens bredd utan brist på yta på höjden. Detta leder, i samband med filmens ambition att 

behålla serietidningens kompositionella innehåll, till att filmen inte lyckas reproducera 

serietidningens starka vertikala linjer. Block skriver om hur stående människors lodräta figur 

uppfattas som en vertikal linje (Block 2008, s. 93). På grund av serietidningens möjlighet att 

visa mer av soldaterna som bär kistan och låta prästen ockupera en större yta i bilden lyckas 

filmen använda mer av de vertikala linjerna i som finns i soldaternas och prästens vertikala 

axel (Figur: 11). Själva gravens linjer är också mer definierade, raka och befinner sig mer 

direkt i riktning mot flyktpunkten i serietidningen, vilket i sin tur inte bara skapar mer 

väldefinierade vertikala linjer utan även betonar djupet med hjälp av flyktpunkten (Figur: 11). 

Det finns andra aspekter i kompositionen som är inte bara är påverkade av bildformatet, 

men också av de olika mediernas produktionsförhållanden. Även om båda konstformerna 

använder sig av samma sorts illusioner av djup så ser deras produktionsförhållanden och 

arbetet i praktiken väldigt olika ut. Dessa skillnader i den praktiska processen kan ofta visa sig 

vara ett av de största hindren i adaptionen mellan olika medier. Något som skiljer sig enormt 

mellan serier och film i detta avseende är konstruktionen av luftperspektiv. Det visar sig även 

vara en framträdande skillnad mellan bilderna som diskuterats senast. 

 När den visuella kvaliteten skiljer sig mellan två objekt i samma bild så kommer 

jämförelsen mellan dessa två objekt att ge illusionen av djup, menar Block (2008, s. 35). När 

han diskuterar visuell kvalitet avser han mängden textur och detaljrikedom i bilden och 

bildens objekt och det är just denna mängd textur och detalj som luftperspektivet påverkar 

(Block 2008, ss. 35-36). Genom att minska mängden av den synliga texturen, 

detaljrikedomen, kontrasten och lägga en grå hinna på alla färger kommer en illusion att 

skapas av att objektet är längre bort (Block 2008, s. 36). Dessa förändringar i objektets 
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visuella komponenter kan skapas med hjälp av rök, damm och andra luftburna partiklar 

(Block 2008, s. 36), som kommer att förändra de ovan nämnda aspekterna av ett objekt och 

detta i sin tur kommer skapa illusionen av att objektet är längre bort och därmed skapa 

illusionen av djup.  

När soldaterna bär kistan i filmen Watchmen så kan man observera luftperspektivets 

påverkan på skyskraporna i bakgrunden (Figur: 12). Byggnadernas textur, färg och kontrast är 

försämrad på grund av luftpartiklar och det enda som är tydligt är dess konturer (Figur: 12). 

Skillnaden mellan film och tidning i detta fall är att medan filmen använder luftperspektiv 

först på skyskraporna längst bak i bakgrunden, så implementerar tidningen denna 

djupindikator redan på gravstenarna i bakgrunden vilka befinner sig mycket närmare tittaren 

(Figur: 11). Serietidningen anger inga detaljer på gravstenarna utan återger dem med en 

begränsad kontrast och brist på textur. Det enda synliga är gravstenarnas konturer. I filmen 

har gravstenarna istället en tydlig textur och synliga detaljer.  

Det som man observerar här är att serietidningen applicerar luftperspektiv närmare 

tittaren än vad filmen gör. En möjlig anledning till detta är att i serietidningsformat så har 

konstnärerna möjligheten att rita luftperspektiv där de upplever det önskvärt. Filmmediet är 

traditionellt, före den digitala revolutionen, dock mer begränsat på grund av att filmskaparna 

måste placera dessa och andra luftburna partiklar fysiskt framför kameran. Det finns samtidigt 

en gräns när de artificiellt placerade partiklar i luften kan upplevas onaturliga. Filmskaparna 

måste därför ta hänsyn till vad som är passande i scenen och för platsen. Under denna scen 

använde filmskaparna sig av regn vilket skapade en del luftperspektiv, men endast regnet var 

inte tillräckligt för att matcha den mängd luftperspektiv som förekom i tidningen. Ytterligare 

insats från filmskaparna att skapa mer luftperspektiv skulle kräva att fler partiklar placerades i 

luften, vilket i sin tur högst sannolikt skulle betyda användning av rök eller kraftigare regn. 

Detta hade förändrat kyrkogårdsscenens karaktär mer än det betonat djupet i bilden. Därmed 

hade filmskaparna begränsade möjligheter till användning av luftperspektiv av rent praktiska 

skäl.  

Med tanke på att film och serietidning är olika medier så är det rimligt att konstatera att 

de har olika praktiska förutsättningar i arbetsprocessen. Det är också rimligt att konstatera att 

dessa skillnader i arbetsprocess även innebär skillnad i möjligheter och begränsningar. En av 

dessa begränsningar är ovan diskuterade användningen av luftperspektivet. En annan möjlig 

praktiskt grundad begränsning från filmens sida är filmens behov av att använda stor mängd 

negativ yta. Med tanke på att filmen har ambitionen att behålla så mycket som möjligt av 

serietidningens komposition måste filmen av praktisk nödvändighet använda sig av negativ 
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yta på kanterna, eftersom serietidningen inte har komponerat för filmens breda format. Detta i 

sin tur leder, ironiskt nog till ganska så kraftiga skillnader i komposition; i sin ambition att 

inte förändra kompositionen så anpassar filmen serietidningens komposition till sitt 

bildformat där den största anpassningen och visuella skillnaden blir just användningen av 

negativ yta.  

När Rorschach bryter sig in i militärbasen för att besöka Dr. Manhattan och Laurie 

Jupiter kan man tydligt se kompositionsskillnader och användningen av negativ yta. I bilderna 

där Rorschach rör sig längst korridoren så är det i serietidningen mer betoning på djup (Figur: 

13). En lång rad av lampor hänger i taket och skapar illusion av djup med hjälp av en 

förändring i lampornas storlek. Dessutom finns det en starkt betonad förgrund, mellanplan 

och bakgrund med hjälp av belysningen på dörren i förgrunden, Rorschach längre in och en 

till dörr i bakgrunden. 

Denna djupteknik kallar Brown för ”chiaroscuro” (Brown 2012, s. 44). Tekniken 

använder sig av ljus i förhållande till skugga för att skapa illusionen av djup och fokuspunkter 

för att framhäva objekt. Flyktpunkten bakom Rorchach är mer accentuerad i serietidningen 

mest troligt på grund av lampornas storleksförändring.  Dessa tekniker finns i filmens version 

också men är mindre betonade och är mindre artikulerade. Även om att i detta fall är korridor 

bildens användning av chiaroscuro, storleksförändring och flyktpunkt är mer betonade i 

serietidningen så är användningen av negativ yta i 

serietidningens version minimal i jämförelse med 

filmens.  I denna situation är filmens vida format en 

fördel; mängden negativ yta gör att Rorschach upplevs 

väldigt hjälplös och vilsen vilket speglar händelsen i 

filmen och även hjälper bilden att redogöra för 

karaktärens emotionella situation (Figur: 14).  

Figur 13: Rorschach går längst korridoren 
[skärmdump] (Watchmen 1995). 

Figur 14: Filmens version av Rorschach i korridoren [skärmdump] (Watchmen 

2009). 
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Ytterligare en situation när filmen fyller sitt breda format med viktig information är i 

Night Owls verkstad i bilden där han sitter bredvid sin dräkt efter konflikten mellan han 

Rorchach. Serietidningen väljer att placera betraktarblicken i ögonhöjd vilket i sin tur leder 

till brist på ögonkontakt på grund av att karaktären tittar ner. Serietidningen väljer även att 

visa bara en av Night Owls 

dräkter och konstruerar en 

relativt platt bild med mycket 

lite användning av 

djupindikatorer (Figur: 15).  

Den platta kompositionen 

leder till en intressant likhet 

mellan karaktären och hans 

alter ego Night Owl. Den 

placerar både karaktären och 

Night Owl dräkten på samma 

plan och samma nivå och det 

framhävs av den platta 

kompositionen. Sedan 

använder bilden linjer för att 

implementera ytuppdelning 

tekniken och med hjälp av räckets samt garderobens linje dra en parallell mellan karaktären 

och Night Owl. Detta i sin tur betonar likheter och skillnader mellan de olika objekten på de 

olika sidorna av linjen; tittaren blir intalad att jämföra dessa två objekt (Block 2008, s. 71). 

Dock så skulle man kunna argumentera att serietidningens bild inte är lika framgångsrik i att 

förmedla större emotionella band mellan karaktären och hans situation så som filmen gör, till 

stor del på grund av brist på ögonkontakt men också på grund av kamera placering och 

kamerarörelse (Figur: 15). 

Vinkeln på bilden i filmens version placerar kameran lite under ögonhöjd, vilket leder till 

bättre möjlighet till ögonkontakt mellan publik och karaktär (Figur: 16). Filmens 

kamerarörelse bakåt leder till att karaktären tar mindre plats i bild och ser mindre ut ju längre 

bakåt kameran åker. Denna rörelse pekar på en maktlöshet, ensamhet och förlust av 

självförtroende hos karaktären, enligt Mercado (2011, s. 143).  

 

Figur 15: Night Owl med sin kostym [skärmdump] (Watchmen 1995). 
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På så sätt använder filmen kamerapositionering samt kamerarörelse för att framhäva 

karaktärens känslor. I denna situation använder sig även filmen av negativ yta på ett effektivt 

sätt och på många sätt anpassas kompositionen efter filmens förutsättningar istället för att 

slaviskt följa serietidningens framställning. 

 Filmen använder sitt breda format för att visa mer av världen och fyller vänsterkanten 

av bilden med fler av de dräkter som Night Owl använder senare i filmen (Figur: 16). I 

högerkanten till vänster om räcket är tunneln placerad som ger ett djup och perspektiv till 

bilden (Figur: 16). Användningen av trappräcket som sträcker sig nedåt från hans sidor är 

konstruerad för att skapa mer djup i filmen än vad den gör i serietidningen (Figur: 15 & 16). I 

filmen är början på trappräcket placerat väldigt nära kameran i förgrunden vilket genererar en 

storleksskillnad. Dessutom så rör sig kameran bakåt vilket i sin tur skapar ytterligare en 

djupindikator genom att den delen av räcket som är i förgrunden rör sig snabbare i bilden 

(Figur: 16). Utöver att skapa djup så producerar räcket två linjer som pekar på karaktären och 

därmed driver tittarens fokus mot karaktären och hans dräkter (Figur: 16).  Så i vissa 

situationer kan filmens mer breda format faktiskt vara mer en fördel än en börda. Det ger 

större möjligheter till konstruktiv användning av negativ yta och det kan ge mer yta för att 

inkorporera viktiga objekt från filmens berättelse i bilden samt för visa mer av världen som 

karaktärerna befolkar. Man kan se denna användning av filmens breda format för att visa mer 

av världen på flera ställen i filmen.      

Figur 16: Filmens version av Night Owl med kostymerna [skärmdump] (Watchmen 2009). 
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Filmens version av helbilden i den sekvens när Moloch går in i sin lägenhet (Figur: 18) 

använder sig på samma sätt av sitt breda format för att visa och bygga mer av världen 

omkring, som den tidigare diskuterade bilden på Night Owl och hans kostymer (Figur: 16). 

Det som är en väldigt simpel bild utan särskilt mycket information i serietidningen (Figur: 17) 

har i filmen blivit en av komponenterna för att placera publiken i filmens värld och hjälpt till 

att skildra mer av den värld karaktärerna befolkar (Figur: 18). Den färgglada och ljusa affären 

har även skapat en konkurrens mellan den negativa och positiva ytan i bilden (Figur: 18). 

Genom att karaktären Moloch placeras centralt i bilden på en väldigt mörk yta och färgglada 

neonskyltar placeras till vänster om honom skiftar publikens uppmärksamhet och hoppa 

mellan dessa två objekt av intresse. Den ena innehåller den tillfälligt centrala karaktären, 

medan den andra har stor visuell vikt tack vare dess färger och 

höga kontrast i relation till resten av bilden (Figur: 18). 

Mönstret börjar nu bli tydligt. Den största skillnaden mellan filmen och serietidningen 

är på gott och ont bildformatet. Bildformatet i sin tur påverkar resen av kompositionen. Ibland 

väljer filmskaparna att efterlikna serietidningens komposition ordagrant; ibland fungerar det 

väl och ibland har det en negativ effekt på filmens visuella konstruktion. I vissa fall så 

förändrar filmskaparna därtill kompositionen drastiskt för att anpassa sig efter filmens 

förutsättningar. Den mest konsekventa kompositionsskillnaden i samband med dessa olika 

bildformat har visat sig vara användningen av negativ yta. Ibland används den negativa ytan 

avsiktligt för att tillföra bilden en specifik känsla och hjälpa driva historien framåt. I vissa 

situationer kan det argumenteras vara mer en biprodukt av filmens breda format och önskan 

att bibehålla serietidningens avlånga komposition. Filmens cinemascope-format har i visa fall 

använts väl och skapat välfungerande kompositioner även i samband med adaptionen. Ibland 

har den negativa ytan varit funktionell för att berätta historien. Dock så finns det situationer 

Figur 17: Moloch öppnar dörr 

[skäärmdump] (Watchmen 1995). 

Figur 18: Filmens version av Moloch vid sin port [skärmdump] (Watchmen 2009). 
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då filmen är begränsad av sitt oföränderliga format genom att den negativa ytan ibland visar 

sig vara överflödig och utan funktion. Jag har redan tagit upp några av dessa situationer när 

serietidningens skiftande format har en fördel över filmens statiska. Dock så har ännu inte ett 

av de mest prominenta av de exempel där serietidningen har ett övertag på grund av sitt 

format diskuterats, nämligen porträttbilder. 

Närbilder och porträtt 

Serietidningens skiftande bildformat ger möjligheten att skapa väldigt specifika bildutsnitt i 

form av närbilder, vilket inte minst används för ansikts- eller porträttbilder. Serietidningen 

Watchmen har en tendens att skapa dessa porträttbilder för att ge ett stort fokus på själva 

karaktärerna och deras emotionella status. 

Enligt Murray Smith (1994, s. 85) kan 

publiken bli bättre medveten om en 

karaktärs emotionella status genom att se 

hens ansiktsuttryck eller kroppshållning. 

Dessa porträttbilder har en begränsad 

gestaltning av karaktärens hållning men 

lägger extra fokus på ansiktsuttrycken. 

Dessutom så kan man med hjälp av det vertikalt avlånga bildformatet centrera karaktären utan 

att en större mängd av negativ yta genereras eller att andra objekt tillåts konkurrera om 

publikens uppmärksamhet. Filmen har såklart ingen möjlighet till sådant bildutsnitt på grund 

av det breda formatet, utan att frame-in-a-frame överanvänds. 

När filmen försöker efterlikna serietidningens porträttbilder brukar filmskaparna zooma 

in ännu tätare på karaktärens ansikte för att kompensera för det breda formatet och försöka 

behålla serietidningens fokus på ansiktet. Bilden skärs till exempel vid ansiktets panna eller 

haka i hopp för att fylla ut hela bilden med karaktärens ansikte, 

eliminera andra objekt i bilden, minska den negativa ytan och 

Figur 19, 20 & 21: Exempel på serietidningens porträttbilder [skärmdump] 

(Watchmen 1995). 

Figur 22: Night Owl öppnar dörren 

[skärmdump] (Watchmen 1995). 
Figur 23: Filmens version av när Night Owl öppnar dörren [skärmdump] (Watchmen 2009). 
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samtidigt behålla serietidningens innehållskomposition. Detta är väldigt tydligt i en scen där 

Night Owl upptäcker att Rorschach har brutit sig in i hans hem (Figur: 22 & 23). I bilden där 

han sakta öppnar dörren kan man observera kompositionsskillnaderna mellan serietidning och 

film. Tack vore serietidningens avlånga format får hela ansiktet plats i bild och det finns 

tillräckligt med utrymme mellan ansiktet och ramens slut både högst upp och längst ner i bild 

(Figur: 22). I filmen så beskärs bildutsnittet, olikt serietidningen, strax ovan ögonbrynen 

(Figur: 23). Om hela pannan skulle visas som sker i serietidningen så skulle kameran behöva 

placeras längre bak vilket i sin tur skulle även skulle skapa mer yta på kanterna och ansiktet 

skulle ta mindre plats i bild. För att försöka behålla serietidningens betoning på ansiktet så gör 

filmskaparna en kompromiss i kompositionen och ändrar bildutsnittet (Figur: 23).  

Den harmoniska kompositionen i serietidningens porträttbilder blir tydlig när man 

applicerar tredjedelsregeln (Figur: 24). I serietidningen är Rorschachs ögon placerade på eller 

nära de övre fokuspunkterna som skapas av tredjedelsregeln. Tack vare denna placering så 

söker sig publiken till Rorschachs ögon. De syns dock inte eftersom karaktären bär en mask 

och detta specifika fokus förstärker i sin tur mystiken kring 

karaktären, då detta är första gången i serietidningen publiken 

får se Rorschach framifrån och får sitt första intryck av 

karaktären. Bilden är komponerad med god balans, framförallt 

genom symmetri.  

En symmetrisk bild kommer alltid i viss mån att vara 

harmonisk, stabil och lugnande, medan en osymmetrisk kan 

ha en motsatt effekt och upplevas mer störande, spännande 

samt skapa kontrast i bilden (Marshall & Meachem 2010, s. 

62).  Den symmetriska kompositionen innebär samtidigt alltid 

en jämn balans, medan en jämnt balanserad bild med jämn 

visuell vikt inte behöver vara symmetrisk (Marshall & 

Meachem 2010, s. 62). Det är också viktigt att förstå att i en 

symmetrisk bild så är det sällan en helt identisk spegling av båda sidorna. Dock behöver det 

vara en jämn fördelning av den visuella vikten (Marshall & Meachem 2010, s. 62). Rorschach 

är i detta fall centrerad i bilden och bildens vänstra sida är relativt lik den högra. De största 

skillnaderna mellan bildhalvorna är att handen med smileyknappen är på kamerans högra sida 

medan Rorschach är svagt lutad åt den vänstra sidan av bilden. Dessa skillnader kompenserar 

varandra och skapar en symmetrisk balans. Dessutom är Rorschachs blick också nära helt 

Figur 24: Rorschach introduktionsbild 

[skärmdump] (Watchmen 1995). 
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centrerad i bilden med en svag rörelse från de översta fokuspunkterna enligt tredjedelsregeln 

till de nedersta vilket även det jämnar ut den visuella vikten i bilden.  

Denna symmetriska och balanserade komposition skapar som sagt en stabil och 

harmonisk bild (Marshall & Meachem 2010, s. 62), vilket i sin tur påverkar publikens 

uppfattning av karaktären. Rorschach tar upp majoriteten av bilden i serietidningen vilket 

pekar på att han är en viktig karaktär. Grodperspektivet och den harmoniska kompositionen 

leder till att han uppfattas som stor, stark, lugn, orubblig och i kontroll, som ett komplement 

till mystiken. 

Motsvarande bild i filmen är på många sätt annorlunda och saknar många av 

serietidningens visuella komponenter i kompositionen (Figur: 25). Rorschach är betydligt 

mindre i relation till bildrutan i filmens version och fyller inte upp bilden som han gör i 

serietidningen. Därtill så har inte bilden samma harmoni som serietidningen har. Rorschach är 

placerad svagt till höger i bild och tredjedelsregelns fokuspunkter saknar objekt av intresse. 

Man skulle kunna argumentera att hans ögon placerade intill en av fokuspunkterna, medan 

månen och smileyknappen ligger i närheten av två andra för att balansera. Dock så saknar 

dessa objekt samma fokus som tidningen har på grund av deras placering enligt 

tredjedelsregeln. 

Det är i sammanhanget viktigt att notera hur månen är placerad bakom Rorschach i 

serietidningen vilket leder uppmärksamheten till Rorschach. Månen har tung visuell vikt tack 

vare dess ljusstyrka i en annars väldigt mörk bild, så genom att placera den bakom Rorschach 

leder serietidningen fokuset till karaktären (Figur: 24). I filmen är månen istället placerad 

bredvid Rorschach vilket skapar en konkurrens om uppmärksamhet mellan månen och 

karaktären istället för att förstärka Rorschachs betydelse.  

Serietidningens skiftande bildformat ger i dessa aspekter en fördel och möjlighet att 

komponera mer direkt efter tredjedelsregeln och konstruera mer symmetriska och balanserade 

Figur 25: Filmens version av Rorschachs introduktionsbild [skärmdump] (Watchmen 2009). 
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bilder. Att kunna byta bildformat utifrån vad som är målet att fånga på bild visar sig vara en 

serietidningens dygder men inte den enda. Även användningen av subjektiv POV är på många 

sätt ett viktigt redskap för att engagera publiken.  

Vid flera tillfällen i serietidningen används subjektiv POV och även ofta i samband med 

dessa porträttbilder. Detta är dock något som filmskaparna inte implementerar i filmen. En 

sådan POV porträttbild förekommer i serietidningen när Rorschach konfronterar Moloch i 

hans lägenhet (Figur: 26). I denna bild är komposition vald av serieförfattarna för att skapa en 

tydlig POV, genom att läsaren ser Rorschachs händer greppa Moloch krage, med händerna 

placerade på var sida av blickfånget. Den imaginära betraktarens blick befinner sig i höjd med 

den position där Rorschachs ögon skulle vara placerade. Dock så går inte Molochs blick rätt 

mot läsaren utan snett till vänster om dem.  

 

Bilden är samma sorts porträttbild som diskuterats ovan fast i detta fall är det även 

väldigt tydligt en bild som strävar efter att förmedla Rorschachs POV. Valet att göra denna 

bild till en POV kan vara ett försök att skapa en sympati för Moloch-karaktären och sätta 

publiken i Rorschachs skor med de omoraliska handlingar som han utför i jakten på rättvisa. 

I filmens version av bilden är detta inte filmat som utifrån ett POV-perspektiv. Det är 

inte ens en porträttbild som bara visar Moloch, utan en bild på båda karaktärerna. I samband 

med POV finns det en risk att bryta den fjärde väggen och göra publiken medveten om att de 

tittar på en film (Brown 2012, s. 35) och det är möjligt att filmskaparna ville undvika denna 

på många sätt skärande och kraftfulla effekt för att inte bryta filmens illusion. En subjektiv 

POV är dock ett effektivt medel för att placera publiken i karaktärens skor och i händelsens 

centrum (Brown 2012, s. 33-35). Som en följd av denna kompromiss med filmkonventionerna 

blir därmed serietidningens POV mer framgångsrik i sin visuella komposition vad gäller 

 

Figur 26: Moloch upptryckt mot vägg 

[skärmdump] (Watchmen 1995). 
Figur 27: Filmens version av Moloch upptryckt mot vägg [skärmdump] (Watchmen 2009). 



28 
 

syftet att väcka sympati för Moloch som karaktär och inlevelse i hans situation samtidigt som 

Rorschachs moraliska dilemman är mer förståeliga när publiken befinner sig i dennes skor.  

Det finns en ytterligare aspekt i serietidningens POV som inte är framträdande i filmen 

och som främjar sympatin hos publiken, nämligen ögonkontakten. 

I serietidningens bild där Moloch är upptryckt mot väggen (Figur: 

26) är det en tydligare ögonkontakt mellan publik och karaktär än 

i filmens bild av samma situation (Figur: 27). Genom att publiken 

ser karaktärens ögon skapas ett emotionellt band till Moloch och 

publiken blir bättre medveten om hans emotionella status. 

 Detta är som sagt inte bundet till POV. Ett bra exempel där 

ögonkontakt är väldigt relevant i en bild som inte är en POV är 

när Hooded Justice stoppar The Comedian från att våldta 

karaktären Silk Spectre. I samband med slagsmålet har 

serietidningen en liknande porträttbild som när Moloch var 

upptryck mot väggen som diskuterades tidigare. I och med situationen karaktärerna befinner 

sig i kan man argumentera att denna bild är till för att visa chocken och avskyn som Hooded 

Justice upplever gentemot The Comedian (Figur: 28). Vidare är det möjligt för publiken att 

genom ögonkontakten i serietidningens bild (Figur: 28) anknyta mer till karaktärens känslor 

jämfört med filmens bild (Figur: 29) där ögonen är knappt synliga. Serietidningens version är 

därmed här mer effektiv i att projicera denna avsky och chock visuellt just tack vare 

ögonkontakten. Detta återknyter tillbaka till serietidningens möjlighet till att justera 

bildformatet och skapa dessa täta porträttbilder där ansikten oftast är centrerade utan negativ 

yta. Detta i sin tur skapar fokus på ansiktet och främst på tydligt synliga ögon.  

Figur 28: Hooded Justice närbild 

[skärmdump] (Watchmen 1995). 

Figur 29: Filmens versin av närbilden på Hooded Justice [skärmdump] (Watchmen 2009). 
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Som tidigare nämnts skapar detta en mer tydlig förståelse hos publiken för karaktärens och 

scenens emotionella situation. 

Filmens svårighet att återskapa och använda sig av serietidningens porträttbilder kan 

alltså bero på filmens breda format och otympligheten att komponera för sådana bildutsnitt i 

det breda formatet. Detta kan anses vara en brist för filmen på grund av att dessa porträttbilder 

har visat sig vara effektiva med att skapa fokus på ögonen just genom användning av 

porträttbildens naturliga bildformat, centrering av ansikten och positionering av ögon enligt 

tredjedelsregeln. 

 

Slutdiskussion 
 

Adaptionen har varit lyckad i många aspekter; den visuella likheten har varit uppskattad av 

många och efter många repriseringar av både filmen och serietidningen kan man konstatera att 

likheterna är svåra att missa. Filmskaparnas ambition har inte varit fruktlös. Samtidigt är det 

tydligt att denna ambition ofta har en negativ påverkan på filmens egna bildkompositioner. De 

två medierna har olika konventioner och arbetsprocesser och därmed har de olika 

förutsättningar. Serietidningen anpassar rutornas format efter kompositionens och historiens 

behov: Om berättelsen är i behov av en närbild på ansikte, eller porträttbilder, då kommer 

serietidningens bildformat att anpassas efter det. Om historien är i behov av en helbild då 

kommer formatet rättas även efter det. Serietidningens skiftande format öppnar därmed för 

den fantastiska konventionen att anpassa formatet efter behov.  

Här sker en krock mellan medierna. Film är nämligen enligt konventioner bunden till ett 

utvalt format under hela filmens längd. I samband med filmmakarnas ambition att vara 

visuellt trogen serietidningen medför det kompromisser från filmens sida. På grund av 

formatskillnaderna är det inte alltid möjligt att efterlikna serietidningens komposition och 

samtidigt skapa den optimala kompositionen för filmen inom ramen för filmkonventionerna. 

När filmskaparna försöker efterlikna komposition som är anpassad efter ett annat format än 

det som filmen använder sig av, så fylls det som är kvar av bilden med negativ yta. Detta 

leder till att mängden negativ yta i filmens komposition är bunden till serietidningens format 

på grund av filmskaparnas ambition. Här uppstår problem. För i sin tur kan det betyda att 

filmskaparna inte tar beslutet om mängden och användningen av negativ yta efter vad filmens 

komposition är i behov av. Istället ter den negativa ytan i filmen sig som en bieffekt av 

filmadaptionen från ett medium som har ett annat bildformat än filmen själv.  
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Närbilder och serietidningens porträttbilder brukar vara en sådan situation då den 

negativa ytan är en biprodukt. I närbilden på Night Owl är det tydligt att den negativa ytan på 

kanterna inte riktigt har någon funktion (Figur: 23). Serietidningens öppningssekvens vilket 

även är början på analysen har inte heller en direkt funktion i användningen av den negativa 

ytan (Figur: 2 & 3). Även om det kan vara en intressant sekvens med en funktionell rörelse 

uppåt och andra kompositionella kvalitéer så fyller inte den negativa ytan en direkt funktion. 

Det är såklart inte möjligt att veta den exakta anledningen till varför användningen av negativ 

yta ser ut som den gör i denna sekvens och i hela filmen; denna uppsats ger bara en möjlig 

förklaring till en möjlig anledning som är bunden till några av uppsatsens huvudämnen, 

adaption och bildformat. 

 Ibland visar sig den negativa ytan vara effektfull, oklart om det är på grund av 

medveten komposition eller slump. Bildexemplen där Night Owl står i dörröppningen (Figur: 

10) och när soldaterna bär The Comedians kista är exempel där användningen av negativ yta 

är funktionell, men inte så mycket tack vare filmens egna komposition utan mer av 

serietidningens frame-within-a-frame komposition som går bra att anpassa till ett bredare 

format. Den negativa ytans funktionalitet i dessa bilder beror också på att de har en del 

välanvänd negativ yta även i serietidningens version; och därmed fungerar även i filmens 

version. Det är till och med så att jag skulle vilja argumenterar att i bilden med Night Owl så 

reflekterar den negativa ytan i filmens version karaktärens situation bättre än vad 

serietidningen gör, men detta görs såklart möjligt inledningsvis enbart tack vare 

serietidningens tidigare nämnda frame-within-a-frame-komposition.  

Vidare finns det exempel då filmen anpassar sig efter den negativa ytan och använder 

den medvetet och funktionellt i kompositionen. I exemplet när Rorschach går längs korridoren 

i militärbasen är användningen av negativ yta i filmen väldigt olik serietidningen men även 

ändamålsmässig (Figur: 14). Den negativa ytan ger intrycket av att karaktärens ensamhet, 

osäkerhet och maktlöshet inför mötet med Dr. Manhattan. 

Bilden när Moloch går in i sin lägenhet fyller också en funktion (Figur: 18). Som 

diskuterats i analysen så sker en konkurrens mellan negativ och positiv yta och det i sin tur 

reflekterar scenens emotionella situation. Denna användning av negativ yta är inte närvarande 

i serietidningen och är högst troligt väldigt medvetet applicerad i filmen.  Det är ett exempel 

då filmen använder sig av denna biprodukt i form av negativ yta på ett funktionellt och 

ändamålsmässigt sätt.  

Användningen av negativ yta har också varit starkt bundet till förändring av bildformat 

och utgör den största skillnaden mellan serietidningsversionen och filmen. Den ger också 
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upphov till de mest märkbara kompromisserna i adaptionen samt den största förändringen i 

komposition mellan de olika medieversionerna. Det är inte alltid kompromiss i den negativa 

benämningen; ibland har förändringen i negativ yta gjorts med ett konkret syfte och 

förbättring i komposition.  

Serietidningens skiftande format har även visat sig vara fördelaktigt för komposition 

enligt tredjedelsregeln. Detta kan såklart inte appliceras på alla bilder genom hela adaptionen, 

men det är en återkommande observation som är tydligt visualiserad i Rorschachs 

introduktionsbild (Figur: 24 & 25). Detta exempel påvisar hur positionering av fokuspunkter 

enligt tredjedelsregeln är betydligt mer välplacerade i serietidningen. Exemplet Watchmen 

antyder att det är betydligt enklare att komponera mer direkt i enlighet med tredjedelsregeln 

när mediet har ett flexibelt bildformat; speciellt när det gäller porträttbilder.  

Rorschach introduktionsbild är även ett av exemplen där symmetri och balans 

diskuteras mer utförligt. Även i detta fall är det enklare att komponera en symmetrisk eller 

osymmetrisk bild om man har kontroll över bildformatet och kan förändra det efter önskan 

och samtidigt behålla en estetisk komposition. Med detta sagt så anser jag inte att filmens 

statiska format nödvändigtvis ger upphov till svårigheter att komponera en balanserad bild 

med jämn fördelning av visuell vikt. Filmens breda format ger en stor mängd yta att placera 

och fördela den visuella vikten på bredden för att skapa en balanserad komposition. Filmens 

format är samtidigt relativt begränsad på höjden men det bör inte förändra eller leda till större 

begränsningar av placering av visuell vikt.  

Som tidigare nämnts så kan filmen Watchmen dock ha lite svårigheter med symmetri. I 

samband med ambitionen att uppnå visuell likhet med serietidningen så försöker filmen att 

efterlikna så mycket av kompositionen som möjligt. Detta omfattar även symmetrin i 

serietidningens rutor. På grund av skillnaderna i format så tvingas filmen brottas med 

problemet att efterlikna en symmetrisk komposition från serietidningen utan att det innebär att 

mycket negativ yta skapas som en bieffekt.    

Även användning av kompositionselement så som djup och linje kan skilja sig från film 

till serietidning, men jag skulle dock vilja argumentera att detta inte beror på skillnaden i 

bildformatkonvention. Serietidningen och filmversionen uppvisar både likheter och skillnader 

i användning av djup och linje. De olika skillnaderna och likheterna uppträder dock sporadiskt 

och det saknas tydligt upprepat mönster. Jag kan inte heller hitta något samband mellan 

användningen av dessa tekniker och de olika bildformaten i denna adaption. Här kan därmed 

inte bedömas hur förändring i bildformat mellan medierna har förändrat användningen av 

djup och linjer. Jag vill hellre mena att skillnaden i tillämpningen av linje och djup kan 
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tillskrivas de praktiska skillnaderna i arbetsprocessen mellan medierna och de olika 

möjligheterna samt begränsningar som det medför, mer än vad det har påverkats av 

filmskaparnas medvetna applicering. 

Det första man tänker på när man tänker på visuella förändringar mellan en serietidning 

och film är dock rörelse. Kamerarörelse kan anses vara den mest självklara förändringen 

mellan dessa medier, med tanke på att serietidningar är byggda av stillbilder. Detta stämmer 

på ett sätt och filmen använder sig av kamerarörelse väldigt flitigt när serietidningen i sin tur 

inte har den möjligheten. Jag skulle dock vilja argumentera att i de flesta fallen så gör inte 

denna kamerarörelse mycket för att förändra den faktiska kompositionen. Med det menas inte 

att kamerarörelserna är onödiga och inte medför något. Tvärtom så är användningen av 

kamerarörelser i filmen väldigt effektfulla och stilistiska. Det är dock själva rörelsen av 

kameran som skapar denna effekt och inte förändringen i komposition. Detta är dock inte sant 

i alla situationer. I bilden i Night Owls verkstad är kamerarörelsen i sig väldigt effektfull, men 

också kompositionsförändringen är märkbar. Om man däremot tittar på filmen i sin helhet så 

upplever jag det att det är själva rörelsen som genererar den emotionella responsen som 

filmskaparna är ute efter och inte den oundvikliga kompositionsförändringen den medför. Det 

är en av filmkonstens dygder. 

 Det är rimligt att anta att så länge ett visuellt medium kan justera bildformatet efter 

önskan och effekt så kommer det vara gynnsamt för kompositionen i de flesta aspekter. Det är 

en av dygderna hos serietidningskonsten. Vartenda visuellt medium som inleder en adaption 

av en serietidning kommer påverkas av detta och kommer i vissa fall behöva kompromissa. 

Om man lyssnar på Ludwig Logan (2015) så har filmen Watchmen inte riktigt lyckats 

som en adaption och inte heller som en film. Han tycker att berättelsen borde ha anpassats 

mer efter filmens förutsättningar och blivit återberättad på filmens villkor (Logan 2015, ss. 

99-100). ”Snyders´s Watchmen is never truly his own. It´s Snyders´s visuall retelling of 

Moore and Gibbons´s Watchmen, which leads to a mash up of styles and impulses that never 

truly gels” (Logan 2015, s, 99). Hur stora kompromisserna blir är upp till filmskaparna och 

deras ambitioner. Filmskapare bör fråga sig hur de ställer sig till dessa kompromisser och om 

det medium som de jobbar med ska diktera den estetiska kompositionen eller om de ska 

respektera det ursprungliga materialets visuella konstruktion. De kan också välja att lyssna på 

Watchmen-karaktären Rorschachs åsikter kring anpassning: ”Never compromise, not even in 

the face of armageddon” (Watchmen 1995). 
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