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Abstract: 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur filmfotografen Roger Deakins komponerar och 

ljussätter bilder för att skapa djup och trovärdighet i ett tvådimensionellt medium. Teori kring 

förmedlande av djup, form, textur samt separation används i en analys av utvalda bilder från 

filmen Blade Runner 2049 (2017). Teorin kopplas samman med begrepp inom 

bildkomposition och ljussättning för att skapa en förståelse kring hur Deakins åstadkommit 

resultaten. I analysen etableras en användning av materia i luften (dimma, rök, regn), 

kameraplacering gentemot huvudljus, ett välkomnande av skuggor samt ett förhållningssätt 

till kompositionella regler. 
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1. Inledning 

Den engelska filmfotografen Roger Deakins har ett väletablerat namn inom filmbranschen. 

Deakins har arbetat med regissörer som till exempel Joel och Ethan Coen och haft rollen som 

filmfotograf på filmer som Nyckeln till frihet, No Country for Old Men och Skyfall.1 Deakins 

har blivit nominerad för en Oscar i kategorin bästa foto 14 gånger. Det var dock inte förrän 

den fjortonde gången han vann priset med filmen Blade Runner 2049 (2017).2 I uppsatsen ska 

Roger Deakins arbete kring bildkomposition och ljussättning i filmen Blade Runner 2049 

undersökas.3 

 

Roger Deakins filmfotografi tilltalar mig personligen då jag anser att han komponerar och 

ljussätter bilder på ett mycket elegant sätt. Deakins lyckas placera åskådaren i miljön och i 

fiktionens värld. Bilderna kan vid en första syn verka enkla då de ofta har en balans och vilar 

elegant. Dock kan en person som ägnat sig åt filmfoto eller filmskapande förstå att konsten att 

skapa bilder som framstår som eleganta och enkla är allt annat än simpelt. Jag upplever att 

Roger Deakins filmfoto skapar ett djup som drar in åskådaren och ger en känsla av att befinna 

sig i filmens värld. Intresset för denna undersökning ligger därför i Deakins förmåga att skapa 

en tredimensionell värld och förmedla trovärdighet genom ljussättning och bildkomposition. 

Detta kan appliceras på Deakins arbete överlag men inom uppsatsens ramar har en 

avgränsning till filmen Blade Runner 2049 gjorts. Anledningen till att just denna film valdes 

är dels det faktum att det var med Blade Runner 2049 Deakins vann sin första Oscar men 

framförallt att filmen tydligt representerar de kvaliteter som beskrivs ovan. 

 

1.1. Bakgrund 

”I don’t think I’ve got a style” – Roger Deakins.4 

Roger Deakins talar om i en intervju med Arri att han inte anser sig ha en specifik stil. Han 

menar att varje projekt är unikt och att han därmed utvecklar en unik stil som passar 

respektive projekt. Deakins säger att varje gång han ger sig in på en ny filminspelning känns 

 
1 Nyckeln till frihet, dir. Frank Darabont, USA, Castle Rock Enertainment, 1994. No Country for Old Men, dir. Joel Coen 
& Ethan Coen, USA, Paramount Pictures, 2007. Skyfall, dir. Sam Mendes, Sony Pictures, 2012. 
2 Donelly, ‘Oscar Winners 2018: See the full list’, Oscars, 2018 
3 Blade Runner 2049, dir. Denis Villeneuve, USA, Warner Bros., 2017. 
4 ArriChannel, The Filmmaker's View: Roger Deakins – Personal connection through cinematography [Video], 2017. 
02:33 
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det som att han aldrig gjort det förut, det är en lärande process. Stilen och tonen i en specifik 

film är ett resultat av arbetet för just den filmen.5 

 

När Deakins blir tillfrågad av Maine International Film Festival hur han skulle beskriva 

filmfotografi (cinematography) förklarar han att ett vanligt svar på den frågan skulle vara att 

berätta en historia genom bilder. Men han tror inte svaret på frågan är så enkelt. Han anser att 

det inte nödvändigtvis handlar om hur bilden ser ut utan istället var den placerar publiken.6 

Vilket jag personligen tolkar som både fysiskt i världen och emotionellt i berättelsen som 

utspelar sig.  

 

I en intervju med tidskriften The Hollywood Reporter beskriver Deakins sin tankeprocess 

bakom ljussättningen av en scen i Blade Runner 2049. I scenen kraschlandar ett skepp i grunt 

vatten där karaktären Deckard (Harrison Ford) sitter tillfångatagen av Luv (Sylvia Hoeks). 

Efter kraschen anländer huvudkaraktären K (Ryan Gosling) och slåss mot Luv i hopp om att 

befria Deckard.7 Deakins beskriver hur han tänkte för sig själv, hur ljussätter man en sådan 

scen? Följt av, det gör man inte. Han menar att det är mycket mer intressant att låta skeppet 

vara omgivet av mörker. Det räcker att fartyget lyser upp den närmaste omgivningen. Det 

faktum att vågor dyker upp ur mörkret menar Deakins bidrar till spänningen i scenen. 

Inspelningen av scenen gjordes i en stor vattentank som var uppvärmd för skådespelarnas 

skull. Då scenen spelades in under sen höst i Budapest uppstod ånga när temperaturen började 

sjunka på kvällen. Deakins förklarar hur han valde att skjuta upp starten på 

inspelningsdagarna i väntan på ångan. 8 

 

Då undersökningen inte specifikt fokuserar på innehållet i filmen eller dess handling kan det 

ändå vara relevant att etablera en grundläggande förståelse om handlingen för att undvika 

förvirring. Filmen Blade Runner 2049 utspelar sig i året 2049 där människan har skapat 

replikanter, konstgjorda människor som utför arbeten människan själv inte vill göra. 

Huvudkaraktären K, en replikant, arbetar åt polisen som en Blade Runner vars uppgift är att 

hitta och eliminera äldre modeller av replikanter. När information om en replikant som fötts 

naturligt för nästan 30 år sedan kommer fram får K i uppdrag att hitta denne för att begrava 

 
5 ArriChannel, The Filmmaker's View: Roger Deakins – Personal connection through cinematography [Video], 2017. 
6 Maine International Film Festival, Roger Deakins – On Cinematography [Video], 2018. 
7 Blade Runner 2049, dir. Denis Villeneuve, USA, Warner Bros., 2017. Tid: 02:20:00 – 02:27:50 
8 Giardina, Carolyn, ‘EMBRACING THE DARKNESS: For a climactic action sequence in Blade Runner 2049, ace 
cinematographer Roger Deakins, a 14-time Oscar nominee, cut back on the light to create a 'frightening reality’, 
Hollywood Reporter 
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hemligheten.9 Filmen är en uppföljare till filmen Blade Runner (1982) vilket innebär att Blade 

Runner 2049 troligtvis påverkats av föregångaren i sitt visuella bildspråk.10 Det är dock inte 

denna undersöknings syfte att göra en jämförelse av dessa två filmer. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Roger Deakins är en väletablerad filmfotograf med stora mängder priser och nomineringar i 

prestigefyllda filmfestivaler och galor. Syftet med denna uppsats är att få en större förståelse 

kring hur Deakins komponerar och ljussätter för att förmedla djup och skapa en trovärdighet i 

bilden. Hur lyckas Roger Deakins skapa en tredimensionell värld som får åskådaren att dras in 

i bilden? Syftet är också att lyfta fram de kvaliteter och val som leder till ett Oscarsbelönat 

filmfoto för att kunna applicera ett liknande tänk i framtida produktioner.  För att åstadkomma 

detta är frågeställningarna följande: 

 

- Hur komponerar Roger Deakins bilder för att förmedla djup och balans i filmen Blade 

Runner 2049? 

 

- Hur använder Roger Deakins ljussättning för att förmedla form, textur och djup i 

Blade Runner 2049? 

 

De två frågeställningarna är mycket lika då ljussättning och bildkomposition är två väldigt 

sammankopplade aspekter av filmfoto. Gränsen mellan de två frågorna kan därför stundvis 

verka oklar och de två frågorna kan istället ses lite som följdfrågor av varandra. Vidare 

avgränsningar av undersökningen beskrivs under rubriken Metod och material, underrubrik 

Avgränsningar. 

  

 
9 Blade Runner 2049, dir. Denis Villeneuve, USA, Warner Bros., 2017. 
10 Blade Runner, dir. Ridley Scott, USA, Warner Bros., 1982 
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2. Teori 

För att kunna förstå valen Roger Deakins gör i sin komposition och ljussättning behöver först 

en förståelse kring teori och vissa begrepp etableras. Dessa begrepp kommer att återkomma 

och användas i metod och analys. 

 

Bildutsnittet i en film är mer än enbart en bild, det är ett sätt att kommunicera information till 

publiken. Filmskaparen kan potentiellt vilja att åskådaren ser denna information i en viss 

ordning eller fokuserar på något specifikt i bilden. Ett sätt att åstadkomma detta är genom 

visuell komposition. Genom visuell komposition kan filmskaparen organisera bilden på ett 

sätt som leder åskådarens blick till specifika element som driver berättelsen framåt.11 En 

anledning till att komposition är en viktig del av filmskapande är på grund av att en bild alltid 

innehåller visuella komponenter. De försvinner inte om de ignoreras, färg kan elimineras 

genom att fotografera svartvitt men komponenter som till exempel yta eller form finns alltid 

där, oavsett om filmskaparen medvetet arbetat med dem eller inte.12 

 

2.1. Djup 

Bruce Block skriver i The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital 

media att världen vi lever i är tredimensionell men de medium vi använder för att uppleva 

film endast använder sig av två dimensioner, höjd och bredd men saknar djup. Trots detta kan 

en publik uppleva djup i en bild de ser på bioduken. Detta är på grund av djupindikatorer eller 

depth cues som Block kallar dem.13 Den viktigaste djupindikatorn enligt Block är perspektiv. 

Han menar att det är mycket viktigt att förstå hur människor uppfattar perspektiv i 

verkligheten för att kunna skapa djup i ett tvådimensionellt medium.14 Block beskriver även 

ett flertal djupindikatorer baserade på rörelse som inte är relevanta för denna specifika 

uppsats, dock kan det vara viktigt att förstå att rörelse kan vara ett effektivt sätt att förmedla 

djup.15 Två djupindikatorer Block beskriver som är av extra stort intresse för denna 

undersökning är textur och form.16 Dessa beskrivs närmare under sina respektive rubriker 

nedan. Även färg kan användas som djupindikator menar Block. Färger kan delas in i 

klasserna varma och kalla, de varma färgerna är röd, orange och gul medan de kalla är blå och 

 
11 Brown, Cinematography: theory and practice: imagemaking for cinematographers and directors, 2012, s.38 
12 Block, The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media, 2008, s.4 
13 Block, The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media, 2008, s.14-15 
14 Block, The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media, 2008, s.15 
15 Block, The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media, 2008, s.28-34 
16 Block, The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media, 2008, s.34-37 
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grön. Varma färger ger illusionen av att befinna sig närmare än de kalla. Anledningen till 

detta är enligt Block inte helt klar men kan bero på människans fysiologiska och psykologiska 

respons till olika våglängder av ljus. Oavsett anledningen till fenomenet ger det en möjlighet 

för en filmfotograf att använda sig av färg för att förmedla djup.17 

 

Även Suler och Zakia använder sig av begreppet depth cues i sin förklaring av perceptionen 

av djup.18 Tre djupindikatorer de nämner som har relevans för denna undersökning är 

interposition, aerial perspective och skuggor. De engelska begreppen interposition och aerial 

perspective används för att behålla kopplingen till Suler och Zakia samt undvika problem vid 

en eventuell översättning. Interposition syftar på föremål som överlappar. Föremål som delvis 

döljs av att annat uppfattas som längre bort i ett tredimensionellt djup. Ariel perspective är en 

djupindikator som förklarar hur objekt som befinner sig längre bort blir mindre synliga på 

grund av till exempel dis eller rök. Skuggor, vilket är speciellt relevant för ljussättning, syftar 

på att objekt som lämnar en skugga uppfattas mer tredimensionella än objekt utan skuggor.19 

 

Brown skriver i Motion Picture and Video Lightng att en stor del av en filmfotografs jobb är 

att få ett tvådimensionellt medium att se så tredimensionellt ut som möjligt. Han menar att 

ljussättning är en av de viktigaste verktygen en filmfotograf har till hands för att åstadkomma 

detta.20 En platt ljussättning, dvs en ljussättning som lyser upp subjektet jämnt utan att skapa 

skuggor är en filmfotografs fiende. Platt ljussättning uppstår då ljuskällan lyser från en vinkel 

nära kameran. Bristen på skuggor leder till att subjektet saknar de tredimensionella 

kvaliteterna av form och djup.21 

 

2.2. Textur 

Bruce Block skriver om texturens roll för att förmedla djup.22 Han beskriver hur alla objekt 

har någon form av textur och detalj. Till exempel kan en simpel platt vägg ha en väldigt slät 

textur med lite detalj medan en stickad tröja har en väldigt distinkt textur med mycket detalj. 

Förmågan att urskilja ett objekts textur agerar som en djupindikator, objekt med en mycket 

tydlig textur befinner sig ofta närmare än ett objekt där texturen inte går att urskilja.23 

 
17 Block, The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media, 2008, s.39-40 
18 Suler & Zakia, Perception and Imaging, 2018. s.113-117. 
19 Suler & Zakia, Perception and Imaging, 2018. s.117. 
20 Brown, Motion picture and video lighting, 2008, s.38 
21 Brown, Motion picture and video lighting, 2008, s.45 
22 Block, The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media, 2008, s.34-35 
23 Block, The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media, 2008, s.34-35 
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Likt Browns beskrivning av sambandet mellan platt ljussättning och brist på djup menar han 

även att det finns ett liknande samband med textur. Människor uppfattar och ser textur som en 

följd av de skuggor den skapar. Då en platt ljussättning inte skapar skuggor ger den inte heller 

möjligheten att urskilja texturer.24 

 

2.3. Form 

Form är viktigt för att en åskådare ska uppleva en bild som trovärdig menar Brown.25 

Människor förlitar sig till stor del på ljus och skuggor för att urskilja form och djup. Genom 

att ljussätta från sidan eller bakifrån skapas skuggor, som följd av detta kan en större 

förståelse kring subjektets form urskiljas. Även i detta fall är en platt ljussättning något som 

en filmfotograf bör undvika om denne vill förmedla form genom bilden.26 

 

2.4. Separation 

Separation syftar till att skilja subjektet från den resterande scenen och miljön. Detta är en 

viktig del för att lyckas skapa en illusion av tre dimensioner. Brown menar att ett vanligt och 

effektivt sätt att åstadkomma detta på är genom användning av bakljus. Effekten kan även 

uppnås genom att skilja subjekt och bakgrund ifrån varandra genom att göra den ena ljusare 

än den andra.27 

 

2.5. Begrepp 

Följande begrepp kommer att ligga till grund för kommande analys och användas som verktyg 

i denna. Begreppen är väletablerade och vanligt förekommande inom det filmfotografiska 

språket och används av flera teoretiker. De är alltså inte direkt kopplade till de författare som 

refereras. 

 

 
24 Brown, Motion picture and video lighting, 2008, s.38-39 
25 Brown, Motion picture and video lighting, 2008, s.38 
26 Brown, Motion picture and video lighting, 2008, s.38 
27 Brown, Motion picture and video lighting, 2008, s.38 
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2.5.1. Bildkomposition 

Rule of Thirds 

Rule of Thirds är ett vanligt och 

grundläggande begrepp inom 

bildkomposition. Begreppet 

innebär att bilden delas med 

hjälp av fyra linjer med lika stort 

avstånd från varandra, två 

vertikala och två horisontella. Linjerna delar upp bilden i tredjedelar. Genom att placera 

subjekt där linjerna möts kan en balans mellan subjektet och omgivningen åstadkommas.28 

 

Negativ yta 

Negativ yta kan definieras som ett område av en bild som åskådaren uppfattar som yta 

framför, bakom, kring eller mellan subjekt.29 Detta kan gestaltas genom att till exempel en 

karaktär placerad i vänsterkant av bilden blickar ut till höger i en tom yta. 

 

Linjer 

En av anledningarna till att fokusera på bildkomposition i filmskapande är möjligheten att 

leda åskådarens blick till specifika element i bilden. Då människor har en tendens att följa 

linjer med blicken kan användning av dessa vara ett mycket effektivt sätt att rikta åskådarens 

uppmärksamhet till ett subjekt.30 Block förklarar i sin beskrivning av perspektiv hur linjer 

används för att urskilja just perspektiv. Han använder sig av ett tågspår som exempel för att 

förtydliga. De två rälsarna i tågspåret bildar två linjer som i en tvådimensionell bild framstår 

att möta varandra eller konvergera. Då det fysiska avståndet mellan rälsarna aldrig ändras 

indikerar detta att tågspåret sträcker sig bortåt i ett tredimensionellt djup.31 Punkten där linjer 

möts (implicerad eller synlig) kommer framöver kallas konvergenspunkt.  

 

 
28 Suler & Zakia, Perception and Imaging, 2018. s.118 
29 Suler & Zakia, Perception and Imaging, 2018. s.15 
30 Suler & Zakia, Perception and Imaging, 2018. s.124 
31 Block, The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media, 2008, s.17 

Figur 1 Uppdelning enligt Rule of Thirds 
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2.5.2. Ljussättning 

Exponering 

Exponering kan ses som en teknisk funktion av filmfotografi, en kombination av 

kamerainställningar (bländare, slutartid, gain/ISO) och mängden ljus för att ge bilden en 

korrekt exponering. Dock är exponering även ett viktigt berättarverktyg då filmfotografen kan 

välja att ge bilden en specifik ton genom att till exempel exponera lägre eller mörkare.32 

 

Key Light 

Key light eller huvudljus är det dominanta eller huvudsakliga ljuset som lyser på ett subjekt. 

Om det enbart finns ett ljus som ljussätter subjektet är detta per definition huvudljuset. 

Generellt kan huvudljus ses som ett ljus som lyser framifrån (ofta från en vinkel) och skapar 

skuggor på subjektet.33 

 

Fill Light 

Fill light eller lättningsljus kan till skillnad från key inte existera ensamt. Fill fungerar som ett 

komplement till en befintlig key som ett sätt att kontrollera skuggors intensitet. Fill light är 

ofta placerade motsatt sida från key.34 

 

Back Light 

Back light eller bakljus på svenska är ett ljus som befinner sig bakom subjektet. Brown 

skriver att bakljus är ett stilistiskt val och att purister inom ljussättning sällan använder sig av 

det om det inte förekommer naturligt.35 

 

High Key/Low Key 

High key alternativt low key kan även refereras till som fill ratio. Likt namnet antyder handlar 

det om förhållandet mellan fill light och key light. Scener som uppfattas som ljusa och 

använder sig av mycket fill light klassas generellt som high key. Scener som istället uppfattas 

som mörka med mycket skuggor använder sig av lite eller ingen fill och klassas då istället 

som low key.36  

 
32 Brown, Motion picture and video lighting, 2008. s.39 
33 Brown, Motion picture and video lighting, 2008. s.44-45 
34 Brown, Motion picture and video lighting, 2008. s.45 
35 Brown, Motion picture and video lighting, 2008, s.45 
36 Brown, Motion picture and video lighting, 2008. s.53 
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3. Metod och material 

 

3.1. Metod 

Begreppen som beskrivits ovan ligger till grund för analysen av de olika scenerna och 

bilderna de består av. Bilderna kommer att brytas ner med hjälp av dessa begrepp. Hur 

förhåller sig bilderna gentemot till exempel Rule of Thirds? Var är huvudljuset placerat i 

förhållande till subjekt och kamera? Dessa är exempel på frågor som ska besvaras i analysen. 

Begreppen ska användas för att koppla ihop det analyserade materialet med teorin kring till 

exempel djup och form.  

 

Metoden är byggd på teori och begrepp från följande litteratur: 

 

Block, Bruce A, The visual story: creating the visual structure of film, TV and digital media, 

2nd ed., Focal Press/Elsevier, Amsterdam, 2008 

 

Brown, Blain, Cinematography: theory and practice: imagemaking for cinematographers and 

directors, 2nd ed., Focal Press, Waltham, MA, 2012 

 

Brown, Blain, Motion picture and video lighting, 2nd ed., New ed., Elsevier/Focal Press, 

Amsterdam, 2008 

 

Suler, John & Zakia, Richard D., Perception and imaging: photography as a way of seeing, 5. 

utg., Routledge, New York, 2018 

 

Metod från boken Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual 

Materials av Gillian Rose övervägdes. Kapitel fyra, ’The Good Eye’: Looking at pictures 

using compositional interpretation beskriver metoder för att analysera bilder utifrån 

kompositionella komponenter. Dock valdes denna inte som aktuell metod för denna 

undersökning då en skräddarsydd metod utifrån begrepp och teori från Block, Brown samt 

Suler och Zakia ansågs mer lämplig för undersökningens syfte. 

 

Då syftet är att få en större förståelse för Roger Deakins tankesätt kring bildkomposition och 

ljussättning kan det även vara intressant att kombinera tankarna han presenterar i intervjuer 
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(under Bakgrund) med de resultaten som ges i analysen. Genom reflektion kring detta under 

rubriken Diskussion kan potentiellt större förståelse uppnås. Deakins nämnde till exempel i en 

intervju (under Bakgrund) att han anser att filmfoto handlar om vart filmfotografen placerar 

publiken, hur kan detta kopplas till upptäckterna i analysen? 

 

3.2. Avgränsningar 

Rörelse, både i form av kamerarörelser och rörelse av subjekt kommer inte att analyseras i 

denna undersökning. Anledningen till detta är för att kunna isolera bildkomposition och 

ljussättning i analysen då det är dessa komponenter som är av intresse i denna uppsats. 

Bilderna kommer därav analyseras som stillbilder för att på så sätt kunna fokusera på 

bildkomposition och ljussättning utan att påverkas av eventuella kamerarörelser. 

 

3.3. Material 

För att få svar på syftet till undersökningen kommer en djupanalys av Roger Deakins arbete i 

Blade Runner 2049 vara aktuell. Detta kommer kräva avgränsning till ett fåtal scener och 

vidare bestämt bilder. Scenerna som valts ut är följande: 

 

Scen 1: Utspelar sig ca. 00:20:20 – 00:23:28 

Huvudkaraktären K och hans flickvän Joi, ett hologram tillverkat av företaget Wallace 

Corporation är ute på taket till byggnaden där de bor. K har nyligen köpt en Emanator till Joi 

vilket möjliggör henne att röra sig på fler ställen än enbart hemma hos K. De utforskar detta 

tillsammans för första gången ute i regnet.37 

 

Scen 2: Utspelar sig ca. 02:20:00 – 02:28:00 

I scenen kraschlandar ett skepp i vattnet (grunt) där karaktären Deckard sitter tillfångatagen 

av Luv som jobbar för Wallace Corporation. Efter kraschen anländer huvudkaraktären K för 

att slåss mot Luv i hopp om att befria Deckard.38 

 

Scen 3: Utspelar sig ca. 02:28:00 – 02:32:00 

Utspelar sig i filmens slut och är den sista scenen där huvudkaraktären K närvarar. K och 

Deckard anländer till byggnaden där Deckards dotter befinner sig. Innan Deckard beger sig in 

 
37 Blade Runner 2049, dir. Denis Villeneuve, USA, Warner Bros., 2017. Tid: 00:20:20 – 00:23:28 
38 Blade Runner 2049, dir. Denis Villeneuve, USA, Warner Bros., 2017. Tid: 02:20:00 – 02:27:50 
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i byggnaden får han en trähäst av K som tillhörde hans dotter när hon var yngre. När K är 

ensam kvar lägger han sig ner i trappan och tar vad som framstår vara sina sista andetag (dock 

blir detta aldrig bekräftat).39 

 

Scenerna har valts ut då de alla innehar den inbjudande tredimensionella kvaliteten som 

beskrevs i inledningen men samtidigt skiljer sig åt genom sin placering i berättelsens kurva 

samt förmedlade ton. Den tredje och sista scenen valdes ut då den visuellt skiljer sig från 

övriga scener i filmen och förmedlar en lugnare känsla. En övergripande syn över scenerna 

kommer först att göras för att sedan kunna välja ut specifika bilder som analyseras extra 

noggrant. Dessa bilder kommer agera som representanter för hela scenen. 

 

 

  

 
39 Blade Runner 2049, dir. Denis Villeneuve, USA, Warner Bros., 2017. Tid: 02:28:00 – 02:32:00 
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4. Analys 

 

4.1. Scen 1: K och Joi i regnet 

 

Figur 2 Etableringsbild, Joi och K ute på taket (Blade Runner 2049, 2017) 

I etableringsbilden (Figur 2) går det tydligt att urskilja scenens allmänna känsla och 

ljussättning. Scenen går tydligt in under begreppet low key, dvs att den har en mörkare ton där 

Deakins låter stora delar av scenen falla i mörker. Majoriteten av scenen består av skuggor 

vilket innebär att användningen av lättningsljus varit relativt låg. Det finns tre distinkta 

ljuskällor som syns i bilden, lampan till vänster i bild, strålkastarljuset bakom K och Joi samt 

ljuset från staden utanför till höger i bild. Ingen av dessa tre ljus belyser subjekten framifrån 

(sett från denna kameravinkel). Subjektens konturer är i princip allt som går att utläsa om dem 

från denna vinkel.  

 

Dimman som syns i bilden fungerar enligt djupindikatorn Aerial perspective. Då dimman i 

detta fall går att utskilja framför subjekten och andra objekt i scenen kan en uppfattning av 

djup fastställas. Om dimma befinner sig mellan åskådarens perspektiv och subjekten måste ett 

tredimensionellt djup vara befintligt. I de delar av bilden där dimman är synlig befinner den 

sig framför en ljuskälla. Det är alltså en form av bakljus som gör dimman synlig och låter 

djupindikatorn Aerial perspective verka effektivt. 

 

Subjekten, dvs K och Joi är komponerade centralt i bilden (Figur 2). Det finns ett flertal 

tydliga linjer i bilden som leder åskådarens blick in mot bildens centrum och skapar en känsla 
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av djup. Bildens högra sida består 

till största del av en ställning som 

skapar linjer vars konvergenspunkt 

befinner sig bakom subjekten. 

Detta balanseras även med linjer 

som löper från vänster till höger i 

bild. Oavsett var i bilden åskådaren 

placerar sin blick finns det linjer i närheten som indikerar djup och leder blicken till bildens 

center där subjekten befinner sig. 

 

 

Figur 4 Närbild Joi, K och Joi på taket (Blade Runner 2049, 2017) 

I denna bild (Figur 4) kan mer information om hur subjekten är ljussatta utläsas. Huvudljuset 

som lyser upp Jois ansikte kommer från en vinkel och är placerat på den sida av Jois ansikte 

som är vänt bort från kameran. Detta leder till att skuggorna som skapas faller på sidan av 

ansiktet vänt mot kameran. Effekten av detta är en tydligare uppfattning av form och djup när 

det kommer till Jois ansikte, vilket skapar mer av en tredimensionell känsla. Ljuskällan som 

syns till vänster bakom Joi bidrar till att skapa separation mellan Joi och bakgrunden. Ljuset 

agerar som ett bakljus vilket skapar en tydlig kontur av Jois hår där enskilda hårstrån går att 

urskilja. Då bakljuset lyser upp delar av bakgrunden skapar den även en kontrastskillnad med 

delen av Jois hår som är i mörk skugga. 

 

Bakljusets förmåga att framhäva dimman i scenen är i denna bild (Figur 4) extra tydlig. 

Dimman synliggörs då ljuset lyser bakifrån och sprids i dimman vilket skapar en känsla av 

rum och utrymme, vilket i sin tur indikerar djup. Denna del av bilden samt ytan mellan Joi 

Figur 3 Etableringsbild med utmålade linjer (Blade Runner 2049, 2017) 
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och K går in under definitionen för negativ yta. Deakins har lyckats skapa en avskalad bild 

där den negativa ytan förmedlar djup utan att vara distraherande eller dra uppmärksamhet från 

subjektet.  

 

Joi är komponerad så att hennes 

ansikte och kropp placeras längs (och 

lite innanför) den vänstra vertikala 

linjen enligt rule of thirds. Hennes 

ögon är komponerade enligt den övre 

horisontella linjen. Detta skapar en 

balans mellan Joi och omgivningen 

samt ger utrymme för den blicklinje som skapas mellan henne och K till höger i bild. 

 

 

Figur 6 Närbild Jois hand (Blade Runner 2049, 2017) 

I närbilden på Jois hand (Figur 6) går det tydligt att urskilja form och textur. Det huvudsakliga 

ljuset som belyser handen kommer snett bakifrån handen (sett från kamerans position). Detta 

resulterar i att skuggorna som bildas framgår tydligt från kamerans perspektiv. Utrymmet 

mellan fingrar, veck i handflatan samt den nedre delen av handen faller i skugga. Den 

gradvisa övergången mellan skuggor och belysta delar av handen resulterar i att åskådaren 

kan få en förståelse för en tredimensionell form. Vecken, även de ytterst små skapar mycket 

Figur 5 Närbild Joi med Rule of Thirds (Blade Runner 2049, 2017) 
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små skuggor. Dessa bidrar till att förmedla 

hudens textur. Det går att urskilja att huden inte 

är helt slät då de små skuggorna inte kan framstå 

utan någon form av ojämnheter i dess textur. 

 

För att sammanfatta scenen som helhet kan det 

konstateras att Deakins tydligt ljussatt scenen 

low key och inte är rädd för att låta stora delar falla helt i skugga. Han använder linjer för att 

förmedla djup och dirigera åskådarens blick till subjekten i etableringsbilden och förlitar sig 

sedan mindre på dessa i de närmre bilderna. Subjekten är ljussatta med huvudljus som 

befinner sig på den bortre sidan sett från kamerans perspektiv vilket resulterar i skuggor som 

förmedlar form och textur. Deakins har även använt sig av dimma som agerar enligt 

djupindikatorn Aerial perspective och ger den negativa ytan en känsla av djup. 

 

4.2. Scen 2: Fightscen mellan K och Luv 

 

Figur 8 K inför fighten med Luv (Blade Runner 2049, 2017) 

I bilden ovan (Figur 8) går det att urskilja scenens allmänna ton och ljussättning. Scenen är i 

linje med begreppet low key med låg exponering och vilar till största del i skugga. 

Användningen av lättningsljus är väldigt begränsad eller potentiellt helt frånvarande. 

Ljuskällorna som syns i bild är det främre skeppets inre belysning samt dess fram- och 

baklyktor där den sistnämnde har en varmare röd/orange ton. Detta skapar en färgkontrast 

mellan den vänstra kallare sidan och den högra med något varmare toner. Då varma färger 

upplevs befinna sig närmare än kallare toner kan denna färgkontrast tillföra till uppfattningen 

av skeppet i ett tredimensionellt rum. Skeppet är placerat aningen vinklat i förhållande till 

Figur 7 Förstorning av Figur 6 (Blade Runner 2049, 2017) 
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kameran där den bakre delen av skeppet befinner sig något närmare kameran. De varma och 

kalla tonerna är matchade till respektive ände vilket bidrar till att förstärka uppfattningen av 

djup i bilden. 

 

K är exponerad helt i siluett som följd av att allt ljus belyser honom från motsatt sida 

kameran. Från kamerans perspektiv är K helt ljussatt av bakljus, dock framifrån sett från K’s 

perspektiv. Detta resulterar i att det inte går att urskilja någon tredimensionell form kring K 

utan endast den tvådimensionella kontur som är hans siluett. Dock står K något vinklad i 

förhållande till kameran vilket en åskådare kan urskilja via mindre indikatorer så som att till 

exempel axlarna befinner sig på aningen olika plan som följd av att de befinner sig på olika 

avstånd från kameran. Detta är en följd av att människor är vana vid att urskilja 

människokroppar då de ses dagligen och formen är mycket bekant. Ljussättningen är dock 

inte ansvarig för att förmedla en tredimensionell form av K i just denna bild då allt som syns 

av honom är en stor skugga. Kontrasten som uppstår mellan K och den ljussatta delen av 

bilden bidrar dock till att förmedla djup och även separation. En tydlig skillnad mellan 

förgrund och bakgrund uppstår där de två delarna möts. Då den sida av K som syns i bild är 

helt i skugga framgår det att han befinner sig närmare kameran än ljuskällorna. Om platserna 

skulle varit ombytta hade istället K’s rygg varit helt upplyst. 

 

Användningen av dimma i scenen bidrar till att förmedla djup och skapar en känsla av ett 

tredimensionellt rum och utrymme. Scenen är omringad av ett tydligt lager av dimma och 

regn som ger den negativa ytan en form av textur och densitet. Detta uppstår som en följd av 

det bakljus som belyser scenen och det faktum att ljuset syns genom dimman som agerar 

enligt djupindikatorn Aerial perspective. 

 

K är placerad relativt centralt i bilden och är inte komponerad enligt Rule of Thirds. Ks högra 

sida i kombination med dörren till höger skapar en kilform i den centrala upplysta negativa 

ytan. Kilformen skapar linjer som konvergerar och leder åskådarens blick ner till Ks hand som 

håller i en pistol. Detta är ett tydligt exempel av att dirigera åskådarens blick till viktig 

information i scenen. Utöver K finns det två andra objekt i bilden, de två skeppen. K och hans 

skepp är komponerade så att de delvis täcker det bakre skeppet. Detta förmedlar djup enligt 

djupindikatorn Interposistion som beskrivits ovan under rubriken Teori, underrubrik Djup. 

Genom att komponera bilden så att skeppets dörr samt Ks huvud och axlar delvis täcker det 

bakre skeppet förstår åskådaren att dessa befinner sig på olika plan i ett tredimensionellt djup. 



 

17 
 

 

 

Figur 9 K i fightscenen med Luv (Blade Runner 2049, 2017) 

I figur 9 visas en närbild på K under slagsmålet mot Luv som syns i nedre vänstra hörnet samt 

hennes arm som attackerar K med en kniv. I bilden går det att urskilja att det huvudljus som 

belyser subjekten befinner sig till vänster, bortom K och Luvs blicklinje. Skuggorna som 

faller på Ks ansikte hamnar på sidan vänd mot kameran. Skuggorna hjälper till att skapa en 

förståelse av en tredimensionell form då ljuset når vissa sidor av ansiktet men inte andra. Den 

konturlinje och kontrastskillnad som uppstår då ljuset träffar sidan av Ks ansikte samt händer 

skapar en separation mellan subjekt och bakgrund. Denna separation gör dels att åskådaren 

enklare kan urskilja K i mörkret men förmedlar även djup genom att skilja på subjektet i 

mellangrund och bakgrund. 

 

Till vänster i bild (Figur 9) kan regn tydligt urskiljas då det träffas av det starka huvudljuset 

som belyser från vänsterkant av bilden. Trots att det sannolikt regnar även på höger sida av K 

går regnet inte att urskilja i bild på grund av bristen på ljus som tydliggör regnet. Likt 

beskrivningen kring dimman i föregående bild ger regnet den negativa ytan en känsla av 

textur och densitet. Åskådaren vet från egen erfarenhet att regn faller i ett utrymme eller rum 

vilket leder till att regnet i bild ger en känsla av just dessa två ting. 

 

K är komponerad på så sätt att hans 

kropp och ansikte är placerade strax 

innanför (mot mitten) den högra 

linjen i ett Rule of Thirds-rutnät 

med ögonen längs den övre linjen, Figur 10 K i fightscenen med Luv med Rule of Thirds-rutnät (Blade Runner 2049, 
2017) 
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strax till vänster om mötespunkten (Se Figur 10). Det framstår som att Deakins haft Rule of 

Thirds i åtanke när bilden komponerades men valt att placera Ryan Goslings karaktär en 

aning mer centralt, troligtvis för att skapa balans mellan den blicklinje som uppstår mellan 

karaktärerna och den negativa yta som befinner sig bakom K. 

 

4.3. Scen 3: K leder Deckard till sin dotter 

 

Figur 11 Etableringsbild utanför Stelline Laboratories (Blade Runner 2049, 2017) 

I etableringsbilden ovan (Figur 11) kan en annan ton jämfört med de två tidigare analyserade 

scenerna och även filmen som helhet observeras. Scenen är inte ljussatt lika kraftigt enligt low 

key, dock har Deakins inte sträckt sig hela vägen till high key utan befinner sig någonstans i 

mitten på skalan. Ljuset som belyser scenen är en stor och mjuk ljuskälla som följd av den 

molniga dagen den utspelar sig i. Detta kan utläsas då de skuggor som uppstår har mjuka 

övergångar och saknar tydliga hårda linjer. Då K och Deckards ryggar samt den sida av 

skeppet som är närmast kameran alla faller i skugga kan det konstateras att ljuskällan befinner 

sig bortom dessa (sett från kamerans perspektiv).  

 

Då det snöar i scenen kan snöflingor urskiljas i luften. Dessa framgår extra tydligt framför de 

mörkare partierna av bilden då kontrasten till de vita snöflingorna i luften där blir större. Snön 

har en funktion likt dimma och dis som beskrivits i tidigare scener och agerar enligt 

djupindikatorn Aerial perspective. Snöflingorna förmedlar djup då de går att urskilja framför 

andra objekt. Om de befinner sig framför ett annat objekt måste ett tredimensionellt djup 

existera.  
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Kompositionellt finns det många 

tydliga linjer som indikerar 

perspektiv och förmedlar djup i 

bilden genom att leda åskådarens 

blick in i världens 

tredimensionella djup (se Figur 

12). Dessa uppstår som följd av 

att Deakins valt att fotografera 

byggnaden från en vinkel istället 

för rakt framifrån. Om 

byggnaden hade filmats rakt 

framifrån skulle istället linjerna 

från byggnaden löpa parallellt 

och inte se ut att mötas vid en 

konvergenspunkt. Detta hade resulterat i en betydligt plattare bild jämfört med den som 

Deakins skapat ovan (Figur 8). Linjerna som löper från vänster till höger möts av linjen från 

höger vid den högra linjen i ett rule of thirds rutnät (Figur 13). Det är även vid denna linje 

Deckard är placerad, där denna korsas med den nedre linjen. 

 

 

Figur 14 K i trappan i profil (Blade Runner 2049, 2017) 

I figur 14 ges en tydligare bild av K och de ljus som lyser på honom. Den mjuka och stora 

ljuskällan som beskrevs ovan framgår om något ännu tydligare i denna bild. Detta eftersom K 

och resterande delar av bilden är väldigt jämnt belysta där de få mörkare partierna (till 

Figur 12 Etableringsbild med utmålade linjer (Blade Runner 2049, 2017) 

Figur 13 Etableringsbild med Rule of Thirds (Blade Runner 2049, 2017) 
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exempel under K’s ben) har väldigt mjuka övergångar från ljus till skugga. Snön som faller 

framgår även här lite tydligare då kameran befinner sig närmare subjektet. Det går tydligt att 

urskilja snö till vänster, höger samt framför K vilket även antyder att det faller snö bakom K. 

Det ger en förståelse av flera lager, i form av snö, K, följt av mer snö. 

 

K är komponerad efter den högra 

linjen i ett Rule of Thirds-rutnät där 

huvudet hamnar strax ovanför 

punkten där den högra och den övre 

linjen möts. Detta är en stor faktor i 

den balans som finns i bilden och 

ger utrymme för den negativa yta 

som skapas framför K (ytan till 

vänster i bild). Trappan skapar ett 

flertal linjer som återigen indikerar 

djup och perspektiv likt byggnaden 

i föregående bild. Linjerna bidrar 

även till att dirigera åskådarens 

blick till K som är komponerad 

bland dessa linjer.  

 

 

Figur 17 Närbild K i trappan (Blade Runner 2049, 2017) 

I denna bild (Figur 17) visas K från en annan vinkel jämfört med föregående (Figur 14) där 

han visades i profil. I figur 17 ges en möjlighet att urskilja Ks högra ansiktshalva (vänster i 

Figur 15 K i trappan i profil med Rule of Thirds (Blade Runner 2049, 2017) 

Figur 16 K i trappan i profil med utmålade linjer (Blade Runner 2049, 2017) 
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bild). Huvudljuset som belyser Ryan Goslings karaktär träffar honom från denna sida vilket 

går att utläsa då det finns en kontrastskillnad mellan vänster och höger ansiktshalva. 

Kontrastskillnaden är betydligt svagare jämfört med tidigare scener som hade en tydlig low 

key-karaktär. Scenen utspelar sig dagtid i en omgivning fylld av vit snö som reflekterar ljus 

och agerar lättningsljus. Enbart från dessa egenskaper har scenen naturligt ett lågt 

kontrastförhållande mellan huvud- och lättningsljus. Det är mycket möjligt att Deakins därav 

introducerat negativ fill light, dvs något mörkt som absorberar ljus från lättningssidan i 

kombination med ett huvudljus för att kontrollera detta kontrastförhållande. Ljuskällan är 

även väldigt mjuk vilket resulterar att det är svårt att peka ut exakt var övergången mellan key 

och fill visar sig. Trots detta går det dock att konstatera att Deakins även här valt att 

fotografera från fill-sidan, dvs den sida där skuggorna faller.  

 

För att undvika upprepning konstateras endast kort att snöflingorna i luften i denna bild (Figur 

17) framgår extra tydligt samt att trappan i bakgrunden återigen bildar linjer som förmedlar 

perspektiv och djup. 

 

K är komponerad nära den högra 

linjen i ett Rule of Thirds-rutnät men 

dock inte helt i linje med denna. Hans 

ansikte är placerat mer mot mitten av 

bilden vilket resulterar i mindre 

negativ yta framför K jämfört med 

föregående bild (Figur 14). Detta kan 

förklaras av det faktum att K visas mer framifrån istället för i profil. Hans blick sträcker sig 

därför inte bortåt i samma utsträckning och kräver inte lika mycket yta att färdas i.  

 

För att sammanfatta scenen kan användningen av tydliga bakljus som observerats i tidigare 

scener inte urskiljas i denna scen. Tonen är betydligt mindre low key jämfört med tidigare 

scener och filmen i allmänhet. Scenen är belyst väldigt jämnt av ett stort och mjukt huvudljus. 

Användning av snö som faller i luften fungerar enligt djupindikatorn Aerial perspective och 

skapar därav en känsla av djup. Deakins utnyttjar de linjer som byggnaden och trappan skapar 

för att förmedla perspektiv och djup samt komponerar på ett sådant sätt att linjerna dirigerar 

åskådarens blick.  

  

Figur 15 Närbild K i trappan med Rule of Thirds (Blade Runner 2049, 2017) 
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5. Diskussion 

Under Diskussion kommer de fynd som upptäckts i analysen att diskuteras vidare för att 

kunna komma fram till slutsatser som ska besvara syftet och frågeställningarna till uppsatsen. 

Frågorna handlar om hur Roger Deakins komponerar bilder för att förmedla djup och balans i 

Blade Runner 2049 samt hur han använder ljussättning för att förmedla form, textur och djup i 

samma film. De upptäckter som genomsyrar scenerna och filmen som helhet och ska 

diskuteras vidare är följande. Deakins användning av materia i luften (dimma, regn, snö, etc), 

välkomnandet av skuggor, användning av kompositionella linjer samt Deakins 

förhållningssätt till Rule of Thirds. Dessa utvecklas vidare under respektive underrubrik. 

 

5.1. Materia i luften 

Något som genomsyrade alla scener som analyserades och gick att urskilja i alla bilderna var 

Deakins användning av någon form av materia i luften. I vissa fall var det dimma, i andra var 

det regn, det fanns dock alltid något i luften. Likt beskrivet i analysen vid ett flertal tillfällen 

agerar dimma som djupindikatorn Aerial perspective. Objekt kan urskiljas genom dimman 

vilket får en följd av att dimman befinner sig framför objektet. Även fallande snö har i 

analysen kopplats till Aerial perspective trots att objekt inte kan urskiljas genom en enskild 

snöflinga likt dimma. Ett argument skulle kunna göras för att snö skulle benämnas enligt 

djupindikatorn Interposition då de enskilda snöflingorna istället delvis täcker objekt, i denna 

uppsats har dock fallande snö observerats som helhet och inte enskilda snöflingor. Följden av 

detta blir då att objekt kan urskiljas genom det lager av snö som befinner sig i luften mellan 

kameran och objektet. 

 

Dimma eller regn synliggörs för kameran genom ljussättningen. Deakins frekventa 

användning av bakljus är den huvudsakliga anledningen till att regn och dimma fungerar som 

effektiva djupindikatorer. I fallet för dimma är användningen av just praktiska bakljus, dvs. 

bakljus som syns i bild, extra hjälpsam då dimman framgår ännu tydligare då den agerar som 

ett lager av diffusion mellan kameran och ljuskällan. De praktiska bakljusen bidrar även till 

att förmedla separation mellan för- och bakgrund. 

 

Då materia i luften i form av till exempel regn är en del av innehållet i bilden som även 

påverkar berättelsen som utspelar sig kan det ifrågasättas om det är filmfotografen eller 

regissören som tar dessa beslut. Gränsen mellan en filmfotograf och en regissörs 
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ansvarsområden är inte helt klart definierad och varierar från fall till fall med mycket överlapp 

och gemensamma beslut. Genom fynden i analysen samt Deakins egna ord där han berättar 

hur han valde att skjuta upp starten på inspelningsdagen i väntan på ånga går det att konstatera 

att Deakins med högsta sannolikhet haft mycket att säga till om i denna fråga. 

 

5.2. Välkomnande av skuggor 

Deakins är inte rädd för att låta objekt eller stora delar av bilden falla i djupa skuggor. 

Tvärtom, det framstår som att han välkomnar dem med öppna armar. Skuggorna är vad som 

hjälper åskådaren att uppfatta en tredimensionell form av objekt och subjekt i det 

tvådimensionella mediet. Att undvika en platt ljussättning som Brown vid flertalet tillfällen 

påpekade (under Teori) är något som Deakins uppenbarligen bemästrar.40 En platt ljussättning 

uppstår som nämnt tidigare då huvudljuset och kameran är placerade från samma vinkel 

gentemot subjektet. Detta eftersom subjektet då lyses upp jämnt utan synliga skuggor från 

kamerans perspektiv. I princip alla bilder som analyserades visade ett huvudljus som belyste 

subjektet från den sida som var vänd bort från kameran. Detta resulterar i att skuggorna faller 

på sidan vänd mot kameran vilket i sin tur hjälper till att förmedla subjektets tredimensionella 

form. Ett exempel där detta framgår tydligt är närbilden på Joi i första scenen som 

analyserades (Figur 4). Kameran befinner sig på ena sidan av den blicklinje som uppstår 

mellan K och Joi medan huvudljuset som belyser Jois ansikte befinner sig på den andra. 

Genom att placera kamera och huvudljus på varsin sida av en blicklinje kommer per 

automatik skuggor falla på ansiktshalvan vänd mot kameran. Det är dock viktigt att påpeka att 

denna uppsats enbart tittat på en film. Större mängder skuggor kan potentiellt kopplas till en 

mörkare, mer dramatisk ton i filmen och det är därav möjligt att en film med en lättare och 

ljusare ton inte hade följt detta mönster i samma utsträckning. Inom denna film kan dock en 

tydlig skillnad i ton mellan de två första analyserade scenerna och den tredje urskiljas. I detta 

fall var det dock inte huvudljusets placering gentemot kameran som ändrats utan istället 

förhållandet mellan huvudljus och lättningsljus, dvs hur djupa skuggorna är. För att 

sammanfatta ljussätter Deakins på ett sätt som skapar mycket skuggor och föredrar att 

fotografera från den sida de faller på. 

 

 
40 Brown, Motion picture and video lighting, 2008, s.45 
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5.3. Kompositionella linjer 

Som en generell regel kan det påstås att Deakins framförallt använder sig av synliga 

kompositionella linjer i etableringsbilder eller andra vidare bilder. Anledningen till 

användningen av ordet synliga innan kompositionella linjer är för att skilja dessa från till 

exempel blicklinjer. Med synliga kompositionella linjer menas de linjer som skapas av till 

exempel en byggnad eller trappa. Dessa fotograferas ofta från en vinkel för att på så sätt få 

linjer som löper i djupled och förmedlar perspektiv samt djup. I den första analyserade scenen 

används synliga kompositionella linjer i etableringsbilden för att förmedla just detta. I 

närbilderna som följer är användningen av dessa linjer begränsad och bakgrunden är ofta för 

oskarp för att potentiella linjer skulle verka effektivt. I dessa bilder används dock 

kompositionella linjer i form av blicklinjer vilket beskrivs ytterligare under nästa underrubrik, 

Förhållning till Rule of Thirds. 

 

5.4. Förhållning till Rule of Thirds 

När bilderna analyserades utifrån Rule of Thirds kunde kopplingar till ”regeln” eller tekniken 

göras men det var långt ifrån alltid subjekten förhöll sig helt till rutnätets linjer. I höjdled var 

ofta ögon placerade efter den övre horisontella linjen men i sidled skiljde sig bilderna åt. Ofta 

var subjekten komponerat en aning mer centralt. Ovan i analysen nämndes vid ett flertal 

tillfällen att en balans skapas mellan blicklinjer och den negativa yta som befinner sig bakom 

subjektet. Blicklinjerna skiljer sig åt beroende på från vilken vinkel subjektet fotograferas, till 

exempel framifrån kontra profil. Generellt kan det konstateras att ju närmare kameran en 

karaktärs blickriktning är desto mer centralt komponeras denna. Rule of Thirds kan ses lite 

som ett riktmärke men i slutändan framgår det att blickriktningar och blicklinjer är större 

prioriteringar hos Deakins. Om detta är ett aktivt beslut eller mer av en artistisk känsla är svårt 

att konstatera. Den kände fotografen Ansel Adams sa en gång ”The so-called rules of 

photographic composition are, in my opinion, invalid, irrelevant and immaterial.” 

 

5.5. Koppling till Deakins egna ord 

Följande avsnitt kommer att fokusera på att koppla samman Deakins egna ord, som tagits upp 

under Bakgrund, med fynden i analysen. 
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Deakins beskrev i en intervju med The Hollywood Reporter sin tankeprocess kring 

ljussättningen för den andra scenen i analysen.41 Han beskrev hur han tänkte för sig själv, hur 

ljussätter man en sådan scen? Följt av, det gör man inte. Han menade att det var mer intressant 

att låta saker och ting falla i skugga runt skeppet som är scenens källa av ljus. Detta kan 

kopplas till analysen där skeppets lyktor agerade starka bakljus i en annars mörk scen vilket 

gav bilderna djup och form. 

 

Deakins förklarade även i samma intervju hur han valde att skjuta upp starten på 

inspelningsdagarna i väntan på att ånga från vattnet skulle uppstå.42 Ett av de större fynden i 

analysen var just användningen av dimma, dis, regn, etcetera vilket tydligt kan ses genom 

denna handling. Deakins ansåg att ångan från vattnet tillförde så mycket till det visuella att 

det var värt att skjuta på hela inspelningsdagen som involverar en stor mängd människor. Det 

är därmed uppenbart att användningen av materia i luften i form av till exempel dimma är ett 

aktivt val från Deakins sida, som via analysen visade sig vara en av faktorerna till den 

inbjudande tredimensionella egenskap Deakins bilder besitter. 

 

Deakins talade om hur den specifika stilen och tonen i en film är ett resultat av arbetet för just 

den filmen. Detta kan vara värt att ha i åtanke då denna uppsats enbart valt att analysera en av 

Deakins filmer. Vissa fynd, till exempel användningen av många och djupa skuggor, kan 

potentiellt vara ett sådant exempel. Det kan därav vara svårt att dra generella slutsatser kring 

fyndet gällande Deakins andra filmer. Han påstod ju själv, ”I don’t think I’ve got a style”.43 

 

Som avslutning vill jag personligen göra en koppling till Deakins påstående om att han inte 

tror filmfotografi nödvändigtvis handlar om hur bilden ser ut utan istället om var den placerar 

publiken.44 Detta eftersom påståendet går hand i hand med undersökningens syfte kring hur 

Deakins lyckas placera åskådaren i miljön som berättelsen utspelar sig. En stor del av hans 

sätt att åstadkomma detta är just på grund av hans förhållningssätt till de ovanstående 

rubrikerna. Filmfotografi är inte enbart en teknisk konstform kring skapandet av visuellt 

 
41 Giardina, Carolyn, ‘EMBRACING THE DARKNESS: For a climactic action sequence in Blade Runner 2049, ace 
cinematographer Roger Deakins, a 14-time Oscar nominee, cut back on the light to create a 'frightening reality’, 
Hollywood Reporter 
42 Ibid 
43 ArriChannel, The Filmmaker's View: Roger Deakins – Personal connection through cinematography [Video], 
2017. 02:33 
44 Maine International Film Festival, Roger Deakins – On Cinematography [Video], 2018. 
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estetiska eller vackra bilder. Det är i grunden ett sätt att förstärka berättandet av en historia 

och Deakins lyckas genom sina bilder placera åskådaren i berättelsen.  

 

5.6. Slutord 

Uppsatsens syfte var att besvara frågor kring hur Roger Deakins lyckas placera åskådaren i 

filmens miljö genom sitt sätt att komponera och ljussätta bilder. Genom analys av bilder från 

filmen Blade Runner 2049 gavs svar som ger en förståelse kring Deakins tillvägagångssätt i 

linje med uppsatsen syfte. De huvudsakliga fynden i analysen var, som nämnt ovan, Deakins 

användning av materia i luften, kameraplacering gentemot huvudljus, ett välkomnande av 

skuggor samt ett förhållningssätt till kompositionella regler. Användningen av materia i luften 

syftar på rök, dimma, regn, snö, etcetera som befinner sig i miljön och förmedlar en känsla av 

djup genom sin närvaro. Kameraplacering gentemot huvudljus visade att Deakins i nästan alla 

fall valde att placera kameran på motsatt sida huvudljus. Detta resulterar i att skuggorna som 

faller på subjektet blir tydligt synliga från kamerans perspektiv och därmed förmedlar en 

tredimensionell form. Välkomnandet av skuggor går hand i hand med detta och syftar på att 

Deakins ofta låter föremål eller delar av subjekt falla i djupa skuggor. Deakins 

förhållningssätt till kompositionella regler utgår framförallt från Rule of Thirds där det kunde 

konstateras att balans och till exempel blicklinjer prioriteras över de mer grundläggande 

”reglerna”. Uppsatsen syfte att skapa en större förståelse kring Deakins sätt att komponera 

och ljussätta bilder för att bjuda in åskådaren i filmens värld har därmed uppnåtts. Vidare 

forskning kring Deakins arbete i andra filmer skulle potentiellt leda till en bredare förståelse 

kring ämnet. 
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