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Abstract 

Denna C-uppsats handlar om ljus- och iscensättningar i delar av tre filmer av regissören Gregg Araki. Syftet 

med denna uppsats är att genom filmanalytiska tillvägagångssätt undersöka hur Gregg Araki som 

queerfilmsskapare använder ljus- och iscensättningar för att etablera generella Arakiska stildrag. 

Mina analyser avser filmerna The Living End (1992), Nowhere (1997) och Mysterios Skin (2004). 50% av min 

undersökning har skett i skriftlig form och 50% genom visuell gestaltning, där jag skapat en musikvideo 

inspirerad av Gregg Arakis filmkonstnärsskap. Det jag kom fram till var att Araki genom återkommande 

specifika stildrag som t.ex. sex, sexualitet, utanförskap, dominering, droger och ett nihilistiskt förhållningssätt till 

samhället, förankrar sin auteurstil genom att plocka fram dessa teman i ljus- och iscensättningarna. 

 

Nyckelord: gregg araki, filmkonst, queerfilm, filmforskning, filmanalys, film, filmproduktion, iscensättning, 

ljussättning, filmkonstnärsskap, queer, mysterious skin, nowhere, the living end, auteur 
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Inledning 

Det här examensarbetet syftar till att ge en ingående bild av hur Gregg Araki som queerfilmsskapare använder 

ljus- och iscensättningar för att etablera generella Arakiska stildrag. Det har varit mina intentioner att själv lära 

mig hur man ljus- och iscensätter film samtidigt som jag gjort mina undersökningar och skrivit uppsatsen.  

                     Film är ett medie som har potential att kommunicera med en stor skara människor och beröra på 

ett sätt som andra medier ofta kanske inte kan. Filmkonst är ofta en sammansättning av bild och musik, vilket 

passar mycket bra för mig personligen, då jag utbildar mig till både bild- och musiklärare.  

Jag anser att film skapar förutsättningar att förmedla tankar och känslor på ett mycket kreativt sätt. 

Det finns även stora förutsättningar att inom skolan arbeta med film, särskilt i estetiska ämnen. Film går att ta i 

många riktningar och mina förhoppningar med denna uppsats är att bli bättre på att ljus- och iscensätta film 

tekniskt, både för min egen skull och i min framtida lärarroll.   

 Eftersom jag själv brinner för hbtqi-frågor och uppskattar queer- och indiefilm var det naturligt 

för mig att undersöka Gregg Arakis filmkonstnärsskap, då han är verksam inom ovan nämnda genrer. Jag har 

genom denna undersökning berikat min egen filmtekniska och estetiska kompetens.  

 

Jag vill tacka Staffan Lövgren som varit min lärare och handledare de tre terminer jag studerat i 

Uppsala. Särskilt denna termin, då vi inriktat oss på filmkonst och fått välja uppsatstema själv inom spektrat 

Bild, IKT och Media, har han varit en stor inspirationskälla och gett mig enorm frihet i mina studier, vilket jag 

uppskattar mycket. Jag vill även rikta ett stort tack till Maria Östling och Mirella Antonilli som hjälpt mig med 

min visuella gestaltning.  

Jag vill slutligen klargöra att jag i uppsatsen ibland refererar till ”location” istället för ”sidnummer” 

i fotnoterna, förkortat ”l.” istället för ”s.”. Det gäller de böcker jag har läst via kindle, en applikation för e-böcker 

där man i dessa fall räknar med location och inte sidnummer1.  

När jag i analys- och diskussionsdelen refererar till en viss tidpunkt i en film skriver jag ut timmar, 

minuter och sekunder, ex. (00:43:22). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Eboksidan.se, Vad är Amazon Kindle? 14 April 2014 
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Begreppsförklaringar 

 

Hbtqi 

Hbtqi är ett samlingsbegrepp som står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queers och intergenders2.  

Queer 

Med begreppet queer menar man ofta att man förhåller sig kritiskt till normer3” 

Auteur 

En auteur är en filmskapare som har en stark personlig stil och stor kreativ kontroll över sina verk4. 

 

High Concept 

Filmer som är komponerade med klassiska hollywood-strukturer och är ämnade att dra in mycket pengar från en 

bred målgrupp kallas ofta high concept5. 

DIY 

Förkortning på ”do it yourself”, som på svenska kan översättas till ”hemmagjort”6.  

Nihilism 

Enligt nihilismen existerar inte moral, därför behöver man inte förhålla sig till moraliska värden eller regler7.  

                                                 
2 Hbtqkojan.se, 10 April 2014 
3 Ibid. 
4 Thefreedictionary.com, Auteur, 16 April 2014 
5 Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling, Filmanalys – en introduktion, Studentlitteratur AB, Lund, 1999, s. 18 
6 Internetslang.com, DIY, 19 Maj 2014 
7 Sv.m.wiktionary.org, Nihilist, 12 Maj 2014 
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Samhällsförankring av valt ämne 

Queerfilm är idag en mycket viktig genre, kanske främst för att de teman som queerfilmer ofta bygger på är 

politiskt och samhälleligt aktuella. Gregg Araki var en av de första queerfilmsskaparna i historien8, vilket gör 

hans verk till relevanta forskningsobjekt inom genren. 

Denna uppsats bygger på analyser av Gregg Arakis val av ljus- och iscensättningar. Genom att läsa 

filmteoretisk litteratur har jag bildat mig uppfattningen om att ljus- och iscensättningar är några av de viktigaste 

beståndsdelarna inom filmkonsten, vilket gör dessa komponenter till relevanta forskningsobjekt.  

  Alla individer i vårt samhälle möts dagligen av film av olika slag, vilket gör det gynnsamt att inneha 

kunskaper om olika sätt att framställa och analysera film9. Filmanalys liknar konsten att analysera bilder och 

konstverk. I LGR-11 för ämnet bild handlar det centrala innehållet för årskurs 9 främst om bildframställning 

och bildanalys10. Som lärare bedömer jag det därför bra att ha filmanalytiska kunskaper, då man genom att arbeta 

med film och filmanalys kan beröra många av punkterna som tas upp i läroplanen. Filmer inom genren 

queerfilm bygger även ofta på teman och ämnen som går hand i hand med punkten i läroplanen om ”(...) identitet, 

sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas”11.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom filmanalytiska tillvägagångssätt undersöka hur Gregg Araki som 

queerfilmsskapare arbetar med ljus- och iscensättningar i tre utvalda filmer för att etablera generella Arakiska 

stildrag. 

Frågeställningar 

- Hur ser ljus- och iscensättningar ut i scener där huvudroller presenteras i tre av Gregg Arakis filmer? 

- Hur etablerar man Arakis generella auteurstil genom återkommande stildrag i  ljus- och iscensättningar? 

 

 

 

                                                 
8 Madmuseum.org, First American Retrospective New Queer Cinema Pioneer Gregg Araki, 22 Maj 2014  
9 Lars Thomas Braaten m.fl., Inledning till filmstudier: historia, teori och analys, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 9 
10 Skolverket, 2011 
11 Ibid. 
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Tidigare forskning 

Gregg Araki som auteur   

Enligt författaren Damon Smith är Gregg Arakis filmkonst inte till för den stora massan12, möjligtvis eftersom 

den inte är designad enligt high concept-praxis13. Smith beskriver Araki i en intervju från 2008 som en 

filmkonstnär som har ett anarkistiskt förhållningssätt till traditionell konstutbildning, någon som blandar 

Warholisk och Godardisk estetik med ett nihilistiskt DIY punk-rock temperament14. I boken ”The New Queer 

Cinema – The Director’s Cut” beskriver Araki i en intervju med författaren B. Ruby Rich hur han växte upp 

med bandet Sex Pistols musik när punk-rock kulturen tog över Amerika:  

”(…)the whole DIY status of it, anti-corporate, march to your own drummer, who cares what people think of you, that was such a 

powerful influence to me15”. 

 Smith benämner Arakis estetik som Godardisk16, vilket  kan bero på Arakis filmutbildning där en 

av hans huvudlärare, professor Michael Renov, lade stor tyngd på att lära sina elever om auteuren Jean-Luc 

Godard, snarare än om hur filmindustrin med dess strukturer såg ut17. Enligt Rich blev Arakis intentioner 

således, i likhet med Godards, att skapa filmer som inte förhöll sig till traditionell hollywoodpraxis18. Kylo-

Patrick R. Hart anser att Arakis filmers gaymedvetenhet främst står till tjänst för queerpubliken, vilket resulterar i 

att hans filmer konventionellt kan ses som aningen samhällsfientliga19. Han menar att Arakis filmer bygger på 

teman som, med ett nihilistiskt förhållningssätt, utmanar våra dominerande föresetällningar av styre och social 

ordning20 genom provokativa porträtt av bisarra, udda och icke-heterosexuella karaktärer21. Två återkommande 

teman i hans filmer är sex och våld, vilka historiskt har blivit marginaliserade i queersammanhang av 

mainstreamsamhället22.  

En annan likhet mellan Godard 

och Araki är deras val av iscensättningar. I 

Godards film Détective (1983) får flimrande tv-

skärmar och skyltar med ord tydliga roller i 

iscensättningarna, något som också syns i Arakis 

första verk Three Bewildered People in the Night 

                                                 
12 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 
13 Andersson & Hedling, s. 18 
14 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 
15 B. Ruby Rich, New queer cinema: the director's cut, Duke  

University Press, Durham, 2013, l. 8111 
16 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 
17 Rich, l. 8174 
18 Ibid., l. 8174 
19 Kylo-Patrick R. Hart, Images for a Generation Doomed :  
The Films and Career of Gregg Araki, Lexington Books, United Kingdom, 2009., s. ix 
20 Ibid., s. x 
21 Ibid.,  s. 51 
22 Ibid., s. 51 

 

 

Gregg Arakis ”Three Bewildered 

People in the Night” (1987) 

 

Jean-Luc Godards ”Détective” 

(1983) 
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(1987) och senare även blir återkommande i hans 

filmer. 

 

Man kan även se likheter mellan 

popkonstnären Andy Warhols konst och Gregg 

Arakis iscensättningar23. Starkfärgade paletter, 

färgfiltrerad ljussättning, adderade mönster och 

slagkraftiga ord eller uttryck är typiska 

kännetecken för både Arakis iscensättningar och 

Warhols konst24: 

Förutom de uppenbara likheterna i Arakis och 

Warhols visuella gestaltning iscensätter Araki 

även en affisch med texten ”The Films of Andy 

Warhol” i filmen The Living End25: 

 

 

Gregg Arakis ”The Living End” (1992) 

 

 

Araki har ofta arbetat med en låg budget26 och är en oberoende, independent filmskapare. 

Författaren Paul Battista menar att man i lågbudgetproduktioner bör ha ett större syfte än att tjäna pengar, 

eftersom man med låg budget oftast inte kan tävla kvalitetsmässigt med högbudgetproduktioner27. Araki trivs 

enligt Damon Smith att jobba under lågbudgetmarginalen med ett så litet filmcrew som möjligt28.  

 

                                                 
23 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 
24 Klaus Honnef, Andy Warhol, 1928-1987: Commerce Into Art, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Germany, 2000, s. 95 
25 The Living End, Remixed and Remastered, Cast & Crew Commentary, 1992 
26 Brightlightsfilm.com, 25 April 2014 
27 Paul Battista, Independent Film Producing: The Outsider’s guide to producing a First Low Budget Feature Film, Allworth Press, New York, 2010, 
l. 205 
28 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 

Gregg Arakis ”Nowhere” (1997)  

 

Andy Warhols ”Three’s a Party” (1963) (Bild: Art.com, Andy 

Warhol, 6 maj 2014). 
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The Living End (1992) 

Med The Living End porträtterade Araki ilskan och frustrationen inom hbtqi-rörelsen under slutet av 80-talet29 

och blev i med denna film en banbrytande queerfilmsskapare30. The Living End handlar om Luke och Jon, två 

mycket olika män, som båda har fått reda på att de har HIV. De möts av en slump och börjar en farlig resa 

tillsammans31. Smith beskriver filmen som en protestfilm: ”It was angry, it was punk rock, it was ”Fuck you, I’m gay. 

Fuck your world”32. Araki medger att filmen provocerade eftersom den var så kontroversiell när den kom. Filmen 

skapades som ett litet konstprojekt med en budget på 20.000 dollar och ett filmteam som under de flesta 

inspelningstillfällena33 endast bestod av två till fyra personer34.  

I kommentarsspåret på The Living End’s dvd 

berättar Araki att han är mycket attraherad av symmetriska 

kompositioner och att han kontinuerligt brukade fråga 

filmfotograferna om bilderna var centrerade under 

inspelningen av The Living End35.  

Genom filmhistoriens gång har man ofta 

porträtterat hbtqi-karaktärer som utstötta, självmordsbenägna 

psykopater och mördare36, vilket även avspeglas i karaktärerna 

i The Living End, där ett lesbiska par vill döda Luke37, samtidigt 

som Luke lever efter mottot ”choose death”.  

 

Nowhere (1997) 

Nowhere omnämns som en av Arakis straightaste och minst radikala filmer. Trots att filmen, enligt 

R. Hart, saknar det karaktärsdjup som Araki tidigare lyckats gestalta, menar han att Nowhere på ytan är en typisk 

Arakisk film som innehåller icke-heterosexuell romantik, sexuella relationer, slumpmässigt våld, transvestitism 

och scener innehållande s&m aktiviteter.38. Nowhere handlar bland annat om bisexuella Dark, som tror att 

jordens undergång kommer att inträffa snart och hoppas därför på att hitta sann kärlek innan apokalypsen 

inträffar39.  

Araki skrev medvetet manuskriptet till Nowhere i form av en televisionspilot40 och beskriver filmen 

som en romantisk mainstreamfilm med helt snedvridet innehåll, en Beverly Hills 9021041 med surrealistiska 

                                                 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Imdb.com, The Living End, 13 Maj 2014 
32 Brightlighsfilm.com, 15 April 2014 
33 Battista, l. 205 
34 The Living End, Remixed and Remastered, Cast & Crew Commentary, 1992 
35 The Living End, Remixed and Remastered, Cast & Crew Commentary, 1992 
36 R. Hart, s. 24 
37 The Living End, t. 00:04.57 – 00:05:02 
38 R. Hart, s. 56 
39 Imdb.com, Nowhere, 25 Maj 2014 
40 Ibid., s. 54 

 

Gregg Arakis “The Living End” (1992) 
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skiftningar: ”Nowhere, my next movie, is going to be my version of Beverly Hills 90210, that whole idea of the interrelationshops 

between beautiful L.A. youth” 42. Nowhere innehåller 19 centrala karaktärer43. vilket också påminner om Beverly Hills 

90210.  

 

Mysterious Skin (2004) 

Mysterious Skin var Arakis första seriösa drama. Alla hans tidigare filmer har bestått av element av komik blandat 

med allvar, men Mysterious Skin är enligt honom den absolut mörkaste filmen44. Filmen handlar om Neil och 

Brian som blir antastade av sin baseballcoach som små, vilket på olika sätt får konsekvenser för resten av deras 

liv45. Filmen är baserad på en novell av författaren Scott Heim och enligt Araki var det skönt att för första 

gången arbeta med redan färdiga karaktärer, strukturer och dialog46.  

Smith anser att Mysterious Skin i större drag är skapad efter mer konventionella hollywoodnarrativ än tidigare47. 

Dock menar R. Hart att Nowhere och Splendor, som släpptes innan Mysterious Skin, är mest mainstream av hans 

filmer och att Araki istället hittade tillbaka till sin autentiska auteur-stil med Mysterious Skin48.  

Filmen beskrivs av Rich som en förundransvärd, vacker och skruvad berättelse om ungdom, utomjordisk 

abduktion, pedofili, trauma och sexualitet. Berättandet saknar helt den ironi som annars är karaktäriserande för 

Arakis berättarstil och är även den första filmen som inte baserar soundtracket på poplåtar, utan istället har 

originalskriven musik med ett drömskt och melankoliskt sound ur genren shoegaze49.  

R. Hart anser att Araki med denna film fullt ut lyckas återkomma till sin tidigare auteurstil, vilket 

medför att den filmiska och kulturella anknytningen till queerpubliken återupprättas50.  

Mysterious Skin  handlar om pedofili, vilket är ett väldigt tabubelagt ämne som enligt Araki är mycket viktigt att 

öppna ögonen för51. R. Hart anser att övergreppsscenerna mellan baseballcoachen och pojkarna möjligen blir 

extra skrämmande och provokativa eftersom de inte är visuellt grafiska utan istället gestaltar övergreppen på en 

mental nivå52.  

 

                                                                                                                                                                                
41 Imdb.com, Beverly Hills 90210, 13 Maj 2014 
42 R. Hart, s. 52 
43 Ibid., s. 52 
44 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 
45 Imdb.com, Mysterious Skin, 14 Maj 2014 
46 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 
47 Ibid. 
48 R. Hart, s. 67 
49 Rich, l. 2169 
50 R. Hart, s. 68 
51 Ibid., s. 73 
52 Ibid., s. 73 
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Teoretiskt perspektiv: Filmteori 

Med ett filmteoretiskt perspektiv fokuserat på ljus- och iscensättningsteorier lyfter jag uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Filmteorin innehåller många centrala begrepp och jag har valt att fokusera på ljus- och 

iscensättninngsteorier av Peter Östlund, Peter Dahlgren och Lars Thomas Braaten m.fl. 

 

Iscensättning 

I denna uppsats fokuserar jag på hur man bygger upp scener visuellt och kreativt, vilket jag förklarar som 

iscensättning. Iscensättning är enligt Braaten m.fl. konsten att bygga upp filmscener tekniskt och visuellt53. Ibland 

innefattar iscensättning endast inspelningsplatsers uppbyggnad, andra gånger handlar begreppet om allt som rör 

filminspelningskonsten54. Synonymt till iscensättning är begreppen mise-en-scène och scenografi, som tas upp i 

begreppslistan.  

 

Begrepp: Mise-en-scène 

Mise-en-scène är ett filmteoretiskt begrepp som 

innefattar alla delar av filmkonsten, exempelvis 

inspelningsplatser, filmljud, ljussättning, skådespelare, 

filmcrew och scenografi55.   

 

Begrepp: Scenografi 

Konsten att bygga upp en inspelningsmiljö kallas ofta 

scenografi56. Man använder ofta scenografi synonymt 

med iscensättning. Precis som iscensättningsbegreppet 

kan scenografi också innefatta mer än bara den 

estetiska och visuella utformningen av en scen57.  

 

Begrepp: Triangelkomposition 

När man komponerar bilder kan man lägga föremålen i en triangelkomposition58. Triangelkompositionen är 

vanligt förekommande och skapar balans eller obalans i bilden, beroende på om triangelns bas är vänd neråt och 

förankrad i marken, eller om man vänder den upp och ner. En upp och nervänd triangel skapar ofta en orolig 

sammansättning59. 

 

                                                 
53 Braaten m.fl., s. 14 
54 Ibid., s. 14 
55 Ibid., s. 14 
56 Ibid., s. 14 
57 Theatredesigner.wordpress.com, What is scenography?, 6 Maj 2014 
58 Edu.ikd.hik.se, Bildkompositioner, 18 Maj 2014 
59 Ibid. 

 

Stillbilder på iscensättningar i Gregg Arakis ”Nowhere” 

(1997) 
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Ljussättning 

Genom att använda olika ljussättningar kan man enligt Lars Thomas Braaten m.fl. skapa liv i iscensättningar, 

kostymer och ansikten, vilket även hjälper till att fastställa filmens övergripande stämning60. 

Filmfotografen Peter Östlund menar att allt man ser på bild och i film är ljus, därför är ljussättningen så viktig 

när man spelar in film61.  

Att ljussätta en film innefattar ofta komplicerade och dyra lampornament, men i 

lågbudgetproduktioner finns det även utrymme att använda sig av vanliga glödlampor och ljuskällor62. 

Författaren Reed Martin anser att man med bra skådespelare och energier budgetmässigt kan kompromissa 

genom att använda vanliga glödlampor istället för ett exklusivt ljussystem63.  

Man kan enligt Braaten m.fl. dela in filmljus i kategorierna kvalitet, riktning, källa och färg64. Nedan går jag igenom 

dessa kategorier med tillhörande ljussättningsbegrepp. 

Kvalitet 

Ljus får olika kvalitet med olika intensitet beroende på om det är 

ett hårt eller ett mjukt ljus65.  

Begrepp: Hårt ljus 

Hårt, riktat ljus skapar klara, skarpa och tunga skuggor med 

mycket kontrast66. Hård ljussättning med mycket kontrast kan 

bidra till att stämningen i bilden blir orolig och skrämmande67 

och skapar enligt Dahlgren en dramatisk bild68.  

 

 

Begrepp: Mjukt ljus 

Ju större ljusspridning och ljusangivande yta man använder, desto 

mjukare blir ljuset enligt Östlund69. Mjukt ljus dämpar kontrasten 

i bilden och skapar mjuka, harmoniska övergångar70. Ju närmare 

                                                 
60 Braaten m.fl., s. 15 
61 Peter Östlund, Yrke filmfotograf: [hemligheter och sanningar om arbetet bakom filmkameran], Carlsson, Stockholm, 2013, s. 44 
62 Reed Martin, The reel truth: everything you didn't know you need to know about making an independent film, 1st ed., Faber and Faber, New 

York, 2009, l. 163s 
63 Ibid., l. 163s 
64 Braaten m.fl., s. 15 
65 Ibid., s. 15 
66 Östlund, s. 52 
67 Braaten m.fl., s. 15 
68 Dahlgren, Ljussättning för film, 6 maj 2014 
69 Östlund, s. 54 
70 Braaten m.fl., s. 15 

 
Gregg Arakis ”Splendor” (1999), bildruta som 

visar hårt ljus med skuggor och kontrast. 

 
Gregg Arakis ”Splendor” (1999), bildruta som 

visar mjukt ljus med dämpad kontrast och mjuka 

övergångar. 



 
 

14 
 

motivet man ställer ljuskällan, desto mjukare bör ljuset vara för att ljuset skall se naturligt ut71. 

Riktning 

Braaten m.fl. beskriver de 5 vanligaste ljussättningsriktningarna: 

- Frontalt ljus, kommer rakt framifrån och ger en relativt flack bild72. Man placerar enligt Dahlgren ofta 

lamporna snett från sidorna så man får kontrast i bilden73 och undviker att bilden blir platt och tråkig74. 

- Sidoljus, ger en skulptural effekt med djup och förbinder objektet med omgivningen75. 

-  Motljus, personen eller föremålen blir silhuetter, motivet framträder klart mot bakgrunden. Med motljus 

utan frontalt ljus blir silhuetten oupplyst och svart76. 

-  Underljus, används ofta för att förvränga motiv och skapa skräckeffekter med oro och obehag. Det brukar 

användas i skräckfilm77. 

-  Överljus, skiljer t.ex.ut ett visst motiv i scenen78. 

Dessa olika ljusplaceringar kombineras ofta med varandra79 för att skulptera och framhäva scener på olika sätt. 

Utöver dessa ljusriktningar är även bakljus, som lyser upp karaktärers konturer, vanligt enligt Dahlgren80. De 

vanligaste ljussättningskombinationerna kalls enligt Braaten 

mfl.81 och Dahlgren, high key- och low key82.  

Begrepp: High Key 

I ljussättningskombinationen high key är huvudljuset enligt 

Braaten mfl. frontalt, medan utfyllnadsljuset är ett sidoljus. 

Bakjuset i high key bildar högdagrar i form av en ljusring 

runt håret83. Alla tre ljuskällornas ljus är mjuka i kvalitén. 

High key skapar svaga kontraster mellan ljus och skugga i 

bilden84 och ger på så sätt en jämnt ljussatt iscensättning. 

                                                 
71 Dahlgren, Ljussättning för film, 6 maj 2014 
72 Braaten m.fl., s. 15 
73 Dahlgren, Ljussättning för film, 6 maj 2014 
74 Ibid. 
75 Braaten m.fl., s. 15 
76 Ibid., s. 15 
77 Ibid., s. 15 
78 Ibid., s. 15 
79 Ibid., s. 15 
80 Dahlgren, Ljussättning för film, 6 maj 2014 
81 Braaten m.fl., s. 17 
82 Dahlgren, Ljussättning för film, 6 maj 2014 
83 Ibid. 
84 Braaten m.fl., s. 17 

 
Gregg Arakis ”Splendor” (1999), bildruta som 

visar high key-ljussättning. 
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Begrepp: Low Key 

Enligt Braaten m.fl. består en low key ljussättning av ett 

huvudljus med hård kvalitet som gärna kommer lite från sidan. 

Utfyllnadsljus och motljus är ibland helt frånvarande. Även 

Dahlgren menar att man i low key endast ljussätter med en 

huvudljuskälla85. Low key används för att starkt dramatisera och 

skapar ett starkt visuellt obehag i exempelvis emotionell 

konfrontation.86.  

Källa 

Braaten m.fl. menar att det man tror är naturligt ljus på film sällan är det, både dag och natt är ljussatta på olika 

sätt87. För att skapa en naturlig scen använder man dock ofta synliga, naturliga källor till ljus som t.ex. fönster, 

bordslampor, eldstäder och gatubelysning88.  Enligt Dahlgren används oftast tre huvudtyper av ljuskällor vid 

filminspelningar: huvudljus, lättningsljus och bakljus, vilka tillsammans bildar en vanlig trepunktsljussättning89.  

Begrepp: Huvudljus   

Huvudljuset är den ljuskälla som är starkast i scenen. Man kan 

med fördel använda en naturlig ljuskälla som huvudljus, t.ex. 

ett fönster med dagsljus90. När man ljussätter börjar man 

enligt Dahlgren alltid med huvudljuset, då det är den starkaste 

ljuskällan i scenen. Huvudljuset är ofta satt snett framifrån i 

scenen och om källan inte är av naturligt ljus från början bör 

den placeras så att den liknar naturligt ljus91. 

Begrepp: Lättningsljus 

Efter huvudljuset sätter man lättningsljuset, oftast på motsatta 

sidan om huvudljuset så det lättar upp de bildade 

kontrasterna. Lättningsljuset är något svagare och mjukare i 

intensitet än huvudljuset.  

Begrepp: Bakljus 

Att ställa en ljuskälla bakom objektet gör att man urskiljer motivet från bakgrunden, samtidigt som man skapar 

djup. Bilder utan bakljus blir ofta platta92.  

 

                                                 
85 Dahlgren, Ljussättning för film, 6 maj 2014 
86 Braaten m.fl., s. 17 
87 Ibid., s. 15 
88 Ibid., s. 16 
89 Dahlgren, Ljussättning för film, 6 maj 2014 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 

 
Gregg Arakis ”Splendor” (1999), bildruta som 

visar low key-ljussättning. 

 
Exempel på uppställning av trepunktsljussättning 

bestående av huvudljus, lättningsljus och bakljus 

(Bild: voodofilm.se, Ljussättning för film, 6 maj 

2014). 
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Färg 

Östlund skriver att man kan använda färgfilter på de utsatta ljuskällorna för att t.ex. skapa olika känslor i 

bilderna93. Huvudtyperna av färgfilter är varma och kalla, vilka finns i olika styrkor och färgtemperaturer94. 

Färgfilter kan enligt Braaten m.fl. färga hela, eller delar, av en scen, beroende på hur de placeras95. 

            Ibland använder man filter på ljuskällan direkt96 och ibland använder man program i datorn för att 

korrigera ljusets temperatur och färg i efterhand97.  

                                                 
93 Östlund, s. 56 
94 Ibid., s. 56 
95 Braaten m.fl., s. 18 
96 Leefilters.com, Filters, 8 Maj 2014 
97 Premiumbeat.com, After effect color correction, 8 Maj 2014 
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Metod: Filmanalyser 

Att använda någon eller några typer av filmanalys är den vanligaste metoden när man vill närma sig film98. 

Andersson och Hedling menar att man bör ha kunskap om det man analyserar för att kunna uttala sig99. Därför 

har jag studerat Gregg Araki mycket ingående och därmed också skapat större giltighet i mina filmanalyser. 

 

Metod för insamling av data 

Författaren Alex Nibley skriver i en avhandling om filmanalys att man med sekvensanalytisk 

metod kan närma sig film genom att bryta ner filmscener för att detaljerat analysera deras uppbyggnad100. Jag 

kommer att tillämpa Nibleys metod när jag tittar på ljus- och iscensättningar i Gregg Arakis filmer. Denna 

metod låter mig presentera ljus- och iscensättningar både systematiskt och detaljerat.  

För den visuella gestaltningen av uppsatsen, som är en musikvideo baserad på Gregg Arakis ljus- 

och iscensättningar, behöver jag kunskaper om hur man tekniskt och visuellt bygger upp ljus- och 

iscensättningar101. Nibleys sekvensanalytiska metod låter mig se Arakis estetiska ideolekt på nära håll genom att 

kvalitativt fokusera på olika delar av filmscenernas uppbyggand. Genom att sekvensanalysera filmerna är min 

förhoppning att jag kommer kunna behandla följande fråga ur min frågeställning:  

 

- Hur ser ljus- och iscensättningar ut i scener där huvudroller presenteras i tre av Gregg Arakis filmer? 

 

Nedbruten blir ovanstående fråga två mindre frågor som bättre lämpar sig för sekvensanalys: 

 

1. Hur arbetar man med ljuset? 

2. Hur har iscensättningarna konstruerats? 

 

Jag kommer att gå igenom varje utvald scen av filmen minst två gånger och först se på ljussättning och sedan på 

iscensättning. Efter att ha sekvensanalyserat de utvalda scenerna och organiserat det insamlade materialet i en 

tabell, har jag valt att lägga större delen av undersökningen som bilaga102 och låta 6 scener bli föremål för vidare 

analys i uppsatsen. De 6 scener jag valt ut har jag genom tidigare forskning bedömt är typiska för Arakis 

auteurstil i ljus- och iscensättningar. 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Lnu.se, Att skriva kandidatuppsats i filmvetenskap – råd och anvisningar, 10 April 2014 
99 Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling, Filmanalys – en introduktion, Studentlitteratur AB, Lund, 1999, s. 8 
100 Alex Nibley, Good Stories well told, Volume 1: Principles of Film Analysis, Deep Lake Media, 2013, l. 102 
101 Ibid., l. 154 
102 Se bilaga 1, Sekvensanalys 



 
 

18 
 

Metod för analys av data 

De 6 scener jag valt ut från den insamlade empirin kommer jag sedan att analysera med en auteuranalytisk metod 

för att kunna svara på fråga två i min frågeställning: 

 

- Hur etablerar man Arakis generella auteurstil genom återkommande stildrag i  ljus- och iscensättningar? 

 

Genom att använda mig av auteuranalys hoppas jag kunna diskutera hur man genom filmernas ljus- och 

iscensättningar etablerar Arakis generella stildrag. För att finna mönster i ljus- och iscensättningarna använder 

jag utfallet av sekvensanalysen för att organisera och diskutera återkommande element och finna gemensamma 

stildrag i estetik och teman. Denna typ av tematisk auteuranalys härstammar från boken om Luchino Visconti av 

professorn Geoffrey Nowell-Smith103.  

 

Metodkritik 

Författaren James Monaco skriver: ”if poetry is what you can’t translate (...), then “art” is what you can’t define.104” 

Betyder detta då att man inte kan analysera film? Monaco skriver att man ändå kan närma sig film genom 

filmanalys105.   

Att använda olika analysmetoder för att närma sig t.ex. film har fått mycket kritik, kanske eftersom 

film är ett mycket egentolkningsbart medie. Andersson & Hedling skriver att man ofta anpassar sina valda 

analysmodeller till ett objekt som tycks lämpa sig för modellen, vilket medför att man istället för ny kunskap ofta 

får de svar man innan ville få fram106.  

En kritik mot just auteuranalys är att det är svårt att veta hur olika sekvenser i en film hänger ihop 

förrän man sett många filmer av samma regissör. Därför behöver man vara mycket påläst om regissören och 

filmerna innan man kan använda sig av auteuranalys107.  

Det största problemet när en regissörs stildrag diskuteras är enligt Andersson att man isolerar 

enskilda objekt. Han menar att man inte kan benämna t.ex. Ingmar Bergmans estetiska grepp som typiskt 

Bergmanska om man inte jämför dessa med andra regissörer från samma tidsperiod. Han anser att man, när man 

analyserar en filmskapares stil, alltid måste kunna jämföra med någon sorts norm108.  

Min frågeställning syftar dock inte till att fastställa en stil som är typiskt Arakisk. Jag vill 

frambringa filmernas ljus- och iscensättningar med dess utseende och uppbyggad med hjälp av en filmteoretisk 

terminologi och sedan undersöka hur Araki etablerar filmernas generella stildrag genom dessa tekniker. Jag 

förutsätter inte att de stildrag jag urskiljer skulle vara typiskt Arakiska, det jag vill åskådliggöra är mönster och 

upprepningar i ljus- och iscensättningsstrukturer inom Arakis filmskapande för att kunna fastställa hur de 

samverkar med Arakis filmkonststil. Jag är alltså inte intresserad av vad Araki gör i förhållande till andra. 

 

                                                 
103 Geoffrey Nowell-Smith, Luchino Visconti, British Film Institute, 2003 (hela verket) 
104 James Monaco, How to read a film, Harbor Electronic Publishing, New York, 2013, l. 272 
105 Ibid., l. 272 
106 Andersson & Hedling, s. 10 
107 Ibid., s. 74 
108 Ibid., s. 74 
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Urval och avgränsningar 

Att endast analysera tre av Gregg Arakis filmer var ett nödvändigt urval med tanke på uppsatsens omfång. Jag 

valde tre filmer från spridda produktionsår för att se hur hans auteurstil utvecklats och upprepats. 

 Jag fick avgränsa mig till att endast analysera de scener i filmerna där några av 

huvudrollsinnehavarna presenteras. Jag valde dessa scener eftersom de innehåller många intressanta element och 

mycket berättande i komprimerad form.  

 

Giltighet och tillförlitlighet 

Med tidigare forskning kring de filmer jag valt att analysera ökar jag tillförlitligheten i mina egna analyser, då jag 

relaterar mina resultat till tidigare forskning. Att använda två filmanalytiska metoder ökar tillförlitligheten 

ytterligare.  
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Resultat 

Sammanställning av sekvensanalysen  

Nedan presenteras resultatet av sekvensanalysen. I detta kapitel har jag valt att lägga in stillbilder från de olika 

filmsekvenserna så att läsaren själv skall kunna bedöma de data som presenteras och skapa sig en egen 

uppfattning. Därför kan läsaren också bedöma om auteuranalysen i nästa avsnitt är trovärdig. Eftersom 

sekvensanalysen blev mycket omfattande har jag valt att presentera två scener ur varje film i detta avsnitt och 

lagt hela det analyserade materialet som bilaga109. 

 

The Living End (1992) Scenval: Presentation av huvudrollskaraktären Luke. 

 

  

Bild 1: t. 00:04:57 & Bild 2: t. 00:05:02 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Bild 1: Kameran är placerad bakom baksätet på  bilen och 

centrerar karaktärerna. Kvinnorna i framsätet på bilen ser 

hotfulla ut, en riktar en pistol mot Luke. Den vänstra har ett 

halsband av tänder. Båda kvinnorna har solglasögon. Man ser 

Lukes bakhuvud med en halskedja runt nacken.  

 

Bild 2: Luke är centrerad i bilden och ser ut att ha solen i 

ögonen. Han ser mer irriterad ut än rädd, trots att pistolen är 

riktad direkt mot hans huvud. Han har ett örhänge i ena örat 

och en cigarett i munnen. Den röda bilen syns i bakgrunden. 

 Bild 1: Huvudljuset kommer snett från vänster. 

Man använder ett hårt lättningsljus från höger. 

Solljuset blir bakljus, då det träffar bilen 

framifrån och lyser upp karaktärerna. 

 

Bild 2: Luke är vänd mot det naturliga solljuset, 

som träffar honom lite snett från höger. 

Huvudljuset och lättningsljuset är placerade 

likadant som i Bild 1. Jag bedömmer 

ljussättningen i båda bilderna som high key. 

                                                 
109 Se Bilaga 1, Sekvensanalys 
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t. 00:09:54 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Luke skriver ”I blame society” med en svart tjock penna 

centrerat på en stolpe i ett garage. Han är högerhänt. 

Prickarna över i är formade till hjärtan. Man ser en bit av 

Lukes profil.  

Naturligt blått ljus från lysrören i taket på 

garaget. Det blåa skenet kan vara pålagt efteråt. 

Luke är inte upplyst utan bara en mörk skugga, 

därför använder man nog ingen annan 

belysning i denna scen. Jag bedömer 

ljussättningen som low key. 
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Nowhere (1997) Scenval: Presentation av huvudrollskaraktären Dark.  

 

 

t. 00:03:19 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Dark sitter naken i en stol centrerad  i ett rum. Han tittar 

in i kameran. I bakgrunden hänger piskor och andra s&m 

redskap, de dinglar lite. Rummet är annars helt kalt. De 

två kvinnorna bakom Luke har på sig åtsittande 

klänningar, den ena i vitt och den andra i svart, med 

matchande peruker. 

Huvudljuset kommer snett från höger med ett starkt 

blått filter. Det är satt något underifrån som ett 

underljus och lyser upp på karaktärerna. Här 

använder man troligen inget lättningsljus eftersom 

det bildas starka kontraster och skuggor. Dock har 

man nog satt in ett hårt bakljus bilden känns mycket 

djup.  Jag bedömer ljussättningen som low key.  
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00:04:54 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Dark står centrerad i sitt rum, bestående av en blåtonad 

fondvägg med sig själv som motiv med två pistoler i 

händerna. Golvet är blåmålat eller heltäckningsmatta. En 

säng med blå lakan står till vänster. Han har en tv som är 

på till höger bredvid högar av annan elektronik, böcker, 

lådor, LP-skivor. En låda med kläder står mellan sängen 

och travarna med saker. Till vänster mot den blåmålade 

väggen står mer LP-skivor i en hylla som har USA:s flagga 

som fond. Även Darks handduk har USA:s flagga som 

motiv.  

Huvudljuset kommer snett från höger, närmare 

frontal riktning, med ett halvmjukt sken. Naturligt 

ljus kommer från TV:n. Ett lättningsljus kommer 

snett från vänster, riktat centrerat mot väggen 

bakom Dark. Jag bedömer ljussättningen som high 

key. 
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Mysterious Skin (2004) Scenval: Presentation av huvudrollskaraktären Brian. 

 

 

t. 00:04:31 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Brian ligger upp och ner på ett hårt golv med bucklig 

textur. Han har på sig en baseballtröja med texten 

”Panthers”. Han är helt centrerad i bilden och tittar 

oroligt rakt upp, men inte riktigt in i kameran utan precis 

bredvid.   

Mjukt huvudljus snett ovanifrån med lite vinkel från 

vänster. Ljuset har ett starkt blått filter. Möjligen ett 

läggningsljus från höger med mycket mjukt sken. Jag 

bedömmer ljussättningen som low key.  
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00:05:01 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

 En tv med statiskt brus står centrerad i ett rum och 

mamman håller sin hand på den med lutad hållning. Tv:n 

är belamrad med fotoramar och en lampa med blekrosa 

lampskärm står till vänster på den. På väggen bakom 

finns fler fotoramar och i hyllan bakom mamman står 

olika porslinssaker. Möblerna är av mörkt trä. Gardinerna 

är tungdraperade med gula blommor. Mamman har ljusa 

kläder på sig. Man ser barnens bakhuvud i bildens 

nederkant mot soffryggen.   

Här är huvudljuset och lättningsljuset likvärdiga i 

styrka och kommer från vänster och höger. 

Naturliga ljuskällor i bilden är lampan på tv:n, tv:ns 

sken och lampan på väggen till höger. Man använder 

ett bakjus för att ljusa upp den bakre väggen och 

skapa djup i bilden. Jag bedömer ljussättningen som 

high key.  
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Auteuranalys: Etablering av generella Arakiska stildrag  

Den presenterade sekvensanalysen diskuteras nedan med frågeställningens frågor som överskrifter.  

 

1. Hur ser ljus- och iscensättningar ut i scener där huvudroller presenteras i tre av Gregg Arakis filmer? 

 

Ljussättningskompositioner 

Araki använder lika ofta ljussättningskompositionen high key som low key i de utvalda analyserade 

scenerna. Ofta används två eller tre ljuskällor som är ställda med trepunktsprincipen110  jag presenterade under 

tidigare forskning. 

I The Living End (1992) använder man i större utsträckning naturliga ljuskällor än i de andra två 

filmerna. I bilscenen (00:04:57 & 00:05:02) använder man det naturliga solljuset som huvudljus, satt som bakljus 

eller frontalljus, beroende på vilken vinkel man filmar ur. Denna scen är ljussatt enligt high key-ljussättning 

eftersom den innehåller tre ljuskällor som alla är mjuka i kvalitén och skapar ett jämnt ljus111. I garagescenen 

(00:09:54) använder man naturligt ljus från lysrören och troligtvis inga andra insatta lampor. Jag bedömer 

ljussättningen i denna scen som low key, som enligt Braaten m.fl. består av ett intensivt huvudljus och ibland 

inga andra ljuskällor112.  

I Nowhere (1997) använder man low key ljussättning i första scenen (00:03:19), när Dark sitter mitt 

i rummet. Huvudljuset kommer något underifrån och bildar starka kontraster. Inget naturligt ljus finns i scenen. 

I andra scenen (00:04:54) när han står i sitt rum använder man en mer centrerad high key ljussättning. I denna 

scen kommer ett naturligt ljussken från tv:n.  

I Mysterious Skin (2004) använder man troligtvis en mjuk low key ljussättning i första scenen när 

Brian ligger upp och ner på golvet (00:04:31), men eftersom det inte finns skarpa kontraster eller skuggor i 

bilden är det argumenterbart även high key. I andra scenen (00:05:01) använder man high key tillsammans med 

tre naturliga ljuskällor, från tv:n, lampan på tv:n och lampan på höger vägg.  

 

Ljusfilter 

I alla tre filmerna använder man ett mycket starkt blått färgfilter i hälften av scenerna. Den andra 

scenen i Nowhere (00:04:54) har ett svagare blått färgfilter än de andra blåfärgade scenerna. I resterande scener 

använder man ett svagt rött färgfilter som syns i The Living End (00:04:57 & 00:05:02) och Mysterious Skin 

(00:05:01).  Om färgnyanseringen är lagd i redigeringen på datorn eller vid inspelning är svårt att säga.  

 

Iscensättningskompositioner 

 I The Living End är karaktärerna centrerade i första scenen (00:04:57 & 00:05:02). Kameran filmar 

huvudrollskaraktären rakt bakifrån och rakt framifrån. Även i andra scenen i garaget (00:09:54) är bilden helt 

centrerad på ”I Blame Society”-texten som skrivs. Båda scenerna är balanserade i kompositionerna.  

                                                 
110 Dahlgren, Ljussättning för film, 6 maj 2014 
111 Braaten m.fl., s. 17 
112 Ibid., s. 17 
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 I Nowhere är huvudrollskaraktären även där centrerad i bilden. I första scenen (00:03:19) är allt i 

iscensättningen mycket väl komponerat, där S&M-leksakerna hänger i rader längs väggen och rummet, förutom 

de tre karaktäerna, är annars helt tomt. De två kvinnorna och Dark bildar tillsammans en uppochnervänd 

triangel, som enligt teorin skapar obalans113. Andra scenen består scenografiskt av många föremål (00:04:54), 

men föremålen är mycket väl organiserade i olika delar av bilden, vilket skapar balans.  

 I Mysterious Skin ligger Brian i första scenen (00:04:31) helt centrerad i bilden upp och ner och 

skapar, precis som i Nowhere (00:03:19), en upp och nervänd triangel i obalans114. I andra scenen i Mysterious Skin 

(00:05:01) är tv:n centrerad och barnens bakhuvuden tillsammans med tv:n bildar en triangel med basen neråt, 

vilket skapar en harmoni i bilden115. 

 

Återkommande scenografi 

I både The Living End (00:04:57) och Mysterious Skin  (00:05:01) är  huvudkaraktärernas bakhuvuden 

i förgrunden och man fokuserar istället på de som integrerar med huvudkaraktären. Både i The Living End 

(00:04:57 & 00:05:02) och i Nowhere (00:03:19) dominerar två kvinnor över den manliga huvudkaraktären, i The 

Living End med en pistol och i Nowhere med s&m-leksaker. 

I Nowhere (00:04:54) finns en fondvägg i Darks rum där han i motivet håller två pistoler i händerna. 

Även pistolen blir därför återkommande i Arakis scenografiska utsmyckningar.  

I Nowhere (00:04:54) syns en tv som visar statiskt brus, precis som i Mysterious Skin (00:05:01) där 

den centrerade tv:n i rummet har dålig sändning. Både i The Living End (00:09:54) och i Mysterious Skin (00:04:31) 

är de synliga texterna viktiga element för filmens handling och karaktärsbeskrivning, ”I Blame Society” i The 

Living End står för Lukes inställning till världen och ”Panthers” på Brians tröja i Mysterious Skin visar att han i 

denna scen har på sig sin baseballträningströja.  

Dark har en orolig blick som nästan kollar rakt in i kameran i Nowhere (00:03:19), medan Brian har samma 

oroliga blick i Mysterious Skin (00:04:31). Samma nonchalanta attityd som Luke har i The Living end (00:05:02) ser 

man hos Dark i Nowhere (00:04:54) när han står i sitt rum.  

I Nowhere (00:04:54) och Mysterious Skin (00:05:01) använder man en begränsad färgskala med 

återkommande mönster i iscensättningarna. Det finns en kontinuitet i mönster och textur i båda scenerna i 

Nowhere (00:03:19 & 00:04:54) och den första scenen i Mysterious Skin (00:04:31) där Brian ligger på golvet.  

Huvudkaraktären är avklädd både i The Living End (00:04:57 & 00:05:02) och i Nowhere (00:03:19).  

 

                                                 
113 Edu.ikd.hik.se, Bildkompositioner, 18 Maj 2014 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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Alla analyserade scener ur ”The Living End” (1992), ”Nowhere” (1997) och ”Mysterious Skin” (2004) 

 

2. Hur etablerar man Arakis generella auteurstil genom återkommande stildrag i  ljus- och 

iscensättningar? 

 

Efter att ha gått igenom scenernas ljus- och iscensättningar kan jag nu dra slutsatser om hur man etablerar 

filmernas generella, återkommande stildrag.  

Genom starkt blåa färgfilter och svagt röda färgfilter etableras ett estetiskt återkommande mönster 

genom filmerna. Dominansredskap av olika slag, som pistoler, s&m-leksaker, tv-apparater, samhället, samt 

utsatta positioner, sätter huvudkaraktärerna i underläge och problematiserar därmed deras liv. Genom att 

använda triangelkompositioner skapar man harmoni eller oro i scenerna, medan man med återkommande 

mönster och begränsad färgskala bygger upp sammanhängande iscensättningar.  

En återkommande nonchalat känsla etableras genom karaktärerna, där kvinnor i maktposition tar 

för sig och männen övermodigt tar emot. Även iscensättningarna i speciellt Nowhere (00:03:19 & 00:04:54) är 

nonchalant och lättsinnigt utsmyckade.  

Bildkompositionerna är uteslutande centrerade, där huvudkaraktärerna i alla bildrutor är placerade 

i mitten, utom när fokus ligger på ”I blame Society” i The Living End (00:09:54) eller tv-apparaten i Mysterious Skin 

(00:05:01). 

De iscensatta orden och meningarna är också viktiga för etablerandet av Arakis generella stildrag. 

”I blame Society” och ”Panthers” är båda viktiga komponenter i beskrivandet av filmen och karaktären.   
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Diskussion  

Från The Living End (1992) till Mysterious Skin (2004) anser jag att Araki inte förändrats nämnvärt i 

sitt estetiska uttryck. En skillnad är dock att Mysterious Skin helt saknar den ironi som tidigare varit 

karaktäriserande för Arakis berättarstil, vilket kanske medför att filmen upplevs som mörkare116. Jag anser att 

man ser en stor teknisk skillnad mellan The Living End och Mysterious Skin, där den förstnämnda kännns mycket 

mer DIY-influerad. Även Nowhere har en stark DIY-prägel över sig som Mysterious Skin saknar. Araki omnämns 

som en filmkonstnär som med ett anarkistiskt förhållningssätt till traditionell konstutbildning, blandar Warholisk 

och Godardisk estetik med ett nihilistiskt DIY punk-rock temperament117. Jag anser att Mysterious Skin saknar 

många av de ursprungliga attributen, men att filmen fortfarande i ljus- och iscensättningar målas upp med en 

välputsad Arakisk esteticism och själ. Både The Living End och Mysterious Skin tar upp tabubelagda ämnen118 och 

berör kanske därför djupare än Nowhere.  

Genom sekvensanalysen bildade jag mig uppfattningen att Nowhere är den film som genom 

iscensättningarna tydligast anspelar på sex, våld och nonchalans och därför blir provocerande på ett ytligt plan. 

Mysterious Skin var i motsats mycket tillbakadragen i iscensättningarna, men i och med att historien var så laddad 

blev det en fungerande balansgång och Araki anammade på så sätt ändå sin specifika auteurstil. The Living End 

porträtterade ilskan och frustrationen inom hbtqi-rörelsen under slutet av 80-talet119, medan Mysterious Skin 

porträtterade ilskan och frustrationen hos individer som blivit sexuellt utnyttjade. Nowhere bygger på teman som 

inte är i närheten så laddade och blir därför mycket mer ytlig, vilket syns i iscensättningarna.  

The Living End beskrivs som en kontroversiell protestfilm120, Nowhere som en surrealistisk version 

av Beverly Hills 90210121 och Mysterious Skin som ett seriöst drama och den mörkaste filmen Araki någonsin 

skapat122. Olikheterna filmerna emellan är många om man ser till handling, teman, tanke och bakomliggande 

drivkraft. The Living End känns viktig, ett yttrande och budskap, en käftsmäll till det politiska styret. Den 

skapades med sämre förutsättningar med ett minimalt filmteam och liten budget. Arakis mening med filmen var 

att berätta sin egen historia123 med meningar som ”I blame Society” och ”Fuck The World”. Enligt Battista bör 

man med lågbudgetproduktioner ha ett större syfte än att tjäna pengar, eftersom man med låg budget oftast inte 

kan tävla kvalitetsmässigt med högbudgetproduktioner124. Med The Living End upplever jag att Araki har ett 

större syfte; att beröra och förändra. 

 

                                                 
116 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 
117 Ibid. 
118 R. Hart, s. 73 
119 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 
120 Ibid. 
121 R. Hart, s. 52 
122 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 
123 Rich., l. 246 
124 Battista, l. 205 
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 En annan skillnad jag upplever i filmernas iscensättningar är att man i The Living End mestadels 

spelade in i redan iscensatta utomhusmiljöer, som t.ex. den målade väggen i slakthusområdet bakom karaktären 

Luke i början125, medan scenerna i Nowhere ofta var uppbyggda från grunden. Där tror jag att man i Nowhere 

förlorade en del av den autentiska verkligheten som Araki lyckades fånga i The Living End.  

Något kritiker sagt om Nowhere är att det är den straightaste av Arakis filmer, men för mig är det 

inte det som gör filmen svagare i förhållande till de andra. Det är istället att man inte går på djupet i någon av 

karaktärerna eftersom filmen innehåller 19 centrala karaktärer126. Trots att Nowhere på ytan är en queerfilm som 

innehåller icke-heterosexuell romantik, sexuella relationer, slumpmässigt våld, transvestitism och scener 

innehållande s&m-aktiviteter127, anses den vara den minst radikala av Arakis filmer128. I förhållande till Mysterious 

Skin och The Living End bygger Nowhere på teman som var och en för sig kan verka radikala, men som 

tillsammans bildar en platt story utan djup. Om man med en av karaktärerna från Nowhere istället gått in på en 

eller två av temana, kanske man funnit ett större djup. Enligt Araki var intentionerna med Nowhere inte att skapa 

en djup film, utan en Arakisk version av Beverly Hills 90210129. Jag tror att han som auteur vill förverkliga sina 

egna visioner och inte det folk förväntar sig av honom. Hade han istället skapat fler filmer som liknade The 

Living End och förhållit sig till folks förväntningar istället för sin egen vilja, hade han nog istället tappat den 

auteurroll han har som filmskapare idag. I det stora hela tycker jag att de tre filmerna jag analyserat har en stor 

likvärdighet i det visuella, i ljus- och iscensättningar och det är för mig där Araki som auteur kommer fram, 

precis som i hans vilja att göra det han vill och inte det andra förväntar sig.  

Den kritikerrosade Mysterious Skin är skapad efter mer konventionella hollywoodnarrativ än 

tidigare filmer130 och är baserad på en novell131, vilket medför att Araki inte skrev manus till filmen. Araki lyckas 

ändå behålla sin auteurroll i denna film132. Övergreppsscenerna i Mysterious Skin mellan baseballcoachen och 

pojkarna blir enligt Hart möjligen mer provokativa just för att de 

inte är visuellt grafiska utan istället gestaltar övergreppen på en 

mental nivå133. Kanske är det så att det blir mer verkligt och 

skrämmande om man inte visar direkt vad som händer. I Nowhere 

är allting mycket bildligt och uppmålat, medan det i Mysterious 

Skin är precis motsatt. Genom att lägga huvudpersonen Brian i 

Mysterious Skin upp och ner skapar man en oro i bilden, dels 

eftersom Brian hamnar i ett extra utsatt läge och dels eftersom 

ögat tolkar bilden som en upp och nervänd triangel som står på 

spetsen och på så vis inte är förankrad i marken134. Visserligen 

                                                 
125 The Living End, 1992, t. 00:02:35 – 00:03:02 
126 Hart, s. 52 
127 Ibid., s. 56 
128 Ibid., s. 56 
129 Ibid. s. 52 
130 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 
131 Ibid. 
132 Hart, s. 67 
133 Ibid., s. 73 
134 Edu.ikd.hik.se, Bildkompositioner, 18 Maj 2014 

Uppifrån: ”Nowhere” (1997) & ”Mysterious 

Skin” (2004) 
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bildar personerna i Nowhere också en upp och nervänd triangel i s&m-scenen som även den skapar oro, men den 

scenen blir på något sätt för uppenbart tillgjord, kanske för att man vänder sig av underljus som kommer 

nerifrån och lyser upp på karaktärena, vilket är ett klassiskt knep som brukar användas i skräckfilm för att skapa 

en skrämmande bild med förvrängda motiv135. Jag tror att eftersom man i Nowhere drar ljus- och 

iscensättningarna till sin spets och använder sig av klassiska medel för att få fram olika känslor, går mycket 

förlorat för den autentiska, verklighetstrogna känslan. Det är för mig två helt olika nihilism136 i 

övergreppsscenen ur Mysterious Skin och s&m-scenen ur Nowhere. Nowhere, å ena sidan, saknar moral och 

förhåller sig inte till de samhällsregler som regerar. Mysterious Skin är istället nihilistisk i det provokativa temat 

med övergrepp på barn, där man djärvt målar upp barnets inre känslor snarare än bildligt visar hur det går till.  

I ljussättning ser man vissa tekniska skillnader mellan The Living End, där man i större utsträckning 

använder sig av naturligt ljus137, Nowhere där man ofta använder trepunktsbelysning utan naturligt ljus och i 

Mysterious Skin, där man använder ett mer komplicerat ljussättningssystem. Det färdiga resultatet har ändå enligt 

mig samma sorts känsla, där man med både high key och low key porträtterar olika scener liknande och med 

färgfilter skapar olika känslor.  

Det hårda och mjuka ljuset i de olika bilderna skapar tydligt stämningar. Man använder ljusets 

kvalitet i scenerna för att sätta en lugn eller orolig stämning. Genom filmerna är ljusfiltret rött eller blått, men det 

finns ingen tydlig tråd som binder färgerna samman med återkommande teman. I The Living End är färgerna 

röda i den mest hotfulla scenen, där Luke får en pistol riktad mot sig, medan Dark i Nowhere sitter i ett blått rum 

i sin utsatta position och Brian ligger upp och ner i en blå iscensättning. ”I blame Society” är skrivet i ett garage 

med starkt blått sken från lysrören i taket, men jag ser inga tydliga anknytningar till de andra blåfiltrade scenerna. 

Hur Araki använder sig av blått och rött sken för att porträttera olika teman och känslor är därför svårt att säga 

om man vill knyta samman de tre filmerna med varandra och hitta mönster. Att han använder sig av liknande 

färgat ljus är tydligt, men i relationen mellan teman och färgfilter hittar jag inte några samband.   

 

 

Alla analyserade scener ur ”The Living End” (1992), ”Nowhere” (1997) och ”Mysterious Skin” (2004) 

 

                                                 
135 Braaten m.fl., s. 15 
136 Sv.m.wiktionary.org, Nihilist, 12 Maj 2014 
137 Braaten m.fl., s. 15 
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Att Araki i alla filmer använder sig av dominansredskap syns i alla iscensättningar. I The Living End 

domineras Luke av två lesbiska kvinnor med en pistol. Man vet även att karaktären Luke har HIV138 och är 

därför troligen dominerad av sin sjukdom. I nästa analyserade scen från The Living End uttrycker sig Luke genom 

att skriva ”I blame Society”, vilket också är en form av dominerande makt, samhället. I Nowhere använder 

kvinnor i maktposition s&m-leksaker för att utöva dominans över huvudpersonen Dark. I denna scen är det en 

självvald dominering eftersom det är i Darks fantasi detta utspelar sig. I fantasin vill han känna sig ägd av 

kvinnorna och är även annars undergiven till sättet. På fondväggen i sitt rum pekar en avbild av honom själv två 

pistoler mot sitt eget huvud och tv:ns flimmer kan möjligen porträttera samhällets makt över människan. Hans 

rum är belamrat med elektronik och han står med USA:s flagga virad runt sig, vilket i iscensättningens kontext 

för mina tankar mot individens undergivenhet mot det amerikanska samhällsstyret. I Mysterious Skin är Brian i en 

utsatt position med orolig blick, upp och ner. Scenen är tagen sekunderna innan ett av övergreppen sker, vilket 

blir tydligt i historiens kontext. I andra analyserade scenen av Mysterious Skin kämpar Brians mamma med att få 

igång tv:n, som här styr deras liv, där barnnen sitter käppraka i soffan och väntar på att bli serverade av 

televisionen. Huvudkaraktärernas undergivenhet i alla tre filmer blir tydlig i dessa analyser och genom att 

återkoppla till avvikande, utstött ungdom, som är ett ett av Arakis mest återkommande teman139, ser man här 

exempel på detta. 

Araki gestaltar både sex och våld i de 

analyserade iscensättningarna genom pistolerna, 

sexdrömmen och övergreppet. Sex och våld är, förutom 

avvikande ungdom, två av de mest återkommande 

temana i Arakis filmer och den nihilism och råhet han 

porträtterar dessa teman genom kanske beror på att de 

tidigare historiskt blivit så marginaliserade i 

queersaammanhang av mainstreamsamhället140. Att 

publiken anser att hans filmer provocerar kan bero på att 

mainstreamsamhället inte är vana att se hbtqi-personer 

gestaltas i en liknande kontext.  

 Arakis användande av tv-apparater i iscensättningarna med tv-skärmar som uppvisar störning i 

sändningen blir för mig ett budskap till åskådaren om hur vi människor styrs av media och television. I Nowhere 

ser man ett exempel på hur han använder tv-testbilden tillsammans med ett stort antal tv-apparater visandes 

statiskt brus. 

 

Visuell Gestaltning 

Med kunskaperna jag hämtat genom denna uppsats har jag skapat en musikvideo inspirerad av Gregg Arakis 

filmkonstnärsskap. Att först teoretiskt inhämta lärdom om ljus- och iscensättningar för att sedan praktiskt 

använda sig av de kunskaperna har varit viktigt för att få en bred bild av hur man går tillväga när man ljussätter 

                                                 
138 Imdb.com, The Living End, 13 Maj 2014 
139 Hart, s. 51 
140 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 

 

Gregg Arakis ”Nowhere” (1997) 
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och iscensätter en film. Jag anser att Gregg Arakis estetiska stil fungerar bra att använda sig av i en musikvideo 

eftersom han, särskilt i Nowhere, har mycket renodlade, stilistiska iscensättningar. I iscensättningarna i min 

musikvideo har jag därför främst inspirerats av scener ur Nowhere, men jag har med dessa scener försökt anamma 

en djupare, berörande känsla, i stil med Mysterious Skin, med ett nihilistiskt förhållningssätt till samhället, som 

man främst ser i The Living End: 

 

 

Skärmdumpar från min skapade musikvideo, som även går att se på: youtu.be/WL15c96ZF3s 

 

I kommentarsspåret på dvdn för The Living End berättar Araki att han är mycket attraherad av 

symmetriska kompositioner och att han kontinuerligt frågade filmfotograferna om bilderna var centrerade under 

inspelningarna141. Därför har jag filmat min musikvideo med symmetriska, centrerade bildutsnitt för att anamma 

samma stil. I Mysterious Skin baseras soundtracket på originalskriven musik med ett drömskt och melankoliskt 

sound och verkar inom genren shoegaze142. Jag har i och med det valt en låt för min musikvideo som har ett 

liknande sound. 

Jag har använt vanliga glödlampor och ljuskällor i inspelningen av min musikvideo, vilket enligt 

Martin är en okej kompromiss budgetmässigt om man har bra skådespelare och energi143.  

Det viktigaste med min skapade musikvideo är att jag har utformat den på egen hand och på så sätt har en 

auteurroll i skapandet144. Jag har skrivit, komponerat och spelat in musiken, haft odelat inflytande på hur 

                                                 
141 The Living End, Remixed and Remastered, Cast & Crew Commentary, 1992 
142 Rich, l. 2169 
143 Reed Martin, The reel truth: everything you didn't know you need to know about making an independent film, 1st ed., Faber and Faber, New 

York, 2009, l. 163s 
144144 Thefreedictionary.com, Auteur, 16 April 2014 

http://youtu.be/WL15c96ZF3s
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scenernas innehåll och ljus- och iscensättningar skall se ut och jag har även filmat vissa scener själv. Eftersom jag 

själv är med i scenerna har jag dock varit tvungen att ta hjälp av andra filmfotografer i de flesta scenerna.  

Sammanfattning 

Genom att sammanföra filmteoretisk forskning kring ljus- och iscensättningar med Gregg Arakis 

filmkonstnärsskap har jag bildat mig en uppfattning om hur Araki som auteur etablerar sina generella, 

återkommande stildrag i tre filmer från spridda år. Det jag kom fram till var att Araki genom återkommande 

teman som t.ex. rör sex, sexualitet, utanförskap, ungdom, dominering, droger och ett nihilistiskt förhållningssätt 

till samhället, förankrar sin auteurstil genom att plocka fram dessa teman genom ljus- och iscensättningarna. 

 Arakis filmer har blivit kritiserade och rosade beroende på vem åskådaren är och som Damon 

Smith säger, blir det tydligt att Gregg Arakis filmkonst inte är till för den stora massan145. Hur kan denna 

kunskap då vara av betydelse för den pågående debatten? Precis som tidigare nämnt, är det bra att inneha 

kunskaper om filmskapande som verksam lärare i bild eftersom bild och film är mycket lik och man kan genom 

att arbeta med film beröra många punkter i kursplanerna för bildämnet146. Även om de teman som Gregg Arakis 

filmer bygger på är kontroversiella, ofta handlar om hbtqi-personer och förmodligen därmed inte anses vara till 

för den stora massan, är de baserade på viktiga frågor att ta upp inom skolan. Man kan förslagsvis debattera 

kring sex, droger och minioriteter med utgångspunkt i Arakis filmer. Även utanför skolan är dessa filmer viktiga, 

The Living End var banbrytande i sitt porträtterande av homosexuella HIV-positiva män när den kom ut och 

Myterious Skin tar upp ofta nedtystade samhällsproblem som övergrepp och pedofili. Många människor som inte 

passar in i samhällets normativa strukturer kan därför troligen finna trygghet och igenkänning i Arakis filmer. 

När man arbetar med film på olika sätt är ljus- och iscensättningar några av de viktigaste komponenterna att 

känna till. Filmljus är enligt Östlund otroligt viktigt eftersom allt man ser i bild och film är ljus147 och utan ljus 

kan man alltså inte urskilja några motiv.  

  

Vidare forskning 

Forskning inom filmljussättningar och iscensättningar pågår och förnyas ständigt allt eftersom tekniken blir mer 

utvecklad. Min tro är därför att det krävs en ständig vidare forskning inom områdena.  

Andra delar av Gregg Arakis filmkonsnärsskap skulle också vara intressanta forskningsobjekt. 

Några exempel är att i Arakis filmer mer ingående gå in på kvinnors dominering av män, användandet av sex 

som maktmedel, tv-apparaternas betydelse i iscensättningarna, valet av sci-fi relaterade sub-handlingar och hur 

Arakis filmer förhåller sig till samtida filmskapares esteticism där man kanske jämför med high concept-filmer. 

I min uppsats vidrör jag många av ovanstående punkter, men går inte in på djupet. Det är något 

som skulle kunna förbättras och ändras i denna uppsats för att få en mer djupgående förståelse för filmerna. 

 

                                                 
145 Brightlightsfilm.com, 15 April 2014 
146 Skolverket, 2011 
147 Östlund, s. 44 
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Bilaga 1, Sekvensanalys 

The Living End (1992) 

Scenval: Presentation av huvudrollskaraktären Luke (t. 00:02:35 – 00:11:02) Obs. De båda 

huvudrollskaraktärernas presentationer i denna film är integrerade så jag har tagit ut delarna med Luke och 

hoppat över de delar där Jon presenteras.  

 

 

00:02:35 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Luke står lutad mot en vägg målad med ett 

svin på en gräsmatta. Han har på sig en 

bandtröja, ”Jesus and Mary Chain”. Han har 

solglasögon och en cigarett i munnen. I 

handen har han en ryggsäck och en jacka.  

Huvudljuset kommer från höger och träffar 

Luke i ansiktet och på bröstet. Bakljuset skiljer 

ut väggen. Man använder rent, vitt ljus utan 

filter.  

 

00:03:02 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

En gata som leder åskådaren inåt i bilden, 

kantad med välklippta träd. Luke har tagit av 

sig sin t-shirt och har slängt sina tillhörigheter 

över axeln. Svinväggen syns fortfarande.  

Huvudljuset kommer här framifrån men är satt 

snett från vänster mot karaktären. Naturligt 

solljus hjälper till att lysa upp gatan. Ett 

lättningsljus balanserar huvudljuset från höger 

sida. Rent vitt ljus utan filter används. 
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Bild 1: 00:03:27 & Bild 2: 00:03:29 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Två kvinnor sitter i framsätet på en bil och 

kollar bakåt mot kameran. De har solglasögon 

och ser varma ut. Bilen är taklös. Det hänger 

en wunderbaum vid backspegeln. Luke sitter i 

baksätet med en otänd cigarett och ser ut att 

njuta. De åker på en väg som ser smal och 

enslig ut. Luke har en halskedja. 

I första bilden använder man ett huvudljus 

som är riktat snett från vänster och träffar den 

högra kvinnan i ansiktet medan den vänstra 

kvinnan inte får så mycket ljus i ansiktet. Man 

använder det naturliga solljuset som 

lättningsljus snett framifrån, bakom kvinnorna. 

I andra bilden använder man troligtvis solljuset 

som huvudljus, vilket är frontalt. Jag tror inte 

man använder något lättningsljus eftersom 

bilden ser platt ut och inte har mycket 

kontraster.  

 

00:04:55 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Bilens bakre del med en rostig 

registreringsskylt och ett klistermärke i vitt mot 

det röda med texten ”I <3 Jesus”. Bilen är 

bucklig.  

Ljuset träffar bilen snett framifrån. Här 

använder man troligtvis både solljuset och ett 

lättningsljus från vardera sidor.  
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Bild 1: 00:04:57 & Bild 2: 00:05:02 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Bild 1: En röd bil utan tak. Kameran är 

placerad bakom baksätet och centrerar 

karaktärerna. Kvinnorna i framsätet på bilen 

ser hotfulla ut, en riktar en pistol mot Luke. 

Den vänstra har ett halsband av tänder. Båda 

kvinnorna har solglasögon. Man ser Lukes 

bakhuvud med en halskedja runt nacken.  

 

Bild 2: Luke ser ut att ha solen i ögonen. Han 

ser mer irriterad ut än rädd, trots att pistolen är 

riktad direkt mot hans huvud. Han har ett 

örhänge i ena örat och en cigarett i munnen. 

Den röda bilen syns i bakgrunden. 

 Bild 1: Huvudljuset kommer snett från 

vänster. Man använder ett hårt lättningsljus 

från höger. Solljuset blir bakljus, då det träffar 

bilen framifrån och lyser upp karaktärerna. 

 

Bild 2: Luka är vänd mot det naturliga solljuset, 

som träffar honom lite snett från höger. 

Huvudljuset och lättningsljuset är placerade 

likadant som i Bild 1.  

 

00:09:54 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Luke skriver ”I blame society” med en svart 

tjock penna på en stolpe i ett garage. Han är 

högerhänt. Prickarna över i är formade till 

hjärtan. Man ser en bit av Lukes profil.  

Naturligt blått ljus från lysrören i taket på 

garaget. Det blåa skenet kan vara pålagt efteråt. 

Luke är inte upplyst utan bara en mörk skugga, 

därför använder man nog ingen annan 

belysning i denna scen.  



 
 

40 
 

  

00:10:18 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Det är ett garage med stengolv och fyrkantiga 

rutor i taket som hålls uppe av tjocka pelare. 

Luke står vid en pelare. Två personer går förbi 

honom, en sitter på en kundvagn som dras av 

den andra personen. De är lättklädda i 

förhållande till påklädda Luke. Annat än dem 

finns inget alls i garaget. 

Här tror jag att man, förutom det naturliga 

överljuset från lysrören, har satt in ett sidoljus 

från höger som träffar karaktärerna vid 

kundvagnen i ansiktet.  

 

00:10:40 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Luke står med en otänd cigarett i munnen 

framför en upplyst billboard med en äldre man 

på. Himlen är helt mörk.  

Billboardens ljus agerar bakljus i bilden. Man 

använder ett mjukt blåfiltrat huvudljus snett 

från höger och troligtvis ett lättningsljus från 

vänster eftersom hela ansiktets detaljer syns.  



 
 

41 
 

 

00:10:46 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Luke syns i helbild. Han står med handen ut i 

en ttrafikerad bilväg. Bilboarden med mannen 

syns tydligt i bakgrunden. Gatubelysningen är 

stark. Luke står till höger i bilden.  

Bakljuset kommer från gatubelysningen bakom 

Luke och från billboarden till höger. Man 

använder även ett huvudljus snett från höger 

mot karaktären och ett lättningsljus från 

vänster. Båda är mjuka i skenet och lätt 

blåfärgade.  

  

Bild 1: 00:10:55 & Bild 2: 00:11:02 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

 En kille med långt hår och blågul keps sitter 

bakom ratten. En matchande gul luddig 

tärning hänger i backspegeln. Luke står 

fortfarande framför billboarden med en otänd 

cigarett i munnen.  

I den vänstra bilden kommer huvudljuset från 

höger och träffar karaktären i ansiktet. Det är 

blåtonat. Man använder ett lättningsljus från 

vänster som lyser upp karaktärens hår. Det är 

rödtonat. I högra bilden lyser bakljuset från 

billboarden upp Luke bakifrån och huvudljuset 

kommer från höger. Det är blåtonat. 

Lättningsljuset kommer från vänster.  
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Nowhere (1997) 

Scenval: Presentation av huvudrollskaraktären Dark. (t. 00:01:48 – 00:06:08) 

 

  

  

Bild 1: 00:01:48 & Bild 2: 00:02:18 & Bild 3: 00:02:21 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Dark står i en dusch i ett helt kalt rum med 

vita väggar. I närbilderna ser man hans hand 

med två ringar. Han blundar och har halvt 

öppen mun.  

Huvudljuset kommer i första bilden snett från 

höger, väggen till vänster är något mer upplyst 

än den till höger. Lättningsljuset är något 

svagare och kommer från vänster. I 

närbilderna är huvudljuset i den vänstra bilden 

snett från höger och i den högra är det helt 

frontalt och gör karaktären platt. Ljuset är 

starkt och jämnt, det finns nästan inga 

kontraster eller skuggor i bilden.  

  

Bild 1: 00:02:24 & Bild 2: 00:02:29 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Dark och hans tjej Mel ligger nakna i röda 

skrynkliga lakan. I bakgrunden hänger lakan 

Ett fast bakljus finns och lyser bakom det röda 

draperiet. Det har ett blått sken. Huvudljuset 
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som en vägg. Allt runt karaktärerna är röda 

lakan.  

snett från höger ökar och sänks i intensitet i 

mjuka övergångar, från helt släkt (bild 1) till 

tänt (bild 2). Man använder ett mycket svagt 

lättningsljus från vänster. Det finns kontraster 

och skuggor.  

  

Bild 1: 00:02:46 & Bild 2: 00:02:51 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Dark och en annan karaktär, Montgomery, står 

vid en rad av skåp. Skåpet i mitten är helt 

öppet. De har på sig matchande gula t-shirts 

och shorts. Darks shorts är något uppkavlade. 

Han håller i ett klädesplagg. Det kommer rök 

bakifrån skåpen. På den högra bilden har de 

tagit av sig kläderna. Montgomery har ett 

halsband.  

I den vänstra bilden kommer ett starkt 

huvudljus från höger och lyser upp skåpen och 

karaktärernas högra sidor. Bakljuset kommer 

bakifrån skåpen och lyser upp röken som 

bolmar upp med ett blått filter. Man använder 

ett mjukt lättningsljus från vänster som är 

riktat mot karaktärerna.  

 

   

Bild 1: 00:02:58 & Bild 2: 00:02:59 & Bild 3: 00:03:00 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Närbild på en hand och killarnas ansikten. Huvudljuset kommer snett från höger. Man 
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Montgomery har ring i ena örat och 

olikfärgade ögon, ett blått och ett grönt. Dark 

har brun page. De tittar djupt in i varandras 

ögon.  

använder ett mjukt lättningsljus som ljusar upp 

kontrasterna som bildas mot karaktärerna. 

 

00:03:19 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Dark sitter naken i en stol centrerad  i ett rum. 

Han tittar in i kameran. I bakgrunden hänger 

piskor och andra S&M redskap, de dinglar lite. 

Rummet är annars helt kalt. De två kvinnorna 

bakom Luke har på sig latex, den ena i vitt och 

den andra i svart med matchande peruker. 

Huvudljuset kommer snett från höger med ett 

starkt blått filter. Det är satt något underifrån 

som ett underljus och lyser upp på 

karaktärerna. Här använder man troligen inget 

lättningsljus eftersom det bildas starka 

kontraster och skuggor. Dock har man nog 

satt in ett hårt bakljus bilden känns mycket 

djup.  Jag bedömer ljussättningen som low key.  

 

  

Bild 2: 00:03:33 & Bild 2: 00:03:25 & Bild 3: 00:03:26 & Bild 4: 00:03:27 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Halv- och närbilder på karaktärerna. 

Kvinnorna är utsmyckade med pärlor. I första 

Ljuset blinkar i mjuka övergångar i denna bild. 

Man använder i de två övra bilderna ett starkt 
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bilden kysser de varandra bakom Dark. 

Piskorna är synliga i bakgrunden. Dark 

blundar.  

blått bakljus som lyser upp bakgrunden. 

Karaktärerna har ett mjukare huvudlus från 

vänster på sig och man använder inget 

lättningsljus. I de nedra bilderna använder man 

ett mjukt frontalljus som även det blinkar i 

mjuka övergångar.  

 

00:03:59 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Montgomery och Dark skall kyssa varandra 

och man använder sig av extrem närbild. 

Ljusert kommer från vänster sida och lyser upp 

Montgomery men gör Dark mörkare. Ljuset är 

svagt blåfärgat. Bakjuset skiljer ut bakgrunden 

och skapar kulissen.  

 

00:04:32 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Darks mamma står utanför toalettdörren. 

Dörren är röd i samma nyans som hennes 

läppstift. Hon har en blå morgonrock på sig 

och en grön ansiktsmask i ansiktet som 

matchar hennes ögon. Hon skriker.  

Huvudljuset kommer snett från höger mot 

karaktären. Man använder ett lättningsljus för 

att lysa upp vänstra sidan av ansiktet som är 

vänt mot dörren.  
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00:04:52 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

 Dark är i ett kalt badrum vid handfatet, vänd 

mot dörren. Han är nyduschad.  

Huvudljuset kommer snett bakifrån från höger 

och lyser upp Dark bakifrån. Bakgrunden är 

mycket starkt upplyst. Ett läggningsljus 

kommer snett från vänster framifrån med ett 

mjukt sken.  

 

00:04:54 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Dark står centrerad i sitt rum, bestående av en 

blåtonad fondvägg med sig själv som motiv 

med två pistoler i händerna. Golvet är blåmålat 

eller heltäckningsmatta. En säng med blå lakan 

till vänster. Han har en tv som står på till höger 

med högar av annan elektronik, böcker, lådor, 

LP-skivor. En låda med kläder står mellan 

sängen och travarna med saker. Till vänster 

mot den blåmålade väggen står mer Lpskivor i 

en hylla med amerikanska flaggan som fond. 

Darks handduk har USA:s flagga som motiv.  

Huvudljuset kommer snett från höger, 

närmare frontal riktning, med ett halvmjukt 

sken. Naturligt ljus kommer från TV:n. Ett 

lättningsljus kommer snett från vänster, riktat 

centrerat mot väggen bakom Dark. Jag 

bedömer ljussättningen som high key. 



 
 

47 
 

 

00:05:52 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

 Dark tittar in i TV:n. Det är närbild. Han är 

nyduschad.  

Huvudljuset kommer direkt från vänster sida 

mot karaktären. Det är mycket blåfiltrat. Ett 

lättningsljus kommer från vänster mot 

karaktären och lyser upp hans bakhuvud. 

Bakjuset lyser upp kulissen i blått.  

 

 

Mysterious Skin (2004) 

Scenval: Presentation av huvudrollskaraktären Brian (t. 00:04:19 – 00:06:08) 

 

 

Bild 1: 00:04:21 & Bild 2: 00:04:22 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Brians rum, närbild på barnet som sover. 

Utsnittet är nära och ovanifrån med något 

bakåtlutad vinkel. Kudden är i neutralt beige 

färg utan mönster. Brian är iklädd en bit/blå 

pyjamas och håret är något blött i luggen.  

Riktat huvudljus med viss mjukhet och dovhet. 

Man använder inget starkt lättningsljus så att 

det bildas skuggor mot karaktären. Ljudet av 

ett oväder med blixtar synkas med att starkt 

riktat ljus blinkar över karaktären. Det starka 

ljuset som porträtterar ovädret är svagt blått. 
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00:04:31 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Brian ligger upp och ner på ett hårt golv med 

bucklig textur. Han har på sig en baseballtröja 

med texten ”Panthers”. Han är helt centrerad i 

bilden och tittar oroligt rakt upp, men inte 

riktigt in i kameran utan precis bredvid.   

Mjukt huvudljus snett ovanifrån med lite 

vinkel från vänster. Ljuset har ett starkt blått 

filter. Möjligen ett läggningsljus från höger 

med mycket mjukt sken. Jag bedömmer 

ljussättningen som low key. 

 

00:04:36 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Här syns ingenting förutom skuggan av en 

person. Man har gjort bakgrunden helt ren och 

kal. 

Man ser källan till ljuset. En spotlight med 

blått filter långt borta. Här använder man bara 

bakljus. Skärpedjupet är mycket kort så allting 

är suddigt. Det är stort avstånd mellan siluetten 

och bakgrunden. Siluetten mot ljuset visar att 

ljuset endast kommer bakifrån. Det bildas 

motljus. 

 

00:04:39 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

 

Här syns Brian i sin blå/vita pyjamas i sin säng.  

Färgschemat är av jordig, nedtonad karaktär 

och möblerna är i trä. Väggen är tapetserad 

från golv till tak med tidningar som bildar ett 

kontinuerligt mönster. Många av tidningarnas 

titel är ”Air Show”. Lampan till vänster har en 

jordglob som lampfot. En stor kula ligger 

bredvid lampan tillsammans med en leksak. En 

Endast en del av bilden är upplyst av 

huvudljuset som kommer snett till vänster. 

Man fokuserar på karaktären Brian med viss 

spridning till hans nattduksbord. Här är ljuset 

hårdare så skuggor bildas, man har troligtvis 

inget lättningsljus mot karaktären.Möjligtvis 

används ett bakljus centrerat som en 

horisontallinje används.  Även här används 

starka blinkande spotlights för att porträttera 
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stor legobitslåda står till vänster. Till höger 

finns två gosedjur och en radio.  

ljudet av blixtar. När det blinkar till kommer 

det starka ljuset från fönstret till vänster.  

 

00:04:44 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

 

Här ser man Brian med sina stora glasögon. 

Både mamman och Brian har ljusa 

pastellfärgade skjortor. I bakgrunden ser man 

en glasinfattad dörr som är öppen. I 

trädgården syns en trädgård med en gräsmatta 

som är fläckvis grön. En flagga sitter fast vid 

dörren, troligtvis amerikanska flaggan i och 

med de röd/vita ränderna.  

Ljuset är här en kombination av naturligt 

dagsljus utifrån, vilket spelar bakljus, samt en 

mjuk lättningsljusslampa med stor spridning 

snett från höger och en något starkare 

huvudljuslampa från vänster som kastar ett ljus 

på moderns arm och hår. Ljuset är relativt 

varmt med ett svagt rött filter.  

 

00:04:45 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Här är Brians säng uppbäddad. Hans lakan har 

en gul fläck. Hans t-shirts och skjortor syns i 

bakgrunden och är randiga eller skotskrutiga 

precis som hans överkast som ligger i en hög 

vid fotänden av sängen. Alla plagg är i dova 

färger. På fönsterväggen har han ritningar över 

ett planetsystem och en affisch på hur en 

alienliknande figur är uppbyggd. Ha har en 

klädhängare i trä format till en groda som 

matchar sängstommen och byrårna. På 

motsatta väggen hänger en affisch på en 

astronaut. På byrån står några glasburkar, ett 

I denna scen används samma svagt röda filter. 

Förutom det starka bakljuset genom fönstret 

finns en huvudljuskälla snett från höger 

framifrån, vilket syns på skuggan som bildas 

mot väggen från filten som fadern håller i, 

samt blänket i  hans panna. Ett möjligt mjukt 

lättningsljus finns snett från vänster.  
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litet terrarium, en astronautleksak, en 

minijordglob och något som ser ut som en 

ipad med neonreflektioner i. Pappan har slips 

och mamman en kortärmad blus. Brian har 

pyjamas. 

 

00:04:48 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Det är Brian i sin pyjamas, en dörr med rund 

knopp och en hylla med leksaker i bakgrunden. 

Han har inte samma pyjamas som i början av 

filmen här utan en med grön halsribbning.  

Detta är i samma scen som föregående men 

från en annan vinkel. Här kan man tänka att 

man använder samma ljussättning som i 

föregående, med ett starkt bakljus bakom 

karaktären med svagt rött filter som kommer 

in från höger, samt det naturliga dagsljuset 

frontalt från fönstret, vilket gör karaktären 

platt. Möjligen har man ännu en ljuskälla 

framifrån för att balansera ljusnivåerna så att 

ansiktet lyses upp mer.  

 

Bild 1: 00:04:51 & Bild 2: 00:04:53 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

Brian har sina glasögon och en av sina 

skotskrutiga skjortor. I bakgrunden ser man 

hans mamma arbeta i köket och en siluett av 

spisen och arbetsytorna i köket.  

 

Den andra bilden visar ett glas som faller mot 

marken. Här använder man en 

I bild 1 kommer huvudljuset här snett från 

höger. Man kan tänka att det skall agera 

naturligt ljus från köksfönstret. Ljuset är lite 

starkare eftersom man ser glasögonens skuggor 

mot kinden. Filtret är ljust rött. Man använder 

även ett lättningsljus från vänster mot 

karaktären. Bakljuset lyser upp kulissen och 



 
 

51 
 

slowmotionrörelse i bilden som gör att man 

ser spridningen av mjölken när den spills ut. 

Man har ett utsnitt där man bara ser handen 

och glaset och golvet är rent och i ett rutigt 

mönster som liknar mönstret på Brians tröjor 

och överkast.  

mamman och kommer från vänster. I bild 2 

när glaset faller använder man samma 

ljussättning med riktad huvudljusspot från 

höger eftersom det bildas en slagskugga från 

det fallande glaset till vänster. Kanske 

använder man även ett mycket mjuk 

lättningsljus. 

 

00:05:01 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

 En flimrande tv står centrerad i ett rum och 

mamman håller sin hand på den med lutad 

hållning. Tv:n är belamrad med fotoramar och 

en lampa med blekrosa lampskärm står till 

vänster på den. På väggen bakom finns fler 

fotoramar och i hyllan bakom mamman står 

olika porslinssaker. Möblerna är av mörkt trä. 

Gardinerna är tungdraperade med gula 

blommor. Mamman har ljusa kläder på sig. 

Man ser barnens bakhuvud balanserat i bildens 

nederkant mot soffryggen.   

Här är huvudljuset och lättningsljuset 

likvärdiga i styrka och kommer från vänster 

och höger. Naturliga ljuskällor i bilden är 

lampan på tv:n, tv:ns sken och lampan på 

väggen till höger. Man använder ett bakjus för 

att ljusa upp den bakre väggen och skapa djup i 

bilden. Jag bedömmer ljussättningen som high 

key.  

 

00:05:29 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

 Detta är i samma rum som föregående scen. 

Här står karaktärerna uppradade och bildar en 

linje där Brian är änden av linjen. Man ser de 

blommiiga gardinerna och en ljus lampskärm i 

bakgrunden. De tittar ut genom fönstret. 

Här syns en naturligt ljussatt lampa i 

bakgrunden med ljust röd lampskärm som 

skapar bakljuset. Ett starkt riktat blått ljus 

kommer från höger och fönstret som de tre 

karaktärerna kollar mot, vilket också är 
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Visuellt syns alla tre karaktärers ansikten. huvudljuset.  Snett från vänster framifrån ligger 

lättningsljuset som även det är ganska starkt.  

 

Bild 1: 00:05:31 & Bild 2: 00:05:39 

Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

 Här bildar grönskande träd en linje tvärs över 

bilden. De står uppradade längs sidan av någon 

form av högt stängsel, kanske en fotbollsplan. 

Man ser en större plan på andra sidan stängslet 

som är öppen och tom. Precis vid 

trädkronornas bildade linje i mitten syns ett 

rymdskepp. På bild 2 har rymdskeppet tagit 

över mycket större del av bildytan och ser ut 

att fylla upp hela himlen. Rymdskeppet i bilden 

är troligtvis skapat med datorgrafik. 

Den riktade ljuskällan i bild 1 kommer främst 

strax nedanför rymdskeppet precis bakom 

trädkronan i mitten av bilden. Detta är 

huvudljuset, sm är starkt blått. Ljuset skapar ett 

djup i bilden med olika lager  eftersom det 

endast sprids längst bak, på andra sidan 

stängslet och träden. Ljuset är mycket starkt. 

Man har möjligtvis även satt in fler ljuskällor 

på höger och vänster sida som lyser upp mot 

marken. 

När rymdskeppet kommer närmare i bild 2 

delar sig ljuset och rör sig även i mjukt 

svepande rörelser. Här använder man troligtvis 

en starkt blå spotlight med rörelseförmåga som 

delar sig. 

 

Bild 1: 00:05:48 & Bild 2:  00:05:50 & Bild 3:  00:05:59 
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Hur har iscensättningarna konstruerats? Hur arbetar man med ljuset? 

 Karaktärerna står på ett stenbelagt underlag 

som bildar ett kontinuerligt rektangelmönster. 

Enligt deras dialog innan ”Let’s go up on the 

roof!” skall detta se ut som ett tak. Barnen har 

morgonrockar på sig och mamman har på sig 

ljusa kläder. Brian har sina glasögon.  

Det starka blåa huvudljuset kommer från 

grunden från höger in mot bilden och 

lättningsljuset från vänster. Det finns inget 

bakljus eftersom man ser deras skuggor bakom 

dem på marken mycket tydligt. Man vill skapa 

illusionen om att rymdskeppet åker över 

karaktärerna, vilket man gör genom att 

panorera en starkt blå spotlight som kommer 

närmare och närmare i en sakta, svepande 

rörelse ovanifrån. Ljuset blinkar även lite lätt 

och ökar och sänks på så vis i styrka och 

intensitet. 

 

 


