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1. Inledning 

Jonathan Glazers Under the Skin (2013) välkomnar åskådaren i de inledande minuterna av sin 

film med dissonant stråkmusik till en kolsvart ruta. Den dissonanta musiken får sedan sällskap 

av geometriska former som gör sig till känna ur mörkret, innan en kvinnoröst hörs repetera 

engelska fraser. Kvinnorösten tillhör Scarlett Johansson och i filmens inledning får vi se hur 

hon klär av en medvetslös kvinna, klär sig i hennes kläder och ger sig ut på jakt efter män och 

deras skinn. Männen förförs sedan genom att ledas ner i en bläckliknande pool som bryter ner 

deras kroppar. 

Genom hela filmen finns det en påtaglig känsla av ett perspektiv skilt från det rent mänskliga. 

Hur händelser presenteras och gestaltas har en främmande känsla, som aldrig beskrivs i tal 

men ändå är konstant närvarande. En känsla av att se världen ur främmande och icke-

mänskliga ögon. Förutom nämnda scen med Johansson och den döda kvinnan, som är 

gestaltad på ett sådant sätt att den indikerar att Johanssons karaktär inte är mänsklig, återfinns 

mer eller mindre ingen exposition om vad för typ av varelse Johanssons karaktär är. För att 

spä på tvetydigheten kring hennes identitet börjar hon under filmens andra hälft att undersöka 

sin relation till det mänskliga genom att pröva på sinnliga aktiviteter, såsom att äta och ha sex. 

Huruvida Johanssons karaktär håller på att utveckla en mänsklig sida lämnas öppet för 

tolkning.  Filmen stannar aldrig till för att förklara karaktärens intention utan erbjuder istället 

en uppslukande, visuell film som lämnar en stor del av meningsbildandet åt åskådaren. 

Associationen till Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey (1968) ligger nära till hands, 

främst i användandet av atonal musik och en överhängande tvetydighet, och likt Kubricks 

film vandrar Under the Skin någonstans mellan ett tvetydigt narrativ och vågad formalism.   

Den här studien ämnar att undersöka hur Johanssons karaktär framställs som någonting annat 

än mänsklig genom vilka tekniskestetiska val som görs för att förstärka gestaltningen av 

hennes interioritet. Förutom scenen som nämndes i ovanstående paragraf, och filmens 

slutscen, där man får se hur Johanssons karaktär ser ut under hennes människoklädsel, finns få 

ytliga eller berättarmässiga identifikationer på att hennes karaktär inte skulle vara mänsklig. 

Det finns få indikationer i hennes utseende, tal eller maner som definitivt förmedlar att hon 

skulle vara en annorlunda varelse än de andra mänskliga karaktärerna som passerar förbi 

under filmens gång, förutom nämnda inledning och slutscen. Däremot så gestaltas karaktärens 

perspektiv på ett sätt som skapar känslan av att hennes perspektiv inte kan likställas vid ett 



David Weiss 
Självständigt arbete 
MK005G 

2 
 

mänskligt, att det är någonting annorlunda i hennes varelse. Exempelvis finns det någonting i 

hennes blick som är väldigt kallt och framstår vitt skild från ett mänskligt perspektiv. 

Undersökningen kommer fokusera på hur hennes perspektiv gestaltas på ett formalistiskt plan 

och hur filmen går en balansgång mellan hennes icke-mänsklighet och assimilation till 

människa. 

Studien kommer undersöka fem scener och hur dessa scener gestaltas ur ett neoformalistiskt 

perspektiv. Dessa scener undersöker hur, genom tekniskestetiska val, Johanssons karaktärs 

tvetydiga relation till mänsklighet framställs. Sedan kommer de tekniskestetiska valen som 

framstår som betydande för framställandet av huvudkaraktärens perspektiv tolkas och 

diskuteras i relation till vad Elana Gomel kallar alien infestation-narrativ, David Bordwells 

definition av Art Cinema och tidigare forskning.  

 

1.1 Varför framstår huvudkaraktären som icke-mänsklig? 

I den här delen av inledningen kommer jag argumentera varför jag uppfattar Johanssons 

karaktär som icke-mänsklig i filmens inledning. Det är främst två specifika scener som mer 

explicit underbygger den läsningen och av den anledningen är det av vikt att belysa vad i dessa 

scener som skapar den läsningen. Tilläggas bör är att jag menar att karaktären är icke-mänsklig 

när filmen inleds, hennes förhållande till mänsklighet/icke-mänsklighet blir mindre binärt och 

mer flytande under filmens gång. 

Den första scenen dyker upp i inledningen av filmen. Sekvensen innefattar först geometriska 

former som sammankopplas till ett mänskligt öga och sedan hör man en kvinnoröst repetera 

engelska fraser. Därefter visas Johansson, kvinnorösten tillhör henne, i ett vitt utrymme 

särskåda en kvinnokropp som hon sedan klär av. I proceduren av att klä av kvinnan och träda 

in i hennes kläder så börjar en insekt krypa på Johanssons fingertopp. 

Aspekterna som tyder på att hon inte är mänsklig är kopplingen mellan de geometriska formerna 

och skapandet av ett öga. De geometriska formerna framträder ur mörkret med stark lysande 

sken kring sig, vilket skapar associationer till rymden och någonting verklighetsfrämmande. 

Kopplingen till det mänskliga ögat skapar ett samband mellan hennes icke definierade varelse 

och mänsklighet. De geometriska kropparna som framstår som någonting från en annan planet 

formas alltså till ett mänskligt öga och skapar på så sätt ett direkt sammanband mellan det icke-

mänskliga och det mänskliga. Repetitionen av de engelska fraserna och hur hon träder i en 
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annan kvinnas kläder indikerar på att hon studerat en viss typ av kvinnligt beteende för att 

sedan, i hennes icke-formulerade uppdrag på jorden, ska använda dessa egenskaper för 

uppdragsgivarens vinning. Det vita, kliniska utrymmet ger i sammanhanget konnotationer till 

sjukhusmiljöer, som att hon med kirurgisk precision iakttagit mänskligheten för att utföra sitt 

uppdrag på bästa sätt. Sättet Johansson till sist iakttar insekten är med samma kalla, iakttagande 

blick som hon iakttog kvinnan. Kopplingen mellan insekt och människa och den likartade 

gestaltningen skapar intrycket av att båda är levande varelser som Johanssons karaktär i det 

ögonblicket inte ser någon inneboende skillnad i. 

I slutscenen blir Johanssons karaktär jagad av en man, som alldeles innan försökt antasta henne. 

Han jagar henne genom en skog och är nära att greppa tag i henne. Han får tag i henne och 

försöker rycka henne närmare sig. En bit av Johanssons skinn rivs av och hennes inre blottas. 

Hennes varelse blottas för omvärlden och mannens reaktion är först skräck och sedan att hon 

behöver utplånas. Han hämtar en bensindunk och tänder eld på henne. Sättet hon läses som 

icke-mänsklig här är helt enkelt att man får se att människoskinnet är en förklädnad och inte 

hennes egna.  

Tillsammans skapar dessa två scener intrycket av att Johanssons karaktär inte är mänsklig, men 

mellan dessa två sekvenser, som är i varsin del av filmens kronologi, är karaktärens förhållande 

till mänsklighet mer flytande. I filmens första hälft följer Johanssons karaktär en procedur av 

att förföra män och föra ner dem i en bläckliknande pool som suger ut livet ur männen och kvar 

finns deras skinn som av icke uttalade anledningar är önskvärt för Johanssons uppdragsgivare. 

Under filmens andra hälft lämnar hon denna bana och börjar undersöka sin relation till 

mänsklighet. Elana Gomel beskriver hur denna typ av narrativ som Under the Skin kan tänkas 

tillhöra, alien infestation, struktureras i generaliserande ordalag. Hon formulerar sin syn på 

följande vis: ”The formal structure of the alien-infestation dramatizes, ableit unintendedly, 

collapse of humanism when confronted with the ontological Other” (Gomel 2014, s.95). På 

liknande sätt förändras hennes icke-mänskliga interioritet under filmens igång i mötet med 

mänsklighet. Den hon tidigare var beprövas i mötet med mänsklighet. Denna nyfikenhet att 

utforska existentiella frågor och att filmskaparna lämnar tolkningsföreträde åt åskådaren, 

genom att inte erbjuda tydliga och definitiva ingångar till karaktärens psyke eller bakgrund, 

öppnar upp för många möjliga läsningar om hur hennes existens relaterar till mänsklighet under 

filmens gång. Hur denna tvetydighet framställs genom tekniskestetiska val är vad analysen 

kommer handla om. 
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1.2 Syfte 

Som det nämns i förgående kapitel så är syftet i denna uppsats att undersöka hur 

huvudkaraktärens, spelad av Scarlett Johansson, tvetydiga relation till mänsklighet gestaltas på 

ett formalistiskt plan. Det finns inga uppenbart ytliga tecken på att Johanssons karaktär skulle 

vara av något annat än mänskligt ursprung. Ingenting som definitivt förmedlar att hon inte är 

mänsklig. Trots det fångas karaktärens perspektiv på ett verklighetsfrämmande sätt, ett distinkt 

eget perspektiv som inte kan likställas med ett mänskligt. Studien ämnar att ge en större insikt 

i hur man genom vissa specifika tekniskestetiska val, såsom klippning och kinematografi, 

lyckas gestalta en karaktärs specifika perspektiv. Ett perspektiv i detta specifika fall som till en 

början uppfattas som icke-mänskligt, men desto längre filmen går får en mer och mer flytande 

relation till mänsklighet och icke-mänsklighet. Elana Gomel beskriver ytterligare hur alien 

infestation-narrativ ter sig och i följande citat belyser hon tvetydighet som uppstår i mötet 

mellan mänsklighet och icke-mänsklighet: 

”The resulting posthuman subject presents a narratological quandary: it is simultaneously 

contiguous with humanity and thus speaks in a human voice, yet is also radically Other 

and undermines the very discourse that has called it into being.” (Gomel 2012, s.178) 

Det finns en påtaglig och uppenbar tvetydighet som presenteras här: Å ena sidan ser karaktären 

ut som vilken mänsklig karaktär som helst, å andra sidan är karaktärens sinnesliv radikalt 

annorlunda. Hur filmskaparna väljer att gestalta detta specifika inre liv är vad denna studie 

ämnar att undersöka. Det finns flera olika ingångspunkter att undersöka detta på, jag funderade 

på att försöka inkludera en narrativ aspekt också, men den formalistiska aspekten framstod för 

mig som mer betydande i gestaltandet av karaktärens perspektiv. 

Filmen innehåller, som nämns i förgående underkapitel, två scener med mindre tvetydighet om 

att karaktären inte är mänsklig. Dessa scener är på varsin sida av den kronologiska tidslinjen. 

Scenernas anspelningar görs lika mycket på ett berättande, narrativt plan som ett formalistiskt 

och ansågs därför inte att passa in i den huvudsakliga analysen. Samtidigt är det viktigt att 

belysa att filmen erbjuder vissa lite mer explicita anspelningar på karaktärens interoritet, men i 

och med att dessa två scener gör det på ett berättarplan lika mycket som ett formalistiskt sådant 

så inkluderas dessa inte i analyskapitlet. 
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Så, undersökningens syfte är att undersöka hur karaktären inre liv gestaltas genom främst 

samspelet mellan klippning och kinematografi. De tekniskestetiska val som framstår som 

betydande tolkas och diskuteras i relation till alien infestation-narrativ och David Bordwells 

definition av Art Cinema. Undersökningen ämnar att nå nya insikter om hur tekniskestetiska 

val kan användas för att framställa ett perspektiv som inte är strikt mänskligt. I den tidigare 

forskningen har hur point of view och icke-mänsklighet relaterar till varandra berörts, men med 

andra intressen och knutet direkt till genrestudier. I studien, What Big Eyes You Have: Animal 

Point-of-View Shots in Horror & The Limits of Vision (Rooks 2016), är karaktärernas interoritet 

definierat som strikt djurisk till skillnad från min studie som undersöker en mer flytande relation 

mellan mänsklighet och icke-mänsklighet.  

Fem scener/sekvenser analyseras och genom analyserna ämnar undersökningen att belysa 

vilken vikt tekniskestetiska val kan ha i framställandet av ett specifikt perspektiv. Främst 

teknisktestetiska val relaterade till klippning och kinematografi. Likväl belysa det komplexa 

problemet i att framställa ett inre liv som ständigt är i förändring. Hur gestaltas denna komplexa 

interioritet, när den icke-mänskliga sidan till viss del är ogenomtränglig och ogreppbar, utan att 

använda exposition eller för den delen utseendemässigt anspela på ett specifikt perspektiv? 

 

1.3 Ytterligare avgränsning 

Förutom den första avgränsningen, att göra en formalistisk studie om hur karaktärens flytande 

relation mellan mänsklighet och icke-mänsklighet gestaltas, krävs fler avgränsningar för att nå 

ett specifikt resultat som inte spretar för mycket. De tekniskestetiska val som framstår som mest 

betydande i skildrandet av karaktärens perspektiv rör främst klippning och kinematografi. 

Dessa aspekter tillägnas teoretiska utgångspunkter, men i vissa fall, när det framstår som 

väsentligt, kommer andra aspekter av filmform kommer beröras i analyserna. Däremot är de 

två nämnda aspekterna genomgående i alla scenanalyser. Som det nämns i ett tidigare avsnitt 

avgränsas studien gentemot filmens berättande, då den tekniskestetiska gestaltningen av hennes 

interioritet är påtaglig genom hela filmen medan berättandet påverkar läsningen av hennes icke-

mänsklighet i mindre grad. Det är främst i de två scener som har tagits upp i underkapitlet 

Varför huvudkaraktären läses som icke-mänsklig? som det berättande planet är dominerande. 

Av den anledningen ägnades ett eget underkapitel åt att förklara dess påverkan på min läsning 

av hennes som en icke-mänsklig karaktär när filmen inleds. 
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Valet av material begränsades i slutändan till att enbart fokusera på Under the Skin. Initialt var 

intentionen att bredda undersökningen och inkludera andra filmer med icke-mänskliga 

karaktärer i studien för att försöka vinna kunskap om hur icke-mänsklig blick porträtteras i fler 

än ett specifikt fall. Det genererade ett upplägg med ett löst sammankopplat tema, de två filmer 

som var tänkta att ingå i studien var Au hasard Balthazar (Bresson, 1966) och Le quattro volte 

(Frammantino, 2010), som på ett eller annat sätt har en icke-mänsklig protagonist, men den 

jämförande analysen hade blivit för ofokuserad och betydelsen hade blivit otydlig. Istället valde 

jag att begränsa studien till enbart Under the Skin och fem scener/sekvenser som framstod som 

väsentliga i relation till forskningsfrågan. 

I den tidigare forskningen finns väldigt lite att hitta om klippning i filmen, någonting som jag 

anser bär en stor del i framställandet av karaktärens perspektiv. Allra främst i scenerna som 

innefattar point of view, där klippen framstår att bära mycket tematisk tyngd. På vilka sätt 

kommer studien in på i detalj i analysdelen. Det finns en del skrivet om hur hennes blick 

porträtteras, bland annat i texter skrivna av Ara Osterweil och Elana Gorfinkel, men det berör 

främst vad blicken betyder i relation till feministisk filmteori. Min studie avgränsar sig från den 

typen av läsningar och fokuserar istället enbart på den formalistiska aspekten och hur de 

relaterar till mina teoretiska ramverk. 

Undersökningen avgränsas också aspekter som berör hur filmen är skriven. Att analysera 

filmens narrativa struktur hade erbjudit en annan ingångsvinkel till hur karaktären relaterar till 

ett icke-mänskligt perspektiv, men sett till arbetets omfång framstod de formalistiska 

aspekterna som mer betydande för att vinna kunskap om hur karaktärens perspektiv gestaltas.  

 

2. Metod och material 

I det här kapitlet behandlas metoden som kommer användas i undersökningen, beskrivning av 

hur metoden används i praktiken och vilket material som ska undersökas i studien. 

 

2.1 Metod 

Den här uppsatsen kommer undersöka hur huvudkaraktärens interioritet förändras under 

filmens gång och hur hennes förändrade interioritet gestaltas genom tekniskestetiska val. 

Detta görs med en neoformalistisk approach. Sedan analyseras de teknisktestetiska valen i 
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relation till David Bordwells definition av Art Cinema, vad Elana Gomel kallar alien 

infestation-narrativ och i vissa fall i relation till den tidigare forskningen. Gomel, Bordwell 

och den tidigare forskningen diskuteras och tolkas utifrån det som framkommit i den 

neoformalistiska analysen. 

En neoformalistisk approach tillämpas för att undersöka sättet hennes ständigt förändrade 

perspektiv gestaltas genom påtagliga tekniskestetiska val. Genom att undersöka hur dessa val, 

exempelvis genom återkommande närbilder på huvudkaraktärens öga för att visa på hur 

dennes inre liv förändras under filmens gång, belyses vikten av de tekniskestetiska val som 

genomgående används i filmen. Den neoformalistiska approachen som tillämpas här ägnas 

enbart åt filmform och utesluter narrativa aspekter. Ett annat exempel är hur klippning 

används i point of view-sekvenser för att framställa hennes perspektiv. Den här typen av 

tekniskestetiska val framstod som den viktigaste aspekten i framställandet av 

huvudkaraktärens specifika perspektiv och därför valdes en neoformalistisk approach. 

Samtidigt tillämpas dessa tekniskestetiska val på ett sätt som kan läsas på flera olika sätt, 

vilket är en del av filmens övergripande uttryck. Av den anledningen tolkas och diskuteras Art 

Cinema i relation till hennes flytande perspektiv. Det specifika i hur huvudkaraktärens inre liv 

förändras under filmens gång delar aspekter av vad som utgör ett alien infestation-narrativ. I 

alien infestation beskriver man narrativ där en människa har intagits av ett icke-mänskligt 

intellekt. Beröringspunkterna med vad min undersökning ämnar att undersöka är påfallande 

och därför framstod det som väsentligt och givande att tolka och diskutera denna typ av 

narrativ i relation till Under the Skin. 

Möjliga problem med valda metod är att gestaltningen av karaktärens perspektiv ofta 

samspelar med hur filmen är skriven och gestaltas inte enbart genom tekniskestetiska val. För 

att lyckas åstadkomma en tillräckligt fokuserad analys, för att verkligen belysa hur de utvalda 

tekniskestetiska aspekterna fungerar i relation till forskningsproblemet, behöver man dra 

gränsen någonstans. Det finns mycket att hämta i hur karaktärens perspektiv skapas på en 

berättande nivå och det är någonting framtida studier skulle kunna ta vid. Likaså är musiken 

en betydande del i framställningen av karaktärens perspektiv och i analysen nämns musiken 

på sina håll, men det är en aspekt som jag känner kunde ha lyfts fram mer. Samtidigt är 

utrymmet begränsat och de formalistiska aspekter som får mer utrymme framstår för mig som 

än mer betydande. 
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2.1.1 Metodbeskrivning 

De formalistiska begrepp och verktyg som främst kommer användas rör de tekniskestetiska 

valen inom klippning och kinematografi. Dessa två aspekter framstod som viktigast när jag 

såg om filmen flertalet gånger. Undantag görs när det är andra aspekter av filmens 

tekniskestetiska uttryck som framstår som extra väsentliga för att undersökas, i övrigt hålls 

den neoformalistiska undersökningen till ovannämnda aspekter. Så i analysen har jag gått 

tillväga som så att jag tittat på en scen och letat efter de stilgrepp och tekniskestetiska val som 

framstår som betydande i hur huvudkaraktärens perspektiv gestaltas. Därefter har jag tolkat 

och diskuterat hur dessa tekniskestetiska val relaterar till de teoretiska ramverk som tillämpas, 

alien infestation och Art Cinema. Analyskapitlet är upplagt så att man ska kunna följa 

huvudkaraktärens förändring under filmens gång, då scenanalyserna presenteras kronologiskt. 

På så sätt tydliggör uppsatsen hur hennes interioritet förändras under filmens gång. 

 

2.2 Material 

Det empiriska materialet som utgör denna studie är filmen Under the Skin. Den främsta 

anledningen att filmen utgör studiens empiriska material är på det sättet man gestaltar ett icke-

mänskligt perspektiv. Filmen fångade min uppmärksamhet på det sättet hon effektivt 

framställs som icke-mänsklig karaktär utan att genom muntlig exposition meddela detta eller 

tilldela henne några yttre attribut som antyder på hennes identitet. Vid närmare undersökning 

är hennes relation till mänsklighet mer komplicerad än ett simpelt binärt förhållande sett till 

mänsklighet, hennes varelse förändras under speltiden till en närmare relation till mänsklighet, 

vilket skapar ett i mitt tycke intressant forskningsproblem. 

Som det nämndes i underkapitlet Ytterligare avgränsning, så var intentionen till en början att 

undersöka tre olika filmer, varav de andra två förutom Under the Skin var Au hasard 

Balthazar och Le quattro volte. Längre in i arbetet framstod det som mer passande att enbart 

fokusera på Under the Skin, då de andra filmerna hade en löst kopplad samhörighet med 

Under the Skin, nämligen att båda filmerna innehöll protagonister som inte är mänskliga.  
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Under the Skin framstår som passande att undersöka för känslan av ett unikt perspektiv och 

det komplexa sätt detta perspektiv framställs på. Den typen av alien infestation-narrativ som 

Gomel beskriver är ett scenario som är upplagt för intressant drama. Tänk om någons 

mänsklighet har blivit ersatt med ett inre liv av annan sort, men på ett ytligt plan går det inte 

att upptäcka? Det specifika i just Under the Skin som gör den värd att undersöka ur mitt 

perspektiv är hur man hanterar ett sådant scenario utan muntlig exposition eller muntlig 

diskussion av ovannämnda scenario, men ändå skapar en påtaglig känsla av ett perspektiv 

skilt från det mänskliga.  

Det som för mig framstod som mest betydande i effekten av hur man gestaltar hennes 

perspektiv var filmens form. Hur timingen i klippen, hur bilderna är genomtänkta i korrelation 

till hennes perspektiv och vilka vinklar som valdes för att konstant skapa känslan av att 

världen uppfattas på ett verklighetsfrämmande sätt. Av den anledningen använder studien en 

neoformalistisk approach, för att se över hur dessa tekniskestetiska val relaterar till studiens 

andra teoretiska ramverk. Studien avgränsade sig till fem scener för att kunna ägna utrymme 

till scenerna på noggrann detaljnivå. 

Scenerna valdes ut av vissa specifika anledningar. De anledningar som låg bakom de scenerna 

som valdes var främst att scenen skulle inneha någon specifik aspekt som anknyter till 

gestaltningen av huvudkaraktärens perspektiv. Scenerna behövde på så sätt ha viss spridning i 

vilka tekniskestetiska val som framstod som betydande i de olika scenerna. Anledningen till 

det är att inte upprepa samma forskningsresultat i scen efter scen och att undersöka på vilka 

olika sätt de tekniskestetiska valen fungerar för att nå ett och samma mål. Därför valdes 

scener som berör de aspekter som framstod som de mest betydande i framställandet av 

karaktärens perspektiv. Det var även viktigt att scenerna främst framställde huvudkaraktärens 

perspektiv genom tekniskestetiska val i de scener som valdes, för att hålla sig inom ramarna 

av forskningsproblemet. Scener som framställer hennes perspektiv på ett berättarmässigt plan 

var därför inte aktuella att undersökas, vilket nämns tidigare i uppsatsen.  

Det var även viktigt att scenerna var relativt utspridda över filmens kronologi. Det är 

betydande i undersökningen hur Johanssons karaktär förändras under filmens gång. Hade 

scenerna enbart utspelat sig under exempelvis första hälften hade det varit svårt att belysa hur 

hennes förhållande till mänsklighet och icke-mänsklighet blir mer flytande under filmens 

gång. Genom denna kronologiska spridning ämnar studien att tydligt påvisa hur hennes väsen 

förändras successivt och tydliggöra på vilka sätt det gestaltas i filmen. Den sista scenen som 
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utspelar sig med en halvtimme kvar av filmens speltid, men så som jag läser filmen tar filmen 

därefter en annan riktning och handlar i större utsträckning om mänsklighetens relation till 

henne.  

 

 

3. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kring Under the Skin som berör den här studien kan delas upp i två 

kategorier. Ena kategorin är formalism och den andra är forskningen kring Under the Skin. När 

det kommer till forskning kring icke-mänsklighet är det skralt med forskning kring formalism. 

Istället berör de forskningsfälten i filmsammanhang oftast genus och till viss del ekologism och 

olika filosofiska aspekter.  

Forskningen som är mest direkt knuten till mitt forskningsproblem är artikeln What Big Eyes 

You Have: Animal Point-of-View Shots in Horror & The Limits of Vision skriven av Isaac 

Rooks. Artikeln berör användandet av ett djurs point of view i skräckfilm och den mänskliga 

fascinationen inför ett djurs blick. Artikeln berör punkter som relaterar till min studie, såsom 

hur ett djurs blick är likgiltig till mänsklighet och ser en människas varande som en del av dess 

miljö. Att människan bara är en del av dess upplevelse och inte någonting som per automatik 

hamnar i direkt fokus, som människor gör ur ett mänskligt perspektiv (s.26). Det är påfallande 

hur tydliga beröringspunkter studien har med min egen, med både point of view och icke-

mänsklighet. Likheten som går att finna är hur framställningen av det icke-mänskliga 

perspektivet är spekulativt och något en människa inte har direkt tillgång till. Emellertid finns 

tydliga skillnader mellan Rooks artikel och denna studie, i och med att Rooks har en tydlig 

binär gränsdragning mellan djur och mänsklighet då hans studie tydligt är avgränsad på det 

sättet. I och med att den här studien undersöker balansgången mellan karaktärens icke-

mänsklighet och assimilation till mänsklighet går det inte att läsa scenerna på samma sätt som 

om det vore ett tydligt icke-mänskligt perspektiv. Däremot går det att hitta mindre detaljer som 

är applicerbara på Johanssons karaktärs blick i Under the Skin, som går att relatera till min 

studie.  

 Kategorin formalism knyts även till filmer med liknande uttryck som Under the Skin och bland 

annat artikeln The Score for 2001: A Space Odyssey (Scheurer 1998). I artikeln finnes en 

jämförande analys mellan den skrivna musiken till 2001 av Alex North, som inte användes i 
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den slutgiltiga filmen, och den musik som används i filmen, som Stanley Kubrick plockade ut 

på egen hand. Scheurer beskriver hur musiken relaterar till science fiction genren i stort och 

vilken effekt Kubricks musikval har för filmens uttryck. Studien är till viss del relevant för mitt 

arbete då studien belyser det sätt Kubrick använder atonala partier ur György Ligetis verk 

genom hela filmen, men främst i Star Gate-sekvensen. Det finns likheter i hur Glazer använder 

Micah Levys score i Under the Skin, som många gånger är dissonant och atonal. Det är av 

intresse att betänka vilken effekt musiken har under Star Gate-sekvensen kontra vilken effekt 

musiken har i de scener som undersöks i det här arbetet för att förstå den formalistiska effekten 

atonal musik kan ha till tvetydiga scener. 

Det akademiska fältet kring Under the Skin är än så länge rätt outforskat då filmen släpptes 

2013. De texter som går att finna har en påtaglig spridning och täcker stjärnstudier (Herzog 

2016), hur filmen är en del av Scarlett Johanssons ”body trilogy”, bestående förutom Under the 

Skin av Her (Jonze, 2013) och Lucy (Besson, 2014) (Francis 2016), färgstudier och specifikt 

den metaforiska tyngden som färgen svart bär i filmen (Hilderbrand 2016), 

produktionsförhållandena (Connor 2016) och hur filmen relaterar kvinnlig sexualitet ur ett 

feministiskt perspektiv och vissa formmässiga aspekter kopplade till karaktärens icke-

mänsklighet (Gorfinkel 2016). En naturlig förklaring till bredden av de olika ingångspunkterna 

till forskningen kring Under the Skin är att de ovan nämnda artiklarna alla går att finna i samma 

upplaga av magasinet Jump Cut. Att de olika ingångspunkterna varierar framstår som logiskt 

för att inte upprepa sig inom rymden av en och samma utgåva. Den artikel som relaterar främst 

till mitt arbete är den sistnämnda skriven av Elena Gorfinkel. Däri berörs element såsom direkt 

relaterar till min studie i användandet av point of view och hur hon porträtteras som icke-

mänsklig. Gorfinkel beskriver hur Johanssons blick porträtteras på följande sätt: ”The alien’s 

mesmeric point of view provides a detached, but sensate observatory of the thrumming rhythms 

of human activity in urban and rural Scotland.” (Gorfinkel 2016, s.1). Formuleringen ringar in 

aspekter i hennes blick som är utmärkande. Hennes kalla, distanserade blick som samtidigt inte 

är maskinartad utan levande, som även besitter någon form av annat intellekt än ett rent 

mänskligt. Min studie kommer undersöka hennes blick och gå in på detalj vilka formalistiska 

verktyg som används för att skapa intrycket av ovan beskrivna blick. Gorfinkels läsning av 

filmens icke-mänsklighet är främst relaterat till feministisk filmteori och hur den berör kvinnlig 

sexualitet. De aspekterna kommer inte vara betydande för den här studien, däremot undersöker 

Gorfinkel bland annat hur Johanssons karaktär porträtteras som en del av den naturliga 

omgivningen, som signalerar en koppling mellan hennes varelse och naturliga ting, men 
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komplicerar vad hennes varelse de facto är. (s.2) Denna tvetydighet kommer jag undersöka i 

mitt arbete och Gorfinkels argument kring hur Johanssons karaktär relaterar till andra varelser 

går in på liknande spörsmål som min undersökning kommer kretsa kring. Däremot skiljer sig 

min studie på många punkter, inte minst att Gorfinkels främsta intresse är att undersöka hur 

filmen relaterar till feministisk filmteori, medan min kretsar kring filmform och hur hennes 

relation till icke-mänsklighet porträtteras. Gorfinkel vidrör förvisso hur formalistiska 

perspektiv relaterar till Johanssons varelse och dessa aspekter är direkt kopplade till min studie. 

Bland annat beskriver hon en scen när karaktären fångas i en vinkel framifrån med motljus som 

skiner in direkt i kameran. Det skapar en effekt av att bilden, och karaktären, badar i ett ljus 

som i sig känns verklighetsfrämmande (s.2). Det är den typen av tolkningar min analys består 

av. 

I artikeln Under the Skin: The Perils of Becoming Female (Osterweil 2014) argumenterar 

Osterweil för hur filmen kan läsas som en allegori över hur kvinnlighet kan likställas med att 

vara icke-mänsklig i ett patriarkalt samhälle. Hon beskriver hur karaktären genom filmens gång 

genomgår en resa mot att lära sig känna empati. Hon beskriver karaktärens utveckling på 

följande sätt: ”The transformation from a predatory to an emphatic gaze fully delievers her into 

conditions of feeling, but it also destroys her.” Citatet visar på den resa mot traditionella 

kvinnliga ideal karaktären genomgår. Istället för den ursprungliga ”alien gaze”, som Osterweil 

benämner karaktärens blick som, utvecklas hennes blick till att bli mer empatisk (s. 47-48). Hur 

Osterweil har undersökt karaktärens blick är högst relevant för min studie, likväl hur hennes 

resa mot empati gör henne mer kvinnlig. Jag kommer inte fokusera på det specifika i att hon 

närmar sig traditionella kvinnliga karaktärsdrag, utan hur denna tvetydighet kring vad för typ 

av varelse hon är och hur hennes flytande relation mellan icke-mänsklighet och mänsklighet 

gestaltas. 

Den tidigare forskningen i ämnet har, som jag nämner ovan, haft viss spridning men likväl vissa 

genomgående drag. Jump Cut torgför i bannern på sin hemsida att ens främsta intresse ligger 

vid att beröra kön, klass och genus genom följande slogan: ”Pioneers since 1974, analyzing 

media in relation to class, race, and gender.” (Jumpcut, 2006). På så vis förklaras de 

infallsvinklar som täcks av Jump Cut, men även Ara Osterweils artikel, Under the Skin: The 

Perils of Becoming Female, är skriven ur ett feministiskt perspektiv. Man kan även se likheter 

mellan Osterweil och Gorfinkels texter, då Gorfinkel refererar till Osterweils text och båda 

använder Laura Mulveys Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) som en av sina 

teoretiska utgångspunkter. Båda deras texter anknyter till min studie och på ett detaljplan 
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kopplas dessa texter till min analysdel. Det min studie erbjuder som tidigare saknas i vad jag 

har lyckats finna i fältet kring Under the Skin är ett mer tekniskestetiskt fokus. Samt hur man 

använder filmform för att framställa hennes flytande relation till mänsklighet och icke-

mänsklighet. Undersökningen ämnar att bidra till en djupare förståelse kring hur de 

tekniskestetiska valen påverkar upplevelsen av huvudkaraktärens flytande förhållande till sin 

egen varelse. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Kommande kapitel handlar om de teoretiska utgångspunkter som kommer användas som 

ramverk till scenanalyserna. Teorierna som kommer användas är David Bordwells definition 

av Art Cinema, neoformalistisk teori och Elana Gomels definition av alien infestation-narrativ. 

 

4.1 Art Cinema 

För att förstå vad för typ av film Under the Skin är följer en kort genomgång av hur filmens 

uttryck förhåller sig till David Bordwells definition av Art Cinema. Genom att visa på 

förhållandet till ovan nämnda ramverk är syftet att det ska framgå på vilket sätt Under the 

Skin bör läsas med viss tvetydighet. 

I artikeln The Art Cinema as a Mode of Film Practice (Bordwell 1979, ss. 56-64) 

argumenterar Bordwell för existensen av Art Cinema som en berättartradition med historiska 

rötter och med specifika kvaliteter som kan tillskrivas en viss typ av filmer. Några av de 

kvaliteter han lyfter fram är en friare syn på narrativ tydlighet (s. 57) och att filmer som följer 

denna typ av berättande ofta anspelar på tvetydighet (s.61). Liknande aspekter är centrala för 

att förstå på vilket sätt Under the Skin ämnas att läsas. Det är en film som genomgående 

lämnar tolkningsföreträde åt åskådaren och på så sätt sällan erbjuder entydiga svar. Detta bör 

belysas för att förstå att en del av målet med filmer som Under the Skin är att vara tvetydig, 

ambivalent och öppna för flera sanningar än en. Det i sig innebär inte att filmen på något sätt 

skulle vara tom på mening, utan snarare att filmens mening kan variera beroende på 

åskådarens perspektiv. Detta är applicerbart på min undersökning, då fokus ligger på hur 

tekniskestetiska val porträtterar huvudkaraktärens flytande relation till mänsklighet och icke-

mänsklighet. Samtidigt framgår det i det tidigare kapitlet Tidigare forskning hur tvetydig 
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filmen är, då det bland annat finns studier som tolkar att huvudkaraktärens ark består av att 

formas till kvinna och i förlängningen bestraffas för det av ett patriarkalt samhälle.   

Ett exempel som Bordwell för upp på hur en Art Cinema film kan vara strukturerad på hämtas 

från Michelangelo Antonionis L’avventura (1960). Karaktären Anna försvinner tidigt i 

filmens kronologi, filmen fortgår och tar vid andra intressen än hennes predikament. När 

filmen slutar lämnas frågan om hur och varför hon försvann obesvarad (ss. 57-58). Det 

exemplet visar på en form av att själva ramverket av berättelsen inte behöver besvaras eller 

driva handlingen framåt. På ett liknande sätt besvaras aldrig vad Johanssons uppdrag i filmen 

betyder för henne och vad det kommer leda till.  

Undersökningen fokuserar inte på själva berättandet som i exemplet ovanför, utan det diffusa 

och tvetydigheten som belyses i ovannämnda exempel. Genom en förståelse för att 

berättandet är öppet och tvetydigt belyses möjligheten för tolkning och att den här typen av 

film i viss utsträckning är gjord med viljan av att åskådaren ska vara delaktig i 

meningsskapandet.  

 

4.2 Neoformalism 

Neoformalismen är i stor utsträckning baserad på de ryska formalisterna, som var aktiva från 

1910-talet till 30-talet (Thompson 1988, ss. 5-6). Kristin Thompson påpekar att det finns en 

möjlig risk att neoformalistisk analys stöter på teoretiska problem och av den anledningen 

behöver neoformalistisk analys vara tillräckligt flexibel för att kunna besvara och inkorporera 

resultatet av dessa teoretiska problem (s.6). Teorin som sådan ska erbjuda ett teoretiskt ramverk 

som är flexibelt nog för att inte exkludera filmer baserat på vad för typ av film det är. Alla 

filmer ska kunna analyseras genom en neoformalistisk metod. En neoformalistisk analys bör 

inte bara säga något om filmen som analyserats, utan även om film som konstform (s.6) Genom 

att exempelvis analysera på vilket sätt smidiga övergångar i klippningen i Under the Skin skapar 

en viss mening i relation till filmen ifråga, säger det även någonting om konstformen i stort. 

Genom att belysa hur det schematiska användandet av kontraster relaterar till karaktärens 

balansgång mellan mänsklighet och icke-mänsklighet, belyser man inte bara det i det specifika 

fallet Under the Skin, utan även hur kontraster kan användas för liknande effekt i andra filmer.   

Neoformalism som approach erbjuder ett antal breda antaganden om hur konstverk är 

konstruerade och hur dessa konstverk är komponerade för att åstadkomma vissa typer av 



David Weiss 
Självständigt arbete 
MK005G 

15 
 

reaktioner hos åskådaren, däremot beskriver inte en neoformalistisk approach vilken funktion 

dessa antaganden fyller i enskilda filmer (s.6.) På så sätt är approachen öppen för att anpassas 

efter den film som väljs att analyseras, istället för att filmen anpassas efter teorin. En 

neoformalistisk analys ska inte böja den analyserade filmen efter sitt egna ramverk, utan 

ramverket ska böjas efter filmens specifika uttryck. De breda antagandena påpekar hur filmform 

används i vanliga fall, men det är i analysen man ser över vilka genomgående mönster och 

scheman som är aktuella i den valda filmen. På så sätt böjer man ramverket efter filmen och 

inte tvärtom. 

Den neoformalistiska approachen tillåter oss att bedöma vilka, av de närapå oändliga, frågor 

som är mest intressanta och väsentliga att undersöka i ett verk (s.7). Metoden som används är 

den som framstår som bäst lämpad att besvara de frågor som approachen har väckt (s.7) Vad är 

det i ett verk som framstår som mest betydande och specifikt för det enskilda verket? När den 

frågan är besvarad, på vilket sätt lämpar sig bäst för mig att ta reda på det?  Det är 

frågeställningar att ställa sig innan en ger sig i tur med en neoformalistisk analys. Thompson 

påpekar att i och med att frågorna som uppkommer, åtminstone till viss del, är specifika för 

varje enskild film/verk, så kommer även metoden till viss del skilja sig från film till film (s.7). 

I den här uppsatsens kontext används neoformalismen i syfte att undersöka filmform och främst 

klippning och kinematografi, vilket även nämndes i metodkapitlet. 

 

4.3 Alien infestation 

Följande teoretiska ramverk är till för att undersöka hur Johanssons karaktär relaterar till vad 

Elana Gomel kallar alien infestation-narrativ. Genom att betänka likheterna med 

huvudkaraktärens inre resa och förändrade interioritet med en tradition av litteratur som berör 

ett liknande karaktärsark ämnar studien att belysa på vilka sätt hennes perspektiv gestaltas. 

Hennes interioritet förändras genom filmens gång från en icke-mänskligt sådan till något 

närmare ett mänskligt inre liv. Gomel beskriver grundproblematiken i den här typen av 

narrativ på följande sätt: ”Alien infestation literalizes Jean-François Lyotard’s famous query: 

“what if human beings, in humanism’s sense of the word, were in the process of, constrained 

into, becoming inhuman?” (2014, s. 97). 

Ett grundläggande scenario beskrivs i citatet ovanför. Ett scenario där en karaktär på ytan ser 

ut som en människa, men inombords utvecklas ett annat medvetande, en annan interioritet. 
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Denna typ av berättelse öppnar för en grundläggande problematik: Hur gestaltas en karaktär 

som icke-mänsklig när det inte finns några ytliga tecken på detta?  

Gomel beskriver på vilka sätt denna gestaltning kan ta, exempelvis genom antropomorfism. 

Antropomorfism är vanligt i porträtterandet av icke-mänskliga karaktärer, i och med den 

begränsade kunskapen människor har om icke-mänsklig subjektivitet. Gomel använder 

begreppet ”The Other as the Same” för ovannämnda vana. Med ”The Other as the Same” 

menar hon på att det är vanligt förekommande i litteratur att ge djur en mänsklig sensibilitet 

snarare än att försöka förstå hur icke-mänskliga varelser förstår och ser världen. Intresset 

ligger vid att visa mänsklighet ur ett annat perspektiv, inte att förstå något utanför de 

mänskliga förståelsegränserna. Man använder djur och andra icke-mänskliga varelser för att 

belysa mänskliga perspektiv och problem, istället för att försöka förstå någonting utanför ens 

eget perspektiv. Hon använder boken Animal Farm (Orwell, 1945) som ett exempel på ovan 

nämnda företeelse. Hon menar att man använder ett annat perspektiv, men intresserar sig 

fortfarande enbart för ett mänskligt perspektiv (s. 98).  

Även om Gomels argument är baserade på litteratur finns det likheter med hur icke-mänskliga 

karaktärer porträtteras i film som är väsentliga för det här arbetet. Den typ av antropomorfism 

som Gomel benämner är inte helt applicerbar på Under the Skin. För det första är karaktärens 

perspektiv mindre binärt än antingen mänskligt eller icke-mänskligt, utan är snarare flytande 

och förändras under filmens kronologi. Även om hon beter sig som en människa finns hela 

tiden en antydan om att hennes beteende består av instuderade mönster som hon går igenom, 

som att hennes varelse lånar människoskinnet och bär det på samma sätt som en hemlig agent 

skulle kunna bära förklädnad i en annan typ av film. Däremot närmar sig huvudkaraktären den 

mänskliga upplevelsen under filmens andra hälft när hon känner igen sig i en man med 

vanställt ansikte. På det viset finns det samtidigt något av ett mänskligt perspektiv i filmen, då 

karaktären assimileras till något likt den mänskliga upplevelsen. Hur karaktären ska förstås 

blir därmed tvetydigt i balansgången mellan det icke-mänskliga och assimilationen till det 

mänskliga. Hennes blick är i konstant förändring. 

Gomel nämner även tekniker som är vanliga i litteratur för att framställa icke-mänsklig 

subjektivitet. vilket hon benämner som ”external description” och ”internal focalization” för 

att åstadkomma ”The Other as other”. Med det menar hon att visa på det specifika i den icke-

mänskliga karaktärens subjektivitet genom att försöka framställa ett annorlunda perspektiv. 

De två olika teknikerna har olika tillvägagångssätt för att framställa icke-mänsklig 
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subjektivitet. ”External representation” har ingen intention att gestalta icke-mänsklig 

interioritet utan förklarar dennes icke-mänsklighet från ett annat perspektiv än den icke-

mänskliga karaktärens, medan ”internal focalization” är point of view ur den icke-mänskliga 

varelsens perspektiv. (s.98)  

Själva resan som sker i mötet mellan ett mänskligt intellekt och ett annat väsen och dennes 

intellekt leder till ett specifikt scenario. Å ena sidan finns förväntningen att en varelse med 

mänskligt utseende ska relatera till mänskligt beteende, å andra sidan är det svårt att föreställa 

sig hur sinnevärlden upplevs när karaktärens varelse förändras till en kombination av icke-

mänsklig och mänsklig. Elana Gomel beskriver denna problematiska situation på följande sätt: 

”The formal structure of the alien-infestation dramatizes, ableit unintendedly, collapse of 

humanism when confronted with the ontological Other” (s.95). I fallet Under the Skin är det 

motsatta förhållanden. Istället för att mänskligheten förändras i mötet med icke-mänsklighet, så 

är det Johanssons icke-mänsklighet som konfronteras av mötet med mänsklighet. På så sätt 

erbjuder filmen en resa gentemot någonting nytt i mötet mellan två olika intellekt, men 

skillnaden gentemot Gomels tankar om alien infestation är att den icke-mänskliga karaktären 

får mer mänskliga drag än tvärtom. 

 

4.4 Formalistiska begrepp och verktyg 

Här redovisas de formalistiska begrepp och verktyg som kommer användas i analyserna. De är 

uppdelade i två underkapitel, kinematografi och klippning.  

 

4.4.1 Kinematografi 

Cinematograhphy,  kinemografi på svenska, förklaras i Cambridge Dictionary som ”The art and 

methods of film photography” (Cambridge, 2018). I det här arbetet är det främst samspelet 

mellan vissa kinematografiska aspekter och klippning som utgör en formalistisk ingångspunkt 

till scenanalyserna. De kinematografiska aspekterna som framstår som mest väsentliga i 

undersökningen om hur Johannsons karaktärs perspektiv förstärks är bildsnitt, kameravinklar 

och bildkomposition. Studien kommer främst utgå från David Bordwell och Kristin Thompsons 

Film art: an introduction (2008) och till viss del kompletteras av The Language of Film (Edgar, 

Marland & Rawle 2015).  
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Bildsnitt: Med bildsnitt, eller framing, menas från vilket avstånd det som sker framför kameran 

ska fångas i. Bordwell och Thompson formulerar sig på följande sätt: ” In any image, the frame 

is not simply a neutral border; it imposes a certain vantage point onto the material within the 

image. In cinema, the frame is important because it actively define the image for us” (Bordwell 

& Thompson 2008, s.182).  De olika typerna av bildsnitt är bland annat long shot, medium shot 

och close-up. Long shot fångar omgivningarna och placerar människan i ett tydligt kontext i 

relation till sin miljö. I The Language of Film formulerar man det på följande sätt: ”Human 

figures are more distinct, but background is still very visible.” (s.132). Medium shot är en 

närmare bild och innefattar mer detaljer i ansiktsuttryck, i och med att kameran kommer 

närmare. Bordwell och Thompson uttrycker sig så här om nämnda bildsnitt: ” The medium shot 

frames the human body from the waist up.” (s.191). Close up är en närbild och är passande när 

små detaljer i skådespelet vill fångas. En close up används ofta för att framhäva viktiga 

berättarmässiga detaljer, exempelvis att belysa hur en karaktär reagerar inför en situation 

(Edgar, Marland & Rawle 2015, s.132).  

Det är väsentligt att betänka bildsnittet i relation till Johanssons karaktärs perspektiv på flera 

sätt. Exempelvis vilka detaljer i scenen som förstärks genom närbilder och vad det betyder i 

scenens kontext eller hur mediumshots används för att skapa närhet eller distans till de 

mänskliga karaktärerna i filmen. 

Kameravinkel: Valet av vinkel är väsentligt för att skildra ett perspektiv. Klassiskt brukar en 

låg vinkel ge makt och kraft åt karaktären, medan en hög vinkel, riktad ned mot karaktären, 

skapa en känsla av underlägsenhet.  

Det kan vara ett effektivt sätt att skildra ett psykologiskt tillstånd, men Bordwell och Thompson 

påpekar att ovannämnda uppdelning inte är en regel skrivet i sten. De menar på att ifall 

ovannämnda effekter av kameravinklarna hade varit en regel hade det förenklat arbetet med 

filmanalyser, men samtidigt hade det inneburit att det enskilda uttrycket film för film hade gått 

förlorat. Istället menar de att det är av betydelse att betänka hur varje enskild film förhåller sig 

till ovan nämnda maktförhållande och hur vinklarna fungerar i filmens kontext (s. 192). 

 På liknande sätt är det av vikt att betänka vad för effekt de olika typerna av vinklar har i Under 

the Skin och inte utgå från att filmen följer en generell regel som många gånger inte är 

applicerbar.  

Bildkomposition: Bildkomposition är den aspekten i filmfoto som berör hur de olika delarna 

och detaljerna samverkar för att skapa helhet. Det är av vikt att betänka vem som placeras på 
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vilken plats och hur de placeras i relation till varandra. Generellt anses mitten av bilden bära 

mer vikt än de yttre områdena av bilden (Edgar, Marland & Rawle 2015, s. 134). Samtidigt är 

det också bara en generell regel som inte gäller i alla sammanhang, utan behöver ställas i 

relation till filmens genomgående val i var någonstans man placerar det som anses bära störst 

vikt.   

Det är av vikt att betänka hur Johanssons karaktär placeras i relation till de andra karaktärerna 

runt om henne och vad det säger om hennes relation till dessa. På så sätt kan man belysa mönster 

i hur hennes perspektiv gestaltas och vad det betyder när hennes interioritet förändras under 

filmens gång.  

 

4.4.2 Klippning 

Klippning förklaras av David Bordwell och Kristin Thompsons på följande sätt: ”Editing may 

be thought of as the coordination of one shot with the next”. (2008, s.218) Citatet från Bordwell 

och Thompson är rudimentärt och grundläggande, men fångar också de många möjligheterna 

som finns i klipprummet för att forma en scen och i förlängningen en film. Skillnaden att klippa 

på rörelse i slutet av en bild till matchad rörelse i nästkommande bild kontra att klippa när 

bilderna är statiska i slutet och början är påtaglig. Matchar man rörelse i två olika bilder är det 

ett sätt att skapa flyt och känslan av framfart i sammankopplandet av två olika scener. 

Jämförelsevis är att klippa på två stilla bilder ett sätt att tydliggöra stillheten och på så sätt 

framställa en annan aspekt av tempo i filmens framfart. Det finns mängder av olika 

infallsvinklar och tekniskestetiska möjligheter för att påverka hur filmen upplevs genom 

klippning. I den här uppsatsen är det främst grafiska matchningar/kontraster, rytmiska aspekter 

på klippens längd och vad som framhävs i timingen av klippen som undersöks.   

Med grafiska matchningar/kontraster syftas på hur två bilder sammankopplas till varandra 

genom ett klipp, där klippet synliggör en grafisk samhörighet. Exempelvis kan det innebära 

liknande färger, placering i bildkompositionerna eller liknande rörelser i de två bilderna. Genom 

att välja ett sådant typ av klipp kan känslan skapas av att bilderna hör samman och en känsla av 

framfart kan uppstå. Bordwell och Thompson påpekar att grafiska matchningar även kan 

fungera för att skapa abrupta kontraster likväl som smidiga övergångar. En enhetlig ljussättning 

är ofta väsentlig för att skapa känslan av en smidig och flytande övergång, medan en kontrast i 

ljussättningen kan åstadkomma den motsatta känslan (s. 221). Den typen av tekniskestetiska 

möjligheter, hur olika bilder sammankopplas kan åstadkomma vitt skilda effekter, är någonting 
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som undersöks i analysdelen. Exempelvis hur man kan skapa en känsla av samhörighet, genom 

en flytande övergång, eller belysa klippet genom en abrupt kontrast. Tidigt i undersökningen 

framstod det påtagligt att filmskaparna ofta väljer någon av de ovan nämnda klippteknikerna 

för att belysa de olika sidorna av hennes interioritet. Den grafiska matchningen som skapar flyt 

fungerar genomgående som ett sätt att belysa den mänskliga sidan i hennes perspektiv. I de 

fallen en smidig övergång används belyses harmonin klippen emellan. När de abrupta 

kontrasterna används i sammankopplandet av bilder belyses klippet och uppmanar en till att 

betänka varför klippet är där. Det har motsatt effekt mot den smidiga övergången, och används 

ofta i syftet att belysa det obehagliga och verklighetsfrämmande i huvudkaraktärens blick. Ett 

tillfälle i filmen belyser effekten av de smidiga övergångarna och de abrupta kontrasterna i ett 

och samma klipp. Ögonblicket i fråga, som senare framhävs i detalj i analysdelen, lyckas på 

samma gång åstadkomma en smidig övergång och en abrupt kontrast. Genom att kombinera 

både en smidig övergång och en abrupt kontrast i samma klipp gestaltar Glazer karaktärens 

perspektiv på ett träffande sätt. Hennes mänsklighet och icke-mänsklighet lever sida vid sida, 

och med ett genomtänkt klipp framhävs båda sidorna på en och samma gång. 

Den andra aspekten av klippning som är central i denna undersökning är rytmen. Med rytm 

menas längden på de olika bilderna inom en scen. I den här uppsatsens kontext är längden på 

de olika bilderna relevanta av främst två olika anledningar: Vad för typ av tempo går scenen i 

och, ifall bilderna har markant olika längd, vilken effekt skapar kontrasterna i framställandet av 

huvudkaraktärens perspektiv? I The Language of Film beskrivs tempo definierat av bildlängd 

på följande vis: ”Like a symphony, film narratives have slower movements, along with quicker 

ones.” (s.198). Längden på bilderna kan fylla många olika funktioner: Flera långa klipp efter 

varandra kan vara effektiva för att vagga in åskådaren i en känsla av vardag. Medan scener som 

accelererar i tempo med kortare klipp mot ett klimax skapar känslan av nerv. I den här uppsatsen 

är det främst intressant att undersöka hur rytmen skapar känslan av flyt och samhörighet mellan 

klippen och/eller kontraster som belyser konflikten bilderna emellan. Även Bordwell och 

Thompson har syn sin på hur bildlängden påverkar de rytmiska aspekterna av en scen. De 

benämner hur rytmen kontrolleras i hur långa bilderna är i relation till varandra (2008, s.226). 

Själva upplevelsen av hur fort omgivningarna upplevs och vad för sinnesstämning som 

dominerar en scen påverkas till stor del av hur längden på bilderna relaterar till varandra. I 

Under the Skin är det intressant att betänka hur bildlängden förändras i relation till 

huvudkaraktärens ständigt förändrade inre liv.  
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5. Analys 

Analysdelen kommer ägnas åt scenanalyser ur ett neoformalistiskt perspektiv för att 

undersöka hur Scarlett Johanssons karaktärs interioritet förändras under filmens gång. Nedan 

följer analyser i kronologisk ordning om hur karaktärens inre resa gestaltas. Elana Gomel 

beskriver denna förändring sker på följande sätt: ”The plot of alien infestation inscribes an 

intratextual transformation of a human being into an alien.” (2014, s. 95). 

Analyserna ämnar att belysa hur denna resa gestaltas, men, som tidigare nämnt, i omvänd 

ordning från hur Gomel benämner sina alien infestation-narrativ. Inom parentes nämns när 

scenerna utspelas och under hur lång tid de varar.  

 

5.1 Scen i köpcentrum (10.20 – 11.26) 

Scenen inleds med att huvudkaraktären åker ner för en rulltrappa, går genom en folksamling 

och därefter klipps det till hur hon med sina händer känner på bland annat en päls, en tröja och 

slutligen ett läppstift. Scenen har föranletts av ett anslag och den inledande scenen som 

tidigare nämnts i underkapitlet Varför framstår huvudkaraktären som icke-mänsklig?  

Scenen som föranleder sekvensen i köpcentrumet består av Johanssons karaktär ensam i en 

skåpbil i mörka bilder. Hennes blick är bestämd och riktad rakt fram. Kameravinkeln är låg, 

vilket tillåter mycket av skåpbilens stora fönster att synas i bild. Bestämdheten i hennes blick 

förstärks genom en lyftkran som syns i förbifarten genom fönstret. Lyftkranens arm går i 

samma riktning som Johanssons blick, vilket förstärker fokus på hennes bestämda blick och 

den riktning hon färdas i. Därifrån klipper man in till köpcentrumet med ett hårt klipp. Hon är 

i rörelse i en rulltrappa på väg till ett våningsplan fyllt med affärer.  

Klippet matchar i rörelse, genom att hennes blick och rörelse är i båda bilderna riktade åt 

samma håll. Hennes rörelseriktning i första bilden är från höger till vänster, medan hon är 

centrerad i bilden och rör sig rakt fram när det klipps till köpcentrumet. Förutom att hon är i 

rörelse i båda bilderna så förstärks samhörigheten genom timingen i klippet mellan de två 

scenerna. Alldeles i slutet av den förgående scenen i skåpbilen syns ett träd utanför 

bilfönstret. Trädet är i bakgrunden och syns som en mörk geometrisk form. Klippet kommer 

när trädet är placerad centralt i bilden, ungefär på samma plats där Johansson huvud är i nästa 

scen. På så sätt uppstår en grafisk matchning mellan färgen och placeringen på trädstammen i 
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relation till Johanssons bakhuvud, som hamnar på ungefär samma plats i kompositionen som 

trädet och hennes hårfärg är mörkt likt trädet. Det skapas en dubbel grafisk matchning i 

klippet, genom både rörelse och grafisk likhet.  

Bordwell och Thompson påpekar att grafiska matchningar ofta har funktionen att skapa 

smidiga övergångar eller abrupta kontraster. Detta kan åstadkommas genom olika aspekter, så 

som former, färger, liknande bildkompositioner eller rörelse som sammanbinder de två olika 

bilderna. De menar att det generellt är vanligt att behålla en liknande ljussättning genom hela 

scener (Bordwell & Thompson 2008 s. 221).  

Den smidiga övergången skapar en samhörighet mellan två bilder och flyter i överlag ihop 

mer sömlöst än de abrupta kontrasterna. De abrupta kontrasterna tenderar att belysa 

kontrasten, som i sig kan leda till att åskådaren ska betänka varför kontrasten finns där. I 

ovannämnda klipp finns ett samspel mellan den smidiga övergången och den abrupta 

kontrasten i de grafiska matchningarna. Den smidiga övergången sker genom att hennes blick 

och rörelse är i fokus i båda bilderna. Som det nämndes i förgående stycke, så bidrar även 

färg- och placeringsmatchningen mellan trädet och Johanssons bakhuvud till en smidig 

övergång. Den smidiga övergången skapar en känsla av självklarhet och framåtdriv i 

narrativet, att karaktären har en tydlig målsättning och en bestämdhet i att nå dit. Det står i 

kontrast mot den abrupta kontrasten, som uppstår i och med hur ljussättningen går från mörk 

till ljus i klippet mellan skåpbil och köpcentrum. Kontrasten är påtaglig och skapar effekten 

att en betänker hur scenerna hör tillsammans. De två motsatta effekterna samspelar på så sätt 

att klippet känns självklart och abrupt på samma gång, vilket i sig skildrar situationen på ett 

träffande sätt. Å ena sidan, ur huvudkaraktärens perspektiv, upplevs situationen som konkret 

hur det relaterar till hur hennes uppdrag ska genomföras. Å andra sidan, hon är inte mänsklig 

och är i tur att inleda ett uppdrag som framstår på alla sätt som illavarslande för 

mänskligheten. På så sätt är den abrupta kontrasten betydande på ett formalistiskt plan för att 

gestalta det obehagliga i situationen. Det illavarslande och obehagliga i situationen, ur ett 

mänskligt perspektiv, återkopplas även till hur kontrasten mellan mörk och ljus ljussättning 

sätts i juxtaposition mot varandra. En liknande kontrast finns i scenen där Johansson ikläder 

sig den döda kvinnans kläder.  På så sätt hänger den obehagliga och ödesmättade känslan 

kring vad hennes uppdrag betyder för mänskligheten över hela scenen. Förutom hur 

kontrasten upplevs som obehaglig ur ett mänskligt perspektiv, finns även en främmande och 

ovälkomnande känsla gentemot huvudkaraktären. 
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Hennes orörliga bakhuvud tar upp stor del av kompositionen och den tidigare nämnda 

obevekliga beslutsamheten och koncentrationen hon tillsynes har i sitt uppdrag förstärks av att 

hennes huvud är blickstilla medan människorna som strosar runt ser fullkomligt ovetande ut. 

Kontrasten mellan hennes varelse och människorna är än så länge tydlig och påtaglig. Det kan 

förklaras i att det framstår i att det här är ett av hennes första möten med mänskligheten och 

hennes relation till mänsklighet är fortfarande i mångt och mycket outforskat. 

I The Language of Film påpekar man en generell tumregel angående hur en bildkomposition 

är uppdelad i tre delar och att mitten av bilden överlag tilldelas en större tyngd gentemot vad 

som placeras i ytterzoonerna av bilden. Man belyser dock kvickt efteråt att det är en generell 

tumregel och gäller i vissa fall, i andra fall inte (s.134). I detta fall, i ovannämnda placering av 

huvudkaraktärens bakhuvud, förefaller det sig så att hennes perspektiv äger scenen och ger 

tyngd till henne. Genom att placera henne i mitten och människorna i periferin på varsin sida 

av hennes bakhuvud blir hennes perspektiv förstärkt av valet att av var man placerar henne, 

enligt ovan nämnda tumregel. 

I det här skedet av filmens kronologi framstår det som att Johanssons karaktär nyss börjat 

bekanta sig med mänskligheten. Hennes tidigare möten har förmodligen varit få och än så 

länge finns en relativt påtaglig kontrast mellan hennes varelse och mänskligheten. Det visas 

genom de tekniskestetiska val som nämns tidigare i denna analys.  

I relation till alien infestation-narrativ har förändringen i huvudkaraktären just påbörjats. 

Transformationen till någonting posthumant i mötet mellan något icke-mänskligt/utomjordiskt 

och någon mänsklig är fortfarande i sin linda. Gomel beskriver den psykologiska utvecklingen 

i den här typen av narrativ på följande sätt: ”This transformation preserves the body but re-

crafts the mind.” (2014, s.97) Som tidigare nämnts ligger skillnaden i hur Gomels exempel är 

centrerade kring människor vars interioritet tagits över av något icke-mänskligt, medan i 

Under the Skin så är situationen den motsatta. I det här skedet av filmen kronologi framstår 

hennes interioritet som främst icke-mänsklig och att mötet med mänskligheten fortfarande är 

nytt och att hennes varelse och blick inte förändrats av mötet med mänskligheten i någon 

större utsträckning ännu. 

När hon når slutet av rulltrappan klipps det till en vid vinkel. I och med att vinkeln har följt 

Johanssons bakhuvud finns en förväntan att nästa vinkel kommer fånga hennes ansikte i 

ungefär samma avstånd fast framifrån för att visa hur hon reagerar på situationen. Istället 

väljer Glazer att klippa till en vidare bild, där nu Johansson är en del av folkmassa. Åskådaren 
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får leta efter var Johansson befinner sig, då hon tar upp mycket mindre plats i den vidare 

bilden och delar fokus med människorna runtom sig. Hennes blick är lika bestämd som 

tidigare, vilket fortsätter att driva obehaget framåt. Det belyser också hur väl hon flyter in 

bland människor och hur anonym hon kan lyckas vara om hon så vill.  

Samtidigt är situationen mer mångbottnad än att huvudkaraktärens möte enbart framställs som 

hotfull för människorna som omringar henne. Efter att hon fångats i den vida bilden och rört 

sig närmare kameran återgår man till att följa henne med kameran placerad bakom hennes 

rygg. I den vinkeln framstår det som att de väller fram människor från alla håll och kanter. På 

samma gång tillåts ljudbilden att ta mer plats än tidigare. Ett sorl av röster hörs och det som 

går att urskilja är grov specifik, skotsk dialekt. Det dialektala skapar en känsla av att 

människorna äger platsen, de är härifrån och känner sig hemma medan Johanssons karaktär i 

kontrasten framstår som rotlös och odefinierad. I och med att kameran är placerad bakom 

Johansson ser man inte varifrån människorna kommer ifrån, vilket ger en smått 

verklighetsfrämmande känsla av att människorna väller fram ur tomma intet. I och med att 

Johansson tidigare varit ensam eller delat bild med få andra framstår folksamlingen som en 

ännu större kontrast än vad den annars hade gjort. Det bidrar också att blicken följer henne, då 

hon vid den här tidpunkten uppenbart är filmens mittpunkt. Effekten blir att blicken följer 

henne, vilket ännu mer bidrar till att människorna framstår att välla fram. Samspelet av ovan 

nämnda aspekter skapar ett kallt och ovälkomnande intryck för någon som inte passar in.  

Kameran följer henne genom folkmassan och börjar sedan stanna av, så det blir en viss 

distans mellan henne och kamerans position när hon beslutsamt fortsätter framåt. Kameran 

stannar efter några sekunder i en komposition där Johansson blir en del av folkmassan. 

Effekten är dubbeleggad, å ena sidan skapas intrycket av att hennes infiltration har påbörjats, 

å andra sidan sväljs hon upp av folksamlingen, som en anspelning om att hennes egen varelse 

och individualism kommer sväljas av mänskligheten. Det sedermera i den tolkningen är svår 

att uppfatta vid en första titt utan blir mer påtaglig vid närmare analys och upprepade 

tittningar.  

I The Language of Film beskriver man hur en rörlig kamera kan erbjuda en mer realistisk och 

kontinuerlig känsla av tid och plats (s.143). Genom att låta kameran följa med efter 

karaktärernas rörelser behöver man inte klippa lika ofta. Ett val hade kunnat vara att placera 

kameran i en vid bild, men vill filmskaparna ha med mer detaljnivå och komma närmare 

händelserna är den rörliga kameran att föredra. På så sätt fungerar det i ovan nämnda scen. 
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Den rörliga kameran åstadkommer ett specifikt perspektiv där det framstår som att människor 

väller fram då Johansson tar upp mycket av bildkompositionen och det är svårt att förutse 

vilka håll människor kommer äntra kompositionen ifrån. Det skapar också en känsla av 

närvaro. Likväl tillför kameravalet att scenen kännas kontinuerlig ur ett tidsaspekt, som att 

hennes gång sker i realtid. 

Nästa klipp kommer just när Johansson försvinner in i folksamlingen och inte längre kan 

synas. Därifrån klipper man till en inklippsbild när hon känner på en rad upphänga pälsar med 

handen. Klippet matchar på rörelse, då Johansson går in djupare i bilden, medan hennes 

handrörelse när hon känner på pälsarna är från vänster till höger. Den placering hon 

försvinner in i folkmassan matchar på ungefär den placering hennes hand har i 

efterkommande bild. Det skapar intrycket av att det hennes uppdrag flyter på, vilket i 

sammanhanget är obehagligt av samma anledning som tidigare, i och med hennes illabådande 

uppdrag. Bilderna är nu korta och efter hon har känt på pälsarna klipps det med hårda klipp 

till att hon känner på en tröja, en stövel och till sist ett läppstift. Kontrasten i klipplängden 

bryter mot den tidigare etablerade rytmen i scenen. Bordwell och Thompson förklarar hur 

valet av längd på en enskild bild inom en scen påverkar scenens rytmiska aspekter (s.226). 

Som det påpekats tidigare under den här analysen är kontraster en stor del i hur karaktärens 

perspektiv gestaltas. 

Innan Johanssons karaktär börjar vidröra produkter består scenen av tre klipp. Först när 

Johansson åker ner för rulltrappan (12 sekunder), sedan när det klipps till en vidare vinkel och 

Johansson blir en del av en folksamling (3 sekunder) och till sist den rörliga bilden när hon rör 

sig genom en folkmassa till dess att kameran stannar och hon försvinner i folkmassan (28 

sekunder). Denna typ av kontrast bidrar till att en börjar vänja sig vid ett mer sävligt tempo, 

för att sedan ett snabbt klipp som presenterar karaktären ur ett annat perspektiv. Därefter 

följer snabba bilder på cirka tre sekunder styck när hon känner på produkterna. Denna typ av 

användande av rytmisk kontrast skapar en känsla av karaktärens sätt att ta in omvärlden. Det 

sävliga tempot i de två längre bilderna, i rulltrappan och i folkmassan, lugnar ner tempot och 

skapar en känsla av tids- och rumsmässig realism. När det korta klippet sedan kommer, i den 

vida bilden, uppstår en kontrast i rytmiken. Effekten av kontrasten skapar känslan av hur hon 

processar sin omvärld. Lugnet i hur scenen uppfattas på ett mänskligt plan sätts i kontrast till 

hur snabbt hennes icke-mänskliga sida uppfattar omgivningarna. Detta förstärks av hur scenen 

avslutas. Avslutningen består av fem korta bilder, som varar mellan 1-2 sekunder, på kvinnor 

som får skönhetsprodukter applicerade. Snabbt har hon uppfattad att skönhetsprodukter är en 
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aspekt som kan bidra till effektiviteten i sitt uppdrag, och på sätt är det passande att klippen är 

korta. Den korta längden på klippen tyder på att hon tar in informationen snabbt och sedan 

använder informationen till sin fördel.  Skönhetsprodukterna är betydande i hur hon kommer 

att förföra man efter man senare i filmens kronologi. Känslan av hur Johanssons karaktär 

uppfattar vikten av skönhetsprodukter förstärks av inledningen av efterföljande scen. När den 

scenen börjar är hon halvvägs igenom proceduren att applicera läppstift på sina läppar.  

En aspekt i ovan nämnda del av scenen som belyser hennes icke-mänsklighet är sättet hon 

bekantar sig med de olika produkterna. Bilderna fokuserar på hur hon vidrör och känner 

noggrant på produkternas material. Som om det vore första gången hon är i möte med dessa 

typer av varor och är nyfiken över texturen. Det ger även intrycket av att hon vill vara säker 

på att det är rätt vara, som att hon har fått det förklarat för sig hur varorna ser ut och vilket 

material de är gjorda av, men situationen är ny för henne och kan därför inte enbart förlita sig 

på sin syn. Det kan läsas som hennes känsel har en förhöjd funktion i hennes varelses sätt att 

förstå sina omgivningar.   

Scenen avslutas sedan med fem snabba bilder där kvinnor får skönhetsprodukter applicerade. 

Kvickheten förstärker känslan av hur snabbt huvudkaraktären iakttar sin omgivning. Som att 

de snabba bilderna är en sammanfattning av de intryck hon tagit in i köpcentrumet, som i sin 

tur övertygat henne om vikten av kosmetika för att hennes uppdrag ska bli framgångsrikt. 

Hennes assimilation till mänskligheten har påbörjats på ett ytligt plan när hennes läppar färgas 

röda av läppstiftet. 

 

5.2 Point of view 

I det här underkapitlet kommer två scener analyserats som båda är montage bestående av 

point of view-bilder sedda ur Johanssons karaktärs perspektiv. Scenerna är placerade en bit 

från varandra kronologiskt. Den första montagesekvensen tar vid ungefär en minut efter 

scenen i köpcentrumet. Det som ska analyseras i sekvensen börjar 11.46 in i filmen och slutar 

13.35. Det andra point of view-montaget börjar 44.50 och pågår till 47.14.  Innan denna studie 

når dessa analyser inleds underkapitlet med tolkning och diskussion kring icke-mänsklig blick 

och hur en sådan skildras i film och i synnerhet Under the Skin. Anledningen till det är för att 

skapa förståelse för hur point of view-sekvenserna är specifika i fallet Under the Skin 

gentemot hur point of view används i filmer med andra förutsättningar. 
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I What Big Eyes You Have: Animal Point-of-View Shots in Horror & The Limits of Vision 

citerar Rooks John Berger angående hur djurs blick fascinerat människor genom århundraden.   

 

"The fact that animals reserve no “special look for man,” simply viewing humans as 

unexceptional elements of the world, helped humans conceptualize themselves as truly being 

in the world.” (Rooks 2016, s.26) 

Citatet ovanför belyser en känsla av att se människan som en del av den naturliga 

omgivningen istället för den naturliga mittpunkten. I ett mänskligt perspektiv och kontext har 

människan en naturlig fokuspunkt upphöjd över de ting som omger henne. Sett ur ett annat 

perspektiv än det mänskliga ifrågasätts denna naturliga mittpunkt för människan, som inte 

längre är den givna mittpunkten. Detta förminskade perspektiv av människan kontra sin 

omgivning är tydlig i inledningen av huvudkaraktärens inre resa. Allra tydligast visas det i 

den inledande scenen som tas upp i underkapitlet Varför huvudkaraktären uppfattas som icke-

mänsklig?  

I Ana Osterweils Under the Skin: The Perils of Becoming Female förklarar Osterweil hur 

Johanssons karaktär blick gestaltas och hur det skiljer sig kontra hur kvinnlig blick har 

porträtteras genom filmhistorien. Hon gör det på följande sätt:  

"While melodramatic popular culture has aligned the female look with concern and 

empathy—woman’s eyes in cinema are reliable producers of tears and terror—

Johansson character’s gaze in Under the Skin is remarkably unburdened by feeling" (s. 

47) 

Osterweil ringar in hur det finns en påtaglig upplevelse av att hennes blick inte präglas av 

känslor och hur detta förhöjs av det faktum att karaktären spelas av en kvinna. Denna 

avsaknad av känslor och det faktum att kvinnliga karaktärer i film bär på andra förväntningar 

än manliga sådana skapar ett intryck av tvetydighet i hur hennes blick ska tolkas och gör den 

ännu mer specifik. Kylan som är inneboende i hennes blick förstärks och blir mer intensiv av 

det faktum att huvudkaraktären spelas av en kvinna. Elana Gorfinkel å sin sida belyser hur 

djupt rotad komplexiteten är i framställandet av hennes blick på följande sätt: 

"Even while it offers us the content of her vision, the sensory nature of her perceptions, 

the physicality and arduousness of her embodied travails, the film poses the problem of 
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the difficulty and indeed impossibility of imagining, figuring cinematically, the contours 

of alien consciousness." (s.1) 

Förutom att det finns en grundläggande ambivalens i hur känslolösa huvudkaraktärens ögon 

ofta är, baserad på den stil av skådespel som Johansson har valt, förstärks komplexiteten av 

karaktärens interioritet. I och med att hennes intellekt är vitt främmande och på så sätt till 

vissa delar ogenomträngligt, så är det svårt att veta hur hon tolkar de händelserna som visas. 

Betydelsen och kunskapen hon hämtar kan likväl vara vitt skild från den kunskap en 

människa skulle kunna utvinna ur händelsen.  

I de två nästkommande underkapitlen analyseras två montagesekvenser som domineras av 

huvudkaraktärens specifika perspektiv. De två sekvenserna är utvalda för att särskåda hur 

hennes blick gestaltas när den direkt visualiseras för åskådaren och att belysa hur hennes 

perspektiv förändras mellan sekvenserna.  

 

5.2.1 Point of view-montage 1 (11.46–13.35) 

Sekvensen består av ett montage bestående av point of view-bilder där Johanssons karaktär 

iakttar människor som passerar utanför hennes skåpbilsfönster. Sekvensen slutar i att 

Johansson stannar sin bil nära en fotgängare och inleder ett samtal. Nästan alla som passerar 

utanför hennes fönster är män. I och med att hon alldeles innan montaget börjat har sminkat 

sig, likt kvinnorna gjorde i scenen som analyserades tidigare i detta kapitel, så föreslås det att 

hon är ute efter en man som hon på något sätt kommer försöka förföra. 

Hennes perspektiv porträtteras på ett direkt sätt i och med att point of view är ett sätt att direkt 

närma sig en karaktärs subjektivitet. Man kan argumentera för att det är här hennes perspektiv 

presenteras på det rakaste sättet och direkt gestaltar hur hennes karaktär uppfattar omvärlden. 

Hur hennes blick fungerar karaktäriseras främst i denna sekvens genom klippning och 

användandet av musik. Därav kommer de aspekterna få mest utrymme i analysen av denna 

sekvens. 

Ur ett rytmiskt plan är klippningen relativt konsekvent genom montaget. Scenen inleds med 

ett längre klipp (10 sekunder) där kameran panorerar snett åt vänster och hamnar på en 

förbipasserande man. Därefter hamnar klippens längd för det mesta kring två sekunder/klipp, 

där män på väg åt olika riktningar ses ur huvudkaraktärens ögon. Därefter blir klippen längre. 

Att klippens längd blir längre in i scenen är logiskt sett till att hon åker genom och förbi en 
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stor folksamling i rörelse utanför fönstren, vilket gör att det finns mer information i bilden att 

ta in. Montaget avslutas sedan med att hon ser en man som hon väljer att inleda ett samtal 

med.  

Konsekvensen i den rytmiska aspekten av klippningen står i kontrast till vad som händer i 

bilderna. Man klipper sällan på rörelse och klippen är sällan grafiskt matchade. Klippen 

kommer ofta ”för tidigt”. Exempelvis i ett klipp med en äldre man som ska gå över vägen, då 

kommer klippet när han hunnit nå vad som framstår vara ungefär en tredjedel av vägen. Han 

omges av flertalet fotgängare, men filmskaparna undviker medvetet att klippa när han 

passerar något föremål eller människa, som hade framstått som ett renare klipp. Istället blir 

klippet abrupt, vilket är symptomatisk för när klippen kommer i denna montagesekvens. 

Kamerarörelsen i nämnda bild med den äldre mannen går från vänster till höger och verkar 

vara på väg att panorera till dess att han är placerad mitt i kompositionen. Kameran når aldrig 

så långt innan klippet kommer. På ett liknande sätt sker många av klippen. Däremot är inte 

dessa tidiga klipp tillräckligt genomgående för att skapa någon form av ”anti-rytm”, där man 

börjar förvänta sig att klippen ska komma något för tidigt. Till och från kommer en bild där 

klippen verkar motiveras av hur fotgängarna relaterar till varandra genom exempelvis grafiska 

matchningar.  

Denna kontrast i klippningen är en stor del i upplevelsen av hur hennes blick uppfattas som 

specifik till karaktärens upplevelse. På ett plan framstår blicken som naturlig och regelbunden 

genom längden i bilderna, vilket den bör vara eftersom Johanssons karaktär är van med sin 

egen blick. På ett annat sätt framstår blicken ur ett mänskligt åskådarperspektiv som 

irrationell och ogreppbar, vilket anspelar på det ogreppbara i hennes icke-mänskliga 

interioritet.  Det irrationella och kaotiska förstärks av hur kinematografin samspelar med 

mise-en-scène. Rörelseriktningen hos de förbipasserande spretar åt alla olika håll. 

Genomgående är att i ena klippet är en karaktär på väg från vänster till höger, för att i nästa 

klipp röra sig från höger till vänster. Det skapar en känsla av att människorna inte är på väg 

någonstans och tillsammans med de rappa klippen skapas en desorienterande effekt. Förutom 

rörelseriktningen så förstärks denna desorienterande känsla genom kamerarörelserna. 

Kameran panorerar och följer efter de förbigående människorna, vilket förstärker känslan av 

att Johansson iakttar de förbipasserande, men i och med att klippen kommer kvickt och sällan 

när karaktärerna lämnar bild eller är centrerade, så uppstår en känsla av hur hennes intellekt 

fungerar. Det framstår som att hon snabbt tar ett beslut om den förbipasserande människan är 

ett passande mål eller inte, men hennes beslutstid är kortare än vad man kan förvänta sig att 
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en människa skulle behöva. Förväntningen att panoreringarna ska landa på förväntade platser, 

såsom mitt i bild, men klipps dessförinnan, förstärker nämnda känsla av desorientering.   

Elana Gomel beskriver hur begränsad inlevelseförmåga ett mänskligt sinne har i alien 

infestation-narrativ. I och med att sådana narrativ berör ett intellekt och sinne som är 

ogenomträngligt i mänsklig kropp, utmanar det mänsklig förmåga att leva sig in i ett 

perspektiv som inte relaterar till ens egen uppfattning av världen (2014, s.96). Den 

utseendemässiga liknelsen till en själv pockar på en vilja att förstå hur karaktären processar 

omvärlden, men att försöka greppa vad och hur händelser upplevs i ett ogenomträngligt sinne 

är en stor utmaning. Det som är greppbart på ett formalistiskt plan nämnde jag i stycket 

ovanför, vilket resulterar i en motsträvig upplevelse. Å ena sidan finns en metodik och 

säkerhet i bildernas rytmik, som belyser någon form av normaltillstånd i hur hon i stunden 

uppfattar världen. Å andra sidan är timingen i klippen och hur de olika rörelseriktningarna går 

emot varandra ett sätt att skapa känslan av ett snabbt beslutsfattande och en kvick, flackande 

blick som snabbt tar in sina omgivningar.  

Samtidigt åstadkoms intrycket att hon börjar assimileras till mänsklighet på ett annat 

formalistiskt plan, nämligen genom musiken. I Timothy E. Scheurers text The Score for 2001: 

A space oddysey (1998) argumenterar han för vad som utmärker musik som sammankopplas 

till utomjordingar på följande sätt: ”The hallmark of the music associated with the alien is 

dissonance, atonality, and discordance.” (s.172) Detta är någonting Under the Skin anammar 

och musiken är genomgående atonal och dissonant, vilket sällan relaterar i längre melodiska 

perioder. Innan den här montagesekvensen har musiken varit dissonant och legat som ett 

ljudlandskap över de delar i filmen där musik används. Det har bidragit till en tung och 

illavarslande atmosfär. Under montagesekvensen är musiken först upphackad och dissonant. 

Det skapar en känsla av hennes icke-mänsklighet i hur det relaterar till hur musik brukar 

användas i gestaltningen av utomjordingar. Det förstärker även känslan att de förbipasserande 

människorna är vilsna och går utan riktning. Desto längre man kommer in i scenen blir 

musiken mer melodisk. Det åstadkoms genom en form av tungt andningsljud som återkommer 

och skapar en musikalisk rytm i scenen. Vid den tidpunkten har hon iakttagit ett större antal 

människor och det skapar intrycket av att musiken gestaltar hur hennes förståelse för 

människorna runt om sig ökar. Det melodiska känns, i kontrast mot de atonala ljuden, som 

något åskådaren kan greppa, någonting närmare det mänskliga. På så sätt porträtteras hennes 

början till förståelse av mänsklighet på ett formalistiskt plan. På liknande sätt flyter sorlet ihop 

med musiken, så att människornas läten och hennes icke-mänskliga ljudmatta tillsammans 
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skapar någon form av melodi. Det påvisar hur hennes assimilerande till mänskligheten är på 

väg att sättas igång, i och med att sorlet tidigare framstått som någonting 

verklighetsfrämmande ur hennes perspektiv. 

 

5.2.2 Point of view-montage 2 (44.50-47.14) 

Scenen inleds med att Johanssons karaktär går längs en gata i stadsmiljö i en lite längre 

tagning. Därefter trillar hon. Hon ligger kvar på backen längre än förväntat och ser ut att 

bearbeta situationen som uppstått. Hon får hjälp upp av några människor i närheten. Hon ser 

tagen ut och fortsätter sedan vidare. Därefter börjar ett montage med bilder på människor runt 

om på stan. Montaget leder sedan till en extreme close up på Johanssons öga som ser 

skräckslaget ut. Bilden börjar mörkas ut innan klippet till nästa bild kommer. 

Bildernas längd är relativt kontinuerlig och det finns ett flyt mellan bilderna. Inledningen av 

sekvensen består främst av tre långa klipp: När hon går innan hon faller (27 sekunder), medan 

hon ligger ner på asfalten och verkar betänka hur människorna kommer reagera att hon 

trillade (20 sek) och hon har fått hjälp och sedan lämnar platsen (21 sekunder). Genom att 

vara konsekvent i bildernas längd och inte variera med kortare, mer abrupta klipp skapas ett 

visst lugn i scenen. I och med det framstår människornas reaktion, att hjälpa henne upp när 

hon ramlar, som givet i sammanhanget. Att det är en central del i medmänsklighet att visa 

sympati för någon som far illa. Känslan av lugn och en mindre konfliktfylld närvaro förstärks 

av hur det tidigare nämnda sorlet är dovare än tidigare. 

Vid det här skedet av filmens kronologi är sorlet inte längre verklighetsfrämmande. Det 

ovälkomnande och kalla från scenen i köpcentrumet är ersatt något mer välkomnande. 

Omgivningarna framstår också som mer välkomnande och det får hennes relation till 

människorna runtom som mindre binär och mer intimt sammankopplat jämfört mot filmens 

början. Men, likt filmen i stort, finns tvetydighet att finna i den här scenen också. Sättet hon 

närmar sig ett mer acceptande förhållande till mänsklighet är inte konfliktfritt. När hon får 

hjälp är hennes hållning defensiv. Hon har låsta axlar och ser obekväm ut. Det skapar 

intrycket av att hon känner ett obehag inför deras värme. Medmänskligheten är en ny 

upplevelse för henne och får henne att tvivla över om hon bör fortsätta sitt uppdrag eller inte. 

Sedan lämnar hon platsen och en montagesekvens går igång. 
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Skillnaden gentemot den tidigare montagesekvensen är att kameran för det mesta stilla och 

klippen mellan bilderna har större fokus på kontinuitet. Montaget präglas av att bilderna 

hänger samman på ett påtagligt sätt, vilket i sig framstår som ännu tydligare i kontrast med 

hur kaotiskt det tidigare analyserade montaget är. Bilderna hänger samman genom en röd tråd 

som de valda bilderna följer. I inledningen är det flera bilder efter varandra där människor 

tittar framför sig i stilla bilder. Därefter visas människor i arbete. Den röda tråden skapar 

känslan av att hon systematiskt försöker förstå mänskligt beteende. Hon iakttar människor på 

ett närmare plan än tidigare och valet att fokusera på människor i arbete skapar en känsla av 

samhörighet med Johanssons karaktär. I och med att hon ständigt har varit i arbete under 

filmens gång skapas en koppling mellan henne och människorna som också är i arbete. I dem 

kan hon se likheterna i hur arbetet präglar livet och, i samband med den värme som visas när 

hon ramlade, sätter det igång en process som får henne att omvärdera om hennes uppdrag bör 

fortsätta utföras eller inte. 

Den i sammanhanget stillsamma montagesekvensen leder upp till en extreme close up på 

hennes öga som mot slutet börjas svartas ut innan ett hårt klipp lämnar ögat. Ögat ser 

skräckslaget ut och mörkas ut. Lucas Hilderbrand argumenterar i sin artikel On the matter of 

blackness in Under the Skin (2016) att färgen svart bär flertalet olika symboliska värden i 

filmen. ”Ultimately, the blackness of Under the Skin is an alien blackness; it indicates that 

which is not-quite human and that which we cannot fathom.” (s.1). Det är något som existerar 

genom hela filmen, inte minst i tidigare skeden som har nämnts i analysen. Som i den första 

analyserade scenen, där kontrasten mellan mörkt och ljust effektivt belyser huvudkaraktärens 

relation till mänsklighet/icke-mänsklighet. I den här scenen är användandet av svart 

symbolisk för hennes utomjordiska bakgrund. I den extrema närbilden av ögat börjar 

någonting som liknar en fade to black, men som aldrig slutförs. Bilden börjar mörkas ut, men 

stannar vid den grad att hennes ögonvitor syns. Den vita färgen, som direkt kontrast till hur 

den svarta färgen bär symboliska värden för hennes icke-mänskliga bakgrund, framstår i 

sammanhanget som symbol för hennes nyfunna mänskliga sida. Genom att användandet av 

fade to black inte görs fullt ut, utan stannar med hennes ögonvitor fortfarande i bild, skapas en 

bildmetafor. Det skräckslagna ögat känner skräck inför hur illavarslande uppdraget är, vilket 

hon förstår först i mötet med den medmänskliga värmen. Hur ögat mörkas ut skapar känslan 

av hur hennes icke-mänsklighet tidigare har gjort hennes blick kall och distant, men i mötet 

med mänsklighet, som symboliseras av ögonvitorna, har hennes perspektiv breddas.  



David Weiss 
Självständigt arbete 
MK005G 

33 
 

Den komplexa förändringen av hennes interioritet samspelar med filmens övergripande 

tvetydighet på ett slående sätt genom den här sekvensen. Den mänskliga värme hon mottar 

möter hon med först med en defensiv utstrålning och meds skräck. Hennes utveckling mot ett 

mer empatiskt förhållande till mänsklighet, och en egen interioritet som närmar sig ett 

mänskligt medvetande, möts alltså med skräck. En kan tänka sig att utveckling mot empati 

och förståelse hade gestaltas med ett varmare uttryck, men det belyser också hur vitt skilda 

perspektiv hennes tidigare icke-mänskliga och det mänskliga har varit.  

 

5.3 Sekvens med den vanskapte mannen (57.55 – 1.02.05) 

Vid den här tidpunkten i filmen har Johanssons karaktär förfört tre-fyra män. Hon har plockat 

upp en man som lider av neurofibromatos, vilket har resulterat i ett vanställt ansikte. Mötena 

med de tidigare männen har förflutit efter en tydlig procedur. Hon träffar dem, försöker göra 

samtalet sexuellt laddat och tar sedan med männen till ett förfallet hus utanför stan. Väl där 

förförs männen i ett rum som är kolsvart, förutom att Johanssons karaktär och männen är 

upplysta, innan männen sväljs upp av något som till först framstår som ett glasgolv, men 

sedan som någon form av bläckliknande pool.  I mötet med mannen med det vanställda 

ansiktet blir förförelseproceduren mer intim. Bland annat ber hon mannen med det vanställda 

ansiktet att vidröra sitt eget ansikte, efter att ha frågat ut honom om hans bristande erfarenhet 

av kvinnlig närhet. Därefter leder hon in honom i det förfallna huset och hennes procedur 

påbörjas, men inte riktigt på samma sätt som tidigare. I de tidigare fallen har hon gått 

baklänges medan hon börjar klä av sig samtidigt som männen följer efter. Tidigare har 

männen inte pratat med henne under denna del av proceduren, utan klätt av sig i tystnad innan 

de börjat följa efter henne och sedermera slukas av den mörka vätskan/materialet.  

Den här gången utspelar sig proceduren på ett annat sätt. I den första bilden inne i det mörka 

utrymmet ser man en mörk varelse i formen av en människokropp. Vid återupprepade 

tittningar av filmen i sin helhet vet åskådaren att det är så Johansson ser ut under det 

mänskliga skinnet hon bär. Kameran fokuserar på varelsen, som långsamt börjar röra på sig i 

riktning mot kameran, likt Johanssons förförelsemetod. Utanför bild hör man hur mannen 

med det vanställda ansiktet pratar med Johanssons karaktär. ”Cold” säger han. ”Don’t let that 

stop us.” svarar Johanssons karaktär. Valet att fokusera på hur hon ser ut under skinnet medan 

man får höra deras dialog utanför bild skapar intrycket av att Johanssons karaktär iakttar sin 

egen handling från ett självmedvetet perspektiv och ifrågasätter vad den underliggande 



David Weiss 
Självständigt arbete 
MK005G 

34 
 

meningen med sitt uppdrag är. Hennes attityd har ändrats sedan tidigare förförelseprocedurer. 

Hon är påtagligt mer intim i detta möte än de tidigare. Han berättar, i scenen när hon nyss 

plockat upp honom, om hur han håller sig undan folksamlingar och lever ett ensamt liv. 

Någonting i kombinationen med hans relation till sitt vanställda ansikte och hur det påverkar 

hans liv får henne att ifrågasätta meningen med sitt uppdrag. Därefter fortsätter proceduren 

med till synes samma utfall som tidigare, med männen under bläckpoolens yta. 

Sättet färgen svart används i den här scenen är påtaglig och dominerar såväl den metaforiska 

tyngden som bildkompositionen. Utrymmet är svart så till den grad att detaljer är svåra att 

utvinna. Utrymmets kolsvarta ljussättning, förutom karaktärerna som ljusas upp, skapar 

känslan av att det är en plats huvudkaraktären har kontroll över i och med hur färgen svart 

kopplats till hennes icke-mänskliga sida under filmens gång. Det kolsvarta utrymmet 

visualiserar på ett sätt hur hennes intellekt och sinnesliv är ogenomträngligt för den 

utomstående. Tidigare har man sett hur glasgolvet/poolen/vad det nu må tänkas vara sväljer 

människor och sedan bryter ner deras kroppar. Hur vätskan åstadkommer detta framkommer 

inte, utan åskådaren presenteras enbart med effekten. Svårigheten i att förstå bläckpoolens 

funktioner och egenskaper liknar svårigheten i att förstå hur huvudkaraktärens inre liv 

fungerar. Vi kan se effekten av bläckpoolens egenskaper och hur vätskan bryter ner de 

mänskliga kropparna. Däremot vet vi inte hur bläckpoolen kan ha förmågan att göra så. På ett 

liknande sätt ser vi hur annorlunda Johanssons karaktär uppfattar omvärlden när vi får tillgång 

till hennes blick, men det är ogreppbart vad det är som gör att hon uppfattar världen på det 

sättet hon gör. Bläckpoolens relation till Johanssons karaktär framkommer i slutet av scenen. 

Då visar det sig att hon har förmågan att styra hur nedbrytningsprocessen fungerar, då den 

vanställde mannen släpps fri utan några fysiska men. 

Det svarta påverkar även aspekter av kinematografin. I och med att utrymmet är svart från tak 

till golv är det väldigt få detaljer som kan uppfattas med det mänskliga ögat. Det är ogreppbart 

hur utrymmet relaterar till husets övriga planläggning och hur stort utrymmet i sig är. Så även 

på ett kinematografiskt plan fångas metaforen av hennes ogenomträngliga interioritet, i och 

med att den rumsliga aspekten också är ogreppbar. 

Den intima relation som uppstår dem emellan reflekteras även i andra av scenens 

tekniskestetiska val. I tidigare förförelsescener har de flesta vinklarna delas upp mellan 

mannen som förförs och Johanssons karaktär som förför. Varsin vinkel har fokuserat på 

varsin karaktärs handlingar och de vinklar de delat har varit för det mesta distanserade och 
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kalla. I det här fallet delar Johanssons karaktär och mannen med det vanställda ansiktet vinkel 

och är placerade nära varandra. Valet i mise-en-scène att placera de nära varandra och att 

fånga båda i samma vinkel står i stor kontrast mot de tidigare scenerna. Det skapar känslan av 

samhörighet de två emellan och detta förstärks av musiken. Musiken är fortfarande 

ödesmättad och med anklang från skräck, men den är tonal och lugn i jämförelse mot hur 

musiken mestadels används tidigare i filmens kronologi. Johanssons karaktär lämnar bild 

genom att backa och mannen följer efter. Han andas tungt i en kombination av nervositet och 

uppspelthet. 

Därefter klipps det och bilden tonar upp till Johanssons kläder som ligger på den mörka ytan. 

Musiken får ett lite mörkare anklang och kameran glider längs den mörka ytan där Johanssons 

olika klädesplagg ligger utspridda. Kombinationen av musik och kameraåkning, och den 

vetskap vad denna förförelseprocedur brukar betyda i filmens kontext, skapar intrycket av det 

ondsinta i hennes uppdrag. Likt de andra männen följer mannen med det vanställda ansiktet 

efter Johansson, vilket leder honom ner under vätskans yta. Kameran glider vidare och 

åskådaren ser Johansson backa baklänges likt tidigare förföringsprocedurer. Skillnaden är att 

hon nu är naken. Vid tidigare tillfällen av denna förförelseprocedur har hon aldrig klätt av sig 

så långt utan haft några plagg kvar när proceduren nått sitt mål. Det skapar en intimare 

relation till mannen med det vanställda ansiktet än med männen som kommit före honom. 

Kameran glider in till Johansson och man får se henne stanna och titta i riktning åt platsen där 

mannen med det vanställda ansiktet nyss försvann under ytan. Nästa bild, som förefaller att 

vara Johansson point of view, är på sin egen mörka varelse. En dissolve från den bilden 

klipper in till Johanssons blick från bilden alldeles innan. Musiken har tystnat av och 

Johanssons karaktär framstår att kontemplera vad hon nyss har gjort. Återkopplandet till den 

mörka varelsen antyder att hon betänker likheten som mannen med det vanställda ansiktet har 

med sin egen relation till mänsklighet. Att hennes upplevelse av att utseende och interioritet 

inte överensstämmer. På samma gång får man känslan av att hennes relation till sin tidigare 

självbild inte är likadan. Att denna samhörighet med mannen med det vanställda ansiktet 

väcker känslor i henne, att hans upplevelse i utanförskap belyser någon form av kamp som 

hon kan känna igen sig och känna empati inför. Utanförskapet i hennes fall framstår som det 

hon känner inför sin tidigare person, innan mötet med mänskligheten. Genom sin relation till 

det mänskliga skinnet har hon funnit en empatisk och altruistisk ådra som får henne att 

ifrågasätta sitt beteende. Så hon känner hur hennes tidigare jag har förändrats under tidens 

gång och att hänsynslösheten hon tidigare visat i förförelseproceduren blir för mycket när det 
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sker mot en man som lever under så svåra förutsättningar som mannen med det vanställda 

ansiktet gör. Dissolven som flyter in från hennes egen varelse till hennes nuvarande yttre 

belyser att det/den hon tidigare var inte till fullo existerar längre. Det förstärks genom att hon i 

nästföljande bild lämnar rummet och ställer sig framför en spegel. I och med att hennes 

mörka, odefinierade varelse flutit in i en närbild av hennes ansikte och att spegeln nu visar 

hennes mänskliga ansikte belyser hur hon har börjat anamma den mänskliga sidan. Ansikten 

lyses upp långsamt, som att hennes mänsklighet danar fram och tydliggörs för henne. 

Efterföljande bild är en insekt som surrar och rör sig över en fönsterruta. Fönsterrutan är 

upplyst utifrån, vilket drar tankarna till en av filmens första scener. Scenen där hon iakttar den 

döda kvinnan på samma sätt som hon iakttar en insekt. När insekten nu rör sig mot ljus 

bakgrund belyser det resan som skett i Johanssons karaktärs inre liv. Numera ser hon inte 

insekten och människorna som ett och samma levande ting, utan har en djupare förståelse för 

det specifika i mänsklighet.   

Därefter klipper man till en närbild på hennes öga. Jämfört mot närbilden på hennes öga i 

scenen som analyserades tidigare i detta kapitel, i en av montagesekvenserna, är hennes öga 

inte skräckslaget utan snarare bestämt och empatiskt. Utvecklingen av hennes inre liv knyts 

samman här genom tre användande av ögon som får symbolisera de olika stadierna i hennes 

interioritets förändring genom filmens gång: I filmens anslag med ljussatta geometriska 

former, som framstår ogenomträngliga på ett förståelseplan och på så sätt är ytterligheten av 

icke-mänsklighet i filmens kontext, efter montagesekvensen när hon framstår som 

skräckslagen i upptäckandet av mänsklig sympati och i denna scen, när hon själv förmår att 

känna empati. I nästa bild släpper hon som tidigare nämnt ut mannen med det vanställda 

ansiktet och, till skillnad från de andra männen, låter honom komma undan med livet i behåll. 

 

5.4 Scen med bakelse (1.07.37 – 1.09.17) 

I det här skedet av filmen har huvudkaraktären, efter hon släppte ut mannen med det 

vanställda ansiktet, slutat följa sitt uppdrag och vandrat runt i den skotska naturen. Därefter 

anländer hon till en restaurang. 

Scenen inleds med att man ser ett bord bestående av fyra människor i pensionsåldern sitta och 

fika i behaglig stillhet på en restaurang. Därefter klipper det till huvudkaraktären som sitter 

ensam vid ett bord och ser ut att vänta på en beställning. En servitris anländer, ställer ner en 
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assiett med en bakelse på och lämnar bilden. Huvudkaraktären tar en bit av tårtan, men kan 

inte svälja och hostar upp bakelsen. Omgivningen reagerar med avsmak. 

De rytmiska aspekterna i scenen är ett metodiskt lugn, med stillsamma klipp mellan femton 

och trettio sekunder utan särskilt mycket rörelse, för att sedan, när hon hostar upp bakelsen, 

ställas i skarp kontrast på en bild som varar alldeles under två sekunder. 

Lugnet förstärks av fler aspekter än klippens längd. Den första bilden är symmetrisk och 

pensionärerna vid bordet äter i stillsam tysthet. Symmetrin tillsammans med tystnaden skulle 

kunna skapa en känsla av tyst och karg ålderdom där år av gemenskap urholkat samtalen till 

tystnad, men i sättet hela restaurangen andas lugn och stillsamhet skapar bilden istället 

känslan av en behaglig gemenskap. Lugnet framhävs av att man ser småbarn i bakgrunden 

och att dessa småbarn inte är uttråkade av den stillsamma miljön. Det stryks under genom att 

innan klippet till nästa bild kommer rör sig ett småbarn från höger till vänster nära där 

gruppen pensionärer sitter och fikar. De blir inte störda av småbarnet, småbarnet är lugnt och 

sansat, och klippet till nästa bild kommer när barnet inte längre syns i bild. På så sätt skapas 

en logisk punkt att klippa på, då ögonen lätt följer barnet i slutet av bilden i och med att allt 

annat är så lugnt. Avståndet i bilden skapar en känsla av samhörighet med miljöerna, då 

bildsnittet är ett long shot som fångar människornas relation till omgivningen. 

Detta lugn och kontinuiteten i klipplängden bär en symbolisk tyngd. Det städade 

sammanhanget av tystlåtna och fikande restauranggäster symboliserar till viss del den 

civiliserade människan. Äta som företeelse är inte specifikt för mänsklighet, men den sociala 

förväntningen att göra så med en viss stil kan ses som ett säreget tecken för den civiliserade 

människan. Lugnet i scenen förstärks av ett ännu mildare sorl än i de tidigare analyserade 

scenerna. Tidigare har sorlet varit mer högljutt, ovälkomnande och präglats en kraftig skotsk 

dialekt. Den specifika dialekten har stått som kontrast mot huvudkaraktärens tal, som präglas 

av en amerikan som talar någon form av generisk brittisk engelska. Kontrasten har tidigare 

strukit under hennes rotlöshet och främmande perspektiv. I och med att det dialektala i 

bybornas tal inte uppfattas i den här scenen, så framkommer inte längre den kontrasten.  

Samtidigt finns det en tvetydighet i hur sorlet porträtteras i den här scenen. Hur mycket har 

hennes perspektiv förändrats och hur mycket av den lugna uppfattningen av situationen beror 

på miljön? I och med att scenen föranletts av att hon ifrågasatt sin tillvaro och den uppgift hon 

varit i tur att utföra, så kan man anta att en del faktiskt är att hennes perspektiv har förändrats 

kraftigt under filmens gång och inte bara beror på den stillsamma omgivningen. 
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Till skillnad från pensionärssällskapet sitter Johanssons karaktär vid ett bord för sig själv. Till 

viss del visar det på skillnaden mellan henne och människorna runt om, då en kontrast uppstår 

i människorna som fikar tillsammans kontra henne som fikar för sig själv. Däremot mjuknar 

kontrasten i att kompositionen har viss symmetri, genom att huvudkaraktären är placerad i 

mitten och ramas in av en fönsterkarm på vänstersidan och en gardin på högersidan av hennes 

huvud. Symmetrin påvisar ett visst samband mellan huvudkaraktären och de fikande 

pensionärerna. Kontrasten är inte heller lika stark som tidigare på sättet iscensättningen 

relaterar till den första analyserade scenen i det här kapitlet, den som utspelar sig i 

köpcentrumet. Där väller människor fram utan förvarning in i bilden och ger ett kaotiskt 

intryck. I den här scenen anländer servitrisen och bara delar av hennes kropp syns i 

kompositionen, på samma sätt som människorna fångas i köpcentrumet. Skillnaden är att 

servitrisens spegelbild uppfattas i bakgrunden, vilket avväpnar sättet hon går in i bilden på. 

Därefter fortsätter scenen med att servitrisen placerar en bakelse framför Johanssons karaktär 

och hon är i tur att provsmaka denna. Det finns en rytmisk aspekt som förstärker vikten i 

denna handling. Bilden, som är en inklippsbild ur huvudkaraktärens perspektiv, visar hur hon 

tar en bit av tårtan på gaffeln och för gaffeln i riktning mot munnen. Denna bild, som mer 

eller mindre enbart innehåller tårtbiten och gaffelns rörelse i riktning mot munnen, ligger kvar 

i trettiofyra sekunder. Det stryker under vikten i vad det betyder att hon försöker äta. Det 

förstärks av att nästa bild är en extreme close up på hennes mun. Detaljnivån som delges i en 

extreme close up ger känslan av att någonting extra viktigt porträtteras. Hon börjar tugga 

långsamt och bilden ligger på i 16 sekunder. Därefter klipper man till en bild i profil på 

huvudkaraktären där hon direkt börjar hosta upp tårtan. Bilden är kort och är över på knappa 

två sekunder. Bilden i profil åkallar dissolven mellan hennes mörka varelse och sitt mänskliga 

yttre i förra scenanalysen. Det stryker under det specifika i hennes varelse. Utfallet av att hon 

inte kan svälja maten stryker under en fundamental skillnad mellan huvudkaraktären och 

människorna runt om. Denna aspekt av mänsklighet verkar hon inte kunna bemästra. 

Oförmågan att kunna smälta mat påpekar en definitiv skillnad mellan hennes nuvarande 

varelse och mänsklighet. Det är dock bara en aspekt av hennes varelse. Genom den förändring 

hon har genomgått under filmens gång kan hon inte längre kallas icke-mänsklig. Hon kan inte 

heller kallas fullt ut mänsklig, vilket ovan nämnda exempel tydliggör. Hennes varelse är 

numer en kombination, där hon vare sig kan ses som mänsklig eller icke-mänsklig.   
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I och med att scenen som analyserats ovan tar plats med ungefär en halvtimme kvar av 

speltiden är det på plats att förklara vad som händer efteråt. Efter denna scen förtydligas ovan 

nämnda distinktion mellan hennes varelse och mänskligheten genom ett misslyckat försök att 

ha sex. I övrigt anser jag att filmen främst porträtterar hur mänskligheten reagerar på henne 

som en varelse de inte kan relatera till. Det relaterar inte i lika stor utsträckning till 

undersökningens syfte och lämnas därför därhän. 

 

6. Diskussion 

Analysen är ett samspel mellan en neoformalistisk approach, Elana Gomels verk kopplade till 

alien infestation, David Bordwells definition av Art Cinema och en diskussion med tidigare 

forskning rörande Under the Skin. Genom att kombinera ovan nämnda utgångspunkter var 

syftet att undersöka på vilka sätt filmskaparna gestaltar hur Scarlett Johanssons karaktärs 

interioritet förändras under filmens gång. Från en icke-mänsklig varelse till en kombination av 

icke-mänsklig varelse och människa, någonting eget som vare sig är mänskligt eller icke-

mänskligt.  

Under the Skin är en komplex film med många bottnar. På ett berättande plan tydliggörs 

karaktärens motivation genom handling istället för genom rak, muntlig exposition. Det öppnar 

upp för olika läsningar av filmens underliggande teman och betydelse, vilket man kan se i den 

tidigare forskningen där filmen bland annat tolkats ur en feministisk synvinkel. Det 

mångbottnade och komplexa betyder inte att filmen är utan riktning och skulle sakna specifika 

tematiska intressen. Bara att de rön som nås genom en analys inte är lika entydiga som i en 

rakare film. 

Under analysen framstod användandet av starka kontraster som ett genomgående 

tillvägagångssätt för att gestalta karaktärens relation till mänsklighet och icke-mänsklighet. 

Kontraster används genom flera olika tekniskestetiska aspekter, så som bland annat 

bildlängdernas rytmik, timing i klippning, scenövergångar och färgsymbolik. Det som 

framställs som mer harmoniskt, stilla och lugnt relaterar till den mänskliga sidan som hon 

förskansar sig under filmens gång. Längre klipp, smidiga övergångar i klippningen, tonal 

musik och användandet av färgen vit. Det finns en tvetydighet här, som relaterar till 

Bordwells definition av Art Cinema, i bland annat hur färgen vit används. I filmens inledning, 

i scenen där huvudkaraktären ikläder sig en medvetslös kvinnas kläder, framstår det vita 

skenet som någonting kirurgiskt och dissekerande. Dessa egenskaper är något som filmen i 
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övrigt tillskriver hennes icke-mänskliga sida, som är kallare och mer objektiv. Det visar på en 

tvetydighet i den här kontrasten mellan mänsklighet och icke-mänsklighet, då dessa två 

ytterligheter inte alltid kan ställas mot varandra, utan ibland kan vara samma sak och dela 

samma egenskaper. Det gör hennes förhållande till mänsklighet och icke-mänsklighet än mer 

komplext och tvetydigt. Användandet av kontraster är genomgående genom hela filmen, men 

behöver inte i varje givet ögonblick ha samma innebörd som under andra delar av filmen.  

En annan aspekt som är genomgående för att gestalta hur huvudkaraktärens interioritet 

förändras är användandet av rytm. Hennes icke-mänskliga sida gestaltas, främst genom musik 

och klippning, på ett påtagligt sätt genom atonal musik och klippning som försöker undvika 

en känsla av rytm. Det syns i point of view-sekvenserna, där klippningen i den första 

sekvensen, när hennes blick är mer präglad av icke-mänsklighet, är kaotisk och utan rytm, 

medan klippningen i den andra sekvensen, när hennes blick är mer mänsklig, är mer rytmisk 

och lugn. På ett liknande sätt används atonal och tonal musik för att gestalta de olika sidorna 

av hennes blick. Den tonala musiken används i samband med ögonblick där hennes blick är 

mer mänsklig, eller när mänskligheten förändrar hennes sätt att se världen. Medan den atonala 

musiken gestaltar främst hennes kalla, objektiva och på många sätt ogenomträngliga icke-

mänsklighet. Det finns en komplexitet även i användandet av musik, då det under sceners 

gång kan skifta mellan tonal och atonal musik. Det relaterar till att mänsklighet och icke-

mänsklighet kan dela samma egenskaper och allra främst hur hennes interioritet med tidens 

gång i större och större utsträckning är en balansgång mellan icke-mänsklighet och 

mänsklighet. På så sätt kan, i vissa ögonblick, mänsklighet och icke-mänsklighet innebära 

samma sak. Något som komplicerar det ytterligare är att huvudkaraktärens icke-mänskliga 

interioritet i stor utsträckning är ogenomtränglig och ogreppbar, vilket gestaltas tydligast i 

förförelsescenerna och hennes relation till det mörka utrymmet, vilket försvårar att konkret 

peka på aspekter som berör hennes icke-mänsklighet. Ovan nämnda aspekter komplicerar hur 

filmen gestaltas, men oavsett så har filmen scheman på vilka sätt hennes mänsklighet och 

icke-mänsklighet överlag gestaltas.  

Denna mångbottnade och tvetydighet ringar in någonting som är centralt i den typen av 

narrativ som kan beskrivas som ett alien infestation. Det finns något grundläggande komplext 

i en människokropp vars inre liv präglas av icke-mänskliga faktorer. Hur mycket påverkas det 

inre livet av hur det mänskliga yttre uppfattas? På vilket sätt gestaltas det icke-mänskliga, 

trots att det yttre uppfattas som mänskligt? Scenariot kan givetvis behandlas på mindre subtila 

och mångbottnade sätt än i Under the Skin och de exempel som Gomel nämner i sina texter är 
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inte enbart mångbottnade och subtila. Däremot lämpar sig denna typ av narrativ, vem och vad 

döljer sig bakom det ytliga lagret av mänskligt skinn?, för subtila och mångbottnade 

berättelser. 

Framtida studier är väl lämpade för att undersöka hur specifikt musiken skildrar 

huvudkaraktärens balansgång mellan mänsklighet och icke-mänsklighet. Det berörs till och 

från under uppsatsen och får mest utrymme i stycket där Timothy Scheurers artikel The Score 

for 2001: A Space Odyssey diskuteras. Musiken är en påtaglig del i gestaltandet av 

huvudkaraktärens perspektiv och är genomgående under hela filmens gång. En studie med 

huvudfokus på den aspekten hade haft möjligheten att belysa en aspekt som hamnar lite i 

skymundan i den här uppsatsen. En annan möjlig studie som hade varit lämplig skulle vara att 

analysera hur huvudkaraktärens perspektiv gestaltas på ett berättarplan. Exempelvis att 

undersöka scenernas struktur och hur filmens förhållande till exposition relaterar till det 

ogreppbara och ogenomträngliga i huvudkaraktärens icke-mänsklighet. 

 

7. Sammanfattning 

Den här uppsatsen har undersökt hur huvudkaraktärens ständigt förändrade interioritet 

gestaltas genom tekniskestetiska val i filmen Under the Skin. Hennes inre liv är från filmens 

början icke-mänskligt, för att under filmens gång förändras mot ett mindre binärt och mer 

flytande förhållande till icke-mänsklighet och mänsklighet. Undersökningen har gjorts med en 

neoformalistisk approach för att lyfta fram de tekniskestetiska val som framstår som mest 

betydande i gestaltningen av huvudkaraktärens förändrade interioritet. Dessa tekniskestetiska 

val har sedan tolkas i relation till alien infestation-narrativ, David Bordwells definition av Art 

Cinema och den tidigare forskningen i ämnet. Forskningsfrågan som undersöktes var hur 

huvudkaraktärens komplexa interioritet gestaltas, trots att den icke-mänskliga sidan till viss 

del är ogenomtränglig och ogreppbar, utan att använda exposition eller för den delen 

utseendemässigt anspela på att karaktären är en icke-mänsklig varelse. Under analyserna 

framkom det att hennes inre resa gestaltas över ett brett spektra av tekniskestetiska val, genom 

bland annat klippning, kinematografi, mise-en-scène och musik. Analysen fokuserade främst 

på användande av klippning och kinematografi då det framstod som att dessa aspekter 

påverkade gestaltningen i störst utsträckning. Analysen visade på att filmskaparna använder 

kontraster i att framhäva skillnaden i hur karaktären upplever världen på ett icke-mänskligt 

och mänskligt sätt. Kontraster i klippning, så som att använda smidiga övergångar för att 
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understryka huvudkaraktärens mänskliga sida och abrupta övergångar för att understryka 

hennes icke-mänskliga sida. Ur ett kinematografiskt plan genom bland annat hur man visar 

närbilder på Johanssons karaktärs öga i tre olika stadier för att påvisa hur hennes interioritet 

förändras. Kontrasterna är komplexa i och med att karaktärens relation till icke-

mänsklighet/mänsklighet blir mer flytande desto längre filmen går.  

Studien har lyft fram hur ett schematisk användande av specifika tekniskestetiska val kan 

gestalta en säregen interioritet utan att förlita sig på exposition. Likaså hur denna ständigt 

förändrade interioritet gestaltas i förhållande till Elana Gomels alien infestation-narrativ på ett 

tvetydigt och komplext sätt. Det har lyft fram hur viktig och väsentlig dessa tekniskestetiska 

val är för filmens uttryck och hur valen samspelar med varandra för att skapa en komplex och 

mångbottnad film. 
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