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ABSTRACT 

 
The purpose of the thesis is to investigate how movie posters from 1999 portray the film's 

main characters. I will also investigate the design of the works and find out how effective the 

poster was for the audience at the cinema. The analysis describes and analyzes movie posters 

from American films. Four questions were asked to help the essay in reaching its purpose.  

How are the posters designed?  

How is the protagonist identified through visual elements in the posters? 

Is there a recurring theme in how the key art is presented? 

How effective is the poster for the audience at the cinema? 

By answering these questions, I intend to gain a greater understanding of the art of film and to 

contribute to the science of film and marketing. 

 

Key words: art history, movie poster, analysis, design, protagonist, 20th century 

 
Omslagsdesign ”Poster like it’s 1999”  
© Victor Frosteryd 2019 
 



 

 

Innehållsförteckning  

INLEDNING .......................................................................................................................................................................................................... 1  
Introduktion ................................................................................................................................................................................................ 1 

Syfte och frågeställningar .................................................................................................................................................................... 2 

Material, urval och avgränsningar ................................................................................................................................................... 2 

Tidigare forskning .................................................................................................................................................................................... 3 

Grundförutsättningar för uppsatsen ............................................................................................................................................... 4 

Metod .............................................................................................................................................................................................................. 4 

Disposition ................................................................................................................................................................................................... 4 

 

ANALYS ...................................................................................................................................................................................................................... 5 
Bakgrund ........................................................................................................................................................................................................ 5 

The Green Mile ........................................................................................................................................................................................... 6 

The Matrix ..................................................................................................................................................................................................... 7 

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace .......................................................................................................................... 9 

The Blair Witch Project ......................................................................................................................................................................... 10 

Fight Club ...................................................................................................................................................................................................... 12 

Magnolia ......................................................................................................................................................................................................... 13 

Notting Hill .................................................................................................................................................................................................... 15 

Office Space ................................................................................................................................................................................................... 16 

 

AVSLUTANDE DISKUSSION ............................................................................................................................................................ 17 

 

PERSONLIGA REFLEKTIONER .................................................................................................................................................. 21 

 

SAMMANFATTNING ................................................................................................................................................................................. 22 

 

KÄLLFÖRTECKNING .............................................................................................................................................................................. 23  
Tryckta källor .............................................................................................................................................................................................. 23 

Otryckta källor ............................................................................................................................................................................................ 23 

Elektroniska källor ...................................................................................................................................................................................  23 

Bildförteckning ............................................................................................................................................................................................ 26 

 
BILDBILAGA ...................................................................................................................................................................................................... 27  



 

 1 

INLEDNING 

 

Introduktion 
Du går på en gata. Runt omkring dig är det tusentals intryck som alla slåss om din 

uppmärksamhet. Mitt i mediebruset är det någonting som sticker ut och fångar ditt intressse. 

Vid närmare beskådan ser du att det är en filmaffisch. Men vad var det med affischen som 

gjorde att din uppmärksamhet fångades?  

 

Affischer har vi alla sett vid något tillfälle, kanske har du till och med sett en just idag. 

Kanske på en busshållplats, på internet eller som reklam i en tidning. Per capita är Sverige 

idag ett av världens biograftätaste land där kring 70% av vår befolkning har besökt en under 

det senaste året.1 Filmer är en stor del av vår mediakultur och något som tilltalar folk av alla 

åldrar, kön och sociala bakgrunder.  

 

Under 1990-talet ökade biobesökarantalet runt om i världen.2 Bland storfilmerna så kan man 

argumentera för att science fiction dominerade under 90-talet. Publiken tycktes aldrig få nog 

av domedagsberättelser som Independence Day och Armageddon.3 Men även romantiska 

komedier och skräckfilmer fick ett uppsving under denna tid. Filmaffischerna tycktes få mer 

variation i sin utformning och vågade ta mer risker i hopp om att sticka ut. Titanic drog publik 

som aldrig förr och slog en mängd rekord i intäkter.4  För att en film ska slå rekord måste den 

också attrahera publiken till att se filmen. Marknadsföring på 90-talet skedde genom en 

handfull olika medier som Tv-reklamer, radioannonser, tidningsannonser och givetvis genom 

filmaffischer. Men kan affischerna ha varit med och bidragit till denna ekonomiska tillväxt 

och vilka visuella medel användes isåfall? 

 

 

 

 

 

 
1 Dahlqvist, Ulf, Linde, Magnus, Reklam och PR som ger effekt, Malmö: Liber, 2012, s. 167. 
2 Smith, Ian Haydn, Selling the movie, London: White Lion Publishing, 2018, s. 235. 
3 Smith, s. 254. 
4 Box Office Mojo, Titanic Domestic All-Time Rankings, 
https://www.boxofficemojo.com/release/rl3698624001/rankings/?ref_=bo_rl_tab#tabs, (hämtad 16-12-2019). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur filmaffischer från år 1999 framställer filmens 

huvudperson. Jag kommer även att undersöka utformningen samt ta reda på hur effektiv 

affischen var på bio. I analysen beskrivs och analyseras 8 stycken affischer från amerikansk 

filmkonst. Undersökningen kommer utgå från följande frågeställningar. 

 

- Hur är affischerna utformade? 

- Hur pekas huvudpersonen ut genom visuella medel i filmaffischerna? 

- Finns det något återkommande tema i hur framställningen görs? 

- Hur effektiv är affischen för publiken på bio? 

 

Genom besvarandet av dessa frågor avser jag att få en ökad förståelse för filmkonstens 

marknadsföring och bidra till kunskapen om bilders betydelse för marknadsföring inom film.  

 

Material, urval och avgränsningar 
Valet att enbart analysera affischer från år 1999 kan låta slumpmässigt, men jag har valt just 

det året av en god anledning. 1999 är enligt mig ett av de bästa filmåret i modern tid. På 

senare tid har även en mängd olika nyhetssiter intygat detta genom listor som tar upp det årets 

bästa filmer och varför de är ihågkomna.5 Det året introducerade oss för en mängd 

nytänkande filmskapare, skådespelare och filmer som direkt blev klassiker. En anledning till 

detta är att filmstudiorna tog större risker än tidigare vilket medförde att fler vågade filmidéer 

blev till verklighet. De filmaffischer som är med i urvalet är följande; The Green Mile, The 

Matrix, Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, The Blair Witch Project, Fight Club, 

Magnolia, Notting Hill och Office Space. De är alla amerikanska filmer från olika genrer för 

att få en bredd i analysen.  

 

Sedan 1999 har filmmarknaden och marknadsföringen av dem genomgått en stor förändring 

vilket till stor del beror på streaming och TV. Denna förändring gör det intressant att blicka 

tillbaka 20 år för att se hur affischerna såg ut då. Den första delen av uppsatsen går snabbt 

igenom filmaffischens historia. Till detta stycke har relevant litteratur använts från Svenska 

Filminstitutet i Stockholm. 

 
5 The Guardian, Magnolia to The Matrix: was 1999 the greatest year in modern cinema?, (10-01-2019); Esquire, 
1999: The Last Great Year in Movies, (22-07-2014); Independent, Why 1999 was the best year for film, (05-08-
2019), (hämtad 23-01-2020). 
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En förutsättning för analysen är med utgångspunkt i att jag har sett samtliga filmer.  

Ibland används alternativ affischkonst för olika länder. I denna analys är alla affischer som 

analyseras den som användes vid filmens galapremiär i USA. Affischerna används under 

filmpremiären för att vidare marknadsföra filmen, det görs genom att filmskaparna, 

skådespelarna och andra inbjudna gäster fotograferas framför dem. Bilderna sprids sedan i 

skvallertidningar och filmmagasin där affischerna ofta kan ses i bakgrunden av bilderna.  

 

Tidigare forskning 
Efter en mängd sökningar i relevanta databaser, som konstvetenskapliga bibliotek och 

Stockholms Filminstitut efter vetenskaplig litteratur om 1999 års affischkonst, så har jag ej 

funnit någon tidigare forskning inom samma område som jag valt att studera. Jag har däremot 

funnit en del publikationer som samlar affischkonst och information om verken. Dock står det 

oftast bara teknisk info om originalstorlek, designer eller art director i dessa böcker. I Ian 

Haydn Smiths bok Selling the movie: the art of the film poster skriver han om historian 

bakom filmaffischerna samt delar in dem i olika marknadsföring.6 Han går in på både det 

kreativa samt kommersiella perspektivet. Boken innehåller även affischkonst från en mängd 

olika länder från alla årtionden av filmskapande, ända tillbaka till 1890-talet.  

 

Jag har varit tvungen att använda mig av en del litteratur som handlar om visuell 

kommunikation samt reklam och PR. Dessa källor är användbara för att få en förståelse för 

vad som driver beteende hos människor och hur visuellt budskap fungerar. Detta används 

inom filmaffischer och är en viktig del i marknadsföringen. Bo Bergström har skrivit en bok 

som visat sig vara väldigt bra på att förklara vår visuella kultur mellan sändare och 

mottagare.7 Hans bok Reklam, strategiskt och kreativt tar upp en del principer som används 

inom designvärlden.8 Jag förväntar mig att dessa kommer ha betydelse i analysen för att bättre 

förstå kopplingen mellan affischerna och mottagare.  

 

Det har visat sig relativt svårt att hitta relevanta källor som går in på just de affischer jag valt. 

Därav kommer uppsatsen byggas upp lite annorlunda med mestadels egna reflektioner och 

tankar i analysen samt nedbrytning av bilderna. 

 
6 Smith, s. 6. 
7 Bergström, Bo, Reklam, strategiskt och kreativt, Stockholm, Carlssons, 2014. 
8 Bergström, s. 172. 
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Grundförutsättningar för uppsatsen 

Med få undantag är alla filmer i analysen så kallade blockbusters som drog in mycket pengar 

under dess tid på bio. Då är frågan hur affischen kan ha hjälpt till med detta. Jag har sett alla 

filmerna och har det som utgångspunkt i analysdelen. De filmaffischer som analyseras är den 

utgåvan som användes under den ursprungliga premiären i USA.9 Fotografier från 

premiärerna under 1999 var i vissa fall svåra att hitta men majoriteten av bilderna där 

affischen finns med i bakgrunden kom från källor som Shutterstock, Gettyimages och IMDb. 

 

Metod 

Metodvalet i denna analys består av ett antal fallstudier. Detta är valt för att jag anser det 

lämpligt för mitt ändamål. Fallstudierna kommer göra det lättare att undersöka hur 

filmaffischerna är uppbyggda för att kunna svara på frågeställningen. Eftersom jag kommer 

gå in på ett verk i taget så hoppas jag upptäcka saker jag ej hade funnit om jag använt mig av 

en massstudie. De olika fallstudier som används är följande. 

 

- Hur fångar affischen något centralt i filmens handling? 

- Vilken är målgruppen? 

- På vilket sätt förmedlas essensen i filmen till den avsedda betraktargruppen?  

 

Därefter analyseras varje enskilt verk i förhållande till fallstudierna för att kartlägga 

affischernas utformning.  

 

Disposition 
Uppsatsen börjar med ett avsnitt kallat Inledning. Här presenteras syfte samt frågeställningar.   

Därefter redogörs Grundförutsättningar för uppsatsen samt metoden som kommer användas. 

Även kort om Tidigare forskning. Följande avsnitt är Analys. I detta stycke bryter jag ner 

verken genom olika fallstudier för att urskilja komposition, färg och form. Med hjälp av detta 

så går jag även in på djupet i affischernas betydelse, hur porträtteringen är gjord och syfte 

med denna. Analyskapitlet avslutas i en diskussion mellan verken för att ställa dem mot 

varandra och vidare koppla till litteraturen. Uppsatsen avrundas i det sista kapitlet kallat 

Sammanfattning där slutsats och reflektioner gällande studien konkluderas. 

 
9 Bildbevis från filmernas galapremiärer 1999.   
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ANALYS 

 

Bakgrund 
Långt innan Internet och streaming, innan TV, Blu-ray och DVD, innan trailers, intervjuer 

med filmstjärnor och press kit så har filmer haft affischer. Även om storleken, utformingen 

och stilen har förändrats så är mycket fortfarande sig likt. Affischen är den enklaste resursen i 

en films marknadsföring och har varit mest effektiv i mer än hundra år, den är en viktig del i 

filmens marknadsföring och ofta det första som visas för publiken. 10 Idag är affischen sällan 

kampanjens centrum, rörliga bilder har istället tagit förstaplatsen i marknadsföringen.11 Syftet 

med marknadsföringen är att sätta tonen för filmen, att snabbt beskriva handlingen och skapa 

intresse hos den som ser den. Eftersom publiken sitter på makten för att en film ska bli lyckad 

eller inte så läggs mycket resuser att locka dem med hjälp av marknadsföringen. Det handlar 

om att påverka och övertyga människor att se filmen, inget annat. Alla reagerar olika på 

kommunikation baserat på kön, ålder och social status, därför måste filmstudion noggrant 

rikta sig till sin publik för att öka intäkterna.12  

 

En filmaffisch måste fånga en persons uppmärksamhet och intresse på ett par sekunder. På 

den tiden måste även affischen förmedla vad filmen handlar om. Om man tänker efter så är 

det sällan en affisch är ensam, den tävlar bland tio eller hundratals andra affischer eller 

reklamer om vår uppmärksamhet. Detta sätter en otrolig press på affischskaparna och leder 

ofta till många revisioner innan den färdiga affischen är klar.13  

 

Denna uppsats kommer fokusera på affischernas framställning av protagonisten i filmen. En 

protagonist är huvudpersonen i en film eller bok. Eftersom analysen kan innehålla en del 

engelska ord som är svåra att direktöversätta förklaras några av dem nedan: 

 

Tagline = En undertitel eller slogan som ofta används i filmers marknadsföring. 

Poster = Annat ord för filmaffisch. 

Blockbuster = En finansiellt framgångsrik film. 

 

 
10 Smith, s. 6. 
11 Salavetz, Judith, Drate, Spencer & Sarowitz, Sam, Art of the Modern Movie Poster, Chronicle, 2008, s. 8.  
12 Dahlqvist, s. 53.  
13 Intervju P4 Sörmland, Marcell från Eskilstuna gör filmaffischer till Hollywood, (03-08-2015). 
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De filmer vars affischer analysen kommer gå igenom är i följande ordning; The Green Mile, 

The Matrix, Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, The Blair Witch Project, Fight 

Club, Magnolia, Notting Hill och Office Space. Samtliga filmer hade publik premiär i USA 

mellan 19 Februari14 och 17 December15 1999.  

 

The Green Mile 
Filmen utspelar sig på ett fängelse i 30-talets USA. Vi följer Paul Edgecomb som jobbar som 

vakt för dödsdömda fångar. Han måste handskas med ett moraliskt dilemma när han en dag 

upptäcker att en av fångarna, en dömd mördare, har en speciell gåva.  

 

Affischen visar en man placerad i mitten av bilden, hans kropp utgör majoriteten av bildytan 

(Figur 1, se bildlista och bilagor). Mannen står klädd i en uniform som vi kan se på 

axelklaffarna och på huvudet har han en uniformsmössa. Mössan är av äldre modell med en 

blank skärm framtill och en metalldetalj ovanför denna. Han tittar snett upp i affischens högra 

hörn med huvudet vridet en aning. Bakgrunden är ganska mörk vilket framställer mannen 

tydligare. Högst upp på affischen står det ”Tom Hanks”, alltså namnet på skådespelaren som 

är porträtterad. Detta tyder på att det är han som är huvudpersonen i filmen. Den andra texten 

vi kan se är placerad till höger i bildens mitt. ”Paul Edgecomb didn’t believe in miracles. 

Until the day he met one.” Denna text säger mycket om filmen. Vi kan förmoda att personen 

på bilden heter Paul Edgecomb och att någonting häpnadsväckande väntar honom. Efter att ha 

sett filmen vet vi att detta är korrekt. Under mannen, i brösthöjd ser vi filmens titel. I mitten 

av titeln skiner ett vitt ljus och i ljuset står två personer. Personen till vänster har en likadan 

mössa som Paul vilket får en att misstänka att det är han. Den andra personen till höger är 

gigantisk och närmare två huvuden längre. Skulle han rentav kunna vara miraklet undertiteln 

syftade på? Under filmens titel och de två männen finns ytterligare text om regissören, 

skådespelare, filmstudior och givetvis filmens premiärdatum.  

 

Koloriten i affischen är mycket mörka toner av brunt, svart och orange. Det orangea och 

bruna återfinns i mannens hud och i bakgrunden. Mestadels är affischen svart med små 

nyansskillnader för att kunna utskilja detaljer och konturer. Vi ser en del vitt på sidan av 

 
14 IMDb, Office Space Release Info, https://www.imdb.com/title/tt0151804/releaseinfo?ref_=tt_ov_inf , (hämtad 
15-12-2019). 
15 IMDb, Magnolia Release Info, https://www.imdb.com/title/tt0175880/releaseinfo?ref_=tt_ov_inf, (hämtad 15-
12-2019). 
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ansiktet där ljuset kommer ifrån och på hans skjorta. Även som sagt i ljuset där de två männen 

är placerade. De två nedre hörnen på affischen är vinjetterade åt det ljusare hållet som äldre 

porträtt ofta var. Något man kanske inte ser vid första anblick är att affischen har en 

handmålad stil istället för ett fotografi som de flesta affischer i denna tidpunkt börjat använda.  

 

Går vi in på mindre detaljer så kan vi konstatera att mannen i bild har en fast blick snett uppåt. 

Han ser ut att tänka eller överväga någonting. Den lilla reflektionen i hans pupill ger ett 

levande uttryck medan den neutralt stängda munnen ger ett seriöst intryck. Det är inte svårt att 

dra en parallell till Barack Obamas Hope kampanj i utformingen av denna affisch (Figur 2, se 

bildlista och bilagor). Man kan undra huruvida filmaffischen kanske inspirerat kampanjen. 

 

Ljuset faller in från höger i bild som får oss att rikta blicken mot karaktären vi ser. Ljuset och 

skuggorna i hans ansikte skapar även ett djup i bilden. Även bakgrunden är noga belyst på rätt 

ställen för att framhäva texten till höger, men även för att skapa kontrast mot mannens ljusare 

partier. Det är med andra ord ingen rörelse i bild utan mannen står där, reflekterar och tänker. 

Sammanfattningsvis så säger undertiteln mycket om filmens handling. Denna tillsammans 

med konstverkets utforming säger att filmen troligtvis är inom dramagenren. Vi kan även 

klargöra att det inte är någon barnfilm utan tänkt för en mognare publik. Mannens kläder får 

en att tro att filmen utspelar sig någonstans i början eller mitten av 1900-talet. Detta påstående 

stöttas av det faktum att affischen är målad och påminner om 40-talets filmaffischer.16 

 

The Matrix 
Under 1999 så lever en man vid namn Thomas Anderson ett vanligt liv. På dagen jobbar han 

med mjukvaror på ett stort företag och på natten är han en datorhacker som går under namnet 

Neo. En dag möter han en kvinna som kallas Trinity och en man, Morpheus. De upplyser 

honom om att hans liv är en simulation skapad av maskiner. Tillsammans slåss de mot 

maskinerna för att befria mänskligheten.  

 

I affischern för The Matrix så ser vi fyra personer som står mot betraktaren (Figur 3, se 

bildlista och bilagor). Neo står i centrum av affischen och är mest framträdande. Bakom 

honom till vänster står Morpheus och en karaktär vid namn Cypher. Till höger i bakgrunden 

ser vi Trinity. Samtliga personer är klädda i mörka kläder varav de tre bakre karaktärerna har 

 
16 Smith, s. 94.  
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kläder gjorda i vinyl eller läder som reflekterar ljuset. Mannen i mitten har en lång svart rock 

på sig, resterande kläder är enbart svarta och ser ut att vara gjord av ull eller bomull. 

Återkommande för alla karaktärerna är att de har svarta solglasögon som de gömmer sig 

bakom. Solglasögonen gör dem anonyma och mystiska. Alla bär även vapen och marken de 

står på är täckt med tomhylsor. Detta tyder på att filmen är tänkt för en äldre målgrupp, alltså 

myndiga och att genren troligtvis är action. Färgerna är mörka och förutom bleka hudtoner är 

blått, lila och grönt återkommande nyanser. Dessa färger är en central aspekt i filmen som 

särskiljer Matrix från den riktiga världen. Inuti Matrix är färgerna gröna och mättade. I den 

vanliga världen är det mesta grått och blåaktigt, färgerna är platta och inte alls så framstående. 

Detta ger stora kontraster mellan de två verkligheterna som visas.  

 

Neo är i rörelse på bilden. Hans gevär ryker vilket antyder att den precis använts. Även hans 

ställning med armen gungande längs hans sida och fötterna separerade från varandra visar att 

han är i rörelse. De tre andra karaktärerna bakom honom är relativt stilla i kontrast mot 

honom vilket jag uppfattar som att Neo leder gruppen och de andra följer. Högst upp på 

affischen ser vi namnen på skådespelarna som porträtterar Neo och Morpheus. Längst ner är 

premiärdatum som skrivits ihop med texten ”the fight for the future begins”. Även detta 

antyder att det är film med slagsmål och action. Samtliga titlar är vita och har ett sken runt om 

sig i lila som kontrasterar dem mot bakgrunden. Det passar även in väldigt bra i den visuella 

stilen de byggt upp på resten av affischen.  

 

Bilden har ett effektivt djup där Neo är väldigt framträdande och bär upp affischen. Bakom 

honom, men fortfarande i fokus, finner vi viktiga karaktärer som driver filmens handling 

framåt. De står alla på asfalt eller ett betonggolv som gradvis går in i oskärpa. Bland de lite 

mindre detaljerna i bildens djup så ser vi text som faller lodrätt ner för bilden likt regn. Texten 

är nonsens vid nogrannare inspektion men har en viktig roll i filmen. Denna text läggs på 

lager varav vissa rader är i fokus och andra inte. Några av textvertikalerna är framför 

karaktärerna och andra bakom. Detta är ett effektivt sätt att skapa djup i bilden som lurar ögat, 

trots att affischen givetvis är tvådimensionell.  
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Star Wars: Episode I – The Phantom Menace 
Star Wars: Episode I – The Phantom Menace handlar om två Jedikrigare, Qui-Gon Jinn och 

Obi-Wan Kenobi som är på flykt genom galaxen. Så småningom stöter de på en ung pojke vid 

namn Anakin Skywalker. De inser snabbt att pojken besitter extraordinära egenskaper och 

kan vara den som ska ge balans i den splittrade galaxen.  

 

Direkt möts vi av att affischen till filmen är färgglad och fylld med olika karaktärer (Figur 4, 

se bildlista och bilagor). Mest framstående är den unga pojken Anakin Skywalker vars ansikte 

är lagt i bildens mitt. Bakom hans axel skiner ett starkt ljus. Snett bakom Anakin står Obi-

Wan Kenobi med sitt lasersvärd. Det ser nästan ut som att han skyddar Anakin vilket stämmer 

väl in i filmens handling. Ovanför pojken ser vi två karaktärer till, Obi-Wan Kenobi till 

vänster i bild som med fast blick tittar mot oss. På hans sida står drottning Amidala och 

blickar utåt i bild. Förutom dessa återfinner vi ett rymdskepp, två robotar och en utomjordisk 

figur i bilden. Högst upp bakom de andra ser vi en karaktär i närbild. Med sina 

genomträngande röda ögon och rödsvarta hud tittar han med en fast blick mot oss. Det är inte 

svårt att misstänka att detta är filmens motståndare, alltså den eller det som står mellan 

huvudkaraktären och dess mål. I det här fallet är det långsiktiga målet för Anakin att bli en 

Jedikrigare och befria sin mor från slaveri. Efter att ha sett filmen vet vi att det stämmer. 

Gestalten i bakgrunden är Darth Maul och även filmens skurk. Alla mänskliga karaktärer har 

kläder som är unika för Star Wars. De två Jedi bär rockar och unge Anakin bär en beige kofta 

med ett bälte kring midjan. Drottning Amidala bär en krona på huvudet med sitt hår inbäddat i 

denna.  

 

Titeln för filmen återfinns i affischens nedre del, under karaktärerna som vi tidigare sett i både 

The Green Mile och The Matrix innan. Texten är reflekterande och skiftar mellan silver och 

brons. Högst upp på affischen finns en tagline, ”Every saga has a beginning”. Den insatte vet 

att denna film är en föregångare till de äldre från 70- och 80-talet. Den visar historien som 

utspelade sig innan originalfilmerna och med detta i hänsyn så fungerar taglinen bra. Däremot 

är den inte speciellt unik utan skulle kunna användas på vilken filmserie som helst. Det 

huvudsakliga syftet är att informera om att det finns fler historier att utforska.  

 

Färgerna är väldigt intensiva där rött, blått och orange är bland de mer framträdande. Att 

färgerna håller till mesta del inom samma del av färgspektrat gör att bilden upplevs jämn och 

gör den ganska behaglig att titta på. Det används aldrig några motsatsfärger förutom vitt och 
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svart men trots detta så flyter inte bilderna av karaktärerna ihop. En anledning till detta är 

ljussättningen på karaktärerna. På alla, bortsett från Darth Maul, faller ljuset ovanifrån eller 

från sidan. Detta skapar en ljus reflektion på håret, kläderna eller huden vilket särskiljer dem 

från bakgrunden, trots liknande färgton på denna. Intressant med denna precis som The Green 

Mile är att affischen är målad. Artisten bakom denna är Drew Struzan som även gjorde 

affischerna till de äldre Star Wars-filmerna. Struzan målade denna för hand med akrylfärger 

och färgpennor.17 Det enda som ändrades på affischen var titeln och storlek för 32 olika 

länder där den visades.18  

 

Jag tycker att den färdiga affischen har ett djup där det är tydligt vem som är placerad var. 

Men varför placerades de just där är frågan. Att Anakin står i mitten tyder på att det är han 

som är huvudpersonen i filmen och den som sedan driver historien framåt. Han har även ljuset 

bakom sig som talar för att han är godhjärtad. Samtidigt står hans beskyddare bakom honom. 

De är i mellanplanet, ganska neutrala men vars roll ändå är att hjälpa huvudpersonen framåt 

på sin resa. I motsats till Anakin är Darth Maul. Han är placerad längst bak och faller in i 

mörkret. Det ger intrycket av att han är mystisk och fientlig. Struzan har väldigt skickligt 

avbildat de viktigaste karaktärerna i filmen utan att säga för mycket. Vi kan se tydlig 

inspiration från sina tidigare verk på Star Wars-filmerna. Även om filmen talar för en film 

med mörker, slagsmål och som namnet antyder, krig så ger affischen intrycket av att det är en 

film som är anpassad för en yngre publik likväl som för en äldre. 

 

The Blair Witch Project 
The Blair Witch Project var en banbrytande film inom subgenren som kom att kallas ”found 

footage”, alltså hittat material. Premissen för ett sådant verk är att det är en fiktiv dokumentär 

inom skräckgenren. Marknadsföringen för filmen kretsade kring att händelserna utspelat sig 

på riktigt och att allt var äkta.19 Just denna film handlar om tre filmstudenter som försvinner 

efter att ha gett sig in i Marylands skogar på jakt efter en lokal folksaga kallad Blair Witch. 

Ett år efter deras försvinnande hittas deras filmklipp.  

 

 
17 Struzan, Drew, Illustrated Works: The Phantom Menace, 1999, 
http://www.drewstruzan.com/illustrated/portfolio/?fa=medium&gid=751&mp&gallerystart=101&pagestart=1&t
ype=mp&gs=5, (hämtad 12-12-2019).  
18 Sansweet, Stephen & Vilmur, Peter, The Star Wars Poster Book, Chronicle, 2005 s. 222.  
19 Smith s. 259.  
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Affischen för filmen är relativt simpel i sin utformning (Figur 5, se bildlista och bilagor). Den 

domineras av mörker och visar en kvinna iklädd mössa som tittar mot betraktaren. Bilden på 

henne kommer ifrån en viktig scen i filmen där hon skräckslagen riktar kameran uppåt mot 

ansiktet och talar till den. Det är kolsvart runt om henne vilket bidrar till mystiken om vad 

som egentligen gömmer sig där. Det enda som lyser upp hennes ansikte är en svag lampa på 

kameran. Den lilla ljuskällan faller ut i totalt mörker runt om henne. Mörkret skapar en mystik 

i affischen. Högst upp syns siluetten av en skog som stiger ur mörkret.  

 

Mellan skogen och kvinnan finns en tagline till filmen som lyder ”In October of 1994 three 

student filmmakers disappeared in the woods near Burkittsville, Maryland while shooting a 

documentary… A year later their footage was found.”. Det säger egentligen allt någon 

behöver veta om filmen innan visning och svarar på frågorn; Vem, vad, när, hur och varför? 

Ovanför texten finns en liten röd människoliknande symbol gjord av pinnar. I en bild som till 

största del är färglös så sticker det röda ut väldigt tydligt. Det enda återkommande i rött är 

hemsidan till filmen, som vi ser längst ner på affischen ”www.blairwitch.com”. Av att färgen 

på dem båda är röd så tolkar jag att de har något med varandra att göra. Kanske är symbolen 

gjord av, eller är Blair Witch. Filmens titel är lagd precis under kvinnan och är skriven i ett 

typsnitt som ser ut att upplösas. Jag skulle vilja dra liknelse till de äldre skräckfilmerna i 

Friday The 13th-serien och Maniac. Att titeln är påväg att sönderfalla kan ge en känsla av 

obehag.  

 

Visuellt talar affischen om att detta inte är någon barnfilm utan en skräckfilm tänkt för äldre 

tonåringar och vuxna. Personerna som försvinner i en mystisk skog på jakt efter en myt är ett 

intresseväckande koncept som de flesta utan problem kan följa och relatera till. I just den här 

affischen skulle jag säga att taglinen väger lika tungt som de andra elementen i uppbyggandet 

av den slutgiltiga bilden. Som ett experiment analyserade jag affischen med och utan texten, 

samt med och utan bilden på kvinnan. Det jag kom fram till är att utan texten skulle vi se en 

ensam person i mörkret, men det räcker inte för att övertyga oss om vad det är, eller varför vi 

ska se detta. Det hade lika gärna kunnat vara en film som handlar om grottutforskare. Om vi å 

andra sidan tar bort kvinnan från affischen möts vi av att det blir väldigt tomt. Texten i sig 

beskriver fortfarande filmens handling men jag får inte alls samma emotionella koppling som 

när vi får se en av de försvunna ungdomarna från de påstådda återfunna videoklippen. När jag 

får se henne i ögonen så väcks intresset och därmed även empatin för henne. 
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Sammanfattningsvis så fångar affischen effektivt den huvudsakliga handlingen i sin enkelhet. 

Av allt att tyda så är den skräckslagna kvinnan i bilden huvudpersonen. 

 

Fight Club 
Fight Club handlar om en namnlös kontorsarbetare som även är berättare. Han lider av 

sömnlöshet och försöker konstant fly sitt tråkiga liv när han en dag möter tvålförsäljaren Tyler 

Durden varpå allting förändras. Tyler drivs av filosofin att självdestruktion är det enda som 

kan göra någon komplett och Tyler verkar vara allt som berättaren inte är. Tillsammans 

skapar de en boxningsklubb för likasinnade som de kallar Fight Club. Klubben växer utom 

kontroll och ganska snart inser mannen att Tyler har en agenda med klubben och kanske är 

Tyler inte är den han säger sig vara.  

 

Affishen prydes av två karaktärer, berättaren till höger som porträtteras av Edward Norton 

och till vänster Tyler Durden, spelad av Brad Pitt (Figur 6, se bildlista och bilagor). De två 

karaktärerna är placerade i varsin kvadratisk bild på affischen som i grunden är heltäckande 

svart. Båda tittar mot betraktaren. Tyler står leende klädd i en brunröd skinnjacka med en 

färgglad t-shirt under denna. Han har rufsigt hår och ett blodigt skrapsår som sträcker sig över 

ena sidan av ansiktet. Tyler står riktad rakt mot oss med både ansiktet och överkroppen. 

Berättaren är neutral i sitt ansiktsuttryck och iklädd en vit skjorta samt en löst sittande slips. 

På sidan av kragen har han en blodfläck som runnit in i tyget. Hans hår är prydligt tillrättalagt 

och hans skägg renrakat. Berättarens hållning är sådan att han tittar mot oss men huvudet är 

något vridet. Även överkroppen är riktad bort från oss. Det ger honom ett något underlägset 

och frånvarande intryck. Vi ser omgående hur många motsatser de två karaktärerna tilldelats i 

bilderna, som avspeglar filmens handling. Vi har rufsig mot vårdad, självsäker mot 

tillbakadragen, färgglad mot färglös, livfull mot händelselös för att nämna några. Berättaren 

har mött sin motsats på gott och ont.  

 

Titeln till filmen är lite ovanligt placerad ocentrerat uppe i högra hörnet. Texten ligger ovanpå 

en rosa tvål som det skummar om. Tvålen i sig ligger på ett fat gjort av metall. Den rosa tonen 

sticker verkligen ut från de andra färgerna vilket drar blicken ditåt. Under huvudtiteln finner 

vi filmens tagline som lyder ”MISCHIEF. MAYHEM. SOAP.”. Ungefärligt översatt betyder 

det RACKARTYG, FÖRÖDELSE och TVÅL. Det säger inte speciellt mycket om filmens 

handling i jämförelse med taglinen vi sett på The Blair Witch Project men sammanfattar med 
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tre väl valda ord istället filmens hörnstenar. På den svenska versionen av denna affisch 

översattes mischief till missnöje vilket jag finner något missvisande.20 Tvålen i sig skulle 

kunna representera renandet av livet och hur berättaren försöker tvätta bort sitt gamla jag för 

att återfödas på nytt. Efter att ha sett filmen får vi veta att kemikalierna som användes vid 

tillverkandet av tvål även nyttjades till sprängämnen, vilka de planerar att spränga 

kreditkortsbolag med, därav Mayhem. Under berättaren och Tyler Durden är namnen på de tre 

huvudrollerna i filmen. Denna text är skriven i orange text precis som taglinen och framhävs 

mot den mörka bakgrunden.  

 

Förutom den rosa tvålen och den orangea texten så är koloriten relativt omättad och mörk. 

Beige och grått är de dominerande färgerna. Rött, blått och brunt återfinns i kläderna och 

blodfläckarna. Bortsett från just dessa skrapsår, blodfläckar och titeln så finns det inte så 

mycket som talar för filmens påtänkta publik. Men med det i åtanke så förstår vi att filmen är 

tänkt för vuxna.  

 

Magnolia 
Magnolia börjar med en berättarröst som berättar om tre separata historier vars tema är 

tillfällighet. Därifrån börjar filmen med att vi får träffa nio karaktärer vars liv alla är kopplade 

till varandra på ett eller annat sätt. Vi får följa dem under 24 timmar i Los Angeles och se hur 

deras liv är på väg att förändras för alltid.  

 

Magnolia är en film, med en speltid på över tre timmar gör att den inte är för alla. Det är inte 

heller en enkel film att förklara men en som växt sig närmare mig efter varje gång jag sett om 

den. Affischens bakgrund är svart (Figur 7, se bildlista och bilagor). Framför denna är en 

sepiafärgad magnolia placerad centralt. I blommans kronblad återfinns de olika karaktärerna 

som filmen kretsar kring med blommans pistill i mitten av dem. I mitten av pistillen syns 

ringar på vatten som sträcker sig utåt från mitten, mot filmkaraktärerna runt om. Precis som 

filmen visar så är deras liv ihopkopplade på olika sätt och det ser vi i affischen där blomman 

för ihop dem. Pistillen i mitten leder ut till varje enskilt blad och på så vis är de en del av 

något större. Under magnolian ses titeln till filmen som är skriven i gemener. Samma gäller 

texterna under med skådespelarnas namn. Filmens titel är skriven i vit text som sticker ut från 

 
20 NordicPosters, Filmaffisch Fight Club,  
https://www.nordicposters.se/cgi-bin/poster?film=fight+club, (hämtad 16-12-2019).  
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den svarta bakgrunden. Skådespelarnamnen skrivs i beige text som liknar sepianyansen på 

magnolian. Alla namnen på dem är dessutom i samma storlek oavsett hur framträdande 

karaktären är i filmen. Intressant är att de inte försöker framhäva Tom Cruise, som vid denna 

tidpunkt var på toppen av sin karriär. Vanligtvis kan detta användas i filmens marknadsföring 

för att locka besökare med ett känt namn och ansikte. I den här affischen är hans namn i 

samma storlek som de andra och bilden av Cruise är gömd i mörker. Han återfinns högst upp, 

strax till höger bakom de två stora kronbladen. Där ser han ut att titta över axeln på sköterskan 

ner mot den sjuke mannen. Längst ner på filmaffischen som en liten detalj är det en blå 

himmel med fluffiga vita moln som syns. Längst ner i högra hörnet ser vi också siluetten av 

en groda. Efter att ha sett filmen vet vi att grodor har en viktig roll mot slutet av filmen och 

kanske är den enbart placerad där för att skapa förvirring för den som lade märke till det. 

Färgerna i affischen domineras av svart och beige. Även lila och blått i himmeln finns vilket 

skapar kontrast mot de bruna.  

 

Målgruppen för den här filmen, utifrån affischen, tolkar jag som att det är en film för all 

publik, men kanske främst som attraherar vuxna. Vi ser ingen antydan till våld, krig, droger 

eller sex på affischen. Att det dessutom syns ett barn talar för att det är en harmlös film. Att 

det inte heller syns någon miljö får mig att tro att filmen är karaktärsdriven och kunde tagit 

plats var som helst, därav avsaknaden av detta i affischen. En enskild huvudperson är svårt att 

fastställa. Vi kan se att några huvuden är marginellt större än andra vilket vanligtvis hade 

kunnat säga något om rollens betydelse. Men jag tror inte det är fallet i den här affischen utan 

att alla som syns har en lika stor roll. Rent visuellt skiljer sig denna affischen från många av 

de andra jag tidigare analyserat. Vi ser inte någon enskild karaktär som framträder mer än 

någon annan, det sägs även förvånandsvärt lite om miljö, målgrupp eller genre. Personligen 

kan jag tycka att även om affischen avspeglar en komplicerad film så tror jag att den tappade 

mycket publik pga. att den sade för lite. Den var för enkel i dess utformning, vilket ibland kan 

vara bra då det bygger upp mystik, men i det här fallet tror jag dessvärre att det var en av 

orsakerna till att filmen drog in så lite pengar i förhållande till dess budget.21 

 

 

 
 

21 Box Office Mojo, Magnolia Worldwide Box Office, 
https://www.boxofficemojo.com/release/rl2522908161/?ref_=bo_we_table_50 (hämtad 02-12-2019). 
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Notting Hill 
Notting Hill handlar om William Thacker, en vanlig man som driver bokhandel i västra 

Londons Notting Hill (Figur 8, se bildlista och bilagor). En dag besöks hans butik av den 

världsberömda skådespelerskan Anna Scott som är på besök i London där hon jobbar på en 

film. Av ett enkelt möte som borde blivit deras sista så stöter de på varandra igen av ren 

tillfällighet. Under loppet av ett par månader så lär de känna varandra bättre och en romantisk 

relation inleds. Men det visar sig inte vara enkelt att vara tillsammans med en kändis när hans 

vänner - och resten av världen oförstående tittar på.  

 

Affischen visar William Thacker som går på en gata och passerar en stor affisch med 

karaktären Anna Scott på. Jag kommer hädanefter kalla denna för det engelska ordet poster 

för att tydliggöra vilken affisch jag talar om. William har på sig vardagliga kläder bestående 

av ljusa byxor och en mörk långärmad tröja. Han har händerna i fickorna och tittar mot 

betraktaren. Hans ansiktsuttryck är neutralt och hållningen något framåtlutad. Postern bakom 

honom är placerad på en ljusbeige tegelvägg med en vit ram kring sig. Inuti denna är Anna 

placerad centralt. Hon har håret uppsatt, tittar rakt mot oss och har ett svagt leende. Hon har 

på sig en ljus kofta och kring hennes hals hänger ett glänsande pärlhalsband. Postern är 

monokrom i grunden med ett svagt blått filter över. Tegelväggen runt om, Williams byxor och 

golvet är beige-grått vilket kontrasterar dem. Överlag är affischen väldigt ljus vilket signalerar 

en lättsam film. 

 

Filmens titel är listigt placerad inuti postern ovanför Annas halsband. Titeln har röd text som 

drar blicken mot den och skrivs i ett serifftypsnitt. Ovanför finns en tagline för filmen som 

lyder ”Can the most famous film star in the world fall for the man on the street?”. Undertiteln 

förklarar effektivt filmens handling. Inte nog med det så berättar den en del om karaktärerna. 

Om det inte var tydligt innan så får vi det nu bekräftat att hon är en känd filmstjärna och att 

han är en helt vanlig man. Högst upp på affischen är skådespelarnas namn, Julia Roberts och 

Hugh Grant, utskrivet i samma röda text som titeln. Längst ner på affischen under Williams 

skor står ”From the creators of ’Four weddings and a funeral’”. Filmen i fråga är en känd 

romantisk komedi som kom ut några år innan Notting Hill.  

 

Med denna informationen kan vi utgå ifrån att filmen är en romantisk komedi som riktar sig 

från tonåringar till vuxen publik. Affischen i sig berättar effektivt handlingen genom en 

tagline samtidigt som den visuellt visar karaktärernas livssituationer. Efter att ha tittat på den 
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här affischen så är det ganska tydligt vad en har att vänta sig och med facit i hand så 

återspeglas det visuella i affischen väldigt väl med den faktiska handlingen i filmen.  

 

Office Space 
Office Space handlar om Peter Gibbons som är en dataprogrammerare som föraktar sitt jobb 

på Initech. Hans två kollegor och vänner, Michael och Samir hatar också sina jobb samt är 

påväg att bli avskedade i en nedskärning på företaget. För att hämnas mot Initech planterar 

trion ett virus i företagets banksystem vars uppgift är att sippra små summor pengar till Peters 

bankkonto. Ett fel i viruskoden gör att en stor summa omedelbart överförs till hans konto. Nu 

måste de tre hitta ett sätta att lösa problemet utan att hamna i fängelse.  

 

Affischen är väldig simpel (Figur 9, se bildlista och bilagor). Den är vit i grunden och i mitten 

står en man med blanka skor, portfölj, en röd slips och glasögon. Mycket mer än så ser vi inte 

av honom då resten av kroppen är fullständigt täckt av gula Post-It-lappar med en mängd 

anteckningar på. Mannen föreställer den stereotypiska kontorsanställde och lapparna visar på 

hur mycket som förväntas av honom en vanlig jobbdag. Uttrycket ”upp över öronen” kommer 

jag att tänka på.  

 

Titeln till filmen står i röd osammanhängande text nedanför mannens fötter. Ovanför denna 

står det ”A comedy from Mike Judge, creator of ’Beavis and Butt-head’ and co-creator of 

’King of the Hill’”. Högst upp, ovanför mannen är filmens tagline, där står det i samma röda 

text bara två ord. ”Work sucks.” Denna simpla mening ger oss en miljö där filmen förväntas 

ta vid, på jobbet. Affischen talar inte så mycket för vilken målgrupp filmen är tänkt för. Det är 

mest den komiska typografin som antyder att det är en skämtsam film. Även såklart texten där 

det står att det är en komedi av Mike Judge gör det klart för oss vad för typ av film vi väntar 

oss. Något intressant med denna affisch är att den inte skriver ut skådespelarna namn tydligt 

för att locka publik. Bland annat är Jennifer Aniston med som då var en av världens mest 

kända skådespelerskor efter några säsonger av Vänner. Vi ser heller inte någon persons 

ansikte eller ögon vilket de allra flesta affischer har. Men på något sätt tror jag många känner 

igen sig i porträtteringen vi ser här. Den vanliga medelåldersmannen, som avskyr sitt jobb. 

Denna igenkänningsfaktorn tror jag är det med affischen som lockar publik. Huvudpersonen 

är förmodligen han vi ser på bilden men hur han ser ut spelar mindre roll, för det skulle lika 

gärna kunnat vara du, eller jag.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Nedan följer en avslutande diskussion av resultatet i förhållande till frågeställningarna.  

 

- Hur är affischerna utformade? 

- Hur pekas huvudpersonen ut genom visuella medel i filmaffischerna? 

- Finns det något återkommande tema i hur framställningen görs? 

- Hur effektiv är affischen för publiken på bio? 

 

När verken nu ställs mot varandra så ser vi att det finns en del likheter i hur huvudpersonerna 

porträtteras som generellt sett överskrider filmernas genre. Vi kan se att personen ofta 

placeras centralt i affischen dit blicken omgående dras. Personen tittar ofta mot betraktaren 

eller något åt sidan. I alla affischer utom Magnolia så är det relativt enkelt att gissa sig till 

vem som driver filmen framåt, även om en inte har sett filmerna innan. Magnolia skiljer sig 

ganska mycket från en traditionell filmaffisch från det här året. Det sägs inte så mycket om 

filmens handling, vi vet inte något om karaktärerna, det finns ingen tagline eller undertitel till 

filmen. Inte ens namnet är särskilt självklart att förstå bakgrunden till. Det är en affisch där 

väldigt mycket är upp till tolkning. Men om det är upp till tolkning, är det då en bra affisch? 

Som redan konstaterat så måste en affisch i de allra flesta fall övertyga oss och berätta om 

filmen, samt övertyga oss att se den på ett par sekunder. Det tycker jag inte att Magnolia gör. 

Det är ingen filmstjärna på framsidan som säljer produkten, det är trista färger och ingenting 

som förmedlar vad det är för film. Med det sagt så är jag glad att jag inte dömde filmen efter 

dess affisch utan tog mig tid att se den, då det tveklöst har blivit en av mina favoritfilmer. 

Men för mig fungerar inte affischen och jag misstänker att det kan ha varit en bidragande 

orsak till mediokra intäkter på bio.22 Eftersom jag sett filmerna kan det vara svårt att se på 

affischerna objektivt, men av de affischer som analyserats tycker jag att The Matrix är mest 

tilltalande. Om det är en underliggande dragning till just actionfilm som lockar mig eller 

enbart något visuellt med affischen som är anledningen till detta är svårt att svara på. Men det 

jag kan säga med säkerhet är att den effektivt visar en händelse som drar med mig och skapar 

intresse. Vi ser en person med ett rykande vapen, det är fullt med tomhylsor på marken och 

bakom honom syns tre intressanta karaktärer till. Färgerna och kostymerna fungerar väldigt 

väl med världen de bygger upp i affischen. På ett par sekunder har den fångat mitt intresse så 

 
22 Box Office Mojo, Magnolia Worldwide Box Office. 
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pass mycket att jag skulle fortsätta titta på den. Vid närmare inspektion syns texten runt om 

dem som faller likt regn. Även filmens tagline är intresseväckande och tillsammans ställer de 

frågor som jag vill ha besvarade.  

 

Nästan alla filmer handlar om en viktig händelse och berättelsen baseras på en karaktär som 

agerar och reagerar på händelsen.23 De flesta av de analyserade affischerna förmedlar detta, 

vare sig det är med bildspråk eller text. På sätt och vis är den kanske mest relaterbara 

affischen Office Space. Den visar inte några karaktärer som tittar mot oss. Den visar inte 

heller någon plats, men det behövs inte heller. Med enkla medel beskriver den precis det vi 

behöver veta - en person som är överväldigad av sitt trista kontorsarbete. Jag skulle vilja påstå 

att fler relaterar till det än till en framtidsvärld som styrs av robotar, krig i rymden eller att 

vara försvunnen i skogen i jakt på en häxa. Värt att poängtera är att jag inte tycker att det är 

den snyggaste affischen eller bästa, men att förmedla filmens essens gör den väldigt effektivt.  

 

Bo Bergström skriver i Reklam, strategiskt och kreativt om att designvärlden är fylld av en 

mängd principer. Han tar upp fyra av dem. Kontrast, balans, linje och rytm.24 Kontrast kan en 

jobba med genom t.ex. storlekskontraster där nånting i affischen framträder tydligt och 

dominant mot det övriga. Det kan vara en rubrik eller bildarrangmang, ibland med starka 

färger. Balans används genom att arbeta axialt och symmetriskt vilket skapar harmoni men 

också ett elegant intryck.25 Inom design används detta genom att placera text och bild mitt på 

formatet. Linje innebär att bilder och text placeras enligt en mall i ett visst mönster för att 

designen ska vara välorganiserad. Detta används kanske främst inom tidskrifter men används 

inom många olika typer av design. Rytm, den sista av de fyra designprinciperna går ut på att 

föra mottagaren fram genom verket med hjälp av växlingar mellan starkare och svagare 

element. Det gör att mottagaren blir stimulerad, får ny kundkap och känner sig road. Denne 

får alltså mer ”betalt” för att utforska designen så att intresset för att finna nya ting förstärks.26  

 
Dessa designprinciper tycker jag återkommer i samtliga av affischerna. Vi kan med enkelthet 

applicera dessa principer för att se hur de används. Kontrast ser vi användas i samtliga, om 

det så är ett stort tydligt ansikte, en rosa tvål, en man fylld av Post-It-lappar eller något annat 

 
23 Field, Syd, Screenplay, New York, Bantam, 2005, s. 44.  
24 Bergström, s. 172.  
25 Bergström, s. 173. 
26 Bergström, s. 174. 
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element som först fångar ens uppmärksamhet. Balans och symmetri ser vi också i alla 

affischerna. Jag skulle vilja säga att alla affischerna är välbalanserade med ungefär lika många 

objekt på var sida om mitten som skapar harmoni. Linje används som sagt mer i tidningar för 

att sidorna ska likna varandra och text ska vara enklare att läsa så denna är inte lika 

applicerbar på filmaffischer. Rytm är intressant att applicera och någonting jag tveklöst finner 

i dessa verk. Det kan vara detaljerna i bild, när jag finner nya detaljer som tomhylsor på 

marken i The Matrix, blodet på Brad Pitt i Fight Club, en gömd Tom Cruise i Magnolia. Även 

den lilla röda figuren i The Blair Witch Project är exempel på små detaljer. Det är kanske 

något man inte ser vid första anblick men som stimulerar, fascinerar och väcker intresse för 

produkten i slutändan.  

 

Affischernas effektivitet på publiken kan vara svår att bedöma. Några av verken klassas idag 

som kultfilmer, men när de kom ut sågs de knappt på bio. Så det är problematiskt att finna 

anledningen till ett finanisellt misslyckande och inget jag kan med säkerhet fastställa i den här 

analysen. Magnolia drog in $48,5 miljoner av en budget på $37 miljoner.27 Med kostnader för 

marknadsföring inräknat gick filmen väldigt dåligt på bio, trots välkända namn på både 

regissör och skådespelare. Givetvis kan det finnas flera anledningar som påverkar intäkterna. 

Filmens handling, premiärdatum, recensioner, speltid, filmens namn, genre etcetera.28 Mer om 

möjliga anledningar kan läsas i Karl Wallström och Markus Wahlgrens uppsats ”What are the 

main factors affecting movie profitability?”. Men gissningsvis är affischen till Magnolia en 

bidragande faktor till filmens intäkter. Den säger inte tillräckligt mycket, skyltar inte med 

några stora namn eller berättar något om filmen. Affischen misslyckas alltså med sitt syfte. 

Tittar vi istället på Star Wars: Episode I – The Phantom Menace så hade den en budget på 

$115 miljoner och drog in strax över en miljard dollar.29 Värt att poängtera att det är en helt 

annan typ av film, den är en del av en lyckad filmserie, den tilltalar en större publik och hade 

en gigantisk premiär i förhållande till Magnolia. Men trots det skulle jag hävda att affischen 

är delaktig i framgången. Det är en färgglad, tilltalande filmaffisch som tydligt visar hjälten i 

mitten och dennes motsats. Den innehåller en mängd intressanta karaktärer där någon ser till 

att fånga ens intresse. Bland dem ser vi också en del kända ansikten. Sammanfattningsvis så 

 
27 Box Office Mojo, Magnolia Worldwide Box Office. 
28 Wallström, Karl & Wahlgren, Markus, What are the main factors affecting movie profitability?, Stockholm, 
KTH, 2018.   
29 Box Office Mojo, Star Wars: Episode I Worldwide Box Office, 
https://www.boxofficemojo.com/title/tt0120915/?ref_=bo_se_r_1, (hämtad 16-12-2019). 
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är det en filmaffisch som är ljus, händelserik, intressant, tydlig och vacker. Jag kan inte annat 

än tro att detta är en bidragande faktor till att publiken lockades att se filmen.  

 
Fallstudien har varit bra för att kunna göra en mer djupgående undersökning av materialet. 

Tre frågor ställde jag för att hjälpa till i besvarandet av frågeställningarna.  

 

- Hur fångar affischen något centralt i filmens handling?  

- Vad är målgruppen?  

- På vilket sätt förmedlas essensen i filmen till den avsedda betraktargruppen? 

 
Alla affischerna fångar något centralt i filmens handling, om det så uppenbarar sig visuellt av 

bilder eller en tagline. Generellt sett kan vi se att affischernas färger och förhållande till ljus 

respektive mörker talar ganska mycket för vilken typ av film det är. The Blair Witch Project, 

The Green Mile och Fight Club är de mörkaste affischerna och det visar sig stämma bra 

överens med filmernas ton som är dyster, skrämmande eller sorgsen. Notting Hill och Office 

Space har de ljusaste affischerna. Här är filmerna humoristiska och lättsamma. Någonstans 

mitt emellan finner vi Magnolia, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace och The 

Matrix. Dessa affischer har både ljusa och mörka partier. Det avspeglas i filmerna som är 

actionfyllda, dramatiska och stundtals humoristiska.  

 

Målgrupperna är väldigt skilda, på ett par av filmerna är den avsedda publiken ganska snäv 

medan på vissa andra är filmen tänkt för den stora massan. De flesta av de analyserade 

filmernas publik är tänk att vara vuxen och det kan ses i allt från tagline till om affischen 

innehåller blod, vapen eller skrämmande element. Star Wars: Episode I – The Phantom 

Menace är den enda som anses vara en ”familjefilm”. Kanske mest talande för detta är att ett 

barn är med på affischen, men utan förkunskaper om Star Wars och dess målgrupp så finns 

det inget i affischen som garanterar detta.  
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PERSONLIGA REFLEKTIONER 
 

En filmaffisch används som en annons för att sälja in en film. Den är skapad för att locka in 

oss och skapa intresse för produkten. I det moderna samhället där vi utsätts för tusentals 

synintryck per dag är det en hel vetenskap i utformningen av filmaffischer, där varje liten 

detalj finslipas. I denna uppsats så har vi granskat ett antal verk från år 1999 för att 

sammanställa uppbyggnaden och återkommande element. Sammanfattningsvis kan vi se ett 

återkommande tema i hur huvudpersonerna porträtteras i filmaffischerna. Resultatet visar en 

del gemensamma visuella uttryck och har gett mig ökad förståelse i ämnet. Vi kan bland annat 

se hur filmens huvudperson ofta placeras centralt i bild tittande mot betraktaren. Hur starka 

färger samt hur ljus respektive mörk affischen är tycks avspegla filmens målgrupp. Filmer 

med ett seriöst eller våldsbetonat tema förefaller att ha en mörkare affisch. Likväl tycks filmer 

med lättsam handling använda sig av ljusa affischer.   

 

Personligen så dras jag till symmetriska affischer. De får gärna visa en eller flera karaktärer 

tagna ur ett ögonblick. Starka färger eller ögonkontakt med huvudpersonen kan vara det som 

får mig att titta på dem, men det är ofta de små detaljerna som väcker mitt intresse för filmen. 

Idag är filmserier större än någonsin och har blivit en miljardollar-industri. För att 

finansiärerna snabbt ska få tillbaka sina pengar så har filmaffischerna till blockbusters 

drabbats negativt, i mitt tycke. De ser ofta ut att vara stöpta ur en mall, med de största 

skådespelarna tydligt framträdande. Under dem syns ofta snabba bilar, rymdskepp eller 

explosioner för att skapa varumärkesigenkänning och kommersiell lönsamhet. De små 

igenomtänkta detaljerna, nytänkande design och kreativa chansningar är ovanligt att se i 

dagens storfilmer. Det ska bli intressant att se hur affischerna från denna analys står sig i 

tiden.  

 

Nästa gång du går på den där gatan fylld med intryck och en filmaffisch lyckas fånga ditt 

intresse, stanna till en stund. Se hur färger, linjer och form samverkar, hur typsnitt och 

kontraster kan berätta något om filmens essens. Se de små detaljerna. Affischen lockade in 

dig av en anledning. Nu är det din uppgift att försöka klura ut varför.  
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SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsens syfte var att beskriva och analysera ett urval av filmaffischer från år 1999 för att 

bland annat se hur huvudpersonen gestaltas. Jag försökte svara på hur konstverken är 

utformade och skiljer sig åt från varandra, men även fastställa likheter mellan dem. Materialet 

bestod av åtta stycken filmaffischer; The Green Mile, The Matrix, Star Wars: Episode I - The 

Phantom Menace, The Blair Witch Project, Fight Club, Magnolia, Notting Hill och Office 

Space. Frågeställningarna som besvarats har varit följande; Hur är affischerna utformade? Hur 

pekas huvudpersonen ut genom visuella medel i filmaffischerna? Finns det något 

återkommande tema i hur framställningen görs? Hur effektiv är affischen för publiken på bio? 

 

Analysenmetoden bestod av en fallstudie där tre olika frågor användes för att kartlägga 

affischernas utformning; Hur fångar affischen något centralt i filmens handling? Vilken är 

målgruppen? På vilket sätt förmedlas essensen i filmen till den avsedda betraktargruppen?  

 

Uppsatsen når slutsatsen att det inte finns någon tillförlitligt mönster i hur filmaffischer 

framställs. Vad gäller komposition, linjer, färger och ljus så finns det däremot en del likheter i 

affischernas utformning, som generellt sett överskrider filmernas genre. Huvudpersonerna 

placeras nästan alltid central i affischerna och tittar ofta mot betraktaren eller strax åt sidan. I 

de flesta av verken som analyserats är det enkelt att gissa sig till vem huvudpersonen baserat 

på hur de porträtterats. Studien har kommit fram till att i ett flertal fall så talar affischernas 

färger och ljus om vilken typ av film det är. Filmer som behandlar teman som är skrämmande 

eller dystra tenderar att ha mörka filmaffischer. De humoristiska och lättsamma filmerna hade 

istället ljusa affischer. Av de filmer vars affischer både hade mörka och ljusa element så 

avspeglades det i filmerna genom att de var dramatiska, actionfyllda och tidvis humoristiska.  

 

Affischernas effektivitet för biopubliken är svårt att svara på och inget denna studie med 

säkerhet kan fastställa. Naturligtvis finns det flera anledningar som kan påverka filmers 

intäkter och en av dem kan vara filmaffischens utformning. En tilltalande affisch bör locka 

publik till att se filmen. Analysen kom fram till att en film vars affisch inte talade om filmens 

handling, skyltade med stora skådespelarnamn eller var visuellt tilltalande inte heller gick 

med någon märkbar vinst. Av de filmer som har genererat mycket pengar under sin tid på bio 

så har affischen, vid upprepade tillfällen speglat filmens handling. De har tydligt framställt 

hjälten och satt denne i ett sammanhang. En idé för vidare forskning skulle vara att jämföra 
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1990-talets filmaffischer med nutida filmaffischer mer djupgående för att se vilka element 

som bestått i dess utformning. 
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Figur 2:”Hope”. 
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Figur 3: “The Matrix”. 
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Figur 4:”Star Wars: Episode I – The Phantom Menace”. 
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Figur 5:”The Blair Witch Project”.  

Obs. affischerna till höger är exempel gjorda för analysen.  
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Figur 6: ”Fight Club”. 
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Figur 7: ”Magnolia”. 
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Figur 8: ”Notting Hill”. 
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Figur 9: ”Office Space”. 
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