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Abstrakt 
I denna undersökning har vi utforskat hur andrapersonsvy kan definieras och appliceras i 

film. Eftersom att definitionen för andrapersonsvy inte är etablerad, utgår vi ifrån 

spelindustrins definitioner av första- och tredjepersonsvy för att bilda en teori för hur det kan 

definieras. Denna utgångspunkt jämförs och förhålls mot användande av termerna första-, 

andra- och tredjeperson i grammatik, litteratur, narrativ och filosofi.  

 

Med hjälp av undersökningsmetoden grundad teori, Donna J. Haraways teknovetenskapliga 

begrepp situerad kunskap och diffraktion, Karen Barads diskussion om diffraktion, samt 

Michael Pauens diskussion om intersubjektivitet, resonerar vi för hur andrapersonsvy kan 

definieras och appliceras. 

 

Vi bildar en teori för hur andrapersonsvy kan definieras: Andrapesonsvyn är positionerad i 

ögonen hos personen som är delaktig i interaktionen/situationen med förstapersonen. Teorin 

anpassas därefter för applicerande i film: Andrapersonsvy positionerar kameran i ögonen hos 

den person som protagonisten interagerar med.  

 

Utifrån teorin har vi skapat filmer med andrapersonsvy, och prövat andrapersonsvy i 

verkligheten. Vi har då sett hur andrapersonsvy påverkar och diffrakterar filmmediet, genom 

att ge en ny vy in i mediet. 

 

Med denna undersökning finns mycket som kan utvecklas och förbättras med definitionen av 

andrapersonsvy, samt hur det kan appliceras.  

 

Nyckelord: Andraperson, Andrapersonsvy, Intersubjektivitet, Intersubjekt, Situerad kunskap, 

Diffraktion 
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Abstract 
In this research we have explored how second-person view can be defined and applied in film. 

Since there is no established definition for second-person view, we originate from the gaming 

industry’s definitions of first- and third-person view to form a theory on how it can be 

defined. This origin is compared and relativized to the use of the terms first-, second- and 

third-person in grammar, literature, narrative and philosophy.  

 

With the use of the research methodology grounded theory, Donna J. Haraway’s 

technoscientific concept situated knowledges and diffraction, Karen Barad’s discussion on 

diffraction, and Michael Pauen’s diskussion on intersubjectivity, we argue for how second-

person view can be defined and applied.  

 

We form a theory on how second-person view can be defined: Second-person view is 

positioned in the eyes of the person involved in the interaction/situation with the first-person. 

The theory is then adapted to be applied in film: Second-person view positions the camera in 

the eyes of the person that the protagonist is interacting with. 

 

From this theory we have made films with second-person view, and tested second-person 

view in reality. We then have seen how second-person view effects and diffracts the film 

medium, by giving a new view into the medium.  

 

From this research, there is much that can be evolved and improved with the definition of 

second-person view, and how it can be applied.  

 

Keywords: Second-person, Second-person view, Intersubjectivity, Intersubject, Situated 

knowledges, Diffraction 
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Bakgrund 

I detta kapitel tar vi upp varför vi valt att arbeta med andrapersonsvy. 

 

Som en spelstudent och en bildstudent har vi båda intresse av att undersöka nya kameravyer, 

eftersom både spel- och filmindustrin, som visuella medier, använder sig av vyer för att skapa 

diverse effekter.  

 

Vi har valt att undersöka hur andrapersonsvy kan appliceras för film, utifrån spelindustrins 

definitioner av första- och tredjepersonsvy, eftersom hur andrapersonsvy definieras inte är 

etablerat. Oklarheten för hur andrapersonsvy kan definieras har gjort oss intresserade för att 

undersöka ämnet, om det kan se ut på flera sätt, om man kan lägga till ytterligare dimensioner 

än visuellt och om man kan hitta ytterligare vyer. 

Frågeställning 
Hur kan andrapersonsvy definieras och användas inom film, vad har det för effekt, och hur 

kan man utveckla det vidare? 

Syfte 

I detta kapitel förklarar vi vad man kan få ut av undersökningen.  

 

Syftet med denna undersökning är att skapa en uppfattning hur andrapersonsvy kan definieras 

och användas inom film, vilka situationer det kan vara intressant för film, och om det kan leda 

till något annat. Undersökningens relevansen till medieteknik är att andrapersonsvy inte har 

utforskats mycket inom media och kan därmed visa sig vara av intresse inom flera fält. 

 

Making a difference between the first-person and the third-person perspective is accepted 

by many. But why should we add a second-person perspective to this picture? The reason 

is that there is a specific kind of epistemic access which is quite different both from first-

person and third-person perspective taking. (Pauen, 2012, s. 38) 

 

En andrapersonsvy kan ge nya sätt att se in i mediet, då vi redan har kunskap om vilka 

effekter första- och tredjepersonsvy har på åskådarna.  
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För att uppnå syftet har vi gjort filmgestaltningar som använder sig av kameravinkeln för att 

visa på möjliga andrapersonsvyer i film. 

Skrivprocess 
Vi har båda varit delaktiga i skrivandet. Vissa stycken har vi skrivit tillsammans under 

diskussion. Medan andra stycken har vi delat upp mellan oss, skrivit separat och gett varandra 

feedback på. 

Aktuell och tidigare forskning 
Begreppen första-, andra- och tredjeperson används inom flera områden. För att forma en 

uppfattning av vad andraperson kan ha för mening för film, har en undersökning av hur de 

olika begreppen används i områden som har dem etablerade utförts. Fakta inom filosofi, 

grammatik, litteratur, spel och film har samlats in. Andraperson som begrepp har inte lika 

mycket substans om första- och tredjeperson inom dessa områden, vilket resulterat i mindre 

data om begreppet. 

 

Avsnitten Andraperson & Intersubjektet, samt Litteratur & narrativ tar upp personens 

perspektiv. Perspektiv är ett bredare begrepp än vy och kan innefatta tankar, känslor, 

tolkningar m.m., vilket är relevant för filosofi och narrativ. Avsnitten Spel samt Film tar upp 

personens vy. Vy, i kontrast till perspektiv, innefattar mer specifikt vad personen ser rent 

visuellt och är då relevant för spel och film som är visuella medieformer. 

 

Vi har även lyft in det teknovetenskapliga begreppet Situerad kunskap för att diskutera och 

argumentera för en möjlig definition av andraperson för film. Situerad kunskap tar upp 

människans perspektiv och hur det påverkar hennes uppfattningar. 

 

Situerad kunskap  

Vetenskapsteoretikern Donna J. Haraway (1988) introducerade begreppet situerad kunskap, 

som kritik mot den traditionella synen på objektivitet. Objektiviteten hon syftar till är den som 
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forskare påstår sig ha under sin forskning, vilket hon menar är omöjlig att ha, då forskarna är 

människor situerade i den värld de utforskar.  

 

Men situerad kunskap är inte begränsad till vetenskapsvärlden, utan gäller för all form av 

kunskapssamlande. Situerad kunskap handlar om att ens kunskaper, uppfattningar och 

perspektiv beror på ens situering. Situeringen, i detta fall, innefattar vem man är i samhället, 

vem man är psykiskt, allt man gör och allt som händer omkring en, vilket påverkar ens 

uppfattning, kunskap och perspektiv på världen.  

 

Haraway menar att en människa inte kan uppnå ett objektivt perspektiv, utan alltid kommer 

påverkas av sin situering, alltså sitt subjektiva perspektiv. (Haraway, 1988) 

 

Andraperson & Intersubjektet 

I grammatiken är de singulära nominativa pronomen för förstaperson ‘jag’, för andraperson 

‘du’ och för tredjeperson ‘han’/‘hon’/‘den’/‘det’. I språket, med vilket menas tal, litteratur och 

narrativ, används pronomen direkt. (Hultman, 2010) 

 

“I have a headache” applies to the first-person perspective, “you have a headache” to the 

second-person perspective, and “he/she/it has a headache” to the epistemic third-person 

perspective. (Pauen, 2012, s. 37) 

 

Figur 1. Illustration med första-, andra- och tredjeperson. Bild: Fredrik Larsson. 



Filip Hallengren fihc14 
Fredrik Larsson frlf14 
Andrapersonsvy i film 

7 av 52 

 

Filosofen Pauen (2012) diskuterar perspektiven för första-, andra- och tredjeperson i filosofin. 

Han beskriver hur förstapersonsperspektivet begränsar sig till personens mentala och 

kroppsliga uppfattning, förståelse och kunskap. Detta perspektiv är då personens subjektiva 

perspektiv, vilket gör första personen till subjektet.  

 

Tredjepersonsperspektivet är inte begränsat till ett specifikt subjekt, utan kan innefatta 

uppfattningar, förståelse och kunskap från flera personer samtidigt. Detta perspektiv är då ett 

objektivt perspektiv, utomstående från första personen, vilket gör tredje personen till objektet.  

 

I kontrast till första- och tredjepersonsperspektivet förklarar Pauen att 

andrapersonsperspektivet är intersubjektivt. Andrapersonen är ett oberoende subjekt utifrån 

subjektet (förstapersonen), alltså ett intersubjekt.  

 
The second-person perspective, by contrast, is intersubjective because it is a relation 

between an epistemic subject and another sentient being's mental states. It involves the 

epistemic subject's replication of those states, a basic self/other distinction and a basic 

awareness of the relevant situational differences between the epistemic subject and the 

other being. (Pauen, 2012, s. 33) 

 

Som exempel kan man se när subjektet (första personen) förstår att den andre (andra 

personen) har ont, och då känner själv samma smärta, alltså har empati 1för den andre. Denna 

förståelse är då intersubjektivitet, alltså förståelse för den andras subjektivitet. (Pauen, 2012) 

Pauen ger exempel på intersubjektivitet som följer: 

 

Imagine you are observing, or interacting with, another person who is in a pain state, and 

imagine further that you end up realizing that the person is in a pain state. Given that this 

is a case of second-person perspective taking, what would we have to expect? First, you 

need to experience or imagine something like a feeling of pain yourself. (Pauen, 2012, s. 

39) 

 

Bárány et al. (2006) beskriver intersubjektivitet som att kunna medge den andra som ett 

oberoende subjekt. De menar att första personen (subjektet), med sitt subjektiva perspektiv, 

                                                 
1 “(förmåga till) inlevelse i andra personers känslor och behov” (Nationalencyklopedin, 2017) 
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kan förstå att den andra personen, från dess perspektiv, också är ett subjekt med sitt egna 

subjektiva perspektiv. 

 

Sammanfattat är då förstapersonsperspektivet subjektivt och begränsat till personens 

perspektiv, andrapersonperspektivet är intersubjektivt och ger insikt i den andres perspektiv, 

medans tredjepersonsperspektivet är objektivt och har ett överblickande perspektiv utifrån. 

Litteratur & narrativ 
I litteraturen används termerna första-, andra- och tredjeperson för att beskriva det perspektiv 

som handlingen berättas från. Detta indikeras med respektive pronom. (Friedman, 1955) 

 

Här går vi igenom skillnaderna, och effekterna i första-, andra- och tredjeperson för litteratur 

och narrativ. 

Förstaperson 

Användandet av förstapersonspronomenet i en text ger läsaren innehållet från berättaren, och 

gör berättarens närvaron tydlig (Hellspong & Ledin, 2010). Hellspong och Ledin (2010) 

analyserar innehållet i tidskriftsartikeln “Närhet med din baby”, och beskriver hur författaren 

inte signalerar sin närvaro genom att använda förstapersonspronomen ‘jag’ eller ‘vi’.  

 

Användandet av förstapersonspronomenet kan referera till två olika typer av berättare, 

beroende på narrativets form. ‘Jag’, berättaren, kan antingen vara en utomstående berättare 

eller en karaktär som berättar. (Genette, 1980) 

 

Sociologen Friedman (1955) diskuterar även ämnet om vem ‘jag’ kan vara i litteratur. Han 

uttrycker tre varianter kallade “Editorial Omniscience2” (s. 1169) där ‘jag’, berättaren, har 

alla information vid stunden av berättandet och sitter därmed i en objektivare position,“‘I’ as 

Witness” (s. 1174) där berättaren är en karaktär mer eller mindre delaktig i handlingen, 

samt“‘I’ as protagonist” (s. 1175) där berättaren är huvudkaraktären. Berättaren i de två 

senare varianterna befinner sig i en subjektiv position, samt lämnar över berättandet från 

författaren till en karaktär i texten. 

                                                 
2 ‘Omniscience’ översätts till ‘Allvetande’, “som vet eller tycks veta allt särsk. anv. om Gud” 

(Nationalencyklopedin, 2017) 
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Oavsett vem berättaren är för handlingen, görs det tydligt med användandet av 

förstapersonspronomenet att läsaren får uppleva handlingen från berättarens perspektiv. 

Andraperson 

Användandet av andrapersonspronomenet, ‘du’, i en text gör den mer individuell och riktad 

mot läsaren (Hellspong & Ledin, 2010). I Fink’s (1991) analys av Calvino’s If on a Winter’s 

Night a Traveler beskriver han hur författaren, Calvino, börjar med att tala till läsaren i sin 

bok med att tilltala läsaren med pronomenet ‘you’ (‘du’). Calvino etablerar då de första två 

karaktärerna i boken, Calvino själv och läsaren, där läsarens karaktär är protagonisten.  

 
By using the second-person pronoun, the author wins the readers' trust and draws them 

into the discourse, [...] The second strategy comes into play when the reader is dissociated 

from the Reader, who begins his life as the protagonist of a novelistic narrative. (Fink, 

1991, s. 94) 

 

Sammandraget kan vi se hur användandet av du-tilltalet visar att författaren ser läsaren som 

en person med egna tankar och känslor. 

Tredjeperson 

Med användandet av tredjepersonspronom ges ett narrativ utifrån det/den som berättas om. I 

ett tredjepersonsnarrativ framförs inte berättarens närvaro, vilket ger uppfattningen av ett 

objektiv perspektiv in i texten. (Friedman, 1955) 

 

Friedman (1955) förklarar hur “Neutral Omniscience” (s. 1172) berättar i ett 

tredjepersonsperspektiv, alltså att det inte är en karaktär som beskriver vad som händer, utan 

läsaren får berättelsen från ett utifrånperspektiv. Karaktärer tilltalas med tredjepersonspronom 

och berättaren identifieras inte genom ett jag-tilltal, utan lämnas utanför, för att ge en objektiv 

beskrivning av händelser. Det neutrala i neutral omniscience syftar till att läsaren får en scen 

direkt beskriven för en, istället för hur någon uppfattar den. Exempel på detta kan vara “En bil 

rullar nerför gatan.” istället för att skriva “Hon ser en bil rulla ner för gatan.” Men detta 

betyder nödvändigtvis inte att författarens röst inte finns i berättandet. Författarens röst kan 
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mycket väl finnas i texten, men det tydliggörs inte med ett refererande till berättaren. 

(Friedman, 1955) 

 

Ytterligare varianter av tredjepersonsnarrativ Friedman (1955) beskriver är “Multiple 

Selective Omniscience” (s. 1176) och “Selective Omniscience” (s. 1177), likt neutral 

omniscience, lämnar ute berättaren för att ge läsaren handlingen direkt. Men här lyfts det in 

vad karaktärer ser, hör, tänker, känner och uppfattar. Skillnaden mellan multiple selective 

omniscience och selective omniscience, är att multiple selective omniscience kan ge läsaren 

tillgång till flera karaktärers tankar och känslor (därav ordet ‘multiple’), medans selective 

omniscience endast ger en karaktärs tankar och känslor. (Friedman, 1955) 

 

Friedman (1955) förklarar hur “The Dramatic Mode” (s. 1178) låter läsaren bara få se och 

höra handlingen, och lämnar ute karaktärers tankar, känslor och tolkningar. Läsaren kan få 

veta att en karaktär tittar ut genom fönstret, men får inte veta vad karaktären ser. Detta lämnar 

dock nödvändigtvis inte ute karaktärers sinnestillstånd, utan karaktärens humör kan ändå 

beskrivas. (Friedman, 1955) 

 

Sammanfattningsvis ger ett tredjepersonsnarrativ handlingen från ett utifrånperspektiv och 

refererar till karaktärer med tredjepersonspronom. Berättaren har då en distans till handlingen, 

och ger då en objektiv syn på den.  

Spel 
Spel med datorgrafik 3har en vypunkt i spelvärlden som spelaren får se ifrån, alltså en vy in i 

spelvärlden. Vypunkten kallas för point of view (POV). (Novak, 2012) Second-person POV 

(andrapersonsvy) är inte fast etablerat inom digitala medier, men vissa har prövat på att 

applicera den i spel. Termerna första- och tredjeperson används i spelindustrin för att beskriva 

olika sätt att placera POV. Förstapersonsvy placerar POV i spelkaraktärens ögon, och 

tredjepersonsvy placerar POV så att spelkaraktären är i bild (Novak, 2012). 

                                                 
3 “ (metoder och tekniker för) omvandling i en dator av (beskrivande) data till bilder” (Nationalencyklopedin, 
2017)  
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Förstapersonsvy 

I ett first-person POV (förstapersonsvy) spel ser spelaren genom ögonen av spelkaraktären 

man spelar som (se figur 2). Spel som 

vill förstärka kopplingen mellan 

spelaren och spelkaraktären på 

skärmen, använder sig ofta av 

förstapersonsvy. Exempel på detta är 

First-person-shooters (spelgenre). 

Anledningen till att denna vy förstärker 

kopplingarna mellan spelare och 

spelkaraktären är för att spelaren kommer in i dess roll fysiskt och kan inte observera 

spelkaraktären separat. Men denna vy gör det också svårare för spelaren att forma en mental 

bild av spelkaraktären då den inte syns på skärmen. (Novak, 2012) 

Andrapersonsvy 
Ett spel som gett sig på att använda andrapersonsvy är Second Person Shooter Zato (2011) 

(förkortat SPSZ), där andrapersonsvyn uppfylls genom att låta spelaren se genom fiendernas 

ögon (se figur 3). Spelet utvecklades av den japanska indiespelutvecklaren Himo och 

berättade om SPSZ i en intervju av John Polson. Spelet är, som dess titel antyder, ett skjutspel 

med andrapersonsvy, som går ut på att skjuta fiender som närmar sig spelkaraktären. Om fler 

än en fiende dyker upp samtidigt, delas skärmen upp med flera fienders vyer.  

 

Himo berättar hur han fick inspiration för hur övervakningskameror får en blick över en 

situation från flera vypunkter, och fick intresse för att applicera denna princip i ett spel, så att 

spelaren får överblick över situationen från flera vypunkter. (Game Set Watch, 2011) 

Figur 2. Battlefield 1. Electronicarts. 

Figur 3. Second Person Shooter Zato. Himo. 
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Tredjepersonsvy 

I third-person POV (tredjepersonsvy) spel 

är POV placerad utanför spelkaraktären som 

gör att vi kan se spelkaraktären (se figur 4). 

Detta ger spelaren en mental bild av 

spelkaraktären, men Novak (2012) säger 

också att denna vy inte ger känslan av att 

bebo kroppen av spelkaraktären eftersom vi 

inte ser genom spelkaraktärens ögon. Möjligheten att se spelkaraktären hela tiden kan ge 

spelaren rollen som betraktare istället för rollen som spelkaraktär. (Novak, 2012)  

Per definition är även POV i omnipresent 

perspektiv, top-down perspektiv och side-

view perspektiv olika former av 

tredjepersonsvy, eftersom kameran är då 

placerad i ett utifrånperspektiv. Ett 

omnipresent-perspektiv är en vy som låter 

spelaren se uppifrån och ha förmågan att 

se olika delar av spelvärlden och agera på 

olika platser av världen. Exempel på omnipresent-perspektiv spel är Halo Wars 2 (2017) (se 

figur 5). (Novak, 2012) 

 

Med top-down-perspektiv ser spelaren också 

uppifrån, men skillnaden på top-down-

perspektiv och omnipresent-perspektiv är att i 

top-down-perspektiv-spel kan spelaren inte 

flytta kameran på samma sätt som i 

omnipresent-perspektiv-spel. I top-down-

perspektiv-spel förflyttas kameran med 

spelkaraktären exempel på detta är The legend of 

Zelda: A Link to the past (1992) (se figur 6). 

(Novak, 2012) 

Figur 4. Skyrim. Bethesda. 

Figur 5. Halo Wars 2. Microsoft Studios. 

Figur 6. The legend of Zelda: A Link to the past. Nintendo. 
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I spel med side-view perspektiv kan spelaren bara springa till vänster eller höger, och hoppa 

upp och ner. I dessa spel är spelkameran placerad från sidan av spelkaraktären och spelaren 

ser spelvärlden från sidan. Exempel på spel med side-view perspektiv är New Super Mario 

Bros Wii (2009) (se figur 7). (Novak, 

2012) 

 

Alla former av tredjepersonsvy är vyer 

från ett utifrånperspektiv, alltså ett spel 

där POV är placerad utanför 

spelkaraktären/spelkaraktärerna. 

Film 

I detta avsnitt kommer vi presentera olika kameravinklar, den effekt de har för filmen och vad 

det förmedlar till åskådaren. Vi kommer att fördjupa oss i POV för film. 

Point of view 

Film använder sig av termen POV när vi 

ser från en filmkaraktärs ögon. Denna vy 

används för att förstärka en karaktär i 

filmen. (Filmsite, u.å) En film som 

använt sig utav denna vy är filmen 

Hardcore Henry (2015) (se figur 8). 

POV kan jämföras med förstapersonsvy 

som används i spel eftersom åskådaren 

ser från en karaktärs ögon. I film är POV 

inte vyn nödvändigtvis från huvudkaraktärens ögon, utan kan vara från vilken karaktär som 

helst i filmen (Filmsite, u.å). 

 

Det finns filmer som placerar POV tillfälligt i en av filmkaraktärerna, och måste inte vara 

specifikt i huvudkaraktären, med exempel Predator (1987) (se figur 9). Placeras det tillfälligt 

i en filmkaraktär kallas det POV shot.  

Figur 7. New Super Mario Bros Wii. Nintendo. 

Figur 8. Hardcore Henry. STX Entertainment. 
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En film som använder omniscient POV 

är då berättaren vet och ser allt som 

händer i filmen (Filmsite, u.å), ett 

exempel på en sådan film är George of 

the Jungle (1997). Dessa filmer är 

filmade i ett tredje persons narrativ.  

 

Motsatsen till omniscient POV är 

Subjective POV, i dessa filmer har 

berättaren en begränsad vy om karaktären och det som händer i filmen. Denna kamera gör att 

åskådaren får se händelser från POV av antingen en karaktär eller berättaren själv. (Filmsite, 

u.å). 

Kameravinklar 
Vinkeln på kameran kan ge olika mening och känsla för filmen. I film används ofta kameran 

som ett medel för att uttrycka känsla i filmen, den används också för att hjälpa filmen att 

förmedla sin handling (Bucklands, 2016).  

 

I Bucklands (2016) text The Film Critic Between Theory and Practice beskriver han en 

kreativ lösning för att förmedla skräcken i filmen Jaws (1976). Tekniken som användes var en 

water box som skapades av filmfotografen Bill Butler. Water boxen bestod av en låda med en 

glassida som en kamera placeras i. Butler skapade inte water boxen bara för att få snygga och 

häftiga vinklar, utan den skapades för att han ville öka publikens psykologiska medverkan 

med filmens händelser och karaktärer i vattnet. Detta gjorde han genom att placera kameran 

med dem i vattnet. Det Butler gjorde är ett exempel på hur kameran i vattnet hjälpte 

filmskaparen att förmedla sitt budskap för filmen. Om de hade använt sig utav en vinkel över 

vattnet hade det inte givit samma effekt. Placeringen av kameran under vattenytan gjorde att 

åskådaren fick se hajen bland karaktärernas fötter och hur alla fick panik när de märkte hajen, 

på så sätt skapades en viss känsla i scenen. Denna vy placerar åskådarna i vattnet, alltså i 

situationen, istället för att låta dem observera situationen utifrån. Detta uppnås genom att 

kameran inte är statisk utan den är dynamisk och guppar upp och ner med vågorna vilket ger 

känslan av att åskådaren är där. (Buckland, 2016) 

Figur 9. Predator. Lawrence Gordon Productions. 
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I Paul Messaris text The Role of Visual "Literacy" in Film Communication skriver han hur 

även en som inte är kunnig inom film kan förstå vad de olika vinklarna gör för filmen. 

 

For example, when seeing a character filmed from a low camera angle, even naive 

viewers can understand that the character is meant to appear powerful because viewers 

are accustomed to looking up to powerful people. Similarly, viewers' cognitive skills let 

them interpret subjective and objective shots as the camera switches from a character's 

point of view to a view of the scene itself. Finally, viewers are sensitive to contextual cues 

in nonverbal communication, so that when shots of a character's face are intercut with 

shots of an object of interest or a listener's face, viewers can perceive nuances of meaning 

by the juxtaposed images. (Messaris, 1987, s. 1) 

 

Det Messaris tar upp i sin text om att när en person filmas från en låg vinkel tolkar åskådarna 

det som att han/hon är en mäktig person. Åskådarna förstår även när perspektivbyten sker, till 

exempel när kameran byter från förstapersonsvy till en vy av scenen.  

 

 

In Dark Passage, starring Humphrey Bogart, the film begins with first-person POV[...]. 

The transition is made to third-person POV as we see Bogart’s character ⎼ but we don’t 

see his face because it is wrapped in bandages. As the bandages are removed, the POV 

shifts again to first-person ⎼ and then permanently [...]. We never see the character’s 

“original” face. (Novak, 2012, s. 165)  

Detta är ett exempel på en film som är filmad ur protagonisten ögon, likt hur 

förstapersonsspel utformas (se figur 10). Detta ger filmen en unik känsla då åskådarna under 

de första 30 minuterna av filmen får följa denna person från hans synvinkel. Denna vy gör att 

Figur 10. Dark Passage. WarnerBros Film. 
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det känns som att åskådaren är mer inblandad i filmen och det upplevs som att man är där när 

saker och ting händer (Tumminello, 2005). Åskådaren får också via denna vy lära sig om 

karaktärens kunskaper då åskådaren genom denna vy situeras i karaktären (Tumminello, 

2005).  

 

Sammanfattningsvis används särskilda kameravinklar som medel för att förmedla olika 

känslor för filmen, men också som ett hjälpmedel för att förmedla handlingen. 

Sammanfattning 
Situerad kunskap handlar om att människan inte kan vara objektiv, eftersom att hon är 

situerad någonstans, och är därmed subjektiv på grund av sin situering. Situeringen, i detta 

fall, innefattar vem man är i samhället, vem man är psykiskt, allt man gör och allt som händer 

omkring en, vilket påverkar ens uppfattning, kunskap och perspektiv på världen. 

 

I grammatiken skiljs första-, andra- och tredjepersonen med olika pronom. 

Förstapersonspronomenet är ‘jag’, andrapersonspronomenet är ‘du’ och 

tredjepersonspronomenet är ‘han’/‘hon’/‘den’/‘det’ (Hultman, 2010). 

 

Förstapersonen, i filosofisk mening, är ett subjekt, och förstapersonsperspektivet är ett 

subjektiv perspektiv, eftersom den är begränsad till förstapersonens uppfattningar, förståelse 

och kunskap. Tredjepersonen, i filosofisk mening, är ett objekt, och tredjepersonsperspektivet 

är ett objektivt perspektiv, eftersom den är inte är begränsad till något specifikt subjekt. 

Andrapersonen, i filosofisk mening, är ett intersubjekt, och andrapersonsperspektivet är ett 

intersubjektivt perspektiv, eftersom det är subjektets (första personens) förståelse av den 

andres (andra personens) subjektiva perspektiv. (Pauen, 2012) 

 

Litteratur använder sig av termerna för narrativ, alltså berättandet, och vilket perspektiv det 

sker ifrån. I litteratur är förstapersonsnarrativ då det finns en berättare i texten som refererar 

till sig själv med förstapersonspronomen, vilket ger innehållet i texten från berättarens 

perspektiv (Genette, 1980). Andrapersonsnarrativ är då berättaren i texten tilltalar läsaren med 

andrapersonspronom (Fink, 1991). Tredjepersonsnarrativ är då berättaren refererar till 

någon/något i texten, och ger innehållet från denna någon/någots perspektiv (Friedman, 

1955).  
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I spelindustrin används termerna för spelkamerans vypunkt, där förstaperson används för 

förstapersonsvy (eng. first-person POV) vilket placerar spelkameran i spelkaraktärens ögon, 

och tredjeperson används för tredjepersonsvy (eng. third-person POV) vilket placerar 

spelkameran i ett utifrånperspektiv så spelkaraktären/karaktärerna är i bild (Novak, 2012).  

 

Andrapersonsvy i är inte etablerat i spelindustrin, men har prövats i indiespelet Second Person 

Shooter Zato (2011), som låter spelaren se genom ögonen hos fienderna i spelet (Game Set 

Watch, 2011).  

 

I film med POV ser åskådarna från ögonen hos en av filmkaraktärerna (Filmsite, u.å). 

Kameravinklar används som medel för att förmedla olika känslor för filmen, men också som 

ett hjälpmedel för att förmedla handlingen. (Messaris, 1987) 

Metoder 
Detta kapitel presenterar de metoder som användes samt hur de användes. Vi presenterar vår 

gestaltningsmetod och hur vi använt grundad teori för att utföra undersökningen. Vi 

presenterar de metoder vi använt för att gestalta utifrån undersökningen. Metoderna för 

gestaltandet innefattar brainstorming för idégenerering, filmmanusskript och bildmanus för 

vårt filmskapande, samt det teknovetenskapliga begreppet diffraktion som synsätt på 

undersökningen.  

Gestaltningsmetod 

För att visa på andrapersonsvy i film, så valde vi att gestalta genom att skapa korta filmer som 

var och en använder sig av en möjlig andrapersonsvy. Men vi har även skapat en ytterligare 

gestaltning så man kan prova på en möjlig andrapersonsvy i verkligheten.  

 

Vi applicerade andrapersonsvy i film genom att jobba med kameravinkeln och 

kamerapositioneringen. Med detta fokus på kamerans vinkel och positionering så lyfte vi in 

kunskap om kameravinklar i film och POV i film och spel. Men för att ta reda på 

kameravinkeln och kamerans positionering för en andrapersonsvy, behövde andrapersonen 

definieras, alltså vem/vad andrapersonen är i film. För detta lyfte vi in kunskap om begreppen 
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första-, andra- och tredjeperson inom filosofi, litteratur och spel för att kunna jämföra och 

förhålla dessa tre begrepp till varandra.  

 

Utifrån denna kunskap utvecklades idéer på filmkoncept, med olika kameravinklar och 

positioneringar med hänsyn till den bestämda andrapersonen för specifikt koncept. Populärt 

bland dessa idéer blev att placera kameran i en filmkaraktärs ögon. För att få kameravyn i 

karaktärens ögon behövde skådespelaren även vara kameramannen, samtidigt som de 

behövde fria händer för sitt skådespelande. För detta behövdes en hands-free-kamera (HFK), 

alltså en form av rigg som håller en kamera ungefär i skådespelarens ögonpositionering (se 

figur 11). Vi skapade även en så kallad hands-free-display (HFD) som begränsar en persons 

syn till vad en kamera visar på displayen (se figur 12). Denna HFD användes för 

gestaltningen med andrapersonsvy i verkligheten. 

Grundad teori  

Grundad teori 4är en undersökningsmetod där insamling och analys av data sker samtidigt för 

att bilda en teori. Detta gör att analysen och den insamlade data påverkar varandra. I början 

utgår man inte från förutfattade uppfattningar och teorier, utan håller datainsamlandet öppet. 

Senare när materialet analyserats växer teoretiska idéer fram som påverkar insamlandet av 

data. Datamaterialet som samlas in, jämförs och analyseras mot varandra, vilket stärker de 

skapta teoretiska idéerna genom att bryta ner och bygga upp dem, medans de svaga teoretiska 

idéerna sållas bort. (Martin & Turner, 1986) (Forskningsstrategier,  u.å) 

                                                 
4 “Teori är ett antagande som man kan ha mer eller mindre god grund för. [...] En vetenskaplig teori är ofta 
väldigt välbevisad.” (Nationalencyklopedin, 2017) 
 

Figur 11. Fredrik använder HFK med kameran framför 

ögonen. Foto: Fredrik Larsson. 
Figur 12. Fredrik använde HFD och ser från kameran framför 

sig. Foto: Filip Hallengren. 
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Vi har använt grundad teori för att definiera andrapersonsvy, eftersom arbetsprocessen i 

grundad teori passat för undersökningen. Vi började med att formulera en första teori för hur 

andrapersonsvy kan definieras utifrån våra erfarenheter samt vår situerade kunskap. Teorin 

berättas om i Diskussion, i avsnittet Andrapersonsvy.  

 

Vi samlade in data för att utveckla vår första teori. Datan innefattade hur första-, andra- och 

tredjeperson som termer använts inom media (litteratur, spel och film), och hur termerna 

förhålls till vyer. Vi hittade även data hur termerna används inom filosofin, vilket kunde 

användas som argument för definierandet av andrapersonsvy. Analyserandet av datan gav då 

flera möjliga teorier för hur andrapersonsvy kan definieras och användas inom media. 

Diffraktion 

Diffraktion, i sin ursprungliga mening, är 

hur vågor stöter på ett hinder som ändrar 

vågornas beteende. Ett exempel ur fysiken 

är hur ljusvågor stöter på ett gitter 5och 

skapar ett diffraktionsmönster på andra 

sidan om gittret (se figur 13). 

Diffraktionsexperiment kan utföras för att 

lära om det som passerar genom 

diffraktionshindret, eller för att lära sig 

om själva diffraktionshindret. (Barad, 

2007)  

 

Principen för diffraktion introducerades till teknovetenskap av Haraway (1997). Principen 

används i teknovetenskap för att få skillnader och olikheter från det original som man grundar 

sig i. Originalet kan vara en idé, ett koncept, föremål, med mera. Diffraktion används för att 

undvika att efterlikna original och tidigare verk. (Haraway, 1997) 

                                                 
5 “gitter [giʹt-] (tyska Gitter ’galler’), diffraktionsgitter, optisk komponent för uppdelning av ljus efter våglängd. 

Ett gitter består av en platta av glas eller metall i vilken ett stort antal ekvidistanta och parallella streck (ritsar) 

ingraverats.” (Nationalencyklopedin, 2017) 

Figur 13. Illustration av ljus som bryts av ett diffraktionsgitter. 

VisionXplode. 
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Vi har använt oss av diffraktion, i teknovetenskaplig mening, för att utforska vilka skillnader 

man får genom att se från en andrapersonsvy. För att förklara hur vi använt diffraktion 

använder vi oss av exemplet för diffraktion i fysiken som metafor.  

 

Ljusvågorna i vårt fall är filmmediet, gittret 

är andrapersonsvy och diffraktionsmönstret 

är de filmer vi skapat. Filmmediet och 

filmskapande användes för att testa att 

applicera andrapersonsvy. (se figur 14)  

Andrapersonsvy (som beskrivs senare i 

Diskussion) påverkade då idéerna för 

filmerna, manus, hur vi filmat och redigerat 

filmerna. Den främsta påverkan var kameravinkeln vi filmat i. De resulterande filmerna är då 

exempel på film med andrapersonsvy.  

Brainstorming 

Brainstorming handlar om att i grupp utforska istället för att skapa, målet med denna metod är 

att generera många ideer som möjligt utan att censurera eller kritisera (Kurian, 2013).  

Brainstorming är uppbyggt av 6 steg som sedan kan delas in i tre grupper: 

 Explore the Challenge: Objective Finding, Fact Finding, Problem Finding 

 Generate Ideas: Idea Finding (the actual brainstorming) 

 Prepare for Action: Solution Finding, Acceptance Finding. 

Dessa 6 steg kan förklaras så här: 

 

Objectiv finding kan förklaras som att hitta något att utgå ifrån, alltså ett ämne att undersöka. 

Fact finding innebär att man letar efter fakta för att kunna stödja sina idéer. Efter fakta är 

hittad, sållas irrelevant fakta för undersökningen bort. Därefter kommer själva 

brainstormingen som inte ska kritiseras eller censureras. De idéer som uppkom under 

brainstormen diskuteras för att finna de som är intressanta och möjliga att gå vidare med. 

(Traitler et al, 2010) 

 

Figur 14. Illustration av film som diffrakteras av 

andrapersonsvy. Bild: Fredrik Larsson. 
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När vi började vår brainstorming till filmskapandet hade vi först utforskat området och hittat 

en mängd olika fakta om första-, andra och tredjeperson. Vi använde brainstorming under 

projektet för att få fram idéer att utgå ifrån (se övrig bilaga Idéer).  

 

Eftersom vi inte fokuserade på handlingen i filmen utan hur vi på bästa sätt kan visa hur 

andrapersonsvy kan användas i film valde vi att inte censurera eller kritisera idéer, för att få så 

många som möjligt. Efter vi hade brainstormat gick vi igenom de idéer vi samlat in och 

sållade ut de som gick att använda och vilka som var mest intressanta för att använda. De 

idéer som vi valde utgick vi senare från, brainstormade vidare på och skrev ännu fler idéer. Vi 

fick även här gå in på varje idé i efterhand och se vilka som var intressanta och användbara 

för att visa andrapersonsvy med. 

 

Vi använde även brainstorming då vi skapade vår HFK. När vi skulle skapa HFK visste vi 

inte hur den skulle se ut från början, vi började leta referenser till hur andra filmat får en 

karaktärs ögon och hittade hur de filmat Hardcore Henry. Deras HFK var för komplicerad för 

att återskapa. Vi letade vidare och hittade en video på Youtube av kanalen BrandonJLa som 

hade en HFK som var lättare att återskapa.  

Filmmanusskript 

Filmmanusskript (förkortat manus) är en beskrivning av filmen i textformat. I manuset står 

alla repliker och all handling i filmen, vilket ger manusförfattaren ett medium att berätta 

händelser som sker i filmen. I manuset skrivs inte hur scenen ska filmas utan i manuset skrivs 

vad som ska hända och vad som ska sägas under filmen in till minsta detalj. (Tumminello, 

2005.) 

 

Vi använde oss utav manus för att alla medverkande ska veta vad som händer i tagningen. När 

vi skapade filmerna skrev vi först ner koncept för hur andrapersonsvy kan appliceras i filmen. 

Därefter skrev vi ner flera olika scenarion för hur vi kan filma enligt koncepten. Dessa 

scenarion skrevs som premisser, alltså kort om allt som ska ske i filmen. Därefter utvecklade 

vi premissen vidare med djupare detaljer och dialoger, vilket gjorde om premissen till ett 

manus (se övriga bilagor). Sedan skapade vi ett bildmanus och filmade. Men i särskilda fall 

gick vi direkt från premissen till bildmanus, eller till filmandet. 
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Bildmanus 

Bildmanus är en visuell version av manuset, som ger förståelse för hur filmen ska filmas. 

Detta innefattar var karaktärer ska stå i förhållande till varandra och miljön, vad som ska 

synas i bild, vilken vinkel kameran ska filma från, med mera. Bildmanus består av sketcher 

som visar hur scenerna ska utspelas, samt i vilken ordning tagningarna sker. Ett bildmanus 

kan likna en tecknad serie, utan pratbubblor, med noteringar som beskriver vad som sker i 

bilden, och eventuellt pilar som indikerar rörelser som ska ske. (Tumminello, 2005.) 

 

Vi använde oss utav bildmanus för att alla medverkande skulle veta hur varje tagning skulle 

filmas. När vi skapade bildmanus för våra filmningar, använde vi oss av en digitalkamera för 

fota hur vi ska filma, istället för att sketcha. Ingen av oss är särskilt bra på att rita, dessutom 

var det enklare eftersom vi inte har flera skådespelare som måste organiseras för varje foto. 

Inte heller har vi några avancerade kameravinklar vi ska filma i, så som svepande 

kamerarörelser, inzoomningar och dylikt. Vi som skapare av bildmanuset tog platsen som 

karaktärerna i bilderna. De kameravinklar vi använde oss av för att ge en andrapersonsvy, är 

så kallade subjective shot (se figur 15). Subjective shot är då kameran är placerad för att ge 

åskådarna vyn från en karaktärs ögon (Tumminello, 2005).  

 

Ett annat viktigt element för våra bildmanus var continuity. Continuity är en princip för 

filmskapare, som används för att se till att åskådare kan hänga med i handlingen, även ifall 

filmen hoppar med kamerapositioner eller kortar ner en händelse i filmen som tar onödig tid 

(Tumminello, 2005). Detta var av vikt för oss för de filmer vi byter kamerapositionen i, för att 

hjälpa åskådaren att förstå att ett positionsbyte skett. Vi löste det genom att se till att ha 

distinkta föremål och klädesplagg, som hjälper åskådaren att orientera sig efter byte av 

kamerapositionen. För klädesplagg så såg vi till att karaktären, vars ögon vi ser från, har en 

långärmad topp med ett distinkt utseende så den märks när vi får se från karaktärens ögon. 

Figur 15. Observera distinkta objekt och distinkta kläder. Foto: Filip Hallengren 
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När ett byte av kamerapositionen sker, kan åskådarna då lätt identifiera karaktären de nyligen 

fick se ifrån (se figur 15). 

Sammanfattning 

För att visa på andrapersonsvy i film har vi skapat filmer med fokus på kamerans 

positionering och vinkel, enligt hur vi definierat andrapersonen. Vi skapade även en 

gestaltning för att testa på andrapersonsvy i verkligheten. 

 

Grundad teori är en undersökningsmetod för att bilda en teori genom att samla in data och 

analysera datan samtidigt. Detta gör att analysen och den insamlade data påverkar varandra. 

Vi använde grundad teori för att bilda en egen definition för vem andrapersonen är, hur vyn 

ska placeras i denna person och hur andrapersonsvy appliceras i film. 

 

Diffraktion, i teknovetenskaplig mening, är ett sätt att skapa något nytt samtidigt som man 

undviker att efterlikna tidigare verk. Vi såg applicerandet av andrapersonsvy i film som 

diffraktion av filmmediet. 

 

Brainstorming är en metod för att generera idéer utan att censurera eller kritisera. Vi använder 

brainstorming för att generera egna filmideer. 

 

Filmmanuskript är en beskrivning av filmen i textformat, detta inkluderar repliker och all 

handling i filmen. Vi skrev ner idéer, utvecklade en filmidé med en premiss för de flesta 

idéerna och utvecklade premisserna till ett filmanuskript. 

 

Bildmanus är en visuell version av manuset, som ger förståelse för hur filmen ska filmas. 

Detta innefattar vad som ska synas i bild och vilka kameravinklar scenerna ska filmas med. Vi 

gjorde bildmanus för att all medverkande skulle veta hur vi skulle filmas.  
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Diskussion 
Här diskuterar vi den forskning vi samlat för att bilda en uppfattning om andrapersonsvy, vi 

diskuterar vårt gestaltande med andrapersonsvy och reflekterar därefter över brister, nackdelar 

och möjliga förbättringar gällande undersökningen. 

 

Vi började med att bilda en första teori för hur andrapersonsvy kan definieras, genom att utgå 

ifrån spelindustrins definitioner av första- och tredjepersonsvy, som sedan jämfördes och 

förhölls med första-, andra- och tredjeperson inom grammatik, litteratur, narrativ och filosofi. 

Den första teorin blev som följer: Andrapersonsvyn placeras i den person som förstapersonen 

interagerar med.  

 

Med dessa jämförelser utvecklades och stärktes teorin. Teorin applicerades och anpassades 

för film och blev som följer: Andrapersonsvy positionerar kameran i ögonen hos den person 

som protagonisten interagerar med.  

 

I avsnittet Andrapersonsvy kommer vi diskutera vårt resonerande för definitionen av 

andrapersonsvy för film. Vi går igenom i den ordning vi utvecklade och stärkte vår teori, då vi 

använde oss av grundad teori som undersökningsmetod. 

 

I avsnittet Gestaltande med Andrapersonsvy berättar vi om hur vi applicerade andrapersonsvy 

i film och vad som krävdes för att filma i andrapersonsvy. Vi berättar även om hur det ledde 

till applicerande av andrapersonsvy i verkligheten.  

 

I avsnittet Reflektion av undersökningen diskuterar vi över faktorer som påverkat 

undersökningen, men även brister och nackdelar i arbetet. Vi ger även exempel på 

förbättringar som kunnats, och kan, göras för förbättring och vidareutveckling av 

undersökningen. 

 

 



Filip Hallengren fihc14 
Fredrik Larsson frlf14 
Andrapersonsvy i film 

25 av 52 

 

Andrapersonsvy 

För att skapa en uppfattning hur andrapersonsvy kan definieras för film måste vi främst 

definiera vem eller vad andrapersonen är. Här appliceras då grundad teori för att bilda en 

första teori om hur andrapersonsvy kan definieras, och för att utveckla teorin vidare till en 

applicerbar andrapersonsvy.  

 

För detta har vi jämfört hur andraperson, som begrepp, används i olika områden. De områden 

som andraperson används i, och som vi känt varit relevanta för undersökningen, har varit 

grammatik, filosofi, litteratur, spel och film. Men även hur förstaperson och tredjeperson, som 

begrepp, används inom dessa områden. Detta för att andraperson som begrepp inte är fullt 

etablerat i alla områden, och därmed behöver vi kunna jämföra, förhålla och se kontrasterna 

mellan dessa tre begrepp. Begreppen jämförs då inom och mellan de olika områdena. Situerad 

kunskap lyftes även in som ett verktyg för att jämföra begreppen mellan områdena. 

Teorin bildas: Andraperson i spel och grammatik 

Våra argument för denna diskussion om andrapersonsvy tog avstamp ur grammatikens 

användande av termerna första-, andra- och tredjeperson. Termerna används för pronomen. 

Förstapersonspronomenet är ‘jag’, andrapersonspronomenet är ‘du’ och 

tredjepersonspronomenet är ‘han’/‘hon’/‘den’/‘det’ (Hultman, 2010). Det första vi etablerade 

var att förstapersonen är jaget, andrapersonen är duet och tredjepersonen är 

hanet/honet/denet/detet. Jaget innebär en själv, ens egna tankar, ens egna perspektiv, som 

refereras till med förstapersonspronomenet. Duet innebär den andre utifrån jaget, den som 

jaget fokuserar på, tänker på, konverserar med, interagerar med, relaterar till, som refereras 

till med andrapersonspronomenet. Hanet/honet/denet/detet innebär den utomstående, den som 

jaget distanserar sig från men fortfarande tänker på den som jaget och duet kan konversera 

om, som refereras till med tredjepersonspronomenet. Denna etablering hade vi i åtanke för att 

jämföra med de andra områden. 

 

Vi jämförde vår etablering från grammatiken med spelindustrins användande av termerna. 

Termerna används för spelkamerans vypunkt, där förstaperson används för förstapersonsvy 

vilket placerar spelkameran i spelkaraktärens ögon, och tredjeperson används för 

tredjepersonsvy vilket placerar spelkameran i ett utifrånperspektiv så 

spelkaraktären/karaktärerna är i bild (Novak, 2012).  
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Hur andrapersonsvy placerar spelkameran finns ingen etablerad fakta om, vilket är grunden 

till vår undersökning, då vi vill definiera detta och pröva det i film. För att uppnå detta 

började vi med att definiera första- och tredjepersonsvy, för att kunna förhålla oss till dessa.  

 

Vi jämförde spelindustrins förstapersonsvy med grammatikens förstapersonspronom, alltså 

vyn från spelkaraktärens ögon med jaget. Vi anser att dessa två är konsekventa med varandra 

enligt vårt resonerande, eftersom spel med förstapersonsvy får användaren/spelaren att 

identifiera sig som spelkaraktären och 

se den som sig själv (jaget) (Novak, 

2012). Spelaren ser i spelvärlden från 

sin spelkaraktärs ögon, precis som 

människan ser i den verkliga världen 

från sina ögon (se figur 16). Meningen 

“Jag ser från mina ögon” stämmer för 

förstaperson för både grammatiken och 

för spelkamerans vy. Vi ser då 

förstapersonsvy som vyn från jaget.  

 

Spelindustrins tredjepersonsvy 

jämfördes med grammatikens 

tredjepersonspronom, alltså vyn utifrån 

spelkaraktären/karkatärerna med 

hanet/honet/denet/detet. Vi fann även 

likheter mellan dessa, då spelaren har sin vypunkt utanför sin spelkaraktär, är det som att 

spelaren ser från en betraktares ögon. Vi anser att spelkameran då är placerad i 

hanet/honet/denet/detet, eftersom spelkameran är placerad i denna utomstående betraktare (se 

figur 17).  

Figur 16.(övre) spelkamerans placering i spelkaraktären.  

(nedre) Vyn från spelkameran. Bild: Fredrik Larsson. 
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Tredjepersonspronom används för att tala om 

en person eller ting, alltså är personen/tinget 

utomstående från, till exempel, en 

konversation. Vi ser då tredjepersonsvy som 

vyn från hanet/honet/denet/detet.  

 

Eftersom förstapersonsvy är från jaget, enligt 

förstapersonspronomenet, och tredjepersonesvy 

är från hanet/honet/denet/detet, enligt 

tredjepersonspronomen, bör då andrapersonsvy 

vara från duet, enligt andrapersonspronomenet. 

För att etablera duet, började vi med att 

diskutera över hur andrapersonspronomenet 

används. Andrapersonspronomenet ‘du’ är 

inkluderande, eftersom i, exempelvis, en 

konversationen är ‘du’ delaktig. ‘Jag’ pratar 

med ‘dig’, ‘du’ och ‘jag’ pratar om ‘han’/‘hon’/‘den’/‘det’. ‘Jag’ och ‘du’ är delaktiga i 

konversationen medans ‘han’/‘hon’/‘den’/‘det’ står utanför. Detta gäller specifikt för språket, 

vilket måste generaliseras för att kunna appliceras till vy. Konversationen ser vi då som en 

interaktion, en form av situation. Jaget och duet är då deltagande i situationen, medans 

hanet/honet/denet/detet står utanför. Duet är därmed relativt till jaget, eftersom det är jaget 

som tilltalar duet med andrapersonspronom.  

 

Utifrån detta resonerande blev vår första teori: Andrapersonen (duet) är relativt till 

förstapersonen (jaget), andrapersonen ska vara delaktig i interaktionen/situationen med 

förstapersonen, och förstapersonen ska kunna tilltala andrapersonen med ett 

andrapersonspronom. Enligt teorin ska då andrapersonsvyn placeras i den person som 

förstapersonen (jaget) interagerar med. 

 

 

 

Figur 17. (övre) spelkamerans placering bakom 

spelkaraktären.  

(nedre) Vyn från spelkameran. Bild: Fredrik Larsson. 
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Test av teorin: Vy mot narrativ 

För att testa vår teori så jämförde vi den med litteraturs användande av första-, andra- och 

tredjeperson. Teorin testades genom att vi jämförde spelindustrins användande av termerna, 

med litteraturs användande, eftersom vår teori grundar sig i spelindustrins definitioner. 

Litteratur använder sig av termerna för narrativ, alltså berättandet, och vilket perspektiv det 

sker ifrån.  

 

I litteratur är förstapersonsnarrativ då det finns en berättare i texten som refererar till sig själv 

med förstapersonspronomen, vilket ger innehållet i texten från berättarens perspektiv 

(Genette, 1980). Tredjepersonsnarrativ är då berättaren refererar till någon/något i texten, och 

ger innehållet från denna någon/någots perspektiv (Friedman, 1955). Andrapersonsnarrativ är 

då berättaren i texten tilltalar läsaren med andrapersonspronom, och eventuellt ger textens 

innehåll från duets perspektiv (Fink, 1991).  

 

För att börja jämföra satte vi spelindustrins förstapersonsvy mot litteraturs 

förstapersonsnarrativ. Skillnaden är att förstapersonsvy drar användaren/spelaren in i spelets 

värld (Novak, 2012), medans förstapersonsnarrativ ger användaren/läsaren textens innehåll 

berättat av någon. Spel placerar då användaren i mediet, medans litteratur håller användaren 

utanför.  

 

Därefter jämfördes spelindustrins tredjepersonsvy mot litteraturs tredjepersonsnarrativ. Vi ser 

en likhet mellan tredjepersonsvy och tredjepersonsnarrativ, då båda till viss del distanserar 

användaren från mediets innehåll. Vi fann dock inte mycket användbart med denna liknelse. 

 

Därefter lyfter vi in vår teoris andrapersonsvy för jämförelse med litteraturens 

andrapersonsnarrativ. Skillnaden är att andrapersonsvy placerar användarens/spelarens vy i 

världen, men inte i sin egna spelkaraktärs ögon, medans andrapersonsnarrativ drar in 

användaren/läsaren i texten som en deltagare.  

 

Utifrån dessa jämförelser ser vi att litteraturens användande av första-, andra- och 

tredjeperson för narrativ inte är konsekvent med spelindustrins användande av termerna för 

vyer, och därmed inte konsekvent med vår teori. Men vi tog med detta i åtanke för fortsatt 

utvecklande av teorin, för att se till att andrapersonsvy inte efterliknar andrapersonsnarrativ.  
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Teorin stärks: Stöd från filosofi, medieteknik och indiespel 

För att utveckla och stärka teorin, börjar vi med att lyfta in forskning om hur första-, andra- 

och tredjeperson används inom filosofi för perspektiv. Eftersom teorin utgår från 

spelindustrins första- och tredjepersonsvy, jämfördes filosofins perspektiv först med dessa, 

och därefter med teorin.  

 

Förstapersonen, i filosofisk mening, är ett subjekt, och förstapersonsperspektivet är ett 

subjektiv perspektiv, eftersom den är begränsad till förstapersonens uppfattningar, förståelse 

och kunskap. (Pauen, 2012) Vi anser att detta är konsekvent med förstapersonsvy i spel, 

eftersom förstapersonsvy är begränsad till spelkaraktärens ögon.  

 

Tredjepersonen, i filosofisk mening, är ett objekt, och tredjepersonsperspektivet är ett 

objektivt perspektiv, eftersom den är inte är begränsad till något specifikt subjekt. (Pauen, 

2012) Vi anser att detta är konsekvent med tredjepersonsvy i spel, eftersom tredjepersonsvy 

placerar vypunkten utanför spelkaraktären/spelkaraktärerna.  

 

Andrapersonen, i filosofisk mening, är ett intersubjekt, och andrapersonsperspektivet är ett 

intersubjektivt perspektiv, eftersom det är subjektets (första personens) förståelse av den 

andres (andra personens) subjektiva perspektiv (Pauen, 2012). Vi anser att detta är konsekvent 

med teorins definition av andrapersonsvy, eftersom andrapersonsvy placerar vypunkten i 

ögonen hos den person som förstapersonen interagerar med.  

 

Pauen (2012) drar även likheter hos filosofins första-, andra- och tredjepersonsperspektiv med 

grammatikens första-, andra- och tredjepersonspronom. Vi har på liknande sätt dragit likheter 

hos grammatikens pronom med spelindustrins vyer och vår teori. Båda dessa jämförelser till 

grammatiken förstärker teorin, då definitionen för andrapersonen är konsekvent över alla tre 

områden. 

 

Vi lyfte in situerad kunskap för att jämföra med vår teori och filosofins perspektiv, eftersom 

vi ansåg att vi kunde dra kopplingar mellan dessa ämnen. Situerad kunskap handlar om att 

människan inte kan vara objektiv, eftersom att hon är situerad någonstans, och är därmed 

subjektiv på grund av sin situering (Haraway, 1988).  
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Men det som var intressant från situerad kunskap var just “situeringen” och den “kunskap” 

hos situeringen. Vår teoris och filosofins första- andra- och tredjeperson kan jämföras med 

“situeringen” som beskrivs inom situerad kunskap. Vår teoris vyer och filosofins perspektiv 

kan jämföras med “kunskapen” som nämns inom situerad kunskap. Vi anser därmed att 

andrapersonsvyn och intersubjektivitet ger jaget (förstapersonen) kunskap från duets 

(andrapersonens) situering. Detta ger som följd förstapersonen en bredare kunskap än sin 

egna situerade kunskap.  

 

Vi jämförde vår teori med situerad kunskap, och anser att vi kan dra parallellen att 

andrapersonsvy kan ge ny kunskap om mediet det används i. Andrapersonsvy situerar 

vypunkten på ytterligare sätt, vilket bokstavligen ger en ny syn in i mediet. På liknande sätt 

fungerar intersubjektivitet, då jaget (förstapersonen) sätter sig in i duets (andrapersonens) 

situering, för att förstå duet och situera sig i duets kunskap.  

 

Vi hittade spelet Second Person Shooter Zato skapat av Himo, och jämförde SPSZ’s 

andrapersonsvy med vår teoris andrapersonsvy. I SPSZ får man se från fiendens ögon som 

spelkaraktären ska skjuta. Detta är konsekvent med vår teori, att andrapersonen är den som 

förstapersonen interagerar med. I spelet ser vi då spelkaraktären som förstapersonen, striden 

som interaktionen och fienderna som andrapersonerna.  

 

Efter att ha jämfört vår teori utifrån spel, med grammatiken, filosofi, situerad kunskap och 

SPSZ, så anser vi att den har tillräckligt med stöd för att appliceras i film.  

Teorin appliceras: Andrapersonsvy i film 

Vi började med att se hur termerna första-, andra- och tredjeperson används inom film. 

Termen andraperson används redan för andrapersonsnarrativ. Detta andrapersonsnarrativ 

fungerar precis som för litteratur, alltså berättandet riktar sig till åskådaren av filmen med du-

tilltal (andrapersonspronom), precis som litteratur riktar sig till läsaren. Med filmexempel som 

The Blair Witch Project (1999) och Cloverfield (2008). Lika som för litteratur är detta inte 

konsekvent med teorin och dess stöd, men vi tog detta i åtanke för att undvika att 

applicerandet av andrapersonsvy inte efterliknar andrapersonsnarrativ. 
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Vi fortsatte med att se om, och då även hur, termerna används för vyn i film, alltså 

kameravinkeln och kamerapositioneringen. Termen förstaperson används för POV i film, 

alltså då kameran är positionerad i protagonistens ögon. På liknande sätt som spel med 

förstapersonsvy positionerar spelkameran i spelkaraktärens ögon. Filmexempel med 

förstapersonsvy är Hardcore Henry (2015). I film med förstapersonsvy ser åskådaren bara det 

som protagonisten ser. 

 

Konventionellt i film är att kameran är positionerad i en omniscient-POV, som låter åskådarna 

få se mycket av allt relevant för handlingen. Denna vy kan liknas med spelindustrins 

tredjepersonsvy, eftersom man får se alla karaktärer i bild i ett utifrånperspektiv.  

 

Andrapersonsvy för film, enligt vår teori, ska då positionera kameran i ögonen hos 

andrapersonen i filmen. Enligt teorin är andrapersonen (duet) den som förstapersonen (jaget) 

interagerar med. Enligt filmer med förstapersonsvy, då kameran är placerad i protagonistens 

ögon, så är protagonisten förstapersonen. Detta leder till att teorin applicerad i film lyder: 

Andrapersonen är den som protagonisten interagerar med. Andrapersonsvy positionerar 

kameran i ögonen hos den person som protagonisten interagerar med. 

 

Appliceringen av andrapersonsvy i film har vi sett som en diffraktion i filmmediet sedan 

teorin först bildades och därmed lyft in diffraktion som metod. Diffraktionen i vår 

undersökning sker genom att vi skapar filmer med andrapersonsvy, då applicerandet av 

andrapersonsvyn påverkar filmmediet, och därmed de resulterande filmidéer och filmer. 

 

Som följd av filmning med andrapersonsvy uppstår restriktioner för vilka kameravinklar man 

kan filma med, till skillnad från konventionellt filmande. De kameravinklar som finns 

tillgängliga för filmer med andrapersonsvy beror på hur vyn tolkats, men begränsas till vad 

andrapersonen ser. Särskilda kameravinklar som ger vissa effekter kan inte användas utan att 

gå utanför definitionen för andrapersonsvy. Detta kan göra andrapersonsvy i film ointressant 

att använda i för stora doser. Vi anser att andrapersonsvy passar bäst som en kompletterande 

kameravinkel i kombination med konventionella filmande. Men vi ser att det kan finnas 

möjlighet att skapa en film med endast andrapersonsvy, men det kräver att filmskaparen 

anpassar filmidén efter sin tolkning av vyn.  
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Sammanfattning 

Utifrån spelindustrins definitioner av första- och tredjepersonsvy så formade vi en första teori 

med hjälp av första-, andra- och tredjeperson i grammatiken. Denna teori jämfördes med 

litteratur, narrativ, filosofi, situerad kunskap och ett indiespel, vilket utvecklade och stärkte 

teorin och gav oss en definitionen av andrapersonsvy. Teorins definition för andrapersonsvy 

är: Andrapesonsvyn är positionerad i ögonen hos personen som är delaktig i 

interaktionen/situationen med förstapersonen. Andrapersonsvy, för film, positionerar då 

kameran i den person som protagonisten interagerar med. Applicerandet av andrapersonsvy i 

film diffrakterar filmmediet och ger andra resultat till skillnad från konventionellt filmande. 

Gestaltande med Andrapersonsvy 

Utifrån vår teori på hur andrapersonsvy definieras skapade vi ett antal filmidéer som använder 

sig av olika sätt att applicera vyn. När vi filmade dessa filmidéer behövde vi en hands-free-

kamera (HFK) för att filma från en filmkaraktärs ögon. För att själva pröva på andrapersonsvy 

så skapade vi en hands-free-display (HFD) som visade vad HFK:n filmade. HFD:n ledde till 

en ytterligare gestaltning på andrapersonsvy. 

 

Vi började med att generera ett flertal filmidéer med andrapersonsvy genom att använda oss 

utav brainstorming. Av dessa filmidéer lyfte vi ut de fem mest intressanta och fördjupade oss i 

dem, men senare kombinerade vi några av de fem idéerna och fick ut tre filmidéer att gestalta.  

 

Eftersom att alla utom en av filmidéerna krävde att kameran skulle placeras i ögonen på en av 

filmkaraktärerna, så behövde vi ett sätt att placera kameran vid skådespelarens ögon, 

samtidigt som skådespelaren har fria händer för att agera. Vi sökte upp hur de filmat i 

förstapersonsvy i Hardcore Henry (2015), vilket visade var en kamerarigg som håller två 

actionkameror framför ansiktet på 

skådespelaren. Denna kamerarigg 

ansåg vi vara för komplicerad att 

skapa själv, och för dyr för att 

införskaffa. Vi sökte vidare efter 

ett enklare sätt att placera kameran 

i skådespelarens ögon, och hittade 

en YouTube-video från kanalen 
Figur 18. Bild på Kamerariggen vi tog inspiration av. BrandonJLa. 
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BrandonJLa (2010). Denna kamerarigg bestod av en cykelhjälm med en actionkamera fäst 

framför ena ögat (se figur 18). Vi efterliknade denna och skapade därmed vår första HFK (se 

figur 19), men ersatte den med en headstrap för actionkameror, vilket blev vår andra HFK (se 

figur 20) som vi använde till filmandet.  

 

Den första filmidén följer vår teoris definition av andrapersonsvy bokstavligen, genom att 

åskådarna ser från karaktären som protagonisten interagerar med vid det exakta tillfället. 

Karaktären är i detta fall andrapersonen, vilket definierades efter vem protagonisten fokuserar 

på. Detta utgår ifrån vem protagonisten kan tilltala med ‘du’ (andrapersonspronomenet), 

vilket är den som han/hon fokuserar på. Då sker kameraskiften när protagonisten byter fokus 

från en karaktär till en annan. 

 

Vår andra filmidé var en jämförelse mellan konventionellt filmande, förstapersonsvy och 

andrapersonsvy. Idén var att filma en och samma scen med de tre olika vyerna, för att sätta 

vyerna i kontrast med varandra. Konventionellt filmande är då tredjepersonsvy, 

förstapersonsvy är filmat från protagonisten ögon, och andrapersonsvy är från bikaraktärens 

ögon. För filmandet definieras andrapersonen som den person protagonisten interagerar med, 

men begränsas till bikaraktären.  

 

I alla varianter av den andra filmidén får åskådarna höra protagonistens tankar. Tankarna är 

till för att både etablera protagonisten, men även för att lyfta in intersubjektivitet. Men i detta 

fall med intersubjektivitet, gjorde vi bikaraktären till subjektet och protagonisten till 

intersubjektet. Intersubjektiviteten visas i filmen genom att bikaraktären reagerar på 

protagonistens tankar, och i den meningen är intersubjektiv, då subjektet förstår vad 

Figur 19. Bild på vår första HFK.  

Foto: Filip Hallengren. Figur 20. Bild på vår slutgiltiga HFK. Foto: Fredrik Larsson. 
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intersubjektet tänker. Detta skiljer sig från Pauens (2012) beskrivning av intersubjektivitet 

som innebär att subjektet empatiserar med intersubjektet, och därmed förstår denne.  

 

Den tredje filmidén skiljer sig från de tidigare nämnda idéerna, då den kombinerar 

förstapersonsvy och andrapersonsvy. Protagonisten (förstapersonen) har förmågan att placera 

sin vy i en annan karaktärs (andrapersonens) ögon, vilket gör att han bara ser från den andres 

ögon. Åskådarna ser först från protagonisten som för över sin vy till en bikaraktär, vilket ger 

ett kameraskifte från förstapersonsvy till andrapersonsvy. Bikaraktären sitter framför, med 

blicken mot protagonisten. Protagonisten ska greppa ett föremål framför sig, men har svårt att 

koordinera sin arm då protagonisten ser från bikaraktärens vy. För att förstå hur protagonisten 

ska agera i filmen, valde vi att pröva på att se från en annans ögon i verkligheten.  

 

Vi skapade en HFD (se figur 21) för att låta 

en användare se direkt vad HFK:n filmar 

och inget annat, samtidigt som användaren 

har fria händer. Denna HFD består av en 

modifierad cardboard-VR som håller en 

mobil framför ögonen och skärmar av 

runtom. Vi prövade HFD:n med att lägga 

pussel med kameran placerad framför 

användaren (se figur 22).  

 

Prövandet av HFD:n med pusslandet gav oss 

en idé på en ytterligare gestaltning, vilket var 

att testa på andrapersonsvy i verkligheten. 

För detta kommer vi hålla en station under 

utställningen Exit 6för att låta andra prova på 

andrapersonsvyn med att lägga pussel. 

 

                                                 
6 EXIT – Examensutställning av kandidatarbeten i medieteknik, BTH, Campus Karlshamn. 
 

Figur 21. Bild på HFD. Foto: Fredrik Larsson. 

Figur 21. Pusslar ett pussel genom att se från kameran mittemot. 

Foto: Filip Hallengren 
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Reflektion av undersökningen 

I denna del kommer vi diskutera om vad som kan ha påverkat undersökningen, samt om 

nackdelar i undersökningen. Detta innefattar vad som kan ha influerat oss forskare, brister på 

tidigare och aktuell forskning, samt brister i undersökningen och förbättringar som skulle 

kunnat gjorts. 

 

Det som tydligast influerat oss forskare är att vi haft vår utgångspunkt i spelindustrins 

definitioner för hur första- och tredjepersonsvy definieras, att vi förhållit oss till första-, 

andra- och tredjepersonen i grammatiken, samt att vi etablerade hur förstapersonsvy i film 

definieras enligt filmen Hardcore Henry (2015). Dessa var grundande för teorins 

andrapersonsvy och hur den appliceras i film. 

 

Eftersom andrapersonsvy inte officiellt etablerats inom spelindustrin saknade vi forskning om 

ämnet. En klar definition av andrapersonsvy i spel hade förändrat undersökningen genom att 

vi inte behövt utforma definitionen själva, och därmed hade definitionen kunnat vara 

annorlunda. Detta hade givit ett större fokus på hur applicerandet av andrapersonsvy i film 

skulle fungera.  

 

Vår undersökning kunde utvecklats med mer datainsamling, i form av en kvalitativ 

undersökning som samlar in andras åsikter och tankar om ämnet. Vi hade kunnat visa våra 

gestaltningar och presenterat vår definition av andrapersonsvy för att få feedback.  

 

Kontakt med personer kunniga inom de ämnen vi tog upp i tidigare och aktuell forskning 

hade kunnat ge oss bättre insikt i datan vi samlat. Detta hade kunnat givit oss en klarare och 

mer bestämd definition av andrapersonsvy än enligt vår teori. 
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Slutsats 
Denna undersökning har utforskat hur andrapersonsvy kan definieras och appliceras i film. 

Definieringen av andrapersonsvy utgick ifrån spelindustrins definitioner av första- och 

tredjepersonsvy som jämförts och förhållits mot grammatikens användande av första-, andra- 

och tredjepersonspronomen. Från denna jämförelse bildade vi en första teori för hur 

andrapersonsvy kan definieras. Den första teorin lyder: Andrapersonen (duet) är relativt till 

förstapersonen (jaget), andrapersonen ska vara delaktig i interaktionen/situationen med 

förstapersonen, och förstapersonen ska kunna tilltala andrapersonen med ett 

andrapersonspronom. Andrapersonsvyn placeras i den person som förstapersonen (jaget) 

interagerar med.  

 

Därefter jämförde vi teorin med hur litteratur, narrativ och filosofi använder sig av termerna 

första-, andra- och tredjeperson, vilket stärkte och utvecklade teorin.  

 

Vi applicerade teorin i film och anpassade den för filmmediet. Teorin för film lyder: 

Andrapersonen är den som protagonisten interagerar med. Andrapersonsvy positionerar 

kameran i ögonen hos den person som protagonisten interagerar med. Hur teorin appliceras 

påverkas av hur den tolkas, och kan då resultera i olika varianter av andrapersonvy. Efter eget 

gestaltande och filmskapande har vi sett att filmidén påverkats av vår tolkning av 

andrapersonsvy. Filmer med andrapersonsvy har då en annan effekt på åskådarna och kan ge 

en ny syn in i filmmediet, eftersom det skiljer starkt mot konventionellt filmande..  

 

Utifrån detta finns mycket som kan utvecklas och förbättras med definitionen av 

andrapersonsvy, samt hur det kan appliceras. Detta gäller inte bara för film utan även för spel. 

Denna undersökning, och dess teori på hur andrapersonsvy definieras, finns till för att kunna 

gå djupare in i ämnet och utveckla vidare definitionen.  
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Ordlista - Andrapersonsvy i film 
Andraperson: I grammtiken refereras andrapersonspronomet ‘du’. I författarnas mening är 

andrapersonen ‘duet’. Duet innebär den andre utifrån förstapersonen, den som förstapersonen 

fokuserar på, tänker på, konverserar med, interagerar med, relaterar till. 

Datorgrafik: “ (metoder och tekniker för) omvandling i en dator av (beskrivande) data till 

bilder” (Nationalencyklopedin, 2017) 

Empati: “(förmåga till) inlevelse i andra personers känslor och behov” 

(Nationalencyklopedin, 2017) 

Gitter: “gitter [giʹt-] (tyska Gitter ’galler’), diffraktionsgitter, optisk komponent för 

uppdelning av ljus efter våglängd. Ett gitter består av en platta av glas eller metall i vilken ett 

stort antal ekvidistanta och parallella streck (ritsar) ingraverats.” (Nationalencyklopedin, 

2017) 

HFD: förkortning av hands-free-display, författarnas egna term för en apparat som håller en 

smartphone framför ögonen. Smartphonen visar vad HFK:n filmar. HFD:n är skapa av en 

modifierad cardboard-VR. 

HFK: förkortning av hands-free-kamera, författarnas egna term för en rigg som håller en 

aktionkamera framför ansiktet på en skådespelare. 

Intersubjekt: Andrapersonen i filosofisk mening. Ett oberoende subjekt utifrån subjektet 

(förstapersonen). 

Intersubjektivitet: Subjektets (förstapersonens) förståelse och insikt i den andrapersonens 

perspektiv.  

Omniscience: ‘Omniscience’ översätts till ‘Allvetande’, “som vet eller tycks veta allt särsk. 

anv. om Gud” (Nationalencyklopedin, 2017). 

Perspektiv: Brett begrepp om position som påverkar åsikter, tankar, uppfattningar och syn på 

ting. 

POV: förkortning av point of view. Används inom film för när åskådare ser från ögonen på 

en karaktär. Används inom spelindustrin för den position i rummet man ser från. 

Spelkaraktär/spelkaraktären: Den karaktär i spel som spelaren kontrollerar. 

Teori: “Teori är ett antagande som man kan ha mer eller mindre god grund för. [...] En 

vetenskaplig teori är ofta väldigt välbevisad.” (Nationalencyklopedin, 2017)  

Vypunkten: Den position i rummet man ser från. 
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Teknisk bilaga - Andrapersonsvy i film 

Adobe After effects CC (2017): Detta program har vi använt för att skapa vissa effekter till 

filmerna. 

 

Adobe Photoshop CC (2017): Detta program har använts för att skapa vissa av bilderna som 

visar vad andraperson är. 

 

Adobe Premiere CC (2017): Detta program har använts för att både klippa ihop filmerna 

men också för att färgkorrigera alla filmklipp. 

 

GoPro Hero 4: Denna aktionkamera har vi använt för att filma i andrapersonvy. Denna 

monterades på vår hands-free-kamera-rigg eller på ett stativ. 

 

Hands-free-kamera-rigg: Egenbyggd apparat. Denna har vi använt för att kunna filma med 

gopro kameran i en andrapersonvy. Första iterationen bestod av en skateboardhjälm med en 

selfie-stick fasttejpad som aktionkameran monteras på. Andra iterationen består av en 

Exibel’s huvudband för actionkamera, vart på vi fäste Exibel’s stativadapter för actionkamera 

som aktionkameran sedan monterades på. 

 

Hands-free-display: Egenbyggd apparat. Denna har använts för att kunna testa på 

andrapersonsvy i verkligheten. Består av en modifierad Linocell VR glasses 2.0 för 3.5 - 6” 

smartphones.  

 

Kompaktkamera: Vi har tagit bilder till bildmanusen med en kompaktkamera. 

 

Unity 5: Detta program har använts för att skapa egna bilder visar hur kameran är placerad i 

första- och tredjepersonsvy. 
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Övriga Bilagor 
 

Filmidéer  

Förklaring 
 

I denna bilaga har vi de idéer vi kom fram med under brainstroming. 

Grön markering - Idéer vi gestaltat  

 
F1. Hoppa med kameran beroende på vem protagonisten interagerar med, person i fokus 

(ytterligare en dimension med andra personens tankar) 

Går genom korridoren på bth, pratar med människor och ser från deras perspektiv.  

många olika perspektiv, … 

 

F2. Film där protagonisten är på dejt, ser genom dejtens ögon och hör dejtens tankar, 

protagonisten agerar efter vad dejten tänker (se F16’s utveckling, inkluderas där) 

 

F3. Person har förmåga att se genom någon annans ögon (+ hör dess tankar) 

 

F4. Reklamfilm där man är försäljaren och lyssnaren 

(B.D.V) 

 

F5. Testa andra former av pronomet 

(B.D.V) 

 

F6. Film utifrån Screen Cheats koncept 

(B.D.V) 

 

F7. Filma publiken 

(B.D.V) 

 

F8. Berättande om protagonisten från en annan person (kanske som ett spöke), andraperson 

lär om protagonisten, använder ‘du’ när pratar om protagonisten 

Filma utifrån Fragments of Him 

 

F9. Film där huvudpersonen är blind men ser från fixerade kameror (SPSZ) 

 

 

F10. Protagonisten ser inte från sina ögon utan någon annans, ska utföra nånting, men har 

svårt 

 

 

F11. Subjective POV - när kameran är placerad i trädet som faller på karaktären, kan ses som 

2nd POV 
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F12. (Ljud) Placera kameran i andraperson, men ljud i förstaperson 

 

 

F13. (Perspektiv) Se en politiker tala, hoppa in i politikerns vy och hör simplare än vad han 

säger, eller i politikerns vy hör man talet som det är, men i åskådarens vy hör man läraren i 

Snobben 

 

F14. Person som ser från andras ögon när de interagerar med den. Försöker därför undvika 

andra för att få se genom sina egna ögon, om framstår därför som asocial. (Likt F3 och F10.) 

 

F15. Ser ur mobilens perspektiv, filmar ur mobilens kamera. 

 

F16. (Flera versioner?) Film med olika kamerapositioner i samma, filma en ‘film’ först i 

tredjeperson, sen förstaperson och sist andraperson 

 

 

Noteringar 

Ett sätt att etablera att huvudkaraktären är subjektet är att låta åskådarna höra dess tankar, men 

inte intersubjektets tankar som vi filmar från 

Film 1 Manus 

Generellt/Koncept 

Kameran är placerad i ögonen på den protagonisten interagerar med 

 

(ytterligare en dimension med andra personens tankar) 

Går genom korridoren på bth, pratar med människor och ser från deras perspektiv.  

många olika perspektiv, … 

 

Scenario 1 

Karaktär A och B har distinkta långärmade toppar. 

Protagonisten förkortas med ‘P’. 

Karaktär X förkortas med X 

Karaktär X förkortas med ‘X’. 

Karaktär A förkortas med ‘A’. 

Karaktär B förkortas med B. 

 

Tagning 1 

Kameran är placerad i karaktär X’s ögon 

X sitter och läser en bok ser inte P 

P kommer in i bild och hälsar på X 

P: “Hej”  

X ser P och hälsar tillbaka 

X: “Tja” 
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Tagning 1 

Kameran är placerad i karaktär X’s ögon. 

X sitter och läser en bok, ser inte P. 

P kommer in i bild och hälsar på X. 

P: “Hej” 

X tittar upp till P och hälsar tillbaka. 

X: “Hejsan” 

P saktar in och konverserar med X medans han går. 

X: “Ska du till Mississsippi?” 

P: “Ja, jag skulle träffa Filip där.” 

X: “Aa, men vi syns senare” 

P: “Mm, vi ses” 

 

P går mot Mississippi 

X dröjer sin blick en kort stund mot protagonisten, sedan går han tillbaka till sin bok så 

protagonisten fortfarande är med i bild. 

Protagonisten går mot Mississippi och öppnar dörren. 

 

 

Tagning 22 

Kameran är placerad i karaktär A’s ögon. 

A står i rummet å sätter upp en kamera. 

A hör dörren öppnas och vrider blicken mot dörren 

P går genom dörren och hälsar på karaktär A 

 

P: “Hej.” 

A hälsar tillbaka, han ser protagonisten. 

A: ”Tja.” 

 

P och A håller en konversation om sitt arbete. 

P: “Aah, du fick låna kameran” 

A: “Ja, vi kan ha den tills på måndag” 

P: “Ok. Så vad hade vi tänkt göra idag?” 

A: “Jag tänkte att vi kan gå igenom hur vi ska filma.” aning paus 

“Så... kan du kolla så hela jag är med i bild?” 

P: “Självklart.” 

 

A går och ställer sig på Greenscreenen och tittar i riktning mot kameran. P ställer sig bakom 

kameran i riktning mot A och kollar genom den. 

Karaktär B kommer in i rummet, vilket A ser. 

A säger till protagonisten att: “Aah, B är här.” 

 

Protagonisten börjar vända sig mot B. 

 

Tagning 33 

Kameran placeras i B’s ögon till en början 

B’s blick är inte riktad mot P och A 

vi får höra protagonisten hälsa på B. 

P: “Hej B.” 

B tittar mot protagonisten och A. 
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B hälsar tillbaka. 

B: “Aah, hej.” 

 

B går fram till protagonisten och A. B pratar en stund med dem. 

 

P: “Hur går det med ert arbete?” 

B: “Jo det går väl bra. Men jag måste vidare, jag kom hit för att hämta min väska.” 

P: “Ok, men vi ses imårrn om inget annat.” 

B: “Javisst, eeh… ska bara hitta den först.” 

P: “Heh.” =D “Ok.” ;) 

 

B går mot sin väska. Protagonisten vänder sig mot A. 

 

Tagning 44 
Kameran placeras i A’s ögon då protagonisten nu har fokus mot A. 

Protagonisten och A fortsätter prata om sitt arbete. 

A: “Ska vi fortsätta kolla hur det ser ut på kameran?” 

P: “Javisst ja.” 

A ställer sig på greenscreenen. 

 

A: “Hur mycket plats har jag åt sidorna?” 

P: “Du har Xmeter åt höger och Ymeter åt vänster.” 

(A: “Xmeter ditåt? Eller menar du din höger?) 

 

Under tiden går B till väskan, plockar upp den och går mot dörren. 

När B kommer till dörren vänder han sig mot protagonisten och A. 

B hälsar hejdå 

 

B: “Ja, vi ses.” 

P vänder sig mot B. 

 

Tagning 55(lite från 4 4fast från B) 

Kameran är placerad i B’s ögon. B går mot dörren. 

När B kommer till dörren vänder han sig mot P och A. 

B hälsar hejdå 

 

Br: “Ja, vi ses.” 

P vänder sig mot B. 

 

P och A hälsar tillbaka. 

P: “Mm, ses.” 

A: “Ja, hejdå.” 

 

B vänder sig mot dörren 
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Film 2 Premiss 

Förklaring 

I denna bilaga har vi de scenarion och dess premiss vi kom fram med under brainstroming. 

Grön markering - Scenariot vi gestaltat  

 

Generellt/Koncept 

Protagonisten ser inte från sina ögon utan någon annans (eventuellt från sina genom ögon i 

början), ska greppa något framför, men har svårt 

 

Filmen börjar med att vi ser från intersubjektets ögon medan subjektet försöker greppa sin 

datormus/mobil/whatever. (Eller utföra något.) 

Subjektet kan bara se genom intersubjektets ögon 

Detta är då svårt för subjektet, eftersom normalt koordinerar man sina händers rörelser utifrån 

sina egna ögon. 

 

Intersubjektet kollar bort så subjektet inte ser 

 

Subjektet och intersubjektet kollar på varandra, subjektet har svårt att få ögonkontakt 

 

Vi hör kanske subjektets tankar? 

 

Följer bara en persons ögon? Ett intersubjekt. 

 

Scenario 1 

Protagonisten ska försöka greppa sin datormus, men eftersom han ser genom intersubjektets 

vy så får han svårt att koordinera sin arm för att greppa datormusen 

 

Scenario 2 

Vi ser från protagonistens ögon, och ser att han håller på framför en verktygstavla 

Hans kompis kommer in i rummet och börjar prata med honom och frågar “Vad håller du på 

med?”  

Protagonisten svarar: “Jag håller på å fixa här med X.” Protagonisten får inte ögonkontakt 

med kompisen eftersom protagonisten inte ser från sina egna ögon. 

Kompisen frågar vilket verktyg han behöver, då han ser att protagonisten inte verkar hitta vad 

han söker, vilket protagonisten svarar på.  

Kompisen säger då var verktyget är på tavlan och protagonisten försöker ta det verktygen han 

är ute efter.  
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Scenario 3  

Protagonisten ser först från sina egna ögon, sedan börjar han förbereda ett program efter detta 

sätter han in en sladd i datorn och sedan in i sitt huvud trycker Enter, får en nedräkning till 

bytet av perspektiv och woops så får han se från ett annat perspektiv.  

 

Från detta perspektiv så ser han hur en annan person har samma program uppe som han hade, 

denna person har också en sladd som han drar ut, han vänder sig och vi får se protagonisten ur 

en annan persons ögon. Protagonisten ser också sig själv från dennes ögon, han kan 

fortfarande styra sin kropp så de testar hur det går att greppa ett föremål. Den andre ser dock 

fortfarande från sina egna ögon. Så båda personerna ser från samma ögon. 

 

De reversar sedan processen. 

 

Scenario 4 

Bilförare ser genom passagerarens ögon, vi får höra förarens tankar under körandet. Testa i 

GTA Online  

 

Scenario 5 

Se Scenario 3 

 

2 personer utvecklar ett datorprogram för att byta kropp med varandra. 

 

Första försöket lyckas de bara byta syn med varandra. 

Andra försöket lyckas de bara byta hörsel med varandra. 

Tredje försöket lyckas de byta både syn och hörsel, men inte rörelseförmåga (tankar?). 

Fjärde försöket så fastnar syn (och hörsel?) i cyber space. Så då ser de i tredjeperson. 

 

(Kanske inte ha med tankar, för att det kan bli lite för mycket.) 
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Film 3 Manus 

Premiss 
Protagonisten och karaktär A ska träffas. 

Protagonisten förkortas med ‘P’. 

Karaktär A förkortas med ‘A’. 

A sitter vid ett bord, P kommer gående runt hörnet framför A in i A’a vy. 

P går fram till A och sätter framför A. 

De pratar en stund. 

Efter ett tag måste A gå å tvätta händerna. 

Sen kommer A tillbaka. 

 

Andraperson 

P hör A’s tankar 

P agerar efter vad A tänker 

A har minst 2 tankar som protagonisten agerar efter. 1 tanke kan få åskådarna att tro att det 

bara var ett sammanträffande.  

Vi tar upp ljud från den vi filmar ifrån, men kommer byta med Förstaperson för att höra från 

den vi inte filmar från. 

 

Manus 

P går mot hörnet vid stranden. 

A sitter vid bordet. 

A kollar på sin klocka och tänker att P är försenad. 

P kommer efter det snabbt runt hörnet går för att sätter sig hos A. 

P hälsar: “Tja, Albin.” 

A hälsar tillbaka: “Hejsan.” 

A tänker: “Du är 15 minuter sen.” / P tänker: “Shit. Jag är 15 minuter sen.” 

P sätter sig framför A. 

P: “Förlåt att jag är sen, jag missade den tänkta bussen.” 

A: “Det är lungt, vi har tid.” 

A tänker: “Kom du ihåg min födelsedag idag då?” / P tänker: “Juste, det är din födelsedag 

idag.” 

P: (*Harkel*) Grattis på födelsedagen. 

A: “Aa, tack tack…  

A tänker: “Du har nånting på kinden.” / P tänker: “Har jag något på kinden?” 

Både A och P reagerar på tanken.  

A: Eeh… 

A börjar peka mot P’s ansikte.  

P har redan börjat borstar sig på kinden med handen. 

A: Eeh, aa… Jag ska bara gå å köpa en dricka. Jag är strax tillbaka.” 

P: “Aa, visst.” 

 

A reser sig, och går mot kaffeautomaten.  

Vid hörnet längst bort i stranden tittar A på snacksautomaten och därefter vrider snabbt 

huvudet i gångriktning 
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A köper en kaffe och maskinen låter. 

A går tillbaka. 

 

Förstaperson 

Protagonisten ser från sina egna ögon, vi hör protagonistens tankar 

 

Dejten är som en vanlig dejt inget speciellt, protagonisten försöker imponera på sin dejt men 

vet inte vad dejten tycker om. 

 

Manus 

P går mot hörnet vid stranden. 

A sitter vid bordet. 

A kollar på sin klocka och tänker att P är försenad. 

P kommer efter det snabbt runt hörnet går för att sätter sig hos A. 

P hälsar: “Hej, Albin.” 

A hälsar tillbaka: “Hejsan.” 

A tänker: “Du är 15 minuter sen.” / P tänker: “Shit. Jag är 15 minuter sen.” 

 

P sätter sig framför A. 

P: “Förlåt att jag är sen, jag missade den tänkta bussen.” 

A: “Det är lungt, vi har tid.” 

A tänker: “Kom du ihåg min födelsedag idag då?” / P tänker: “Juste, det är din födelsedag 

idag.” 

P: (*Harkel*) Grattis på födelsedagen. 

A: “Aa, tack tack…  

A tänker: “Du har nånting på kinden.” / P tänker: “Har jag något på kinden?” 

A: Eeh… 

A börjar peka mot P’s ansikte men P har redan börjat borstar sig på kinden med handen. 

 

A: Eeh, aa… Jag tänkte precis gå å köpa något att dricka. Jag är strax tillbaka.” 

P: “Visst visst.” 

 

A reser sig, och går till kaffeautomaten.  

A köper en kaffe och maskinen låter. 

A går tillbaka. 

 

Tredjeperson  

Protagonisten ser från ett utifrånperspektiv, (protagonisten hör tankarna från alla runt om i 

rummet).  

 

Kamera? Fixarad? Protagonisten bestämmer kamerabyten? Ser från övervakningskameror? 

Över-axel-perspektiv? Spöke-kamera? Roterar runt protagonisten? 

Konventionell tredjeperson. Omniperspektiv. Fixerad kamera. 
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(Strunta i) Eftersom protagonisten hör allas tankar så får protagonisten svårt att skilja på vad 

som är någon utomståendes tanke och det dejten. Protagonisten blandar ihop tankarna med det 

dejten säger. 

 

Manus 
P går mot hörnet vid stranden. 

A sitter vid bordet. 

A kollar på sin klocka och tänker att P är försenad. 

P kommer efter det snabbt runt hörnet går för att sätter sig hos A. 

P hälsar: “Hej, Albin.” 

A hälsar tillbaka: “Hejsan.” 

A tänker: “Du är 15 minuter sen.” / P tänker: “Shit. Jag är 15 minuter sen.” 

 

P sätter sig framför A. 

P: “Förlåt att jag är sen, jag missade den tänkta bussen.” 

A: “Det är lungt, vi har tid.” 

A tänker: “Kom du ihåg min födelsedag idag då?” / P tänker: “Juste, det är din födelsedag 

idag.” 

P: (*Harkel*) Grattis på födelsedagen. 

A: “Aa, tack tack…  

A tänker: “Du har nånting på kinden.” / P tänker: “Har jag något på kinden?” 

A: Eeh… 

A börjar peka mot P’s ansikte men P har redan börjat borstar sig på kinden med handen. 

 

A: Eeh, aa… Jag tänkte precis gå å köpa en kaffe. Men sitt kvar du så kommer jag strax.” 

P: “Visst visst.” 

 

A reser sig, och går till kaffeautomaten.  

A köper en kaffe och maskinen låter. 

A går tillbaka. 

 

 


