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Abstrakt 

 
 

Syftet med den här uppsatsen är att redovisa vad den tidigare forskningen kommit fram till 

gällande filmklippningens gestaltningsmetoder samt att undersöka hur dessa används i fem 

olika filmscener. Metoden är en litteraturstudie och filmanalys. De valda 

gestaltningsmetoderna är kontinuitet, diskontinuitet, kollision, sammanlänkning och 

emotionell rytm. Gestaltningsmetoderna är valda utifrån Smiths tidigare forskning om 

kontinuitet, Kleckers tidigare forskning om diskontinuitet och Pearlmans tidigare forskning 

om kollision, sammanlänkning och rytm. Undersökningens fokus är kring 

gestaltningsmetodernas expressiva dimensioner. Utifrån denna undersökning går det att 

fördjupa sina kunskaper inom filmklippning som gestaltningsmetod.  
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[…] I say that first of all, it’s like building a house, it’s like building the best house you’ve 

ever built. First of all you need a fantastic blueprint, you need an architect to give you the 

right drawings. And then the director goes off and supplies all the building bricks and the bits 

and pieces, and then gives it to you, and you’re the builder. The editor builds the house. And 

then the director comes back and we decorate it.1 

 

-Terry Rawling, om filmklippning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Perkins R, Stollery M. British Film Editors: The Heart of the Movie. London: BFI; 2004s.44 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Att det går att uttrycka och gestalta saker med olika verktyg inom filmproduktion, det är 

vedertaget. Till exempel kontrastrik ljussättning, snabba kamerarörelser eller inom ljuddesign. 

Att filmklippning kan användas på samma gestaltande och uttrycksfulla sätt är inte lika 

självklart. Inom film finns, i de flesta fall, klippning ständigt närvarande. Ibland verkar den 

utan att vi lägger märke till den, vilket är ett utav skälen till att den ofta tas för givet. Det 

expressiva är en dimension som precis som för de andra verktygen inom filmklippning, bidrar 

till att skapa uttryck. Med expressiv filmklippning går det att med klippningen skapa mer än 

vad som brukar kallas för ”osynlig” filmklippning.  2 

 

Olika gestaltningsmetoder innehåller olika expressiva dimensioner, några av dessa 

gestaltningsmetoder kommer jag i denna uppsats att redovisa och analysera. Om 

filmklippning ibland verkar utan att vi lägger märke till den, hur är det då möjligt att tala om 

den expressiva dimensionen inom klippning? Det var denna fråga som fångade mitt intresse. 

Eftersom detta ämne inte är lika välkänt, anser jag att det är ett intressant område att 

undersöka. 

 

Många filmklippare är överens om att det är svårt att sätta ord på vad det är som formar själva 

klippningsprocessen. Klipparen John Bloom jämför klippning med en sångare som framträder 

på scen ”You just sort of stand there and just sort of do it”.3 Det går att beskriva 

filmklippningsprocessen som en process i tre delar: val av tagningar och val av deras längd 

samt arrangemanget, att bilderna blir synkroniserade med varandra och slutligen att 

kombinera dessa med filmens musik. Filmklippning kan därför ses som en förenande 

process.4 

 

I boken Film and video editing (2003) av Roger Crittenden, beskrivs filmens rytm som en 

drivande faktor för filmklippningsprocessen, detta för att rytmen motiverar när klippen ska 

göras.5 Crittenden listar anledningar till att klippa, medvetenheten av att ett klipp är inte bara 

ett klipp utan ett bidrag till filmen som kan kännas rätt eller fel. Genom att ta hänsyn till ett 

                                                           
2 Orpen V. Film Editing: The Art of the Expressive. Vol 16. London: Wallflower; 2003. s.3 
3 Perkins R, Stollery M. British Film Editors: The Heart of the Movie. London: BFI; 2004 s.43 
4 Orpen V. Film Editing: The Art of the Expressive. Vol 16. London: Wallflower; 2003. s.1 
5 Crittenden R. Film and Video Editing. 2; ed. London: Blueprint; 1995;2003. s.86 
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antal element går det att motivera anledning att klippa och på så sätt föra den dramatiska 

utvecklingen framåt i filmen. Ett par exempel av dessa element är: hur bidrar kamerarörelsen 

och/eller karaktärens rörelse till scenen?  Finns det en dominerande karaktär i scenen? Eller 

finns det några detaljer som publiken måste se? 6 När en filmklippare valt vilket element som 

motiverar ett klipp så är det dags att välja vilken form klippet ska ha. Ett klipp kan ske i tre 

olika former, ett rakt klipp, en övertoning eller genom att tona till svart.7 

 

En erfaren filmklippare har lättare att naturligt hitta motivationer till att klippa vilket skapar 

en medvetenhet om var när och varför varje klipp kommer att ske.8 Med kunskap och 

förståelse för dessa element samt de gestaltningsbegrepp som tas upp i denna uppsats kan 

personer som ännu inte tagit steget ut som yrkesamma inom filmklippning, fördjupa sina 

kunskaper.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad förståelse för filmklippningens 

gestaltningsmetoder. Gestaltningsmetoderna kommer att jämföras med varandra för att 

förtydliga metodernas funktioner. Anledningen till att en klippteoretisk undersökning inom 

filmklippningens gestaltningsmetoder är intressant att genomföra, är för att denna uppsats kan 

därför hjälpa personer som studerar filmklippning och vill uppnå en ökad förståelse för 

filmklippning som gestaltningsform. Målet är att personer som studerar filmklippning ska 

kunna läsa denna uppsats och kunna skapa förståelse för hur de kan arbeta gestaltande och 

expressivt med filmklippning. Analysens fokus kommer vara kring filmklippningens 

expressiva dimensioner. Uppsatsen består av teori och tidigare forskning i kombination med 

exempel ur scener där gestaltningsmetoderna kontinuitet, diskontinuitet, kollision, 

sammanlänkning och emotionell rytm används. 

 

1.3 Frågeställning 

 

 Vilka är några av gestaltningsmetoderna inom filmklippning? Vad är skillnaden 

mellan dessa metoder? 

 

 Hur används dessa gestaltningsmetoder i film? 

 

                                                           
6 Crittenden R. Film and Video Editing. 2; ed. London: Blueprint; 1995;2003. s.87 
7 Thompson R. Grammar of the Edit. Oxford: Focal Press; 19 s.41 
8 Thompson R. Grammar of the Edit. Oxford: Focal Press; 19 s.50 
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1.4 Metod och material 

 

Metoden för denna uppsats är en litteraturstudie samt filmanalys. Dessa metoder är valda för 

att kunna fördjupa Därför lämpar sig litteraturstudie mycket bra för denna sorten av 

undersökning. För att genomföra litteraturstudien har jag sökt i Summon på du.se, Google 

Scholar samt Film & Television Literature Index with Full Text. I dessa databaser har jag sökt 

efter tidigare forskning gjord i anknytning till min frågeställning utifrån en trestegsmodell 

som beskrivs i boken Att genomföra examensarbete (2006) av Martin Höst, Björn Regnell och 

Per Runeson. De tre stegen är: 1. Sök brett, 2. Välj ut och 3. Sök djupt.  

 

Det första steget, att söka brett gjorde jag genom att söka på ordet ”filmklippning” i 

ovannämnda databaser vilket gav ett stort antal träffar. I det första steget ingår även att prata 

med sin handledare och titta i referenslistor i böcker vilket jag gjorde genom att titta igenom 

referenslistorna i kurslitteraturen. För att bredda litteratursökningen ännu mer så sökte jag på 

ordet ”filmklippning” i Diva och fick upp tidigare examensarbeten och kunde se vilka 

referenser de tidigare examensarbeten hade använt sig av. När jag samlat ett stort antal böcker 

och vetenskapliga artiklar var det dags att ta det andra steget. 9 Det andra steget, att välja ut 

består av urvalsprocessen där jag först skapade mig en översiktlig bild över min 

litteraturinsamling. När jag fått en översiktlig uppfattning om vad litteraturen tog upp, valde 

jag de böcker och artiklar som skulle kunna utgöra en bra grund för att få ett lärorikt 

teoriavsnitt och kunna skapa en intressant analys.  

 

Det var på så sätt jag plockade ut de gestaltningsmetoderna som tas upp i avsnittet teori och 

tidigare forskning. Gestaltningsmetoderna är kontinuitet, diskontinuitet, kollision, 

sammanlänkning och emotionell rytm. Dessa metoder valdes för att det var metoder som satte 

ord på de processer som jag har upplevt då jag har klippt själv. I det sista steget, sök djupt 10, 

utökade jag mina sökord i databaserna eftersom jag valt att fokusera på det expressiva inom 

filmklippning, sökorden var ”expressive + film + editing”. 

 

Materialet till denna uppsats är den tidigare forskningen i kombination med scener ur filmer 

som använder sig av de gestaltningsbegrepp som den tidigare forskningen tar upp. I 

urvalsprocessen för att avgränsa materialet till uppsatsen har jag hela tiden utgått från min 

                                                           
9 Höst M, Regnell B, Runeson P. Att genomföra Examensarbete. Lund: Studentlitteratur; 2006 s.67 
10 Höst M, Regnell B, Runeson P. Att genomföra Examensarbete. Lund: Studentlitteratur; 2006 s.67 
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frågeställning och på så sätt avgjort vilken tidigare forskning som kan vara relevant för 

uppsatsen.  

 

Urvalsprocessen för att hitta scener ur de filmer jag har valt ut har liknat den trestegsmodell 

jag använde mig av vid litteratursökningen. Det första steget i denna processen var att insamla 

material vilket jag gjorde genom att fråga de människor som befinner sig i min närhet och 

som också är insatta i filmproduktion, mina klasskamrater. Med hjälp av mina klasskamrater 

kunde jag sammanställa en lista med många filmtitlar, en lista som jag senare byggde vidare 

på när jag fördjupade mig i den litteratur som jag valt ut. Genom att jag skapade en fördjupad 

förståelse av teori och den tidigare forskningen blev det enklare att välja ut de sekvenser som 

är med i denna uppsats. För att utföra analysen har sex olika sekvenser ur sex olika filmer 

valts ut. De utvalda sekvenserna är från Stranger Things (2016), Memento(2000), Cidade de 

deus(2001), Hugo (2009), Psycho (1960) och Bonnie and Clyde (1967). Sekvenserna ur de 

ovanstående filmerna är utvalda eftersom jag har utifrån denna uppsats teori och tidigare 

forskning, bedömt att dessa sekvenser exemplifierar kontinuitet, diskontinuitet, kollision, 

sammanlänkning och emotionell rytm.  

 

Att använda till exempel öppningsscenen i Cidade de deus (2002) var ett självklart val när jag 

såg scenen första gången, då scenen mycket tydligt använder sig av kollision som expressiv 

gestaltningsmetod. En diskussion kring gestaltningsmetodernas skillnader och likheter förs i 

avsnittet diskussion. 

 

 

1.4.1 Avgränsning 

 

Det är viktigt att klargöra att det finns fler gestaltningsmetoder inom filmklippning än de som 

tas upp i denna uppsats. Eftersom arbetet med denna uppsats är begränsad i sidantal så finns 

det inte plats att undersöka alla gestaltningsmetoder som den tidigare forskningen tagit upp. 

Det är också viktigt att poängtera att de filmer jag har valt innehåller fler gestaltningsmetoder 

än de metoder som jag valt att ta upp. Sekvenserna jag har valt ut är sekvenser som jag har 

avgjort exemplifierar de fem gestaltningsmetoderna som uppsatsen tar upp. 
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2. Teori och tidigare forskning 

 
2.1 Kontinuitet 

När det kommer till teorier om filmklippning är det omöjligt att inte nämna klassisk 

kontinuitet, även kallat ”Hollywood style”. Etableringsbilder, 180-graders regeln, pararell 

klippning, point of view och att stega in från helbild, halvbild till närbild är vanliga grepp 

inom klassisk kontinuitet.11 Dessa grepp bidrar till att hålla tidskontinuitet och rumslig 

kontinuitet, två grepp som utformades i samband med spelfilmens födelse för ungefär 100 år 

sedan. Kontinuitsklippning används än idag och metoden kommer kanske aldrig att försvinna 

trots att den kan anses vara underordnad narrativet och inte särskilt originell. Metodens regler 

kan även uppfattas som om de inte ger utrymme till expressivitet i klippningen.12 

Det är vanligt att kalla kontinuitetsklippning för osynlig, vilket Karen Pearlman 

motargumenterar i sin bok Cutting Rythms: Shape of the Film Edit (2016). Även om publiken 

inte ser de enskilda klippen så syns däremot alltid klippingen, eftersom det är hur bildernas 

rörelser förhåller sig till varandra som gör jobbet: att föra narrativet framåt. Om arbetet är väl 

genomfört, rytmen känns rätt och ett naturligt flöde genomsyrar klippningen så blir klippen, 

det vill säga bildövergångarna, osynliga per automatik.13 Den klassiska kontinuiteten handlar 

om att matcha bilderna med varandra, rörelser, dialog men även attribut, ljussättning och 

rekvisita är saker som bör matchas för att skapa kontinuitet genom en scen.14 Som tidigare 

nämnt är kontinuitetens främsta mål att föra narrativet framåt på ett så klart och tydligt sätt 

som möjligt. 15 Detta kan göras med hjälp av objektkontinuitet, rumsligkontinuitet och 

tidskontinuitet.  

Tidskontinuitet och rumslig kontinuitet är de två begrepp som är mest kända, vanligast och 

därmed återkommande i den tidigare forskningen. Två användbara grepp som bidrar till att 

upprätthålla tidskontinuiteten är match on action och eyeline match. 

Match on action (rörelseklipp) är när ett klipp sker i samband med en rörelse, eyeline match 

(blickriktnings klipp) är när ett klipp går från någon som till ser något, till vad denne ser i 

samma nivå som ögonen. Genom att använda dessa grepp förstår publiken vad karaktärerna 

ser, gör eller tänker göra. Detta är ett sätt att berätta på som har använts sedan de första 

                                                           
11 Corrigan T, Barry P. The film experience: an introduction. 3.th ed. Boston, Mass;Basingstoke;: Bedford/St. Martins; 2012. 

s.144 
12 Orpen V. Film Editing: The Art of the Expressive. Vol 16. London: Wallflower; 2003. s. 3 
13 Pearlman K. Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit. Second ed. Burlington, MA: Focal Press; 2016. s.93 
14 Crittenden R. Film and Video Editing. 2; ed. London: Blueprint; 1995;2003. s.41 
15 Orpen V. Film Editing: The Art of the Expressive. Vol 16. London: Wallflower; 2003.s 11 
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spelfilmerna kom och används än idag. 180-gradersregeln är en viktig del i klassisk 

kontinuitetsklippning, en osynlig linje som inte får överträdas skapas mellan karaktärerna och 

kameran. Regelns syfte är att redovisa den rumsliga kontinuiteten och skapa förståelse för 

karaktärernas avstånd till varandra.16  

The Attentional Theory of Cinematic Continuity (2012) av Tim Smith presenterar ett nytt sätt 

att se på kontinuitetsklippning. Teorin bygger på att publiken inte behöver skapa en tydlig 

uppfattning av varken rumsligkontinuitet eller tidskontinuitet. Istället handlar det om att 

genom filmklippningen, få publiken att flytta sin uppmärksamhet och på så sätt lägga märke 

till de detaljer som är viktiga för att förstå narrativet. Teorin bygger därför på att 

filmklippningen signalerar till publiken vilka objekt i bilden som är viktiga att lägga märke till 

för att förstå narrativet, men också när det är dags att flytta uppmärksamheten, det vill säga 

när klippet ska komma och en ny bild blir aktuell.17 Det är detta som Smith anser att 

konceptet med kontinuitet baseras på egentligen och att tidskontinuitet och rumsligkontinuitet 

är underordnat objektkontinuitet filmklippning.18  

 

Smith argumenterar, för att förstå hur kontinuitet uppfattas i film, så måste vi förstå hur 

kontinuitet uppfattas i den riktiga världen. För att film ska kunna likna den riktiga världen 

som vi lever i måste kontinuiteten även följa de fysiska lagarna som finns i vår värld. I vår 

värld kan objekt inte plötsligt försvinna eller genomgå förändringar utan yttre faktorer som 

skapar förändringar. I Smiths teori om objektskontinuitet gäller samma regler som i den 

riktiga världen, om ett objekt (till exempel en karaktär) försvinner eller påverkas utan att 

publiken förstår varför så kommer det att direkt signalera diskontinuitet till publiken.19  

 

Om filmklippningen tar hänsyn till vad i bilden publiken kommer att fästa blicken på, då går 

det att möta förväntningarna som uppkommer på grund av detta. Efter att ha lagt märke till ett 

objekt, vilken bild förväntar sig publiken ska komma här näst? Genom att möta dessa 

förväntningar och i samma ögonblick signalera att det är dags att flytta uppmärksamheten ser 

publiken inte själva klippet eftersom signalen kommer samtidigt. Det finns flera olika signaler 

för olika ändamål, men alla tjänar till samma syfte: att skapa en upplevelse av kontinuitet hos 

publiken. Signalen kan vara till exempel ljud som är utanför bilden, blickriktning, in och 

                                                           
16 Orpen V. Film Editing: The Art of the Expressive. Vol 16. London: Wallflower; 2003.s17 
17 Smith TJ. The Attentional Theory of Cinematic Continuity. Projections: The Journal for Movies and Mind. 2012;6:1 s. 9 
18 Ibid s.6 
19 Ibid s.6 
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utgångar i bilden eller pekande kroppsrörelser. Genom att klippa i samband med en sådan 

signal skapas ett flyt i klippningen eftersom klippen kommer där publiken förväntar sig att de 

ska komma. Om ett klipp som inte är förväntat sker, skapas diskontinuitet istället. 20 Detta sätt 

att klippa på går att använda för att maskera förändringar i scenen. Om en förändring sker i 

samband med att publiken till exempel tvingas flytta sin uppmärksamhet, kan förändringen 

komma att gå oanmärkt förbi. Ju närmare förändringarna är till objektet, ju mer troligt att 

publiken kommer att lägga märke till förändringen.21 

 

För att förtydliga detta så jämför Smith två scener från två olika filmer i sin artikel, där den 

ena scenen följer den rumsliga kontinuiteten och 180-graders regeln och den andra scenen 

bryter den. Trots att den andra scenen bryter 180-graders regeln så förstår publiken även 

denna scenen. Empiriska studier visar att publiken inte märker när 180-graders regeln blivit 

bruten, detta kräver dock att karaktärernas placeringar är tydligt etablerade i bild. Detta 

exempel bekräftar Smiths teori att rumsligkontinuitet inte ett krav för att skapa en tydlig 

kontinuerlig scen.22 

 

För att förstå i vilken utsträckning publiken kan upptäcka ett klipp så har Tim Smith och Jim 

Henderson genomfört en studie som heter Edit blindness: The relationship between attention 

and global change blindness in dynamic scenes (2008). Målet med studien var först att 

undersöka om det fanns någon klippblindhet, det vill säga när publiken inte upptäcker ett 

klipp. Om det skedde någon klippblindhet så var nästa steg att identifiera när det skedde och 

hur det påverkar förståelsen av en kontinuerlig värld.23 Henderson och Smith redovisar den 

tidigare forskningen gjord i anknytning till deras undersökning där många filmklippare anser 

att klipp kan gömmas när publikens uppmärksamhet är någon annanstans, till exempel i 

samband med ögonblinkningar eller när publiken tvingas flytta blicken. Genom att se till att 

publiken är upptagen med någon annan uppgift, en uppgift som oftast innebär att följa 

narrativet i en film, så minskar publikens möjligheter att upptäcka klipp.24 

 

I Smith och Hendersons undersökning har deltagarnas ögonrörelser spelats in när de fick se 

sju sekvenser ur sju olika filmer, som på ett eller annat sätt berörde olika stilar. Där ett 

                                                           
20 Smith. The Attentional Theory of Cinematic Continuity s.9 
21 Ibid s.7 
22 Ibid s.17-18 
23 Smith, T., & Henderson, J. (2008). Edit Blindness: The relationship between attention and global change blindness in 
dynamic scenes.. Journal Of Eye Movement Research, 2(2). s.2 
24 Ibid s.3 
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exempel bröt mot de klassiska kontinuitetsreglerna och ett annat höll sig inom den klassiska 

kontinuiteten. Samtidigt som deltagarna tittade på sekvenserna så skulle de trycka på en 

knapp varje gång de upptäckte ett klipp. Resultaten för denna undersökning är intressant när 

det kommer till skillnader mellan att uppfatta klipp i sekvenser som innehöll kontinuitet, i 

kontrast till de sekvenser som bröt mot kontinuiteten. Resultatet visar att inom 

kontinuitetsklippning så var det vanligare att missa klipp, det vill säga att en klippblindhet 

uppstod.25 

 

2.2 Diskontinuitet 

Att skapa diskontinuitet är att göra ett klipp som inte är förväntat av publiken, och på så sätt 

bryta de vedertagna metoderna för att skapa en upplevelse av kontinuitet som är beskriven i 

föregående avsnitt. Detta går att göra genom att till exempel bryta 180-grader regeln vilket 

bryter den rumsliga kontinuiteten eller att bryta tidskontinuiteten genom att till exempel 

klippa filmens narrativ icke-linjärt. Att klippa icke-linjärt har blivit vanligare och vanligare 

med filmer som Pulp Fiction (1994), Eternal sunshine of a spotless mind (2004) och Memento 

(2002).26 

 

En icke-linjär film är en film som avviker från det klassiska linjära narrativets 

händelseförlopp där saker sker i kronologisk ordning. Det finns ett orsakssamband och 

narrativ logik skapar en upplevelse av att saker sker kronologiskt.  Cornelia Klecker 

diskuterar i sin artikel Chronology, Causality . . . Confusion:When Avant-Garde Goes Classic 

(2011) att ett linjärt narrativt inte behöver vara kronologiskt men filmens händelseförlopp 

måste innehålla en sammanhållning som publiken kan förstå. Ett linjärt narrativ tillåts därför 

att innehålla en rad olika händelser som bryter narrativet, så länge publiken kan förstå 

händelseförloppet.27 En icke-linjär film är oförutsägbar, saknar ofta dramaturgi och innehåller 

ofta karaktärer som saknar mål eller är svåra för publiken att känna igen sig i. Detta betyder 

inte att linjära filmer är förutsägbara och därmed tråkiga, utan linjära filmer är även de 

spännande, men inom vissa ramar.28  

 

Att berätta icke-linjärt är, precis som kontinuitetsklippning ett gammalt grepp inom 

filmklippningen. En historisk film som är känd för sin icke-linjära berättarstil och visuella 

                                                           
25 Smith. The Attentional Theory of Cinematic Continuity s.1 
26 Klecker C. Chronology, causality . confusion: when avant-garde goes classic. Journal of Film and Video. 2011;63:11-27 s. 1 
27 Klecker. Chronology, causality . confusion: when avant-garde goes classic. s.12 
28 Dancyger K. The Technique of Film and Video Editing: History, Theory, and Practice. Taylor and Francis; 2014 s.393 
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surrealism är Den andalusiska hunden (1929) av Luis Buñuel, som tillsammans med den 

kända konstnären tillika surrealisten Salvador valde att gå så långt ifrån det linjära berättandet 

som möjligt. Buñuel och Dalís regler var enkla: ingen bild skulle på något sätt kunna tolkas 

rationellt. Filmen är därför diskontinuerlig, bland annat är en plats utanför ett fönster en strand 

och senare utanför samma fönster är det en gata istället. Hur gatan och stranden kan vara 

placerade på samma plats förklaras aldrig. Publikens förväntningar som inom i ett 

kontinuerligt narrativ möts, blir nästintill gjorda till åtlöje i denna film.29 Filmen chockar 

publiken med obskyra bilder som visualiserar döden och en fruktansvärd brutalitet, med bland 

annat den mycket kända scenen där en kvinna får sitt öga uppskuret. 

 

2.3 Kollision  

Kollision är en gestaltningsmetod som den kände filmteoretikern Eisenstein ansåg var det 

bästa sättet att arbeta med inom filmklippning för att skapa engagemang hos publiken. Genom 

att välja bilder som kontrasterar varandra, skapas kollision.30 Kontrasterande bilder kan vara 

till exempel mörka och ljusa, helbild, närbild, rörelser eller stilla. Filmer som arbetar med 

kollision i klippningen kan uppfattas som starka, energiska och till och med utmanade. 

Eftersom bilderna är kontrasterande skapas hela tiden små chocker hos publiken. Metoden är 

ett vedertaget grepp inom actionfilm men är även vanlig inom reklamfilm där det gäller att 

snabbt och effektivt förmedla ett budskap. Att skapa kollision i filmklippning handlar om att 

identifiera olikheter i bilden och i ljudet, olikheter som sticker ut, så kallade attractions och 

detta var enligt Eisenstein nyckeln till att skapa en rytmisk filmklippning. Han ansåg att det är 

olikheterna som får oss att uppfatta rytm både bild och i ljud.31 

 

Att skapa skarpa kontraster genom klippningen kan orsaka konsekvenser för filmens rytm, 

detta eftersom att det tar tid för ögat att anpassa sig efter stora förändringar i bilden. I och med 

att ögat måste anpassa sig och publiken måste hinna förstå förändringen, så blir publiken 

plötsligt medvetna och uppmärksamma om förändringen, denna medvetenhet är något som 

kan engagera en publik. Detta kräver dock att publiken själva måste vara mentalt mottagliga 

för att själva kunna uppfatta bilderna och sätta ihop bilderna i minnet. 32 

 

                                                           
29 Klecker C. Chronology, causality . confusion: when avant-garde goes classic. Journal of Film and Video. 2011;63:11-27 s.17 
30 Corrigan och Barry. The film experience: an introduction. s.170 
31 Pearlman. Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit. s. 170 
32 Pearlman. Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit. s.171 
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2.3.1 Diskussion om skillnad och likheter mellan kollision och diskontinuitet 

Det viktigt att belysa skillnaderna mellan kollision och diskontinuitet. Kollision är när 

bilderna kontrasteras vilket det är möjligt att göra på flera olika sätt, att kontrastera bilder kan 

även göras inom kontinuitetsklippning såväl som inom diskontinuitet. Diskontinuitet är att 

bryta mot kontinuitet, att bryta mot redan kända konventioner inom filmskapande. Kollision 

däremot behöver inte nödvändigtvis bryta mot någon regel för att fungera men har kapaciteten 

att göra det. Diskontinuitet kan precis som kollision användas som en medveten metod för att 

skapa engagemang hos publiken. 

 

2.4 Sammanlänkning 

Idén om sammanlänkning framställdes av den inte lika kända filmteoretikern tillika 

filmskaparen Vsevolod Pudovkin. Hans mål med metoden att skapa en så tydlig bild av 

världen som möjligt. För Pudovkin var filmklippning ett redskap att skapa förståelse med och 

guida publiken genom historiska händelser med hjälp av psykologi. Hans mål var inte att 

chocka eller utmana publiken som är centralt inom kollision. Utan snarare att övertyga genom 

att låta publiken ledas genom en sammanhängande film där delar som inte passar in i helheten 

(det vill säga stör), plockas bort. Sammanlänkning är därför motsatsen till kollision, istället 

för till exempel mörka och ljusa bilder så är bilderna inom sammanlänkning sammanflätade 

och mer lika varandra för att skapa en kedja av bilder som är länkade istället för 

kontrasterande. Precis som inom klassik kontinuitetsklippning så är det är det även inom 

sammanlänkning viktigt att narrativet är klart och tydligt genom filmen. Sammanlänkning är 

en så pass vedertagen metod idag att när någon talar om att klippning flyter på, är det oftast 

sammanlänkning som är det som ligger bakom en sådan klippning. 33   

 

Tid, rytm, energi och rörelser är element som kan bli sammanlänkade. För att tid ska upplevas 

som sammanlänkad är match on action en viktig metod för att undvika att skapa små hack i 

klippningen som kan uppfattas som störande och därav förstöra länken. Med att sammanlänka 

energier i bilden syftar Pudovkin på att det går att sammanlänka till exempel ljus, färg eller 

ljud. För att skapa en kedja av bilder som är sammanlänkande är det viktigt att bildernas 

rörelser, både kamerarörelser och rörelser i bilden är matchande och på så sätt skapar mjuka 

övergångar mellan bilderna. Rörelser i bilder kan vara länkade eller kontrasterande, eftersom 

                                                           
33 Pearlman. Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit. s.172 
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det är hur rörelserna i bilderna förhåller sig till varandra är det som formar filmens rytm.34 

 

2.4.1 Diskussion om skillnader mellan kontinuitet och sammanlänkning 

När det kommer till skillnader mellan kontinuitet och sammanlänkning är linjen mellan de två 

inte lika tydlig, men det är viktigt att förklara att dessa två begrepp inte är likadana trots att de 

innehåller liknande egenskaper. Målet med sammanlänkning är att skapa mjuka övergångar i 

en kedja av bilder. Även om kontinuitet och sammanlänkning har gemensamma mål, som i att 

skapa ett tydligt narrativ så skiljer sig metoderna åt. Kontinuitet inbjuder till fler sätt att 

berätta på som kan innefatta till exempel kollision vilket är raka motsatsen till 

sammanlänkning. Medan sammanlänkning är just sammanlänkning och det kan bara te sig 

inom sina egna ramar, även om det finns flera olika sätt att skapa audiovisuell 

sammanlänkning.  

 

2.5 Rytm och rörelse  

I boken Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit beskriver Pearlman tre sorters rytm som alla 

förhåller sig till varandra och tillsammans utgör kärnan i filmens helhetsrytm. Dessa tre 

rytmer är emotionell rytm, fysisk rytm och händelserytm. Genom att separera och dela upp 

filmens olika rytmer blir arbetet med att fokusera var och när publiken bör ha 

uppmärksamheten mycket mer lättarbetad för filmklipparen. 35  Händelserytm är när  

klippning skapar rytm beroende av narrativet.36 Med händelserytm handlar det om att ta 

hänsyn till rytmen redan i den första scenen, detta för att få publiken att skapa förväntningar 

och etablera filmens narrativ.37 Det går att skapa händelserytm med hjälp av dramatiska 

frågor, om en film bygger runt olika dramatiska frågor som till exempel, kommer problemet 

att lösas? Det är filmklipparens roll att se till att frågorna besvaras vid rätt tillfälle men också 

ser till att fler frågor skapas.38 Som filmklippare är det viktigt att förstå när publiken har fått 

tillräckligt mycket information och är redo för att ta emot ny information, ny information som 

skapar engagemang hos publiken. Om inget nytt engagemang hos publiken skapas kommer 

intresset dala snabbt.39 

 

                                                           
34 Pearlman. Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit. s.174 
35 Ibid s.92 
36 Ibids.136 
37 Ibid s.138 
38 Ibid s.139 
39 Ibid s.146 
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Fysisk rytm är när filmklipparen fokuserar på rörelser inom bilden. Det handlar om att skapa 

mönster med rörelserna och använda sig av kollision eller sammanlänkning för att skildra 

energiflöden i bilden och skapa spänningshöjande moment såväl som upplösande moment. 

Fysisk rytm hittar vi vanligtvis i dansscener, jaktscener och slagsmålsscener. Det är därmed 

ett viktigt element inom actionfilm.40  

 

Av de tre olika sorter rytm, händelserytm, fysisk rytm och emotionell rytm kommer den här 

uppsatsen att fokusera på Emotionell rytm. Emotionell rytm är allt som karaktären gör i 

bilden. Står, går, blinkar, flyttar blicken, andas, rör sina armar, sina händer och så vidare. Alla 

dessa rörelser som projekteras ut i bilden omtolkas som emotionella rörelser som ges till 

filmklipparen för att skapa rytm med. Emotionell rytm bygger alltså på att klipparen blir 

vägledd av skådespelarens agerande, skådespelaren som i sin tur sänder ut emotioner till 

publiken att reagera, eller inte reagera på.41 

 

Prepare, action, rest är ett tankesätt som går att applicera på skådespelarens uttryck. Enligt 

den ryska teaterregissören Vsevold Meyerhold har alla rörelser tre stadier, förberedelse, 

utförande och återhämtning. För en filmklippare är detta särskilt intressant att titta på, 

eftersom det kan vara vägledande till beslutet om vad det är som behöver gestaltas. 

Konstantin Stanislavski utformade en annan idé angående synen på skådespelarens agerande 

som är till stor hjälp vid utformandet av emotionell rytm. För Stanislaski handlade det om att 

se det som skådespelaren utrycker egentligen. Även om alla kan höra en replik eller se en gest 

så finns det ofta en undertext till dessa handlingar. Genom att noga studera skådespelarens 

uttryck går det att på så sätt ta reda på vilket mål karaktären har med sina handlingar. När 

målen blir synliga går det att forma klippens rytm och på sätt förstärka den emotionella 

aspekten av en scen.42 Med dessa rytmer kan filmklipparen forma filmen och hitta en balans 

mellan de olika rytmerna som passar filmen. Att välja vilken av dessa rytmer som blir ledande 

i en scen handlar om att prioritera och att förstå vilken rytm filmen kräver, det är därför det är 

viktigt att särskilja på rytmerna. 43  

 

När det kommer till rytm finns det en intressant skillnad från arbetsprocessen såg ut när film 

klipptes linjärt, till hur den ser ut idag. Förr var filmklipparen tvungen att samla alla bra 

                                                           
40 Pearlman. Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit s.95-96 
41 Ibid s.114 
42 Ibid s.120 
43 Ibid s.150 
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tagningar på en assembly för att inte skada själva filmen under arbetets gång. Att särskilja på 

struktur och rytm var därför viktigt, först struktur och sedan rytm. När detta var klart så kunde 

bilderna och händelserna placeras ut i ordning vilket resulterade i en rough cut som gav en 

helhetsbild och ingen hänsyn tas till rytmen för än det är dags att göra en fine cut. Med dagens 

icke-linjära system så går det att hoppa över de två första stegen och gå direkt till att behandla 

filmens rytm, det finns inte lika stora krav på att särskilja på struktur och rytm utan dessa kan 

behandlas samtidigt. 44 

 

 

3. Analys och diskussion 
 

3.1 Inledning 

I det här kapitlet kommer de gestaltningsmetoder som redovisats under teori och tidigare 

forskning att analyseras, samt undersökas hur de används i utvalda filmscener. 

Vid varje nytt kapitel kommer gestaltningsmetoden att analyseras, den aktuella scenen 

beskrivas för att sedan analyseras. 

 

I boken Film Editing: The Art of the Expressive (2003) av Valerie Orpen förklarar Orpen att 

klippning kan ses som sammanfogande eller expressiv: 

 ” Editing may express or connect ”invisibly” or seamlessy, but it may also be graphically, 

temporally, spatially and/or rythmic ostentatious.”45 

 

Med detta menar Orpen att i filmer där till exempel diskontinuitet används som medveten 

metod i klippningen så får detta en expressiv effekt. Däremot kan klassisk 

kontinuitetsklippning också innehålla expressiva element, som till exempel 

gestaltningsmetoderna kollision och sammanlänkning (ursprungligen Eisenstein respektive 

Pudovkins metoder) som redovisades tidigare i denna uppsats. Det är därför analysen kommer 

fokusera på expressiviteten inom de valda gestaltningsmetoderna. Genom att filmklipparen 

fördjupar sina kunskaper om vilka gestaltningsbegrepp som finns forskade kring, skapas en 

medvetenhet om vilka de expressiva effekterna av dessa begrepp har.   

 

                                                           
44 Pearlman. Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit. s.147 
45 Orpen. Film Editing: The Art of the Expressive. s.2-3 
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3.2 Användningen av kontinuitet 

 

Det är lätt att tro att metoden som innehåller flera olika regler är det mest inrutade sättet att 

arbeta på. Det behöver det inte vara. Den klassiska kontinuitetsklippningen innehåller de väl 

beprövade metoderna tidskontinuitet och rumsligkontinuitet. Ny forskning kring kontinuitet, 

som till exempel Smiths teori om objektkontinuitet, visar att den traditionella användningen 

av dessa metoder kanske inte är det som får publiken att uppleva en film som kontinuerlig.  

 

Det finns alltså utrymme att arbeta expressivt inom kontinuitet, jag tror att publiken har blivit 

så pass välbekant med hur kontinuerlighet i rörliga bilder fungerar, därför går det att bryta 

mot rumslig eller tidskontinuitet och samtidigt möta publikens förväntningar.   

 

Tv-serien Stranger Things (2016) blev mycket populär så fort den första säsongen hade 

premiär. Serien är ett klassiskt kontinuerligt linjärt narrativ som är en uppenbar hommage till 

ett flertal olika filmer och tv-serier som gjordes under 70 och 80-talet. Serien utspelar sig i en 

amerikansk småstad på 80-talet där försvarsdepartementet utför hemliga experiment som en 

dag går snett. I en pararell värld som kallas ”the upside-down” finns monster som tagit sig ut i 

den riktigt världen via en flicka som fallit offer för departementens experiment. Flickan, som 

heter Eleven, ”nr 11”, lyckas rymma men hittas av tre pojkar som är ute och letar efter sin vän 

Will som senare visar sig ha blivit fånge av ett monster i den pararella världen ”the upside-

down”. Scenen jag har tänkt att använda för denna analys om användningen av kontinuitet är 

från säsong ett, avsnitt två och börjar vid 00:21:38. Scenen utspelar sig hemma hos Mike dit 

pojkarna tog Eleven när de hittade henne. Mike bestämmer sig för att inte berätta för sina 

föräldrar att han tagit hem en främmande flicka och väljer att skolka från skolan när hans 

mamma plötsligt kommer hem. Alla klipp som sker inom scenen är klipp som är förväntade 

och uppfattas därmed som kontinuerliga. Scenen innehåller metoder som match on action, 

flashback och POV. Scenen innehåller även flera olika signaler för att få publiken att flytta sin 

uppmärksamhet samtidigt som ett klipp sker, men följer även den sedvanliga tids och 

rumsliga kontinuiteten. Hela scenen inleds med en närbild på leksakerna som Mike visar 

Eleven och efterföljs av en halvbild på de två när sitter på golvet framför bordet med leksaker. 

Närbilden på leksakerna fungerar som etableringsbild som sedan halvbilden bekräftar, att 

platsen som vi kommit till är återigen hemma hos Mike. Mike visar Eleven sin leksaks Yoda 

och förklarar att Yoda kan flytta saker med tankekraft, vilket är precis det som Eleven är 

kapabel till att göra också men det vet inte Mike ännu.  
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Eleven ser väldigt ointresserad ut och får syn på något på andra sidan rummet. Hon reser sig 

upp och för att publiken naturligt ska kunna följa henne dit hon ska sker ett rörelseklipp. Mike 

går efter henne. Eleven tittar närmare på Mikes troféer, vilket publiken förstår genom flera 

POV bilder som efterföljs av närbilder på Elevens ansikte (bild 1). När Eleven ser en 

gruppbild på de tre pojkarna tillsammans med Will som är försvunnen stelnar hon till och 

pekar på Will, den försvunne pojken. Mike frågar om hon har sett honom men Eleven hinner 

inte svara för ett ljud utanför bild hörs och de två reagerar (bild 2). Ljudet kommer från en bil 

som har kört upp på infarten. Genom att klippa i samband med ljudet av bilen som närmar sig 

sker en övergång som uppfattas som nästintill osynlig. Eftersom uppmärksamheten tvingas att 

flyttas från närbilden på Eleven (bild 1), till Will och Eleven som snabbt vänder sig mot det 

håll som ljudet kommer från. Detta klipp använder publikens uppmärksamhet för att skapa en 

övergång som känns naturlig och kontinuerlig, eftersom även publiken tvingas flytta sin 

uppmärksamhet i samband med ljudet och deras rörelser. De slutsatser vi kan dra är att det är 

effektivt att använda sig av publikens uppmärksamhet för att maskera ett klipp. 

 

Bild 1 (00:22:10-00:22:22)                              Bild 2 (00:22:22-00:22:57)  

Bilden som kommer före rörelseklippet.         Will och Eleven vänder sig om och deras                 

46                                                                      blickriktning talar om för publiken att                     

up                                                                     uppmärksamheten har flyttats.47 

 

3.3 Användningen av diskontinuitet 

När man med filmklippningen använder sig av diskontinuitet skapas nya spelregler mellan 

filmen och publiken. Eftersom en majoritet av det audiovisuella flödet som vi möter varje dag 

innehåller någon form av kontinuitet anser jag att det är viktigt att vara medveten om vilken 

                                                           
46 Stranger things. Matt Duffer och Ross Duffer. 2016 
47 Stranger things. Matt Duffer och Ross Duffer. 2016 
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effekt ett diskontinuerligt narrativ kan ha på publiken. Om vi tar hänsyn till det som Klecker 

tar upp i sin text, att ett linjärt narrativ tillåts att redovisa händelser inkonsekvent så länge 

publiken kan följa narrativet. Då kan vi anta att ett icke-linjärt narrativ också kan redovisa 

händelser inkonsekvent, skillnaden är att här vet inte publiken vad som händer på grund av 

vad i narrativet. En kedja av händelser har blivit bruten och det går inte längre att förstå 

händelsernas sammanhang. En expressiv metod inom diskontinuitet är därför att utmana 

publiken med till exempel ett icke-linjärt narrativ, där publiken hela tiden måste ställa sig 

frågan: var är jag nu? Precis den frågan som Lenny ställer i en voice over i den sista scenen i 

filmen Memento (2000). 

 

Memento är en film som är känd för sitt icke-linjära narrativ. Många analyser har gjorts 

specifikt kring denna film på grund av filmens speciella sätt att behandla ett narrativ, därför 

kommer min analys inte stå själv i sitt slag utan är ett exempel på hur ett diskontinuerligt icke-

linjärt narrativ kan se ut och fungera. Christoffer Nolan är en regissör som återkommande 

arbetar med icke-linjära narrativ, ibland kallat för pussel-filmer eller multi-narrativ. I Nolans 

andra långfilm Memento har det icke-linjära narrativet en viktig roll. Filmen börjar med att 

redovisa slutet som dessutom är spelat baklänges. Resten av filmen klipps sedan fram och 

tillbaka enligt ett schema där scenerna med färg kallas för A-U och de svartvita scenerna 1–22 

tills filmens klimax nås. Anledningen till att detta schema är välkänt är för att det släpptes 

specialutgåvor av filmen på DVD som innehöll extramaterial där det gick att se filmen i 

kronologisk ordning 48. Filmen är konstruerad på detta sätt eftersom filmens huvudkaraktär, 

Lenny, saknar korttidsminne och kan inte göra nya minnen efter ett överfall där hans fru föll 

offer. Detta gör att förflyttningarna mellan tid och plats blir väldigt abrupta och publiken 

lämnas med många frågor under filmens gång, det är dessa frågor som väcker intresse och 

håller kvar publiken för att se vad som ska komma näst. Att frågor väcker intresse hos 

publiken är att klippa med fokus kring händelserytm. Filmen innehåller två olika narrativ som 

representeras genom svartvita scener och färgscener, som är utspridda över narrativet. I de 

svartvita scenerna är Lenny på sitt motellrum och talar i telefon med någon som har uppgett 

sig för att vara polis, i färgscenerna jagar Lenny sin frus mördare. Att huvudkaraktären inte 

kan skapa nya minnen förstärker känslan av att inte veta exakt var i narrativet saker sker, det 

är väldigt svårt att förutse vad som kommer hända och när det kommer hända. I kronologisk 

ordning inleds filmen med den sista färgscenen, där Lenny skjuter Teddy (bild 3). Denna scen 

                                                           
48 IMDB, Memento. Christopher Nolan http://www.imdb.com/title/tt0209144/trivia?ref_=tt_trv_trv (Hämtad 
2016-12-06) 
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tonas till svart och sedan efterföljs den första scenen i det svartvita narrativet, alltså scen Z i 

färg och scen 1 i svartvitt (bild 4) där Lenny frågar sig själv ”Så, var är du nu?”. Filmen både 

börjar och slutar med samma fråga på grund av Lennys oförmåga att minnas. 

 

Bild 3 (00:02:28-00:02:29)                                Bild 4 (00:02:30-00:02:36) 

Lenny skjuter Teddy, en sekvens som                 Lenny ”vaknar upp” på ett motellrum och                  

spelas upp baklänges.49                                      frågar sig själv: så, var är du nu?50 

 

3.4 Användningen av kollision 

Kollision skulle väldigt kort sagt kunna beskrivas som krock mellan många aspekter inom 

bilden men även ljudet. Ljus, rörelse, form, längd, symboler, energi och så vidare. Alla dessa 

aspekter går att kontrastera genom filmklippning för att chocka och därmed skapa 

engagemang hos publiken. 51  Kontraster är kollisionens huvudsakliga expressiva metod och 

att målet med detta är att skapa emotioner hos publiken är uppenbart. Detta går att 

åstadkomma bland annat genom att kontrastera bildernas energi och därav skapas möjligheter 

att styra över filmens energiflöde, något som används i öppningsscenen i filmen Cidade de 

deus (2001). Öppningsscenen i filmen Cidade de deus (00:00:00-00:01:26) drar oss in i en 

värld av rytm, hänsynslöshet och våld genom att använda kollision. Scenen kombinerar 

kollision med kontinuitet då alla bilder har ett sammanhang men scenens expressiva element 

ligger i det intensiva snabbklippta montaget där en höna bevittnar processen av andra hönor 

som blir styckade, plockade, kokade och till sist grillade. Många bilder är därför ur hönans 

perspektiv, och eftersom hönan befinner sig på marken resulterar det i låga extrema närbilder. 

Det är hönans eyeline match, det hönan ser, som bygger upp hönans mod att till slut lyckas fly 

från sin snart säkra död och när hönan flyr är montaget slut och filmen inleds. 

Hela sekvensen är filmad med rörlig, nästan skakig kamera vilket förstärker känslan av att 

befinna sig i händelsens centrum. Bilderna är inte många sekunder långa och fulla med 

                                                           
49 Memento. Christopher Nolan. 2000. 
50 Memento. Christopher Nolan. 2000. 
51 Pearlman. Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit. s.171 
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expressiva rörelser, både i bild och kamerarörelser. Det hade givetvis gått att filma scenen i 

helbilder eller till exempel använda till exempel sammanlänkning istället för kollision i 

klippningen, men detta hade inte givit samma pulserande energiska intryck av platsen. Platsen 

och staden som spelar en viktig roll i filmen, staden som faktiskt existerar på riktigt och heter 

Cidade de deus, Guds stad på svenska. Därmed är kollision är utmärkt gestaltningsmetod för 

att dra in publiken i ett fartfyllt drama. 

 

Filmen inleds med fem extrema närbilder varav alla är cirka en sekund långa bilder av en kniv 

som slipas mot en slipsten som klipps med mellanrum av svart, det vill säga ingen bild alls. 

Kniven är metallisk och vass audiovisuellt. I bilden rör sig kniven snabbt och rytmiskt över 

den gråa slipstenen och rör sig senare över en morot som skalas för att till slut möta hönans 

mjuka nyplockade hud. I bilden (bild 5) dyker den vassa kniven upp lika hastigt som den 

försvinner, klippet är kort och knivens rörelser snabba och när kniven är borta är det svart 

igen. Det som kolliderar här är knivens snabba rörelser tillsammans med det bildens korta 

längd. Att bilderna med kniven är klippta tillsammans med svart bild förstärker kollisionen 

ytterligare, den ljusa kniven nästan hugger sig in i bilden. 

 

Associationerna till ljudet av en kniv som vässas kan vara olika, kanske orosvarslande och 

farligt eftersom publiken ännu inte vet varför kniven vässas, eller direkt kopplade till 

matlagning som är det aktuella i detta fall. Däremot utan den rytmiska latinamerikanska 

musiken skulle knivslipandet kunna få en helt annan betydelse eftersom musiken är upptempo 

och inte antyder till kniven kommer användas i något farligt sammanhang just nu. Även om 

kniven inte är farlig i annat fall än för hönan i detta fall, så introducerar den publiken till det 

brutala våld som fortsättningsvis utspelar sig i filmen. 

Bild 5 (00:00:10-00:00:10) 

Bilden visar en utav de snabba bilderna av kniven 

som slipas mot slipstenen. En väldigt abstrakt bild 

som verkligen ”sticker” i ögonen när den helt 

plötsligt dyker upp för att sedan lika snabbt 

försvinna och det klipps till svart igen.52 

 

Anledningen till att ovanstående bildexempel är en ensam bild och inte visar en tydlig 

bildövergång är för att sekvensen med bilder av kniven, klipps tillsammans svart bild. 
                                                           
52 Cidade de deus. Fernando Meirelles, Kátia Lund. 2002 
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3.5 Användningen av sammanlänkning 

Sammanlänkning är ett grepp där filmklippningen skapar en kedja av bilder som matchar 

varandra. I sammanlänkning är målet att guida publiken genom sekvensen på ett sätt som 

chockar så lite som möjligt. Det vill säga tvärtemot vad kollision handlar om. Jag tycker att 

det intressanta som Pearlman skriver angående sammanlänkning är att metoden har blivit 

allmän standard inom filmklippning. Inte många vet vad det egentligen är som skapar 

naturliga flöden i klippningen bortsett från användningen av kontinuitet.53 Jag tycker 

nämligen att det stämmer bra, för när jag tittar på film och upptäcker sekvenser som är 

sammanlänkade så förstår jag vilken effekt klipparen och regissören eftersträvar. Detta 

stämmer givetvis för de andra begreppen också men eftersom sammanlänkning är ett så pass 

integrerat sätt att arbeta på är det extra intressant när metoden synliggörs. 

 

I det här avsnittet kommer öppningsscenen från filmen Hugo (2011) att analyseras. Filmen är 

regisserad av Martin Scorsese och klippt av den flerfaldigt Oscars belönade filmklipparen 

Thelma Schoonmaker. Filmen handlar om Hugo, en föräldralös pojke som bor inuti ett urverk 

på en tågstation i Paris. Öppningsscenen innehåller ungefär 40 klipp. Flera klipp i sekvensen 

är långsamma övertoningar eller klipp som är gömda, inte osynliga utan gömda. Det vill säga 

klipp som inte ska synas, detta för att inte avbryta det naturliga flöde som skapats med hjälp 

av de onaturligt långa åkningarna som scenen innehåller. Åkningarna bidrar till scenens flöde, 

men det är sammanlänkning som är scenens huvudsakliga begrepp när det kommer till hur 

bilderna förhåller sig till varandra. Rörelser vävs in i varandra och presentationen av filmen 

bjuder in publiken till att se den fartfyllda tågstationen så som huvudkaraktären ser den, 

endast som betraktare. Inom sammanlänkning är det viktigt att inte göra klipp som kan 

uppfattas som störande eller på något sätt sticka ut, i öppningsscenen 

 

Filmens öppningsscen är ett montage som är speciellt på många sätt. Den innehåller inte bara 

kinematografi med sina visuella långa åkningar som börjar högt uppe i himlen, tar sig igenom 

en lång tågperrong full med människor, innan ett klipp (som är gömt när bilden fylls av ånga 

från ångloken) sker och åkningen är plötsligt inne på tågstationen. Åkningen fortsätter och 

stannar inte förens vi i närbild ser ett par barnögon bakom siffran fyra i ett stort väggur. Utan 

scenen innehåller även en genomarbetad filmklippning där bilderna är sammanlänkade. 

                                                           
53 Pearlman. Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit. s.163 
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Kamerarörelser, rörelser i bild, energier såsom färg, ljus och ljud är alla sammanlänkade 

element genom hela scenen.  

 

Bild 6 (00:00:48-00:00:51) Öppningsbilden             Bild 7 (00:00:54-00:00:59) Följande bild                                  

på ett urverk.54                                                            efter övertoningen.55 

 

Ett tydligt exempel på sammanlänkningen i scenen hittar vi i filmens allra första två bilder. 

Filmen inleds med bilden på urverket (bild 6) som sedan långsamt tonas till bilden av Paris 

(bild 7) där triumfbågen blir urverkets mittpunkt och trafiken blir urverkets diagonala former. 

Sammanlänkningen med dessa två bilder är tydlig när klockans mekaniska urverk och stadens 

mekaniska pulserande rörelser länkas samman i en lång övertoning. Detta är inte bara ett 

vackert sätt att inleda en film på utan också praktiskt, då det tillåter filmen att förflyttas över 

tid och rum samtidigt som det sammanlänkar två ämnen som är återkommer i 

öppningsscenen: urverkets mekanik och det hektiska mekaniska livet i Paris där en människa 

bara är en i mängden. Klockan går och går, den slutar aldrig gå, precis som livet i en storstad. 

Oavsett vad som händer en enskild individ, till exempel filmens huvudroll, så kommer staden 

att fortsätta att gå och gå precis som en klocka eftersom individen bara är en i mängden och 

detta berör särskilt Hugo eftersom han är en föräldralös pojke som bor i väggarna på en 

tågstation. Fortsättningsvis är bilderna i scenen länkade med hjälp av energier, i det är fallet är 

energierna sammanlänkas genom färg och ton. Den blåaktiga svärtan tillsammans med en 

rödbrun ton utgör scenens tema. Nu är detta ingen färganalys så jag kommer inte gå in djupare 

på färgernas betydelse utan vill bara belysa att färgerna spelar stor roll för att skapa en kedja 

av sammanlänkade bilder i denna scen. Hade bilderna haft alltför olika färg och ton så hade 

färgen inte haft en sammanlänkade klippningseffekt som det i detta fall har. 

 

 

                                                           
54 Hugo. DVD. Martin Scorsese. 2011 
55 Hugo. DVD. Martin Scorsese. 2011 
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Bild 8 (00:02:01-00:02:03)                                       

Bilden visar användningen av färg i scenen. Den 

vänstra övre delen har en varm rödbrun 

ton och den högra delen en blå kall ton.56 

 

 

Bild 9 (00:02:02-00:00:00) 

Detta är den efterföljande bilden till bild 7, 

eftersom bild 7 är pojkens POV. Även i denna 

närbild är scenens färg och ton tydlig med det 

blåa, kalla i förgrunden och det bruna i 

bakgrunden.57 

 

 

En annan film som använder sig av sammanlänkning i ett känt filmögonblick är duschscenen i 

Psycho (1960). (00:46:43-00:50:06) 

 

Duschscenen från skräckfilmen Psycho är intressant på många plan ur ett 

filmklippningsperspektiv. I ögonblicket när Bates mördar Marion kolliderar bilderna totalt, 

den vassa kniven i konstrast mot den nakna huden och den snabba klippningen skapar 

tillsammans en stark kollision. När mordet är över, Bates har flytt platsen och Marion faller 

ihop över badrumsgolvet är kollisionsklippningen över. Scenen har uppnått klimax. I scenens 

avtoning är istället kamerans rörelser långsamma och klippningen inte lika snabb, scenen har 

gått från att använda kollision som gestaltningsmetod till sammanlänkning. Scenen slutar 

avslutas med en långsam inzoomning av duschens brunn där det blodiga vattnet spolas ner, 

som sedan sakta tonas en extrem närbild på Marions öga som sedan zoomas ut i från. Bilderna 

är sammanlänkade för att bilderna är geometriskt lika varandra, övertoningen förstärker 

sammanlänkningen då brunnen försvinner in i ögat. Brunnen och ögat har en uppenbar 

liknande rund form och båda bilderna har sina mörka partier placerade på samma plats i 

bilden, i brunnens mitt och i ögats pupill. Brunnen och ögat har inte bara liknande runda form, 

vattnet som spolas ner kan ses som en metafor för hennes liv som tar slut. Om bilden från 

brunnen inte hade tonats till ögat, utan något helt annat i badrummet, till exempel Marions 

                                                           
56 Hugo. Martin Scorsese. 2011 
57 Hugo. Martin Scorsese. 2011 
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livlösa hand, så hade inte detta fått samma sammanlänkade effekt som sekvensen får i detta 

fall. 

 

Bild 10 (00:48:54-00:48:59)                                       Bild 11 (00:48:59-00:49:24) 

Brunnen som spolar ner det blodiga vattnet.58         Marions öga som brunnen övertonas till.59 

 

3.6 Användningen av emotionell rytm 

När det kommer till emotionell rytm handlar det om att filmklipparen verkligen ser 

skådespelarnas uttryck och låter dessa forma klippningen för att skapa en naturlig rytm. 

Eftersom det är skådespelarnas uttryck och känslor som är i centrum i denna 

gestaltningsmetod, så är ett trovärdigt skådespel alltid önskvärt eftersom det ger filmklipparen 

mer att arbeta med. Att se vilka känslor, vilken intensitet känslorna har och hur länge vill vi se 

dem är frågor som klipparen måste ha med sig hela tiden. Ett manus kan i 

klippningsprocessen till och med ändras på grund av svagt spel från skådespelaren. 60 

 

Bonnie and Clyde (1967) är filmen som är baserad på historien om det legendariska rånarna 

tillika kärleksparet Bonnie Parker och Clyde Barrows som härjade på landsbygden under den 

stora depressionen i USA. Till denna analys om emotionell rytm har jag valt ut en dialogscen 

som utspelar sig på en restaurang, där rabblar Clyde upp Bonnies historia utan att hon 

egentligen har berättat någonting om den, eftersom de två väldigt nyligen har träffats. Clyde 

framstår som en väldigt uppmärksam människokännare eller rentutav synsk. Scenen är strax 

under två minuter lång och innehåller ungefär 21 klipp, i huvudsak fram och tillbaka mellan 

huvudkaraktärerna Bonnie och Clyde.  Scenen utspelar sig i början av filmen, ungefär 11 

minuter in. Innan dess har Bonnie och Clyde precis träffats av vad som ser ut att vara en ren 

slump. Scenen inleds med en närbild på Clyde som sitter vid ett karakteristiskt amerikanskt 

restaurangbås. En långsam utzoomning visar att han sitter mitt emot Bonnie. Under scenen 

                                                           
58 Psycho. Alfred Hitchcock. 1960 
59 Psycho. Alfred Hitchcock. 1960 
60 Pearlman. Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit. s.115 
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framstår Clyde som en extremt uppmärksam och dominant person och även om Bonnie inte 

har fler än fyra väldigt korta repliker (hon säger ”ja” två gånger, ”cementfabrik” och ”den är 

rosa”) under hela scenen så berättar istället hennes ansiktsuttryck, blick och rörelser vad hon 

tänker och känner. 

 

Clyde pratar och pratar, han styr hela konversationen som verkar mer som en monolog än en 

dialog och allt Bonnie kan göra är att sitta och ta emot den avskalade sanning som Clyde 

verkar ha listat ut om henne. Under hela konversationen sitter Clyde med händerna och 

armarna under bordet, han är något framåtlutad över bordet mot Bonnie och nästintill fräser ut 

orden mellan sina tänder och blicken fixerad på Bonnie. Hans sätt att tala och kroppsspråk 

signalerar att han menar allvar med det han säger, detta är ett exempel på en tolkning som 

filmklipparen måste göra när scenen klipps med hjälp av emotionell rytm.  Närbilderna 

förstärker den intima situationen som de befinner sig i på restaurangen. Clyde diskuterar 

hennes förflutna, vad Bonnie gjort tidigare i livet och att hon innerst inne avskyr sitt arbete 

som servitris. Reaktionsbilderna på Bonnie avslöjar att Clydes bittra påstående om Bonnie 

stämmer.  

 

Den största anledningen till att denna scen fungerar så bra är för att filmklipparen har tagit 

hänsyn till Bonnies emotionella respons i bild. Bonnie gör en emotionell resa där hon går från 

arg, irriterad till ledsen och till slut nöjd och glad utan att säga så mycket. Clydes påstående i 

kontrast till Bonnies emotionella resa i bild skapar den emotionella rytm som scenen bygger 

på. Det expressiva med emotionell rytm i denna scen, är hur filmklipparen  

tillsammans med skådespelarnas små gester och uttryck skapar en klippning som utgör en bas 

för scenens rytm. Clyde avslutar sin monolog om Bonnies liv när han kommer fram till hur 

mycket Bonnie avskyr sin nuvarande livssituation och hur hon har funderat på hur hon ska 

bryta sig loss.  
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Bild 12 (00:11:49-00:11:54)                                        Bild 13 (00:11:35-00:11:48)                                                                                            

Clyde påstår att Bonnie varit nära att gifta sig           Bonnie reagerar genom att vända bort                                                                                                        

med en cementarbetare en gång i tiden,                      huvudet.61 

men att han inte dög åt henne.62 

 

Hans sista mening i monologen är ”And now you know”, där han syftar till att Bonnie nu vet 

hur hon ska bryta sig loss, eftersom hon träffat honom. I samband med monologens avslut 

kommer en servitris med hamburgaren som Bonnie tydligen beställt innan. Clyde lägger 

märke till att servitrisen, som är en äldre dam, har en liknande hårstil som Bonnie. Även här 

är den emotionella rytmen styrande då den korta bilden på Clyde som visar att han lagt märke 

till en liten detalj hos den äldre damen (bild 14). Servitrisen ler med öppen, tuggummi 

tuggande mun mot Clyde (bild 15). Clyde ler inte tillbaka utan ändrar bara sitt uttryck när han 

rynkar på ögonbrynen, uppenbart i missnöje mot servitrisen (bild 16). Sedan vänder han 

blicken mot Bonnie igen, vilket är när klippet sker. Han ber henne att ändra håruppsättningen. 

Bonnie gör som han säger och med detta är hon ingen servitris längre. 

 

Den emotionella rytmen i denna korta sekvens utgörs av Clydes små ansiktsuttryck och hans 

blick som går från servitrisen till Bonnie. Hans uttryck och blick synliggör när motivationen 

till att klippa, när han flyttar blicken från servitrisen (bild nr) till Bonnie (bild nr) så sker nästa 

klipp. Clydes blickriktning talar om för klipparen när klippet ska komma. Jag har inte tagit del 

av manuset, men det vore intressant att veta om Bonnie hade några repliker som faktiskt är 

filmade men senare borttagna i klippningen av olika anledningar. Kanske ville regissören att 

Clyde skulle ha övertaget i scenen för att Bonnies skulle ha en rannsakande process, att hon 

skulle gå från en ganska självsäker servitris till en inte lika självsäker bankrånare, iallafall inte 

ännu.  

 

 

                                                           
61 Bonnie and Clyde. Arthur Penn. 1967 
62 Bonnie and Clyde. Arthur Penn. 1967 



25 
 

Bild 14 (00:12:28-00:12:29)                                    Bild 15 (00:12:30-00:12:34) 

När servitrisen kommer till deras bord tittar           Servitrisen ler mot Clyde 

Clyde upp. 

 

Bild 16 (00:12:35-00:12:40) 

Han sänker ögonbrynen när han upptäcker          

servitrisens detalj i håret. Och vänder blicken 

mot Bonnie. När blicken flyttats kommer 

klippet.  

                                     

 

4. Slutdiskussion 
 

Syftet med denna uppsats har varit att bidra till en ökad förståelse för filmklippningens 

gestaltningsmetoder. En analys hur gestaltningsmetoder används i sekvenser ur Stranger 

Things, Memento, Cidade de deus, Hugo, Psycho och Bonnie and Clyde har genomförts i 

avsnittet analys och diskussion. I den här uppsatsen har fem olika gestaltningsmetoder 

redovisats, kontinuitet, diskontinuitet, kollision, sammanlänkning och emotionell rytm.  

Frågeställningarna var följande: 

 Vilka är några av gestaltningsmetoderna inom filmklippning? Vad är skillnad mellan 

dessa metoder? 

 

 Hur används dessa gestaltningsmetoder i film? 

 

Kontinuitet och sammanlänkning är två gestaltningsmetoder som liknar varandra, men för att 

kunna arbeta effektivt och expressivt med metoderna är det viktigt att förstå skillnaderna och 

likheterna mellan dessa. Kontinuitet handlar om att få publiken att uppleva bilderna som 

kontinuerliga, att bilderna gestaltar ett narrativ som känns kontinuerligt. Inom kontinuitet går 

det att arbeta gestaltande på flera olika sätt, det är till exempel möjligt att kombinera 

kontinuitetsklippning med kollision. Sammanlänkning går inte att kombinera med kollision, 
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de två är helt enkelt motsatser och funderar gestaltande på helt olika sätt. Sammanlänkning 

handlar om att leda publiken genom ett narrativ, vilket görs genom att skapa mjuka 

övergångar i en kedja av bilder. Det expressiva med sammanlänkning är att uttrycket ligger i 

de enkla likheter som bild och även ljud kan ha. Att se en sekvens som är sammanlänkad kan 

vara precis lika engagerade som att se en sekvens som där den gestaltande metoden är 

kollision. Som filmklippare krävs en förståelse för att kunna använda den gestaltningsmetod 

som sekvensen kräver. En sammanlänkande sekvens kan ge publiken plats att andas ut, det är 

särskilt effektivt, som i duschscenen i Psycho, att kombinera två gestaltningsmetoder i samma 

scen. Det skapar en klippning som inte känns enformig utan skapar expressivitet på flera olika 

plan istället för bara ett eller inte alls. För att summera är de båda gestaltningsmetoderna lika 

varandra, men inom kontinuerlig filmklippning finns mer utrymme att arbeta tillsammans 

med fler metoder än inom sammanlänkning som bara gestaltar inom sina egna ramar. 

 

Att skapa kollision är att konstant framkalla små chocker hos publiken genom att kollidera 

bilderna med varandra. Att skapa diskontinuitet innebär även det att utmana publiken, men att 

utmana genom att inte möta deras förväntningar. Med diskontinuitet går det att forma icke-

linjära narrativ som kanske till och med förvirrar publiken. Diskontinuitet och händelserytm 

är två metoder som kan fungera tillsammans, som till exempel i Memento där narrativet är så 

uppdelat, att det kan vara svårt att förstå vad som händer och varför det händer. Filmens 

händelser lyckas ändå övertyga eftersom narrativet om och om igen ställer samma dramatiska 

fråga, kommer Lenny att hitta och hämnas sin frus mördare? Händelserna är fragment som till 

slut leder fram till filmens början igen, vilket sluter cirkeln.  

 

4.1 Slutord 
 

Uppsatsen tar upp fem olika gestaltningsbegrepp, kontinuitet, diskontinuitet, kollision, 

sammanlänkning och rytm. Den första frågeställningen besvaras i avsnittet teori och tidigare 

forskning genom att redovisa fem olika gestaltningsbegrepp. Den andra frågeställningen 

besvaras i avsnittet analys och diskussion där begreppen analyserats, diskuteras och jämförs. 

Scener ur filmer som använt sig av de specifika metoderna har redovisats samt analyserats. 

Gestaltningsmetoderna som används i de olika scenerna bidrar till scenernas funktionalitet.  

Gestaltningsmetoderna fyller sina funktioner, för att ta två exempel från min analys. I scenen 

från Stranger things finns behovet av att skapa en illusion av kontinuerlighet, detta uppnås 

genom att använda sig av publikens uppmärksamhet. I scenen från Cidade de deus är syftet att 

dra in publiken i en hätsk värld av våld, kriminalitet och brutalitet. Därför är kollision en 
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utmärkt gestaltningsmetod för att uppfylla scenens funktion med hjälp av filmklippningen, om 

sammanlänkning eller emotionell rytm hade varit gestaltningsmetoderna så hade scenen t.   

Mitt bidrag till forskningen är en jämförelse som bidrar till en överskådlig blick över fem 

stycken gestaltningsmetoder som en filmklippare kan använda ha till stor användning för i sitt 

arbete.  

 

Innan jag inledde arbetet med denna uppsats var min erfarenhet av filmklippning till största 

del från att ha klippt själv och inte haft en lika stor kunskap om klippteori som jag har fått 

med detta arbete. Min syn på filmklippning har verkligen förändrats under arbetet med denna 

uppsats, när jag klippt själv har jag oftast haft en vision om hur bilderna ska förhålla sig till 

varandra, men inte vetat riktigt vad det är jag har eftersökt. Inte heller kunnat sätta namn på 

det, vilket är just det som denna undersökning gör, sätter namn på processer som är svåra att 

definiera. Jag hoppas att den här uppsatsen kan vara till hjälp för andra, för att skapa 

förståelse för klippningens gestaltningsmetoder och deras expressiva dimensioner och att det 

är möjligt att utifrån denna undersökning går det att fördjupa sina kunskaper inom 

filmklippning som gestaltningsmetod. 
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