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Abstract: 

Målet med denna studie är att undersöka om det finns några principer för hur actionsekvenser 

är klippta och om utvecklingen av ny klippteknik ändrat på sättet man klipper actionsekvenser 

i Star Wars eller om man arbetar för att behålla och återskapa samma emotionella klippkänsla 

som i de äldre filmerna. Studien är genomförd i form av två stycken analysmetoder, den första 

metoden bygger på Berry Salt's analysmetod för att få ut statistik över hur actionsekvenserna 

är klippta, genom att se hur många klipp det är i en sekvens och dela antal klipp med tiden 

som sekvensen utspelar sig under, på så sätt får man ut en så kallad "average shot lenght" 

(ASL). Den andra metoden är en bildanalys där jag undersöker hur man har arbetat med 

dramaturgin och informationen man ger publiken. Undersökningens ramverk bygger på 

Dancygers  (2011) kriterier för en actionssekvens och det innebär i korthet att en 

actionsekvens ska innehålla identifikation, excitation, en konfilkt och intensifiering för att en 

actionsekvens ska räknas som en actionsekvens. 

Undersökningens resultat visar på att de actionsekvenser som ingått i studien skiljer sig åt. 

Men det finns en del genomgående principer som gäller samtliga sekvenser och de är att varje 

bild ska ge information om var man befinner sig, vad det är som händer och vad som kommer 

att hända i nästa bild. Ur min studie kan man se att sekvenserna skiljer sig i tid, antal klipp 

och hur lång ASL varje sekvens har. Med hjälp av klippningen ska man ge publiken den 

information som dem behöver för att förstå berättelsen som projiceras framför dom. Utgår 

man ifrån hur Star Wars filmerna är klippta i en bransch som utvecklats under 40 år, då ser 

man hur man använt sig av en liknande klippteknik för att fånga publikens uppmärksamhet, 

föra berättelsen framåt och ge publiken rätt information.   

 

Nyckelord: 
star wars, film, postproduktion, actionsekvenser, filmklipparens roll 
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Inledning och bakgrund 
 

Den inverkan klippningen har på en film beskrivs som oförutsägbar, med få försök till att 

kvantifiera och granska klippningenseffekter på ett praktiskt sätt. Walter Murch liknar till 

exempel klippning med dans och att rytmen utgör ungerfär 70 % av hur man väljer att klippa 

en film. Han säger även att man kan beskriva grunderna kring dans, men för att lära sig så 

måste man dansa.
1
 

Vinca Wiedemann är en dansk filmklippare som skriver om hur svårt det är för olika personer 

att definiera vad det är vi menar när vi diskuterar klippning i en specifik film: 

[...] we know that editing in general has to do with the establishing of rhythm in film. 

But we are often not sure of the concrete function of editing, and likewise of the 

contribution the editing process makes to the final film.
2
 

För en klippare som jag själv kan det vara en blandning av nöje och irritation när filmkritiker 

inte riktigt kan sätta fingret på vad en filmklippare bidragit med då det är en väldigt stor 

process. 

Klippning är ett tekniskt verk. Men frågar man klippare hur de brukar arbeta, då får man 

oftast svaret att deras klippningsteknik baseras mer på deras intuition än deras intellekt. Det är 

oftast inte svaret man söker efter som klippare när man hoppas kunna lära sig något som 

skulle styrka ens egena klippning bättre. Men som nybörjare kan det vara positivt att förstå 

hur klippare känner och tänker, medan man lär sig filmklippningstekniken.  

Kanske är det därför klippningen behöver speciell och särskild uppmärksamhet för att förstå 

dess funktion. Olika typer av produktionsdesign, filmkonst eller specialeffekter upptäcker 

publiken genom att det projiceras framför dem. Klippning arbetar för det motsatta, arbetet har 

gett klippningen sitt rykte som "invisible art" i film. Det gör att den generella publiken ser 

och tror att en klippares arbete är så enkelt som att man tar bort de klipp som inte uppfyller 

sitt syfte, medan klippningens betydelse är väl accepterad inom mediebranschen. Stora 

filmskapare som Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick eller Orson Welles (bara för att nämna 

några) har redogjort för hur klippningen spelar en av de viktigaste rollerna i en film. Det kan 

                                                           
1
 Tony Zhou och Taylor Ramos. How does an editor think and feel? (Dokumentär). 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Q3eITC01Fg 
2 Vinca Wiedemann. p.o.v. A Danish Journal of Film Studies, Film editing - a hidden art? Aarhus 

Unversitet:Richard Raskin. 1998, 21 
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låta märkligt, då det inte är många som forskat om hur klippningen av en film påverkar 

tittaren, och förståelsen kring ämnet som helhet saknas hos dagens publik. Till och med 

människor som står nära branschen kämpar ofta för att förstå den potentiella kreativitet 

klippningen av en film egentligen har.
3
 Det är därför jag tycker det är så viktigt att få en bättre 

förståelse kring hur eller om klippteknikens evolution bidragit till hur man klipper film idag.  

Star Wars kulturella framgång 

John Shelton Lawrence som skrivit boken Finding the Force of the Star Wars Franchise: 

Fans, Merchandise, & Critics tillsammans med Matthew W. Kapell inleder med att uttrycka 

sig om att Star Wars som varumärke är ett av de som står som filmhistoriens största 

kommersiella och kulturella framgång, så stor att det blivit ett eget varumärke. George W. 

Lucas, Jr. styrde varumärket själv under 28 år, från Star Wars IV: A New Hope (1977) till 

Star Wars VI: Revenge of the Sith (2005)
4
, men sålde produktionsbolaget LucasArts till 

Disney 2012, som i sin tur har tagit över varumärket och producerat fler filmer ur samma 

universum. Först ut var Star Wars VII: The Force Awakens (2015).
5
 

Få populära filmiska berättelser har fascinerat så många och på samma gång gjort att många 

engagerat sig i filmernas värld och på samma gång kommit med så mycket kritik. Första 

filmen som kom 1977 blev snabbt den högsta inkomstbringande filmen någonsin, med den 

cinematiska användningen av specialeffekter inledde de en ny era inom Hollywood. I och 

med produktionen av uppföljare, växte Lucas varumärke och med det växte publikens 

fascination och tillgivenhet för Lucas skapelse, i omfång och djup. Idag är det ett varumärke 

som har en hängiven publik världen över och det har publicerats mängder av kompletterande 

berättelser i form av romaner, tv-program och fanfiction. De två första Star Wars trilogierna 

står nu som en grund i ett expanderat universum som ständigt utvecklas och förändras.
 
Detta 

textuella universum som Lucas skapat fungerar som ett av samhällets rikaste samling av 

modern myt och sociala mening, en galax där kollektiva förhoppningar och oro är både 

avslöjande och imaginärt.
 6

 

 

                                                           
3
 Linton Davies. The Editing of Star Wars: How Cutting Created a Classic.  2012, s.1 

4
 Matthew Wilhelm Kapell och John Shelton Lawrence. Finding the Force of the Star Wars Franchise: Fans, 

Merchandise, & Critics. USA: Peter Lang Publishing, Inc. 2006, s.1 
5
 LucasArts [Online]. https://en.wikipedia.org/wiki/LucasArts (Hämtad: 2017-05-19) 

6
 Carl Silvio och Tony M. Vinvi. Culture, Identities and Technology in the Star Wars Films. USA: McFarland & 

Company, Inc. 2007, s.1 
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Andrew Gordon publicerade sin uppsats, "Star Wars: A Myth for Our Time" 1978. I hans text 

försöker Gordon redogöra för filmens popularitet genom att förklara det med Joseph Cambells 

teorier och hans utomordentligt inflytelserika idé om Monomyten, begreppet som blev 

allmänt känt genom Cambells bok "The Hero with a Thousand Faces" från 1949. Enligt 

Gordon översatte Lucas vissa universala mystiska mönster, mallar av mänsklig mening, in i 

nutidskulturens idiom och gav sålunda tittare en känslomässig och filosofisk tillfredställese på 

ett djupare plan som inte funnits i deras liv tidigare. Lucas har tagit bitar ur den Amerikanska 

popkulturen, en ny mytologi som kan uppfylla de emotionella behoven hos både barn och 

vuxna.
7
 

Som ett enormt populär varumärke, så har Star Wars gett fans en källa av symboler för att 

förena dem under jakten efter helgedomen i vår värld. Star Wars lär fansen vad det är att vara 

en bra person i ett universum som fångas i kampen mellan goda och onda. Även om fans är 

medvetna om att Han Solo, Luke Skywalker och Yoda är fiktiva karaktärer
8
, så ser man inte 

bara en underbar historia, men en historia som berättar mycket om det som är djupt rotad i oss 

alla, dramatiska problem, konflikter, episoder alla möter i sina liv - rädsla för det okända, 

rädsla för jaget och utmaningen att komma överens med den värld vi föddes i.
9
 

 

Är 1977 året som la grunden till dagens klippning av actionsekvenser? Enligt Mattew W. 

Kappel och John S. Kawrence så är det början av en ny era inom Hollywoods kretsar, då det 

inte finns någon filmisk berättelse som engagerat miljontals människor världen över på 

samma sätt som George Lucas har gjort med Star Wars.
10

   

 

 

 

 

                                                           
7
 Andrew Gordon, Star Wars: A Myth for Our Time [Online]. http://users.clas.ufl.edu/agordon/starwars.htm 

(Hämtad: 2017-03-25) 
8
 Matthew Wilhelm Kapell och John Shelton Lawrence. Finding the Force of the Star Wars Franchise: Fans, 

Merchandise, & Critics. USA: Peter Lang Publishing, Inc. 2006, s.108 
9
 Nader Elhefnawy. Star Wars in Context. 2015, s.5. 

10
 Matthew Wilhelm Kapell och John Shelton Lawrence. Finding the Force of the Star Wars Franchise: Fans, 

Merchandise, & Critics. USA: Peter Lang Publishing, Inc. 2006, s.1 
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Att klippa en klassiker 

I en intervju med Mary Jo Makrey och Maryann Brandon berättar de om deras arbete 

tillsammans under klippningen av actionsekvenser i filmen Star Wars: Episode 7 - The Force 

Awakens: 

 We don’t like that sense of “Wham! Bam! Pow! Something just happened. I’m 

 not sure what, but our guy seems to be OK.” We want you to be able to 

 understand what happened and why he’s OK or why he got out or who landed 

 which punch.
11

 

Målet med många actionfilmer är att skapa maximal spänning. Markey menar att deras 

klipptekniker skiljer sig från de klipptekniker som George Lucas använde i sina filmer. Hon 

berättar att de alltid velat att deras filmer ska vara spännande, men de vill även framföra vilka 

karkatärerna är och låta publiken få följa karaktärerna ur deras perspektiv (point-of-view) för 

att ge publiken mer tid att skapa ett förhållande till karaktären. I Star Wars: Episode 7 - The 

Force Awakens så vill man fästa en actionsekvens med vad en karaktär upplever för att skapa 

en djupare emotionell upplevelse hos publiken.  

Brandon utvecklar detta senare i intervjun och säger: 

 We find a way to make the action sequences come out of the emotional 

 sequences. It's important for us as a team of filmmakers to find the emotional 

 journey to, say, if a planet is going to blow up. And that's hard to do.
12

 

I den senare trilogin (Star Wars Episode 1-3) märks en negativ trend av kritik från publiken 

som menar att klippningen av filmerna inte håller samma mått som de tidigare filmerna. 

Många menar att George Lucas hade för mycket kontroll
13

, då filmerna är klippta på ett sätt 

där två bilder av samma scen blandas ihop för att Lucas ville ha början av en rörelse hos en 

karaktär och slutet av en rörelse hos en annan. Ben Burtt som klippte filmen tillsammans med 

George Lucas, berättar i en intervju om hur Lucas arbetade under den senare trilogin: 

 He loves to change the actors performances, you know. We've gotten into that, 

 over the last two weeks, a habit of not taking anything for granted. If we can 

                                                           
11

 Steve Hullfish. Art of the Cut With Editors of "Star Wars - The Force Awakens". 2016 
http://www.provideocoalition.com/art-of-the-cut-with-the-editors-of-star-wars-the-force-awakens/ (Hämtad 
2016-05-19) 
12

 Tim Wilson. Editing Star Wars: The Force Awakens. 2016 
https://library.creativecow.net/wilson_tim/Editing_Star-Wars-The-Force-Awakens/1(Hämtad 2016-05-19) 
13

 David Houghton [Online]. http://www.gamesradar.com/george-lucas-nearly-wrote-perfect-prequel-trilogy-
he-just-didnt-seem-notice/ (Hämtad: 2016-03-15) 
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 split one actor from one take and put him, re-sync him with everyone else. 

 We’re doing lots of that.  It’s fantastic you can do that but it’s opening up a 

 whole world of, you know, it just multiplies the number of decisions you can 

 make in a cut. Normally you can reject whole shots because just one thing is 

 wrong, but now you can just keep the good things in that shot and throw away 

 the bad.
14

 

Han menar på att det kan lika väl vara så att det var den nya klipptekniken som är länken till 

varför den senare trilogin blev som den blev. Andra skriver om hur filmerna helt enkelt har 

gått mot det mer konventionella sättet att skapa film på. I Yvonne Taskers bok Action and 

Adventure Cinema så tar hon upp hur man i Star Wars: Episode 1 - The Phantom Manace 

(1999) inte lyckas med att föra filmen frammåt på ett bra sätt. Hon citerar en filmkritiker som 

heter Andrew O´hehir: 

 The film´s extenden sojourn on tatooine mostly servers to set up Anakin´s pod 

 race, wich may trhill younger viewers who havn´t grown tired of lucas careening 

 pov shots, but doesn't really advance the story.
15

 

Enligt mig kan man säga att dessa sekvenser misslyckas med att ge oss som publik någon 

information kring Anakin Skywalker´s barndom, som man egentligen hade kunnat få med i en 

flashback. Sekvenserna är utdragna och berättandet fungerar mest som ett försök till att skapa 

ett äventyrsfyllt mål kring Anakin´s karaktär. Star Wars: Episode 1 - The Phantom Manace 

liknar mer ett försök till att följa en klassisk modell av Hollywoods filmberättande än att man 

försöker följa samma modell som fungerat i de tre första filmerna. Men ur mina analyser 

kommer jag att sammanställa om actionsekvenserna i dessa filmer följer någon liknande 

modell eller om de inte gör det. 

 

 

                                                           
14

 Jon Shenk. The Beginning: Making Star Wars: Episode I The Phantom Menace (Dokumentär). 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=da8s9m4zEpo (Hämtad: 2016-05-14) 

15
 Yvonne Tasker. Action and Adventure Cinema. USA/Canada: Routledge. 2004, s.2 
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Syfte 
Jag har alltid varit intresserad av filmproduktion. Men det var inte förrän jag började studera 

medieproduktion på universitetet som jag fastnade för filmklipparens roll och jag ville 

fördjupa mig mer i filmens postproduktion.  

Den här uppsatsen behandlar hur en filmklippare arbetar och vad hans eller hennes roll är 

under en filmproduktion. Men mitt huvudsakliga syfte kommer att fokuseras kring hur man 

arbetat med klippningen av actionsekvenser ur Star Wars. Jag kommer att relatera till 

actionsekvenser på samma sätt som Ken Dencyger skriver om actionsekvenser. Till exempel; 

en actionsekvens är en sekvens där man höjer tempot i filmen och/eller fångar publiken på en 

emotionell nivå. Där man följer två eller flera karaktärer som strävar efter att uppnå ett och 

samma mål. I och med denna definitionen så kan en actionsekvens tillhöra vilken genre som 

helst, men actionsekvenser brukar ofta förknippas med just actionfilmer.
16

 

Jag valde att analysera Star Wars då det producerats sju filmer under en 40 års period. Det är 

intressant att undersöka då den nya tekniken gett oss filmskapare ett bredare sortiment att utgå 

ifrån när vi ska producera en film, men finns det några principer för hur vi klipper en 

actionsekvens och vilka är dom i sådana fall? Jag undrar även om den nya klipptekniken har 

ändrat på sättet man klipper actionsekvenser i Star Wars eller arbetar man för att återskapa 

samma klippkänsla i de senare filmerna som i de äldre?  

För att ta reda på det så valde jag att analysera 14 stycken actionsekvenser som är framtagna 

utifrån Ken Dencyger's olika kriterier och tankar om vad som är viktigt i klippning. Ken 

Dancyger är en manusförfattande teoretiker, filmhistoriker och expert inom klippning av film 

och filmproduktion. Dancyger är proffesor vid TISCH School of the Arts där han föreläser 

inom film och TV på Maurice Kanbar Institute of Film, Television & New Media, som är ett 

utbildningsprogram där man studerar berättelsetekniker inom film.
17

 Dancyger's kriterier som 

jag använder mig av i mina analyser är: identifikation, excitation, konflikt och intensifiering.
18

 

                                                           
16

 Ken Dancyger. The Technique of Film and Video Editing: History, Theory and Practice. 5 uppl. USA/UK: Elsevier 
Inc. 2011, s.287 
17

 Ken Dancyger, NYU TISCH [Online]. https://tisch.nyu.edu/about/directory/film-tvs/3285256 (Hämtad 2017-04-

01) 
18

 Ken Dancyger. The Technique of Film and Video Editing: History, Theory and Practice. 5 uppl. USA/UK: Elsevier 
Inc. 2011, s.288 
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Det finns så klart ett flertal andra variabler som påverkar publiken, till exempel så har 

musiken och effektljud ett väldigt stort inflytande i hur man uppfattar det visuella.
19

 Sådana 

variabler kommer inte att bahandlas  i undersökningen.
 
 

Problemformulering och forskningsfråga 

Generellt så beskrivs klippningen av en film som oförutsägbar och det är därför jag tycker att 

det är så viktigt att undersöka filmklippningen djupare och kvantifiera hur man arbetat med 

klippningen av film under en 40 års period. Även fast tekniken klippare använder sig av för 

att arbeta har uppdaterats, så strävar man fortfarande efter att skapa "invisible art". Men för att 

lära sig mer om hur klippningen egentligen fungerar så krävs det att man bryter upp de olika 

sekvenserna av en film för att undersöka och analysera hur och varför en film är klippt på just 

det sättet den är klippt. Med mitt arbete kommer jag bidra med kunskap kring hur och varför 

klippare arbetar på det sättet de gör. För mig räcker det inte med att Alfred Hitchock redogjort 

att  en klippares roll är en av de viktigaste rollerna när man producerar en film. Jag vill veta 

varför och med mina svar utifrån min undersökning, så vill jag få andra i mediebranchen och 

filmpubliken att förstå bättre hur man arbetar och varför man lägger så mycket tid och därmed 

ekonomi på just postproduktion när man producerar en film. 

A: "Om det finns några, vilka är då principerna för hur actionsekvenser är klippta?" 

B: " Har den nya tekniken ändrat på sättet man klipper actionsekvenser eller arbetar man för 

att återskapa samma klippkänsla i de senare filmerna som i de äldre?" 

Teori och tidigare forskning 

Under det här stycket så kommer jag att behandla vad det är en klippare gör, hur man kan 

tänka när man ska välja ut bilder som uppfyller sitt syfte i en film och hur länge en bild kan 

tänkas ligga kvar innan man väljer att klippa till en ny bild. 

Filmklipparens roll 

Orson Welles diskuterar och beskriver klippning som "a kind of musical instrument, one 

where other film instruments are tuned and finally orchestrated togheter", och det är just det 

som utgör svårigheten med att klippa en film. Filmklippning är ett reaktionärt medium, olika 

val baseras på vad det är man interagerar med, filmklipparen arbetar med att få ut det mesta ur 

de olika kreativa möjligheterna som finns i det material som hon eller han har att arbeta med. 

                                                           
19

Film Reference [Online]. http://www.filmreference.com/encyclopedia/Independent-Film-Road-Movies/Music-

HOW-FILM-MUSIC-WORKS.html (Hämtad: 2017-03-25) 
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Det är svårare att beskriva och kvantifiera vad det är som gör en specifik klippning "bra" eller 

"dålig" med generella termer, än en konstform där någonting skapas från ett blankt papper.
20

 

Det bör också läggas till att trots att den färdiga filmen klipps i klipprummet, så är inte 

filmklipparen alldeles ensam i skapandet av den färdiga filmen. Regissören, producenter och 

eventuellt assisterande klippare bland många andra, kommer med sina egna idéer och på vilka 

sätt man kan tänkas att klippa en specfik sekvens av filmen på eller i vilken ordning de olika 

bilderna bör komma. Detta blir ännu mer komplicerat när det gäller Star Wars.
21

 

Produktionen av Star Wars: The Force Awakens från 2015  gav jobb till ungefär 2,500 

personer, allt från snöeffekts tekniker och hybrid animatorer till skådespelare och ljudläggare.
 

En del har varit med och arbetat sedan 1977, medan man har arbetat med 12 olika redigerare 

fram till och med 2015. Richard Chew, T. M. Christopher, Paul Hirsch, Marcia Lucas, George 

Lucas, Duwayne Dunham, och Sean Barton arbetade tillsammans under Star Wars: A New 

Hope, Star Wars: The Empire Strikes Back och Star Wars: Return of the Jedi. Ben Burtt, Paul 

Martin Smith, George Lucas och Roger Barton arbetade tillsammans under Star Wars: The 

Phantom Menace, Star Wars: Attack of the Clones och Star Wars: Revenge of the Sith. 

Maryann Brandon och Mary Jo Markey arbetade tillsammans under Star Wars: The Force 

Awakens
 
.
22

 Även fast det varit så många olia personer som har jobbat med att klippa filmerna, 

så har alla arbetat för att bidra och klippa filmer som håller sig till samma tema. 

Bortsett från att klippa ner filmen till en accepterad längd så behöver filmklipparen hitta en 

rytm för filmen, klippa olika versioner av scener, peka ut delar som är missvisande eller svåra 

att tyda och identifiera scener som kan klippas bort. Josef Valusiak beskriver det så här: 

Basically the editor can see what really is in the material, not what was supposed to be 

there, so that he can find new variants and possibilities that the director who is fixed in 

his imaginings cannot see.
23 

 

Jag håller med Josef Valusiak i det han skriver om att det kan till och med vara så att 

filmklipparen hittar bilder som inte håller för sitt syfte eller så kan filmklipparen till och med 

upptäcka att det behövs fler sekvenser eller scener för att färdigställa en film. 
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Klippningen av en film är sammansättningen av individuella bilder tillsammans med ljud i en 

sammanhängande berättelse, där man skapar en länk mellan en tagning till en ny tagning med 

ny information som för berättelsen framåt. Om man ska försöka förenkla det kan man säga att 

ett klipp är där en tagning slutar och en annan separat tagning börjar.  

Termen klippa kommer från de tidiga dagar då man filmade med celluloid (8mm/16mm). 

Man var tvungen att gå igenom varje enskild bildruta på remsan och filmklipparen var 

tvungen att välja ut var exakt man skulle fysiskt klippa i filmen. Man gick senare över från 

sax till klippbord, Steenbeck lanserade år 1953 sitt första klippbord. Det var avsett för 16 mm 

celluloidfilm. Klippbordet bestod av en trefasmotor, fyra runda tallrikar och filmen 

projicerades på en duk inuti en låda. Efter att man arbetat med klippbord gick man över till att 

redigera med bandspelare och det innebar enkelt uttryckt, att man kopierade en sekvens från 

ett band till ett annat. Denna metoden brukar man kalla linjär i motsats till datorredigeringen 

som är icke-linjär och det är den tekniken som de flesta klippare använder sig av idag.
24

 Detta 

är dock bara en metod av klippning för att röra sig mellan två olika bilder (dvs, att man 

klipper rakt av och sätter samman den ena bilden med en annan). Hur man väljer övergången 

mellan en bild och en annan bild beror på en rad olika variabler. 

Först bör man tänka igenom vilket sorts medium man kommer att använda sig av för att 

klippa filmen, är det celluloid (8mm/16mm), videoband eller digital video (där man klipper 

filmen i t.ex, Adobe Premiere eller Final Cut). Varje medium och de verktyg som används 

under klippningsprocessen kan ofta kräva fysiska, tidsrelaterade eller finansiella 

begränsningar. Det finns de som argumenterar för att digital videoklippning är det mest 

ekonomiska och vanligaste alternativet just nu för klippning, men celluloid har även den sin 

charm.
25

  

En annan faktor som kan ha en avgörande roll för hur du väljer att klippa dina övergångar är 

vad för slags projekt man klipper. Sätter man samman bilder för en dokumentär, en 

novellfilm, ett nyhetsreportage , en musikvideo, en tv-reklam eller en bröllopsvideo? Varje 

typ av projekt eller program kan kräva en viss klippningsteknik och användandet av en viss 

övergång mellan de olika bilderna i projektet.
26
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Man kan använda sig av långa bilder och långsamma tonade övergångar från en bild till en 

annan i en emotionell musikvideo, men man skulle aldrig tänka sig att använda långsamt 

tempo och långsamma tonade övergångar i ett slagkraftigt nyhetsreportage. Detta exempel 

illustrerar poängen med att följa de accepterade konventioner som finns för olika 

programtyper och genres. 

Filmklippningens produktionskontext 

Det finns även andra faktorer som spelar roll under filmklippningens produktion, det handlar 

om filmklipparens egen kreativitet, regissörens vision, producentens förslag och kvalitén av 

råmaterialet som kommer att klippas ihop. Den rätta filmklipparen kan skapa liv i ett 

gammalt, segt eller tråkigt material, men en klippare måste också komma ihåg de 

begränsningar som som finns. Alltså, en filmklippare utför arbetet av att klippa ihop 

materialet, men han eller hon har inte alltid kontroll över alla olika faktorer som ingår i 

processen.
27

  

Klippning av en film vänder sig till alla aspekter kring filmatisk rytm, allt från att välja ut 

bilder som ska sättas ihop, detaljerad musikalisk rytm till en liten sekvens och balansera fart 

och rytm i hela berättelsen. Men stora  delar av klippningen av en film görs utanför 

klipprummet. Filmklipparen bidrar primärt i vissa områden av klippningen, men både 

manusförfattaren, fotografen och regissören  är också involverade i klippningen av en film. 

Wiedemann diskuterar vad hon anser vara det bästa sättet att gå tillväga när man arbetar med 

klippning: 

Editing is a means of expression, with its own language. This language is created in 

the editing room as well as in the script writing process and on the set. And the editing 

usually works best if it is completely integrated with the other means of expression 

used in the given film.
28

 

Jag håller med om att de kreativa besluten som tas under varje fas har en viss influens på 

klippningen av en film. När manuset skrivs så skapar manusförfattaren psykologin för 

karaktärerna och deras gemensamma relation, samt händelser som påverkar den 

dramaturgiska strukturen för filmen. Till exempel; manusförfattaren kan näst intill bestämma 

om filmklipparen ska lägga in ett ljud av en klocka som tickar eller om man ska se klockan i 
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bild. Manusförfattaren kan alltså lägga till att en karaktär tittar på klockan för att se var 

klockan är. 

Även om det kan vara bra att integrera med de andra faktorerna som finns tillgängliga under 

klippningsprocessen, så arbetar klippare på olika sätt. Vissa klippare utgår ifrån att ha så stor 

koll på råmaterialet som möjligt från början och andra börjar grovklippa redan efter de första 

scenerna är inspelade för att lättare ha koll på ifall man skulle behöva några extra bilder för att 

lyckas skapa en bättre upplevelse och förståelse av filmen.  

Lidia Zonn skriver i Roger Crittendens bok Fine cuts: The Art of European Film Editing om 

skapandet av film, att oberoende av genre och filmens form, så kommer publiken att leta efter 

en utveckling av berättelsen eller dramaturgin. Hon beskriver i texten utifrån hennes egna 

erfarenheter av att klippa film:  

The degree of mood intensity and expression in individual sequences one must simply 

feel or sense. Fiction films usually have synopses or at least outlines of construction, 

which contain the basic development of the subject matter. However, only the editing 

process reveals how much the  assumptions of the director are correct. Only in the 

cutting room can you eliminate that which disturbs the proper gradation, change the 

order of sequences or, what is enormously important, give the whole film its proper 

pace. It is my deeply held belief that with such materials the work of the editor 

requires the highest competence which goes unnoticed by the critics – unlike the 

thickly cut chase scenes and flashy effect of a James Bond film.
29

 

Klippningen handlar också om att kunna arbeta tillsammans med regissören för att uppnå hans 

eller hennes vision. Varje regissör skapar sin egen stil och möter olika problem på olika sätt. 

Det är då viktigt att man som klippare kan anpassa sig efter regissörens arbetssätt, rytm och 

stil. Hollywoodklippning som Zonn kallar det för (biljakter och effekter) är konservativ och 

man håller sig till det som alltid har fungerat, men här krävs det en del av filmklipparen för att 

uppnå ett bra resultat. Det krävs att man har precis kontroll över att bilderna passar med 

varandra, både genom klarhet i dialoger och en flytande berättelse.
30

  

Hon fortsätter att skriva om hur stor vikt det ligger i att känna rytmen av en sekvens och en 

scen genom hela filmen, men även här skriver hon om hur svårt det är att sätta regler på hur 

man ska arbeta:  
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I cannot define what this rhythm depends upon, but a good editor has no problem in 

recognizing a good rhythm from a bad one. This does not depend on the length of 

thought/ideas. Some images can last a few minutes in length – some longer – but it is 

their worth, length of feeling, expression, the moment has a finite length. It is the 

relationship of this moment to other pieces, sections of film. They do not have to have 

a specific time limit but they have to correlate.
31

 

Det är väl känt att klippare i stor utsträckning inte riktigt kan sätta några regler kring hur man 

bör klippa en film. Det är ofta de beskriver det på samma sätt som Lidia Zonn gör, att det 

handlar om ens egen känsla och hur man själv uppfattar materialet. Men under mitt arbete kan 

det vara intressant att försöka jämföra strukturlikheter och uppbyggnaden mellan de 

actionsekvenser som tagits fram under arbetets gång, och även om det inte finns så ger det 

mig möjlighet att skapa en bättre förståelse kring hur man klippt actionsekvenserna i Star 

Wars filmerna. 

Klippningsprocessens tre steg 

Den så kallade klippningsprocessen kan delas in i tre steg: valet av klipp och deras längd; 

Arrangemang och samordning av klipp, scener och sekvenser; Och deras kombination med 

ljudspåret. Klippning är primärt (men inte exklusivt) en bindande process, det vill säga 

sammanfogning av klipp som skapar en helhet. Filmklipparen Walter Murch har noterat att 

processen har skapat intressanta språkliga nyanser. I USA säger man "cut", som lägger 

tonvikten på separation. I Frankrike använder man sig av "montage" med tonvikten på att föra 

samman bilder. Klippningen kan uttrycka eller ansluta sömlösa övergångar, men det kan 

också vara grafiskt, temporärt, rumsligt och/eller rytmiskt. Naturligtvis är osynligheten relativ 

och beror på en "norm" som anses vara klassisk kontinuitetsklippning.
 32

 

Historiskt sett har kontinuitetsklippning ofta likställts med Hollywood's filmer, när alla 

nationella biografer i väst, särskilt kommersiella eller populära, i själva verket är i stor 

utsträckning beroende av att kontinuitetsklippning likställts med Hollywood's filmer. Filmer 

som produceras utanför Hollywood och icke-västerländsk film, såsom den japanska klassiska 

biografen, använde olika konventioner som inte ansåg 180 graders avgränsningslinje som 

problematisk för rumslig förståelse. Hur definierar man kontinuitetsklippning? Det är 
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vanligtvis förknippat med det klassiska berättelsesystemet som gör det möjligt för en 

berättelse att berättas med minsta möjliga störning och desorientering för betraktaren. Syftet 

med systemet är att berätta en historia sammanhängande och tydligt för att underlätta för 

tittaren och skapa en större förståelse av vad karaktären gör eller var han eller hon är på väg.
33

 

Hur lång ska en bild vara? 

Om en tagning är bra som den är, med en början, mitt och ett slut, då kan det vara så att det 

inte finns någon mening i att klippa ut en sektion eller byta ut något. Särskilt om 

helhetsresultatet inte blir bättre eller mer intressant. Eller om man inte lyckas uppfylla 

förväntningarna hos publiken bättre än vad orginalet gör. Man bör alltid tänka på att göra sitt 

bästa att inte klippa en tagning som klarar av att föra filmen framåt på egen hand. Ibland kan 

det bästa alternativet vara att inte klippa alls, man ser endast till att trimma ingången och 

utgången av tagningen så att den passar in i sekvensens helhet. Det betyder dock inte att en 

monolog från en person till en annan som utspelar sig under tre minuter inte borde klippas. 

Om en av personerna lyssnar på när den andra pratar, då är det mest troligt att personen som 

lyssnar kommer att reagera på vad som sägs genom ansiktsuttryck eller kroppsuttryck. De här 

reaktionerna borde visas för att hjälpa till att ta fram ny information kring vad den som 

lyssnar tänker och upplever. Att klippa upp en monolog med referensbilder eller flashbacks 

endast för att publiken ska ha något att titta på är ett tecken på dålig motivation och kan sluta 

med att det bara stör publiken. Om bilden är tråkig så kan felet ligga i hur den är filmad, hur 

bildkompositionen ser ut, hur manuset är skrivet eller så agerar skådespelaren inte bra nog.
34

 

Under 80-talet och 90-talet så växte det fram en klippteknik med högt tempo. Vissa kallar det 

för MTV-effekten på grund av de snabbklippta musikvideor som visades på kanalen. Det blev 

så stort att producenter och regissörer som såg en bild ligga kvar längre än 3 sekunder tyckte 

att det blev långtråkigt att titta på filmen. Ett snabbt klipptempo kan vara väldigt effektivt, 

men det måste vara motiverat av sammanhanget, så som alla andra klippstilar. Men det är 

viktigast att veta vad det är produktionen ska resultera i, det som accepteras i en 

actionsekvens accepteras inte i en dialogsekvens. Man bör alltså ha bra koll på vad bilderna 

innehåller för information och på vilka sätt bilderna kan fungera tillsammans för att 

berättelsen ska fortlöpa på bästa sätt. Man ska förstå varför man klipper över från en bild till 
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en annan bild. Det är alltså viktigt att tänka på information, motivation, bildkomposition, 

kameravinklar och kontinuitet när man klipper mellan en bild till en annan bild. Det krävs 

också att man har koll på dessa faktorer när man tar ut längden på en bild, alltså hur länge den 

ska synas för publiken innan man byter bild till en ny.
 35

 

Att bestämma hur långa bilderna ska vara handlar mest om ifall det är nödvändigt att ge ögat 

tid att titta igenom och ta in all information i bilden eller om man kan klippa snabbare. Om 

man känner sig osäker så kan man ställa frågan till sig själv, hinner jag ta in all information 

innan jag klipper?  

Hur väljer man ut bilder som uppfyller sitt syfte? 

Det finns en del kriterier som man kan ta hänsyn till när man klipper de flesta materialen och 

de kriterierna är: Information, Motivation, Bildkomposition, Kamera vinkel, Kontinuitet och 

Ljud.
36

 

I den här undersökningen blir det viktigast att fokusera på frågan om de kriterier som finns 

kring Information och Kontinuitet, eftersom att undersökningen behandlar tanken om 

actionsekvensens evolution och den outtalade föreställningen om att dagens filmer innehåller 

allt fler och allt mer avancerade klipp.   

Information 

När man klipper till en ny bild, så borde den nya bilden presentera ny information till 

publiken. I en film så handlar det mest om visuell information (t.ex; att en ny karaktär 

kommer in i en scen eller att en ny/annan plats visas för publiken), men det kan även handla 

om audiell information (t.ex; en voice-over läggs på för att föra berättelsen framåt, en dialog 

från en karaktär i filmen eller att man hör hur en motorcykel som kommer körandes). 

En klippare måste tänka på vad han eller hon tror publiken vill se, vad man vill att publiken 

ska se och vad publiken inte får se än. 

Man måste komma ihåg att en av de många olika uppgifter som en klippare har är att fånga 

publiken både emotionellt (få publiken att skratta, gråta, bli rädda) och mentalt (få publiken 

att tänka, gissa, förvänta sig att något kommer att hända). Att gå igenom dessa faktorer som 

tas upp ovan, kan leda till andra smarta sätt att visa berättelsen på. I en film inom genren 

mystery så kan man medvetet missleda publiken med "falsk information" och i en film inom 
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genren romantiskt-drama så kan man visa publiken information som en karaktär inte än vet. 

Vilket som, så är huvudsaken med informationen som presenteras att fånga publiken, få dem 

att känna sig involverade i berättelsen och informationen får publiken att tänka och det hjälper 

till att hålla deras intresse för filmen levande.
37

 

Om man lyckas få publiken att tänka och känna under tiden de tittar på en film så resulterar 

det i att de inte är lika uppmärksamma för den mängd klipp det är i filmen. Det betyder också 

att han eller hon som klippt filmen har gjort ett bra jobb. Ny information är alltså 

grundläggande för alla val när man ska klippa. När man klipper från en bild till en annan bild 

så borde filmklipparen ställa sig frågan; Finns det bättre val? Om det inte finns någon ny 

information i den nya bilden och varför man klipper till just den bilden. Finns det en annan 

bild från samma scen som förser publiken med ny information och passar in i berättelsenpå ett 

bättre sätt? Det spelar ingen roll hur cool, snygg eller dyr bilden är, om bilden inte bidrar med 

ny information åt berättelsen så kan det vara så att bilden inte passar in i filmen över huvud 

taget.
38
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Figur 6 (Varmluftsballonger)
39 

Den här bilden innehåller väldigt mycket information och man kan tänka för sig själv vad det 

är man ser.  Om man skulle ta ut längden av den här bilden så skulle man kunna gå igenom 

vad det är man ser och räkna ut hur lång tid det tar att ta in den informationen som visas i 

bilden.
40

  

I figur 6  skulle man kunna tänka så här: Man möts av en extrem vidbild, man ser en 

bergskedja, två stycken luftballonger som svävar ovan, det ligger ett hus nere till vänster, det 

är soligt ute och där klipper man. Tiden det tagit att ta in all den informationen blir alltså 

längden av bilden. 

Kontinuitet 

Bowen och Thompson skriver om hur kreativa klippare skapar kontinuitet och hur publiken 

reagerar på en dåligt klippt film. Om man inte märker av att det är klippt i materialet så har 

man skapat en kontinuitet mellan bilderna och berättelsen tar sig enkelt från en början till ett 

slut. Klippningen av en film kan ge ett kraftfullt uttryck genom val av bild, men huvudsaken 

med klippningen av en film är att publiken inte märker av klippningen. Det hjälper och stärker 

det visuella i en film.
41
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Om man inte håller sig till kontinutetsklippning så är det lättare för publiken att registrera det 

visuella eller audiella felet och det orsakar problem hos publiken och deras förmåga att ta in 

ny information försämras.
42

 

Som filmklippare arbetar man för att skapa ett program eller en film som publiken tycker är 

behaglig att titta på. Om man går utanför de ramar för att skapa kontinuitet så är risken större 

att publiken slutar att titta. Men man ska också komma ihåg att om klippstilen passar 

innehållet av berättelsen, då är det mer troligt att publiken kommer att acceptera det man ser 

och fortsätta titta. De flesta är vana med en klippning som inte drar någon större 

uppmärksamhet till sig själv, enligt Bowen och Thompson är den bästa metoden av 

klippningen av en film när det endast är filmklipparen själv som märker hur filmen är klippt 

och att kontinuitetsklippning är en av de filmklippningstekniker som lyckas bäst.
43

 

Till skillnad från klippning som bygger på kontinuitet så används ibland "cubist editing" eller 

montageklippning som det även kallas för, där använder man sig av olika vinklar, tid och 

tagningar för att få tittaren att förstå att en viss tid har passerat eller så är man ute efter att 

skapa ett större helhets intryck av ett stunt, där man får se en sekvens ur flera olika vinklar.
44

 

Ett montage är en sekvens som använder sig av snabba klipp, med övertoningar och 

övergångar som effektivt och suggestivt skildrar ett händelseförlopp. Genom montage kan 

filmskapare ta olika bilder och klippa ihop dem med varandra för att skapa ny mening. Under 

1920-talet började filmskapare i dåtidens Soviet att forma deras egna idéer och tekniker att 

klippa film på. Många filmskapare, som Vsevolod Pudovkin, satte samman montage på ett 

sätt så att en omfattande berättelse uppstod. Andra, som Sergei Eisenstein, formade montage 

av bilder som skar sig gentemot varandra för att framkalla emotionella responser hos 

publiken.
45

  

Pudovkin som också var en teoretiker och Sovietisk filmskapare förklarar i sin bok "Film 

Technique and Film Acting", att han inte ser filmen som något som är filmat, utan han menar 

att den färdiga filmen är något man byggt. Pudovkin menar att varje enskild bild är en 

byggkloss av film och att råmaterialet kan klippas ihop och skapa en önskad effekt.  Han 

experimenterade med att göra bilder längre och kortare och bestämde bildernas placering för 

att effektivare klippa ihop en film. Han slår även fast att genom klippning så går varje objekt 
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från att vara fotografiskt till att vara film, med andra ord, att det är konstruktionen och 

placeringen av bilder som gör att fotografiska objekt blir levande och bildar en berättelse.
46

 

Actionklippning 

Ken Dancyger skriver om klippningen av actionsekvenser i sin bok The Technique of Film 

and Video Editing: History, Theory and Practice: 

Action sequences are a key reason for the success of the Western and gangster genres. 

Whether it features a chase, a showdown, or  a battle, the action sequence has visceral 

appeal for audiences. [...] From the horror movies to the comedy, filmmakers have 

found action sequences to be a valuable device.
47

  

Film är ett visuellt medium där rörelser i bilden blivit näst intill en obligatorisk variabel för att 

fånga publiken och det finns inget som illustrerar rörelser i en film bättre än en actionsekvens 

säger Dancyger.  

Actionsekvenser används också både för att sätta ett högre tempo och fånga publiken på en 

emotionell nivå där publiken antingen hejar på eller mot någon/något. Dancyger fortsätter och 

skriver om actionsekvenser från ett psykologiskt perspektiv: 

From a psychological point of view, action sequences are scenes at the edge of 

emotional and physical survival. [...] It is critical that the audience not only understand 

the goals of each character in such a scene, but also that the audience choose sides. 

Identification with the goals of one of the characters is key to the success of the action 

sequence. Without that identification, the scene would lose its meaning.
48

 

Publiken måste alltså känna sig emotionellt involverad i de olika karaktärerna och på så sätt 

djupare fångad av filmen för att lättare kunna följa med i berättelsen och de mål som 

karaktärerna stävar efter att nå. Den centrala variabeln i en actionsekvens handlar om 

överlevnad, där ett antal sekvenser kan komma att ingå, som till exempel; biljakter, ett 

lönnmördar försök eller kritiska liv eller död tillfällen för en av karaktärerna. Klippningen av 

                                                           
46

 Vsevolod Pudovkin. Film Technique and Film Acting. London: Lund Humphries & Co Ltd. 1954, s.14 
47

 Ken Dancyger. The Technique of Film and Video Editing: History, Theory and Practice. 5 uppl. USA/UK: Elsevier 
Inc, 2011, s.287 
48

 Ibid., s.287 



19 
 

en actionsekvens kan demonstreras utifrån en av fem punkter för mina kriterier för val av 

actionsekvenser, dvs. identifikation, excitation, konflikt och intensifiering.
49

 

Actionsekvenser är karaktäriserade av deras användning av fart, rörelser och den subjektiva 

kamera placeringen och dess rörelser. Där det krävs används vida bilder för att följa med 

händelsen, men den kritiska punkten i en actionsekvens uppnås genom att använda sig av 

närbilder och subjektiva bilder som håller ett högt tempo för att uppnå intensitet i sekvensen. 

Enligt Dencyger så var det efter David W. Griffith´s film The Bith of a Nation (1915) som 

filmskapare började med traditionen att skapa actionsekvenser. Eisenstein följde efter med 

Odessa Steps sekvensen i filmen Potemkin (1925) och senare med slaget vid isen i Alexander 

Nevsky (1938).
50

 

Det finns självklart fler regissörer som användt sig av actionsekvener under traditionens 

uppbyggnad, men actionsekvenser och just genren action har vunnit stor mark i Hollywood. 

Ju mer actionsekvenser det är i en film desto bättre går det för filmen ekonomiskt. Ny teknik 

och specialeffekter har haft en stor roll här. 

Även om det inte finns några direkta regler kring hur man bör klippa en film så finns det vissa 

förväntningar kring vad en actionsekvens bör innehålla. Yvonne Tasker skriver i boken 

"Action and Adventure Cinema" om vilka förväntningar som finns kring just  en 

actionsekvens: 

We have certain formal expectations of an action sequence and, by extension, an 

action film. These expectations include elements such as chase sequences, combat of 

various kinds, a distinctive (typically fragmented) orchestration of space, an 

accelerated sense of time (a feeling of speed, of modernity perhaps) and pace (in 

editing or camerawork for instance), visual and aural spectacle and special effects.
51

 

Det finns alltså en förväntan hos publiken när de går och tittar på en actionfilm eller när en 

actionsekvens introduceras i en äventyrsfilm till exempel. Det finns en rad olika variabler som 

är med och påverkar hur sekvensen klipps och hur den ska bidra till berättelsens dramaturgi. I 

många fall så har filmskapare användt sig av actionsekvenser för att på något sätt försöka 

rädda filmen och det brukar oftast inte sluta i något bra resultat. Publiken kan känna av det 
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och filmen kan kännas stressad och man kan undra varför man valt att ta med vissa sekvenser 

över huvud taget. 

Actionsekvensens perspektiv 

En sekvens är en sammanhängade serie av bilder som har ett samband med varandra och 

sekvenser bildar oftast scener. Klippningen av en actionsekvens kan demonstreras enligt Ken 

Dencyger ur olika perspektiv: identifikation, excitation, konflikt och intensifiering.
52

 

Identifikation 

För att lyckas framhäva identifikation så finns det en del användningsbara bilder man kan 

använda sig av. Närbilder och subjektiva bilder som POV (point of view). Även närbilden 

framhäver emotionell involvering och identifikation, det gör också subjektiva placeringar av 

kameran.
 53

  

Excitation 

Genom att använda sig av rörelser inom bilden, kamerarörelser och variationer av längd på 

bilderna så uppnår man excitation. Panoreringar, tiltningar och olika zoomningar används för 

att följa karaktärernas rörelser inom en bild. Trucking, tracking, dollying, handhållen kamera 

och steadicam används för att följa en rörelse; det är kameran själv som rör sig för att spela in 

de bilderna. Bilder där kameran rör sig är mer spännande/intressanta när "point of view" är 

subjektiv; de bilderna framhäver också identifikation.
 54

  

Konflikt 

I en actionsekvens så utvecklas en konflikt med hjälp av korsklippning som är ett centralt 

kännetecken inom actionsekvenser. Till exempel, i en sekvens där det är två karaktärer och 

båda karaktärerna försöker att uppnå samma mål. Samtidigt som detta utspelar sig så klipper 

man mellan de två karaktärerna för att se deras olika ansträngningar.
 55

  

Intensifiering 

Intensifiering är väldigt viktigt ju närmare vi kommer slutet av sekvensen, punkten då en av 

karaktärerna uppnår målet och den andre misslyckas. Intensifiering uppnås genom att variera 

längden på bilderna. Med det menas att man använder sig av kortare bilder ju närmare klimax 

man kommer. Variation (till exempel, man byter mellan en serie med korta bilder och 
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mönstret man användt tidigare) producerar också en viss intensifering. De flesta 

actionsekvenser använder sig av variation. En annan intensifiering kan vara hur karaktärerna i 

sekvensen agerar.
56

  

Actionsekvenser skapar mål, eliminerar karaktärer, omdefinierar mål och så vidare. 

Berättelser presenterar ständigt föränderliga omständigheter och actionsekvenser kan ändra 

situationer lika effektivt som en dialogsekvens kan göra.
57 

Som i Murray Smith´s bok 

Contemporary Hollywood Cinema där han beskriver det så här;   

 "In action films, the plot advances through spectacle."
58

 

Många av de som ser på film har stora svårigheter i att medvetet ta in klippningen av filmen. 

Självklart så vet man att varje gång det byts mellan en bild till en annan så är det en klippning, 

men det är svårt att definiera vad det är vi menar när vi diskuterar klippning i en specifik film, 

när man försöker att kategorisera de olika funktionerna så händer det att man blandar ihop 

dem.
59

  

Metod och material 

Detta arbete fokuserar på filmklipparens roll, klippningen av actionsekvenser, hur klippningen 

påverkar sekvenserna och om man försöker återskapa samma känsla genom att klippa på 

samma sätt. För att kunna analysera sekvenserna så har jag delat upp sekvenserna i två 

grupper, lasersvärdssekvens och rymdskepssekvens. Grupperingen är gjord för att den data 

som jag samlat in dokumenteras och analyseras utefter liknande sekvenser. Urvalet av 

actionsekvenser till undersökningen utgår ifrån hur många actionsekvenser det finns i 

filmerna. Urval och antal actionsekvenser finns under rubriken Analyser. 

I undersökningen så analyserar jag actionsekvenser genom att kontrollera vilka 

övergångstekniker (Raka klipp, övertoning, svepa, tona) som används, hur bilderna flyter ihop 

med varandra (klippning för kontinuitet, klippning efter tema eller montage, 

parallellklippning), längden av individuella bilder, val av bilder, hur många bilder det är i 
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sekvensen, var i dramaturgin actionsekvenserna inträffar och om klipptempot varierar i de 

olika actionsekvenserna. 

Jag har använt mig av Barry Salt's analysmetod som har sina grunder i statistisk analys, för att 

få ut data som kallas för ASL (Average Shot Length). Det är längden på filmen eller i mitt fall 

sekvensen, delat med antal klipp i sekvensen. Och enligt Salt så bör analysen göras genom att 

registrera de fullständiga egenskaperna i varje klipp, dvs. vilka rörelser, vinklar och 

klipplängder man använder sig av i följd med längden av filmen. Detta möjliggör en 

fullständig analys av alla möjliga samband mellan variablerna.
60

  

Analysmetod 

Data kommer att samlas in genom att analysera två actionsekvenser per film, en 

lasersvärdsekvens och en rymdskeppssekvens, för att få ett liknande händelseförlopp och 

utifrån det kunna sammanställa och se hur sekvenserna är klippta i jämförelse med varandra.  

Det är även intressant att analysera uppbyggnaden av actionsekvenser i de olika Star Wars 

filmerna för att se om klipptekniken ändrats med tiden. Därför är det viktigt att analysera alla 

filmerna, från 1977 till och med 2015. 

Det framtagna materialet ligger som grund för min egen gestaltning av en actionsekvens som 

även den ingår i min undersökning. 

Filmerna som analyserna bygger på är Star Wars episod 1-7, där 14 sekvenser kommer att 

analyseras och jämföras för att nå fram till hurvida de liknar eller skiljer sig från varandra i 

hur de är klippta.  
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Bildanalys 

Sekvenserna kommer även att jämföras genom en bildanalys av vilka de 6 inledande bilderna 

är, för att kunna se hur man eventuellt arbetat med samma typ av tempo och dramaturgi kring 

hur man väljer att ge  tittaren information. De 6 första klippen i varje sekvens är de viktigaste 

bilderna för att skapa ett tidigt intresse hos publiken och ge publiken både information om vad 

det är de tittar på, vad det är som händer eller kommer att hända senare i sekvensen.   

Genom att analysera de olika actionsekvenserna så kommer man kunna: 

 Analysera om actionsekvenserna skiljer sig i hur de är uppbyggda eller har liknande 

innehåll i bilden.  

 Analysera om de har arbetat på samma sätt för att presentera karaktärerna.  

 Analysera hur de har gått tillväga för att föra berättelsen framåt under de inledande 6 

bilderna. 

Kriterier för urval av sekvenser 

För att underlätta mitt urval av actionsekvenser ur Star Wars filmerna så har jag tagit fram en 

rad olika kriterier som de olika sekvenserna ska innehålla för att kunna analyseras.  

Mina kriterier är: 

 En actionsekvens ska innehålla alla fem kriterier som Ken Dencyger går igenom. De 

kriterierna är; identifikation, excitation, konflikt, intensifiering. 

 Två olika typer av actionsekvener. En lasersvärdssekvens och en rymdskepssekvens ur 

varje film, då de är jämförbara mellan filmerna. 

 Sekvensen ska vara viktig i berättelsens dramaturgi 

 Det ska finnas något som triggar sekvensen och en avtoning i slutet 
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Jag har gjort ett urval av actionsekvenser ur samtliga filmer: 

 

Figur 1 (Star Wars filmer
61

) 

1977 - Star Wars: Episode 4 - A New Hope 

 klippt av Paul Hirsch, Marcia Lucas, Richard Chew  

1980 - Star Wars: Episode 5 - The Empire Strikes Back 

klippt av Paul Hirsch  

1983 - Star Wars: Episode 6 - The Return of the Jedi 

klippt av Sean Barton, Duweyne Dunham, Marcia Lucas  

1999 - Star Wars: Episode 1 - The Phantom Manace 

klippt av Paul Martin Smith, Ben Burtt 

2002 - Star Wars: Episode 2 - Attack of the Clones 

klippt av Ben Burrt 

2005 - Star Wars: Episode 3 - Revenge of the Sith 

klippt av Roger Barton, Ben Burrt 

2015 - Star Wars: Episode 7 - The Force Awakens 

klippt av Mary Jo Markey, Maryann Brandon 
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Analyser 

För att underlätta analyserna och så att man inte skulle behöva analysera alla actionsekvenser 

ur alla Star Wars filmerna så har jag utgått ifrån de kriterier som tagits fram under arbetets 

gång, för att kunna analysera actionsekvenser med liknande innehåll. 

Star Wars: Episode 4 - A New Hope (1977)  

Det finns 12 stycken actionsekvenser varav endast en lasersvärds sekvens mellan Obi-Wan 

Kenobi och Darth Vader (tidkod: 01:29:19 - 1:33:25). Sekvensen innehåller en konflikt, 

mycket rörelser och ett klipptempo som höjs. Det finns tre stycken actionsekvenser med 

rymdskepp, var av 1 uppfyllde alla kriterier (tidkod: 01:33:44 - 01:36:23). Man använder sig 

av POV bilder och närbilder för att skapa identifikation, rörelser i bilderna för att skapa 

excitation, konflikten är mellan Tie Fighters och Millenium Falcon och ett högt klipptempo 

ger oss intensifiering. 

 

Lasersvärdssekvens 

Den första sekvensen är framtagen genom att kontrollera ifall den först innehåller de fem 

kriterier som tagits upp tidigare. I den här sekvensen så finns det en konflikt mellen Darth 

Vader och Obi-Wan Kenobi, det finns rörelser i bilderna (excitation) och klipptempot blir 

snabbare ju närmare klimax man kommer, dvs Intensifiering. Identifikation får vi genom 

närbilder på både protagonisten och antagonisten. Avtoningen tas upp mer längre ner. 

 

Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 01:29:19 - 1:33:25). 

 

Sekvensens tidkod/längd 01:29:19 - 1:33:25 3 minuter 56 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

125 st klipp 

1,88 sekunder 
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length) 

Övergångstekniker Raka klipp  

Upplösa 

Svepa 

Tona  

X 

- 

- 

- 

Det används bara raka klipp 

genom hela sekvensen. 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

X 

- 

- 

X 

Klippningen håller hög 

kontinuitet och det är många klipp 

i rörelse när Obi-Wan Kenobi och 

Darth Vader slåss. Sedan är det 

ett flertal parallellklippningar då 

vi får se Chewbacca, Han Solo, 

Leia Organa, Luke Skywalker, C-

3PO och R2D2 när de försöker att 

ta sig ombor på rymdskeppet 

Millenium Falcon i avtoningen av 

sekvensen. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

- 

X 

X 

X 

X 

Vi får se vida bilder på både Obi-

Wan Kanobi och Darth Vader i 

början av sekvensen och under 

deras lasersvärdsfäktning så 

används det en del extrema 

närbilder (ECU). Annars så 

innehåller den här sekvensen mest 

medium bilder och närbilder 

(CU). 

Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

- 

- 

X 

- 

Av vad jag kan läsa utifrån 

bilderna så ser jag inte några 

avikande kameravinklar, alla 

bilder är tagna utifrån ett neutralt 

perspektiv i ögonhöjd. 

Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

X 

X 

- 

Det finns inga stora rörelser i 

kameran, kameran följer mest 

med karaktärerna med hjälp av 
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Stativ (stilla) 

Handhållen 

Steadicam 

X 

- 

- 

panoreringar och tiltningar. 

Utöver det så är det bara stilla 

bilder. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensken inleds med att vi får se en grupp stormtroopers springades genom en korridor 

inne i Dödsstjärnan och Obi-Wan Kenobi smyger fram ur mörkret när de har paserat. Han 

kollar sig omkring och tar fram sitt lasersvärd. Sedan får man se en bild på C-3PO och R2D2 

som undrar var alla andra är. Det klipps över till Han Solo och Chewbacca som blir jagade av 

en grupp stormtroopers och de skjuter mot varandra, men Han Solo och Chewbacca lyckas 

komma undan. Sedan möts man av en vid bild på Obi-Wan Kenobi, han träffar Darth Vader 

när han är påväg tillbaka till rymdskeppet Millenium Falcon. Darth Vader rör sig mot Obi-

Wan Kenobi samtidigt som han säger: "I have waited for you, Obi-Wan. We meet again at 

last." 

Vilka är de första bilderna? 

1. En vidbild som pannorerar efter en grupp stormtroopers och Obi-Wan Kenobi som träder 

fram ur mörkret. 

2. C-3PO som rör sig mot kameran. 

3. Bakifrån C-3PO där man ser vad han kollar mot. (rymdskeppet Millenium Falcon och de 

stormtroopers som vaktar utanför) och han vänder sig mot R2D2. 

4. Närbild på R2D2. 

5. Han Solo och Chewbacca blir jagade genom en korridor, Han Solo tittar bak. 

6. Stormtroopers som jagar efter Han Solo och Chewbacca. 

 

Hur framställs personerna? 

C-3PO och R2-D2 är fundersamma över var de andra kan befinna sig. Han Solo och  

Chewbacca är stressade över att hinna tillbaka till Millenium Falcon och ta sig där ifrån. Obi-

Wan Kenobi verkar rätt så lugn när han ska slåss mot Darth Vader, medan Darth Vader 

framstår som mer aggressiv och starkare än Obi-Wan. Luke Skywalker blir väldigt emotionell 
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när han ser Darth Vader döda Obi-Wan Kenobi. Man fångas av Lukes emotionella reaktion 

och det skapar identifikation i sekvensen. 

 

Klimax och avtoning 

 I sekvensen så når man klimax precis när Obi-Wan Kenobi dör, Luke Skywalker skriker efter 

Obi-Wan Kenobi och börjar skjuta mot Darth Vader och de stormtroopers som är där. Efter 

att Darth Vader dödat Obi-Wan Kenobi så börjar Luke Skywalker skjuta mot de 

stormtroopers som står i hangaren. Klipptempot sjunker när alla tagit sig ombord på 

Millenium Falcon och de lyckas fly. 

 

Rymdskeppssekvens 

Den här sekvensen skiljer sig från de andra sekvenserna då den innehåller alla fem kriterier, 

identifikation, excitation, konflikt, intensifiering och avtoning. Identifikation kommer från de 

närbilder och POV bilder som används i sekvensen, excitation kommer från alla rörelser som 

man ser i bilderna, konflikten är att Tie fighters försöker stoppa Han Solo, Luke Skywalker, 

Leia Organa, Chewbacca, C-3PO och R2D2 från att rymma från Dödsstjärnan. 

Intensifieringen är väldigt klar i den här sekvensen, då klipptempot höjs markant ju närmare 

klimax man kommer. 

 

Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 01:33:44 - 01:36:23). 

Sekvensens tidkod/längd 01:33:44 - 01:36:23 2 minuter 39 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

length) 

96 st klipp 

1,65 sekunder 

Övergångstekniker Raka klipp  

Upplösa 

X 

- 

Det används bara raka klipp under 

hela sekvensen. 
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Svepa 

Tona  

- 

- 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

X 

- 

- 

X 

En blandning av 

kontinuitetsklippning och 

parallelleklippning. Då det är 

klippt i en flytande rörelse och 

man märker inte av klippen, 

samtidigt som vi får se bilder 

både från Luke Skywalker, Han 

Solo, R2D2, C-3PO, Tie Fighters, 

Leia Organa och Chewbacca. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

- 

X 

X 

X 

- 

I den här sekvensen så använder 

man sig mest av medium shots, 

men för att skapa närhet och 

väcka känslor så används även 

close ups och wide shots för att 

visa var sekvensen utspelar sig. 

Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

X 

X 

X 

X 

Man ser ofta Luke Skywalker och 

Han Solo från grodperspektiv när 

de sitter och skjuter mot de andra 

(Tie Fighters). Leia Organa och 

Chewbacca ser vi i 

neutraltperspektiv, vissa bilder är 

ur både Tie Fighers POV och 

Millenium Falcons POV när de 

skjuter mot varandra. 

 

Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

Handhållen 

Steadicam 

X 

- 

- 

X 

- 

X 

Det är väldigt få rörelser i 

kameran under hela sekvensen. 

De flesta bilderna är mest troligt 

filmade på stativ eller att man 

användt sig av en steadicam. Man 

kan se små panoreringar där 
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kameran följer med karaktärens 

eller fartygens rörelser. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensen inleds med att man får se rymdskeppet Millenium Falcon åka genom rymden (på 

väg bort från dödsstjärnan). Luke Skywalker är ledsen för att Obi-Wan Kenobi blivit dödad av 

Darth Vader. Leia Organa tröstar Luke medan R2D2 och C-3PO sitter och tittar på. Han Solo 

kommer inspringandes och säger: "Come on buddy, we are not out of this yet". 

Vilka är de första bilderna? 

1. En vid bild över Millenium Falcon i rymden. 

2. En vid bild/helbild på Leia och Luke som befinner sig i mitten av bilden och är i fokus inuti 

Millenium Falcon, R2D2 + C-3PO till höger i förgrunden. 

3. En medium bild på Leia och Luke. 

4. En medium bild på C-3PO och R2D2. 

5. En medium bild Leia och Luke. 

6. En medium bild C-3PO och R2D2 och Han Solo springer in i bild från vänster. 

 

Hur framställs personerna? 

I början av sekvensen ser man karaktärerna från ett fågelperspektiv och man ser hur de är 

ledsna över att en nära har gått bort. Men de skakar av sig det ganska snabbt efter att de fått 

reda på att det är mer som komma skall. Så fort alla satt sig till rätta så känner man att både 

Han Solo och Luke Skywalker är rätt så självsäkra. Man ser de från ett grodperspektiv under i 

princip hela tiden de sitter och skjuter mot de andra (Tie fighters). Leia Organa och 

Chewbacca verkar mer oroliga då man ser de i close up bilder tittandes omkring sig och det 

slutar med en lättnad och alla på rymdskeppet blir glada när dem lyckats spränga det sista 

rymdskeppet. Genom att visa karaktärerna i närbilder skapar identifikation. 

Klimax och avtoning 

I den här sekvensen så uppnås klimax när Han Solo eller Luke Skywalker (det är svårt att se 

vem som skjuter sist) lyckas spränga det sista rymdskeppet. Efter explosionen så dras 
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klipptempot ner och de firar att de lyckats fly från Darth Vader och Dödsstjärnan. 

 

Star Wars: Episode 5 - The Empire Strikes Back (1980)  

Det finns 16 stycken actionsekvenser. Luke Skywalker och Darth Vader slåss med lasersvärd 

i 4 av dem men det är bara i en av dem som alla kriterier uppfylls (tidkod: 01:49:21 - 

01:54:16). Man använder närbilder för att publiken ska kunna identifiera sig med både Darth 

Vader och Luke Skywalker då det är en väldigt emotionellt laddad sekvens. I 

rymdskeppssekvensen (tidkod: 01:49:21 - 01:54:16) så skapar man identifikation i sekvensen 

när man får följa karaktärerna inifrån Millenium Falcon, intensiteten skapas genom att 

klipptempot blir snabbare ju närmare man kommer klimax. Det finns även konflikt i 

sekvensen där Millenium Falcon försöker ta sig undan ett par Tie-Fighters 

 

Rymdskeppssekvens 

Sekvensen innehåller alla de fem kriterierna som är framtagna till analyserna. Excitation 

uppnås genom rörelser i bilderna och det skapas identifikation då man får se karaktärerna inne 

ifrån Millenium Falcon och intensitet skapas genom att dra upp klipptempot ju närmare 

klimax man kommer. Det är även en konflikt där Millenium Falcon försöker ta sig undan ett 

par Tie-Fighters. Avtoningen tas upp nedan under dramaturgin. 

  

Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 00:35:56 - 00:40:36). 

Sekvensens tidkod/längd 00:35:56 - 00:40:36 4 minuter 40 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

length) 

93 

3,01 sekunder 

Övergångstekniker Raka klipp  

Upplösa 

X 

- 

Det används enbart raka klipp i 

sekvensen, förutom när man 
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Svepa 

Tona  

X 

- 

klipper mellan Luke Skywalker 

och Millenium Falcon som blir 

jagad av Tie-Fighters där man 

använder sig av Svepa metoden 

och sista bilden där man använder 

sig av Svepa för att ta sig från 

Millenium Falcon och grottan till 

Planeten Tatooine. 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

X 

- 

- 

X 

En blandning av 

kontinuitetsklippning och 

parallelklippning. Exitation nås 

via klipp i rörelse och det finns 

väldigt mycket rörelser i de olika 

bilderna som presenteras i 

sekvensen. Till exempel när 

Millenium Falcon och Tie-

Fighters åker nära den stora 

asteroiden. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

X 

X 

X 

X 

X 

Sekvensen innehåller alla olika 

bildutsnitt, men använder sig mest 

av medium bilder (MS) och 

extrema vida vilder (EWS). 

Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

- 

- 

X 

X 

Sekvensen innehåller mest 

neutrala kameravinklar i 

ögonhöjd, förutom någon enstaka 

POV bild där man ser ur fronten 

på Millenium Falcon när de kör 

genom asteroidfältet. 

Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

X 

- 

- 

X 

Det används mest panoreringar 

som följer efter rymdskeppen. 

Annars är det rätt så stadiga bilder 

med små rörelser och då utgår jag 
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Handhållen 

Steadicam 

- 

- 

ifrån att de är tagna med stativ. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensen inleds med att man ser Luke Skywalker som kommer gåendes mot sin x-wing och 

ber R2-D2 att göra rymdskeppet redo för avfärd. Luke sätter sig i rymdskeppet och lämnar 

planeten. 

Vilka är de första bilderna? 

1. En vid bild över Luke Skywalker som kommer gåendes mot sin x-wing. 

2. Närbild på R2-D2. 

3. Luke kommer närmare skeppet. 

4. Ännu en närbild på R2-D2. 

5. Luke sätter sig i rymdskeppet. 

6. En extremt vid bild på rymskeppet som flyger iväg. 

 

Hur framställs personerna? 

Karaktärerna framställs som stressade och rädda. Man får se de i både close-ups och medium 

bilder under hela sekvensen. Som publik får man en identifikation till karaktärerna och fångas 

av sekvensen. 

Klimax och avtoning 

Klimax nås när de två sista tie-fighters krockar i den smala passagen som Millenium Figher 

lyckas ta sig igenom. Det sker efter explosionen och Han Solo ser ett hål i asteroiden som de 

väljer att åka in i för att söka skydd. 
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Lasersvärdssekvens 

Sekvensen använder sig av närbilder för att publiken ska kunna identifiera sig med både Darth 

Vader och Luke Skywalker då det är en väldigt emotionellt laddad actionsekvens. Det är 

mycket rörelser i bilden där Darth Vader och Luke Skywalker slåss. 

  

Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 01:49:21 - 01:54:16). 

Sekvensens tidkod/längd 01:49:21 - 01:54:16 4 minuter 55 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

length) 

79 

3,73 sekunder 

Övergångstekniker Raka klipp  

Upplösa 

Svepa 

Tona  

X 

- 

- 

- 

Den här sekvensen använder 

endast raka klipp. 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

X 

- 

- 

X 

Sekvensen mellan Darth Vader 

och Luke Skywalker använder 

mest kontinuitetsklippning och 

klipp i rörelse under deras fight. I 

slutet av sekvensen så blir det en 

parallellklippning till Leia Organa 

som hör hur Luke kallar på henne 

med hans tankar. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

X 

X 

X 

X 

X 

Alla bildutsnitt används i 

sekvensen, men när Darth Vader 

och Luke Skywalker slåss så 

används det mest närbilder (CU). 
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Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

X 

X 

X 

- 

I den här sekvensen så används 

fågelperspektivet för att lättare 

kunna visa var Luke Skywalker 

befinner sig och grodperspektivet 

används för att visa att Darth 

Vader är en starkare/ondare 

karaktär. Man kan även tolka det 

som att det är i samma ögonhöjd 

som Luke Skywalker när han 

befinner sig ute på masten och 

skapar identifikation hos 

publiken. 

Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

Handhållen 

Steadicam 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

Sekvensen innehåller väldigt 

stadiga bilder och panoreringar 

som följer med karaktärerna när 

de rör sig i bilden och skapar 

excitation. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensen inleds med att Luke Skywalker har tagit sig ett server rum/ett ventilations rum där 

han möter Darth Vader och tvings ut på en brygga över ett stor hål. 

Vilka är de första bilderna? 

1. Vid bild som presenterar var Luke Skywalker befinner sig. 

2. Luke tar sig mot en ingång på en brygga. 

3. Luke går in i byggnaden. 

4. Darth Vader kommer fram runt ett hörn och börjar slåss med Luke. 

5. Darth Vader puttar ut Luke och slår in sitt lasersvärd i en vägg. 

6. En närbild på Darth Vader. 
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Hur framställs personerna? 

Darth Vader presenteras som en starkare karaktär då man får se honom ur ett grodperspektiv 

och Luke Skywalker verkar emotionellt instabil, då han får veta att Darth Vader är hans far. 

Här fångas man genom identifikation och i Lukes känslor kring vad han just fått reda på. 

Klimax och avtoning 

När Darth Vader berättar för Luke Skywalker att han är hans far så når man ett emotionellt 

klimax i sekvensen. När Luke Skywalker hoppar ner i hålet under bryggan efter att Darth 

Vader berättat för honom att han är hans far. Luke hamnar ute på en antenn och försöker nå 

Leia Organa via sin tankekraft. Leia hör honom och de vänder om för att hämta honom. 

 

Star Wars: Episode 6 - Return of the Jedi (1983)  

Det finns 14 actionsekvenser, man får se Luke Skywalker slåss mot Darth Vader 2 gånger och 

den senare innehåller alla fem variablerna (tidkod: 01:51:38 - 01:54:37). Publiken identifierar 

sig snabbt med både Darth Vader och Luke Skywalker, det finns mycket rörelser i de olika 

bilderna när Luke Skywalker och Darth Vader slåss med varandra. Det klipps i rörelse när 

någon av dom parerar den andres slag eller när deras lasersvärd möts. Den framtagna 

rymdskeppssekvensen är den enda som både har en början, mitt och ett slut utan att sekvensen 

bryts genom att visa scener ur en annan sekvens (tidkod: 01:57:40-1:59:50). Publiken får 

identifiera sig med andre piloten Nein Nunb och förste piloten Lando Calrissian när de flyger 

Millenium Falcon för att spränga Dödsstjärnan, och det finns väldigt mycket rörelser i alla de 

olika bilderna. Konflikten här är mellan Millenium Falcon och Tie-Fighters som försöker 

stoppa dem från att spränga Dödsstjärnan. 

 

Lasersvärdssekvens 

Man identifierar sig snabbt med både Darth Vader och Luke Skywalker, det finns mycket 

rörelser i de olika bilderna när Luke Skywalker och Darth Vader slåss med varandra. Det 

klipps antingen när någon av dom parerar den andres slag eller när deras lasersvärd möts. 

Intensiteten höjs ju närmare klimax man kommer. 
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Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 01:51:38 - 01:54:37). 

Sekvensens tidkod/längd 01:51:38 - 01:54:37 2 minuter 59 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

length) 

42 

4,26 sekunder 

Övergångstekniker Raka klipp 

Upplösa 

Svepa 

Tona  

X 

- 

- 

- 

Det används endast raka klipp i 

den här sekvensen. 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

- 

- 

- 

X 

Sekvensen innehåller endast 

kontinuitetsklippning och klipp i 

rörelse då man befinner sig på 

samma plats under hela 

sekvensen. Det är klippt i deras 

rörelser när de parerar varandras 

slag med lasersvärden och det 

skapar excitation. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

- 

X 

X 

X 

- 

Den här sekvensen där Luke 

Skywalker och Darth Vader möts 

ännu en gång så används det mest 

närbilder (CU). Genom att 

använda sig av närbilder så kan 

man fånga publiken på ett 

emotionellt stadie och det betyder 

då att man skapat identifikation i 

sekvensen. 
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Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

- 

- 

X 

- 

Av vad jag kan avläsa ur den här 

sekvensen så använder man sig 

endast av neutrala kamravinklar i 

ögonhöjd. 

Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

Handhållen 

Steadicam 

X 

- 

X 

X 

- 

X 

Sekvensen innehåller 

panoreringar där man följer efter 

karaktärerna när de rör sig i 

bilden och zoomningar/inåkningar 

för att identifiera vad som händer 

extra mycket. Svårt att säga om 

de används endast stativ då det är 

små rörelser i kameran under hela 

sekvensen. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensen inleds med att Darth Vader letar efter Luke Skywalker under en trapp i ett trångt 

utrymme och säger att han inte kan gömma sig förevigt. Luke säger att han inte kommer att 

slåss. Darth Vader försöker att gå Luke på nerverna och tillslut så kommer Luke fram ur 

mörkret och börjar slåss mot Darth Vader. 

Vilka är de första bilderna? 

1. Darth Vader befinner sig under en trapp letandes efter någon. 

2. Man ser Darth Vader bakifrån. 

3. Närbild på Luke Skywalker där han sitter och gömmer sig. 

4. Närbild på Darth Vader. 

5. Ännu en närbild på Luke. 

6. Ännu en bild på Darth Vader. 

 

Hur framställs personerna? 

Darth Vader presenteras som starkare då han läser av Luke Skywalkers tankar, medan Luke 

egentligen inte vill slåss och blir triggad av Darth Vader. 
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Klimax och avtoning 

Klimax nås när Luke Skywalker lyckas hugga av Darth Vaders hand efter att de slagits med 

varandra. Avtoningen börjar när Sith lord säger åt Luke Skywalker att gå över till den mörka 

sidan och Luke nekar honom. 

 

Rymdskeppssekvens 

Man får identifiera sig med både andre piloten Nein Nunb och förste piloten Lando Calrissian 

när de flyger Millenium Falcon för att spränga Dödsstjärnan. Intensitetet höjs ju närare klimax 

man kommer och det finns väldigt mycket rörelser i alla de olika bilderna. Konflikten här är 

mellan Millenium Falcon och Tie-Fighters som försöker stoppa dem från att spränga 

Dödsstjärnan. 

  

Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 01:57:40 - 1:59:50). 

Sekvensens tidkod/längd 01:57:40 - 1:59:50 2 minuter 10 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

length) 

57 

2,28 sekunder 

Övergångstekniker Raka klipp 

Upplösa 

Svepa 

Tona  

X 

- 

- 

- 

Sekvensen använder endast raka 

klipp. 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

X 

- 

- 

X 

Sekvensen använder sig av 

kontinuitetsklippning och 

parallelklippning, då den följer 

berättelsen men vi får se den från 

olika perspektiv. Tillexempel 
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både inifrån Millenium Falcon 

och inifrån kontrollrummet på det 

stora starship destroyer 

rymdskeppet. 

Och det är även klipp i rörelse för 

att skapa excitation för att fånga 

publiken. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

X 

X 

X 

X 

X 

Den här sekvensen innehåller alla 

bildutsnitt som är framtagna, de 

bildutsnitten som används mest är 

vida bilder (WS), mediumbilder 

(MS) och närbilder (CU). Av vad 

jag kan se så är det ingen av de 

som direkt drar ifrån de andra. 

Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

- 

- 

X 

X 

Utöver de neutrala 

kameravinklarna som används så 

får vi se ur både Millenium 

Falcons synvinkel, X-wing 

pilotens synvinkel och ur Tie-

Fighters synvinkel när de flyger 

inuti Dödsstjärnan. 

Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

Handhållen 

Steadicam 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

Panoreringar används för att följa 

efter rymdskeppen inuti 

Dödsstjärnan. Alla bilder inifrån 

rymdskeppen känns väldigt stilla 

och jag gissar att de användt sig 

av något slags stativ då. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensen inleds med att ett x-wing rymdskepp och Millenium Falcon försöker ta sig in i 

Dödsstjärnan för att spränga den, samtidigt som de blir jagade av tie-fighters. 
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Vilka är de första bilderna? 

1. X-wing rymdskepp och Millenium Falcon som flyger över Dödsstjärnan. 

2. En likadan bild ur en annan vinkel. 

3. Närbild på en pilot som flyger ett x-wingrymdskepp. 

4. Ett x-wing rymdskepp flyger in i Dödsstjärnan. 

5. Närbild på Nein Nunb (andre piloten till Lando Calrissian på Millenium Falcon). 

6. Närbild på Lando Calrissian. 

 

Hur framställs personerna? 

Karaktärerna presenteras som lugna och att de vet hur de ska gå tillväga för att lyckas spränga 

Dödsstjärnan. 

Klimax och avtoning 

När kontrollrummet på ett av de stora rymdskeppen (Starship Destroyer) exploderar och 

ändrar kurs mot Dödsstjärnan och kolliderar med Dödsstjärnan. Efter Explosionen så andas 

general Akbar ut och man får se hur krigare på planeten Bothawui hurrar. Man får även se hur 

Luke Skywalker hjälper Darth Vader inifrån Dödstjärnan.   

 

Star Wars: Episode 1 - The Phantom Menace (1999)  

Det finns 17 stycken actionsekvenser, Qui-Gon Jinn slåss mot Darth Maul 2 gånger i filmen. 

Men det är bara andra gången det som att man uppnår något slags klimax (tidkod: 01:59:13 - 

02:00:31). Sekvensen börjar med att man identifierar sig med både konflikten och 

karaktärerna Darth Maul, Qui-Gon Jinn och Obi-Wan Kenobi. Tempot höjs en aning innan 

man uppnår klimax och Qui-Gon Jinn dör. Rymdskepssekvenserna är väldigt uppdelade, så 

jag har valt ut den sekvens som både har någonslags början, mitt och slut (tidkod: 01:59:13 - 

02:00:31) Man identifierar sig med Anakin Skywalker som sitter i ett rymdskepp. Konflikten 

är mellan Anakin Skywalker och de droider som befinner sig inne i kontrollskeppet och 

avtoningen sker efter att kontrollskeppet exploderat. 
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Lasersvärdssekvens 

I början av sekvensen så identifierar man sig snabbt med både med konflikten och 

karaktärerna Darth Maul, Qui-Gon Jinn och Obi-Wan Kenobi. Tempot höjs en aning innan 

man uppnår klimax och Qui-Gon Jinn dör, det finns rörelser i alla bilder och avtoningen sker 

efter att Darth Maul lyckats döda Qui-Gon Jinn. 

  

Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 01:59:13 - 02:00:31). 

Sekvensens tidkod/längd 01:59:13 - 02:00:31 1 minut 18 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

length) 

34 

2,29 sekunder 

Övergångstekniker Raka klipp 

Upplösa 

Svepa 

Tona  

X 

- 

- 

- 

Sekvensen innehåller endast raka 

klipp. 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

X 

- 

- 

X 

Sekvensen innehåller en 

blandning av 

kontinuitetsklippning och 

parallellklippning, samt klipp i 

rörelse. Klipp i rörelse är ifrån när 

Qui-Gon Jinn och Darth Maul 

slåss med varandra och den 

parallellaklippningen kommer i 

slutet av sekvensen då man får se 

hur Jar Jar Binks ger upp på 

planeten Naboo. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) X Sekvensen innehåller alla 
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WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

X 

X 

X 

X 

bildutsnitt, men använder sig mest 

av mediumbilder (MS) och i 

andra hand av närbilder (CU) för 

att skapa identifikation hos 

publiken. 

Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

X 

- 

X 

- 

Fågelperspektivet används ändast 

för att visa upp hela rummet som 

Qui-Gon Jinn och Darth Maul 

slåss i. Annars används det endast 

neutrala kameravinklar i 

ögonhöjd. 

Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

Handhållen 

Steadicam 

X 

- 

X 

X 

- 

X 

Panoreringar används för att låta 

publiken följa med karaktärerna 

när de rör sig i bilden och 

zoomningar/inåkningar görs för 

att man sätter fokus på ett visst 

ställe och underlättar för publiken 

att uppfatta vad det är som 

händer. Annars är det väldigt små 

rörelser i själva kameran. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensen inleds med att Obi-Wan Kenobi och Qui-Gon Jinn sitter fast mellan dörrar som är 

gjorda av laser efter att de slagits mot Darth Maul och de väntar på att dörrarna ska öppnas. 

Vilka är de första bilderna? 

1. Närbild på Darth Maul. 

2. Qui-Gon Jinn sitter på knä och väntar. 

3. Obi-Wan Kenobi står upp längre bak och väntar. 

4. Dörrarna öppnas. 

5. Qui-Gon Jinn öppnar ögonen. 

6. Qui-Gon Jinn och Darth Maul börjar slåss. 
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Hur framställs personerna? 

Qui-Gon Jinn verkar lugn, Darth Maul är väldigt aggressiv och Obi-Wan Kenobi verkar 

väldigt otålig där han står bakom laserdörrarna. 

Klimax och avtoning 

Klimax nås när Darth Maul lyckas döda Qui-Gon Jinn. Darth Maul börjar fokusera på Obi-

Wan Kenobi efter att han dödat Qui-Gon Jinn och det klipps över till planeten Naboo där Jar 

Jar Binks ger upp. 

 

Rymdskeppssekvens 

Man får identifiera sig snabbt med Anakin Skywalker som sitter inuti sitt rymdskepp som 

befinner sig inuti kontrollskeppet. Konflikten är mellan Anakin Skywalker och de droider som 

befinner sig inne i kontrollskeppet och alla droider som befinner sig nere på planeten Naboo. 

Intensiteten höjs efter att Anakin Skywalker lyckats skjuta sönder en stor generator inuti 

kontrollskeppet. Det är rörelser i alla bilder och avtoningen sker efter att kontrollskeppet 

exploderat.  

  

Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 01:59:13 - 02:00:31). 

Sekvensens tidkod/längd 02:02:22 - 02:03:56 1 minut 34 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

length) 

45 

2,08 sekunder 

Övergångstekniker Raka klipp 

Upplösa 

Svepa 

Tona  

X 

- 

- 

- 

Det används endast raka klipp i 

den här sekvensen. 
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Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

X 

- 

- 

X 

En blandning av 

kontinuitetsklippning och 

parallellklippning då man får både 

se inifrån kontrollskeppet där 

Anakin Skywalker befinner sig 

och utifrån. Dessutom så slutar 

sekvensen med att man får se hur 

Jar Jar Binks puttar omkul droider 

på planeten Naboo efter att 

kontrollskeppet exploderat. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

X 

X 

X 

X 

X 

Alla olika bildutsnitt används i 

sekvensen, men man använder sig 

mest av närbilder (CU) i den här 

sekvensen. Skapar identifikation 

hos publiken. 

Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

- 

- 

X 

X 

Neutrala kameravinklar i 

ögonhöjd används mest, men det 

finns även här en POV bild. Där 

Anakin Skywalker skjuter ner 

droider inne på kontrollskeppet.  

Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

Handhållen 

Steadicam 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

Sekvensen använder endast 

panoreringar och stilla bilder. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensen inleds med att Anakin Skywalker lyckas starta sitt rymdskepp och slår på en sköld 

för att skydda sig från laserskott. 
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Vilka är de första bilderna? 

1. Närbild på instrumentpanelen inifrån Anakin Skywalkers rymdskepp. 

2. Närbild på Anakin Skywalker. 

3. Man ser hur rymdskeppets sköld slås på. 

4. En droid börjar skjuta mot Anakin Skywalker. 

5. Man ser hur laserskotten som träffar rymdskeppet studsar iväg. 

6. Närbild på Anakin skywalker som säger "Take this!". 

 

Hur framställs personerna? 

Anakin verkar inte förstå hur rymdskeppet fungerar, men det känns ändå som att han vet  vad 

han håller på med. Det känns också som att han är lite stressad över att få igång rymdskeppet 

så att han kan ta sig därifrån. De andra piloterna verkar förvånade över att kontrollskeppet 

börjar explodera från insidan, men när de ser Anakins rymdskepp så börjar alla att jubla. 

Klimax och avtoning 

Klimax uppnås efter att Anakin lyckats ta sig ut ur kontrollskeppet och när kontrollskeppet 

exploderar.  Avtoningen sker efter att kontrollskeppet exploderat och Jar Jar Binks och alla 

andra krigare börjar putta omkull alla droider som tappat kontakten med kontrollskeppet. 

 

Star Wars: Episode 2 - Attack of the Clones (2002)  

Det finns 14 stycken actionsekvenser, Count Dukoo har 3 stycken lasersvärdssekvenser och 

urvalet landade på när han slåss mot Anakin Skywalker då uppbyggnaden av den sekvensen 

bygger vidara på hans karaktär och tar berättelsen framåt (tidkod: 02:04:33 - 02:07:41). 

Sekvensen inleds med en närbild på Count Dukoo, publiken identifierar honom snabbt och 

man får även se både Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker. Konflikten i sekvensen är 

mellan Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker och Count Dukoo. Det finns endast en 

rymdskeppssekvens där dom befinner sig ute i rymden, det är när Obi-Wan Kenobi följer efter 

Boba Fett och hans far Jango Fett (tidkod: 01:06:22 - 01:09:51). Konflikten i den här 

sekvensen är mellan Obi-Wan Kenobi och Jango Fett, publiken får identifiera sig med Obi-

Wan Kenobi, Jango Fett och Boba Fett som befinner ombord på rymdskepp. Det är snabba 

rörelser i de olika bilderna där man följer rymdskeppen genom ett asteroidfält. Intensiteten 

höjs ju närmare den sista explosionen man kommer och avtoniningen sker direkt efter då 

Jango och Boba Fett tror att de lyckats ta död på Obi-Wan Kenobi. 
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Rymdskeppssekvens 

Konflikten i den här sekvensen är mellan Obi-Wan Kenobi och Jango Fett, publiken får 

identifiera sig med båda parter samt Boba Fett som befinner sig på Jango Fetts rymdskepp. 

Det är snabba rörelser i de olika bilderna där man följer rymdskeppen genom ett asteroidfält. 

Intensiteten höjs ju närmare den sista explosionen man kommer och avtoniningen sker direkt 

efter då Jango och Boba Fett tror att de lyckats ta död på Obi-Wan Kenobi. 

  

Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 01:06:22 - 01:09:51). 

Sekvensens tidkod/längd 01:06:22 - 01:09:51 3 minuter 29 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

length) 

72 

2,90 sekunder 

Övergångstekniker Raka klipp 

Upplösa 

Svepa 

Tona  

X 

- 

X 

- 

Här använder man sig endast av 

raka klipp förutom den första 

bilden där man använder sig av 

Svepa metoden för att ta sig från 

planeten Tatooine till rymden där 

Jango Fett kommer fram. 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

X 

- 

- 

X 

Sekvensen använder 

kontinuitetsklippning för att följa 

händelseföljden bäst och 

parallellklippning så man får se 

både från Jango Fetts rymdskepp 

och från Obi-Wan Kenobi´s 

rymdskepp. Här använder man sig 

också av klipp i rörelse för att 

skapa ett bättre flyt mellan de 
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olika bilderna. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

X 

X 

X 

X 

X 

Sekvensen innehåller alla 

framtagna bildutsnitt, men de  

mest använda är extremt vida 

bilder  och närbilder. Det skapar 

en kontrast mellan bilderna ute i 

rymden och de bilderna inifrån 

rymdskeppen och publiken får 

lättare att identifiera sig med 

karaktärerna i sekvensen. 

Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

- 

- 

X 

- 

Sekvensen innehåller endast 

neutrala kameravinklar. 

Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

Handhållen 

Steadicam 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

Panoreringar används för att följa 

med rymdskeppen i de olika 

bilderna och bilderna inifrån 

rymdskeppen är väldigt still då 

det inte är så skakigt ute i rymden. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensen inleds med en Svepa övergång från planeten Tatooine till rymden, där Jango Fett 

och hans son Boba Fett kommer fram ur hyperspace och Obi-Wan Kenobi kommer strax efter 

dem. Efter att han har satt en sändare på Jango Fetts rymdskepp.  

Vilka är de första bilderna? 

1. En Svepa övergångfrån Tatooine till rymden där Jango Fetts rymdskepp dyker upp. 

2. Obi-Wan Kenobi kommer fram ur hyperspace. 

3. Obi-Wan Kenobi lossar från en cirkelmotor på hans rymdskepp. 

4. En vidbild där man ser Obi-Wan kenobis rymdskepp åka mot planeten Geonosis. 

5. Närbild på en radar inifrån Jango Fetts rymdskepp. 
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6. Boba Fett ser att de blir förföljda. 

 

Hur framställs personerna? 

Jango och Boba Fett verkar förvånade över att det är någon som förföljer de och försöker 

komma undan. Medan Obi-Wan Kenobi verkar mest besvärad över att Jango Fett börjar 

skjuta mot honom. 

Klimax och avtoning 

Klimax nås när den sista missilen sprängs och Jango och Boba Fett tror att Obi-Wan Kenobi 

är död. Efter explosionen så får man se hur Jango och Boba Fett blir glada över att de lyckats 

döda Obi-Wan Kenobi. Sedan ser man hur Obi-Wan Kenobis rymdskepp står på en av 

asteroiderna. 

 

Lasersvärdssekvens 

Sekvensen inleds med en närbild på Count Dukoo, så man identifierar honom snabbt och strax 

efter får man se både Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker i ett annat rymdskepp. 

Konflikten är mellan Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker och Count Dukoo, de försöker 

stoppa Count Dukoo från att fly. Det är rörelser i alla bilderna och det skapar excitation och 

intensifiering finns då tempot höjs i klippningen ju närmare klimax man kommer. Se avtoning 

nedan. 

  

Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 02:04:33 - 02:07:41). 

 

Sekvensens tidkod/längd 02:04:33 - 02:07:41 3 minuter 8 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

length) 

91 

2,06 sekunder 
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Övergångstekniker Raka klipp 

Upplösa 

Svepa 

Tona  

X 

- 

- 

- 

Sekvensen innehåller endast raka 

klipp. 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

X 

- 

- 

X 

En blandning av 

kontinuitetsklippning och 

parallellklippning ingår i den här 

sekvensen, mitt i när Anakin 

Skywalker slåss mot Count 

Dukoo så får vi se två bilder från 

öknen där Padme Amidala och en 

soldat befinner sig efter att blivit 

avslängda från ett rymdskepp i ett 

tidigare skede. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

X 

X 

X 

X 

X 

Alla bildutsnitt används i 

sekvensen, de bildutsnitt som 

används mest är en blandning av 

vida bilder (WS), mediumbilder 

(MS) och närbilder (CU). 

Närbilderna används mest för att 

fånga karaktärernas 

ansiktsreaktioner och gör det 

lättare för publiken att identifiera 

sig med karaktärerna. 

Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

X 

- 

X 

- 

Fågelperspektivet används endast 

för att fånga rummet och platsen 

där de befinner sig. Annars 

används det endast neutrala 

kameravinklar i ögonhöjd. 

Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

X 

- 

X 

X 

Sekvensen innehåller 

panoreringar för att följa efter 

karaktärerna när de rör sig i 

bilden och de 
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Handhållen 

Steadicam 

- 

X 

zoomningar/inåkningar som 

används är för att förhöja/föra 

fokus till "rätt" ställe så att 

publiken uppfattar det lättare. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensen inleds med att man ser Count Dukoo fly mot en hangar där han har sitt skepp och 

Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker jagar honom. 

Vilka är de första bilderna? 

1. Närbild på Count Dukoo som står på någon slags svävare. 

2. Count Dukoo anländer vid en hangar. 

3. En vid bild på Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalkers rymdskepp. 

4. Närbild på Obi-Wan och Anakin 

5. Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker anländer vid hangaren och hoppar av 

rymdskeppet. 

6. Extrem vid bild där man ser hur Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker springer in i 

hangaren samtidigt som deras rymdskepp exploderar. 

 

Hur framställs personerna? 

Count Dukoo verkar stressad och vill ta sig iväg från planeten så snabbt som möjligt, Anakin 

Skywalker är väldigt aggressiv i sitt sätt att ta ställning till situationen medan Obi-Wan 

Kenobi känns mer lugn och har stor respekt för Count Dukoo. 

Klimax och avtoning 

Klimax nås när Count Dukoo hugger av Anakin Skywalkers hand och använder sin kraft för 

att putta iväg honom. Obi-Wan Kenobi ser Anakin Skywalker flygandes mot honom och 

Count Dukoo andas ut och tror att det är över. 
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Star Wars: Episode 3 - Revenge of the Sith (2005)  

Det finns 17 stycken actionsekvenser, där den enda rymdskeppssekvensen som utspelar sig 

ute i rymden kommer direkt i början av filmen och är ca 8 minuter lång. (tidkod: 00:01:50 - 

00:08:03). Publiken identifierar sig med omgivningen och man får se både Obi-Wan Kenobi 

och Anakin Skywalker i närbild inifrån deras rymdskepp. Konflikten i sekvensen är mellan 

Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker och general Grievous som håller Palpatine till fånga. 

Klipptempot höjs innan man uppnår klimax i sekvensen och det är både rörelser i bilden och 

kameran rör sig under hela sekvesen. 

Det finns ett antal lasersvärdssekvenser men det är den sista som har starkast emotionella 

värde och klimax (tidkod: 02:04:33 - 02:07:41). Genom att använda sig av närbilder så fångas 

både det emotionella hos Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker samtidigt som publiken 

kan identifiera sig med karaktärerna. Det är både rörelser i bilden som i kameran och det 

skapar excitation i sekvensen. Konflikten här är mellan Obi-Wan Kenobi och Anakin 

Skywalker (Darth Vader). 

 

Rymdskeppssekvens 

Publiken identifierar sig snabbt med omgivningen och man får rätt så snabbt se både Obi-Wan 

Kenobi och Anakin Skywalker i närbild inifrån deras rymdskepp. Konflikten är lite diffus i 

början, men de är på väg att rädda Palpatine ifrån general Grievous som håller honom till 

fånga på hans rymdskepp. Klipptempot höjs en aning innan man uppnår klimax i sekvensen 

och det är rörelser både i som utanför bilderna i hela sekvensen. Se avtoningen nedan. 

  

Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 00:01:50 - 00:08:03). 

Sekvensens tidkod/längd 00:01:50 - 00:08:03 6 minuter 13 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

133 

2,80 sekunder 
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length) 

Övergångstekniker Raka klipp 

Upplösa 

Svepa 

Tona  

X 

- 

- 

- 

Sekvensen innehåller endast raka 

klipp. 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

X 

- 

- 

X 

Sekvensen innehåller 

kontinuitetsklippning och följer 

berättelsen framåt och 

parallellklippning genom att man 

får se både hur Anakin Skywalker 

går till väga och hur Obi-Wan 

Kenobi går tillväga när de är 

påväg till starship destroyer 

rymdskeppet. Även här använder 

man sig av klipp i rörelse för att 

skapa excitation och fånga 

publiken. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

X 

X 

X 

X 

X 

Då sekvensen utspelar sig i stora 

drag ute i rymden så använder 

man sig väldigt mycket av 

extrema vida bilder (EWS) och 

för att skapa identifikation hos 

publiken så används det flest 

närbilder (CU). 

Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

- 

- 

X 

X 

POV bilden är ur Anakin 

Skywalkers rymdskepp för att 

visa var starship destroyer 

rymdskeppet befinner sig. Annars 

använder man sig av neutrala 

kamera vinklar som följer efter 

Anakin Skywalker och Obi-Wan 

Kenobi där de flyger med sina 

rymdskepp. 
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Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

Handhållen 

Steadicam 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

Sekvensen innehåller 

panoreringar för att följa med 

rymdskeppen i sekvensen. Inne 

ifrån rymdskeppen så är det 

väldigt stilla bilder. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensen inleds med en extremt vid blid där vi följer Obi-Wan Kenobi och Anakin 

Skywalker i deras rymdskepp på väg till ett rymskepp där General Grievous håller Palpatine 

till fånga. 

Vilka är de första bilderna? 

1. Vidbild som följer efter Obi-Wan Kenobi och Anakin Skyywalker i deras rymdskepp. 

2. Närbild på Anakin Skywalker. 

3. Närbild på R2-D2. 

4. POV bild ur Anakin Skywalkers synvinkel. 

5. Närbild på Anakin Skywalker från sidan. 

6. Närbild på Obi-Wan Kenobi. 

 

Hur framställs personerna? 

Obi-Wan Kenobi verkar besvärad över att flyga sitt rymdskepp, men är ändå vaksam. Anakin 

Skywalker verkar mest tycka att det är roligt att flyga och skjuta droidrymdskeppen. 

Klimax och avtoning 

Klimax inträffar när Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker lyckats ta sig ombord på 

rymdskeppet genom att spränga bort skölden som skyddar hangaren och de hinner in innan 

säkerhetsdörren stängt. Avtoningen börjar med att Anakin Skywalker och Obi-Wan Kenobi 

tagit sig in i hangaren och slår ut alla droider som befinner sig i hangaren. 
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Lasersvärdssekvens 

Genom att använda sig av närbilder så fångas både det emotionella hos Obi-Wan Kenobi och 

Anakin Skywalker samtidigt som publiken kan identifiera sig med karaktärerna. Det är både 

rörelser i bilden som i kameran och det skapar excitation i sekvensen. Konflikten här är 

mellan Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker (Darth Vader) och avtoningen är väldigt 

emotionellt laddad. 

  

Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 01:56:55 - 02:01:13). 

Sekvensens tidkod/längd 01:56:55 - 02:01:13 4 minuter 18 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

length) 

95 

2,71 sekunder 

Övergångstekniker Raka klipp 

Upplösa 

Svepa 

Tona  

X 

- 

- 

- 

Sekvensen innehåller endast raka 

klipp. 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

- 

- 

- 

X 

Den här sekvensen använder sig 

av kontinuitetsklippning och klipp 

i rörelse. Det klipps till exemple 

antingen när de börjar att föra sitt 

lasersvärd mot den andra eller när 

lasersvärden möts. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

X 

X 

X 

X 

X 

Alla bildutsnitt används i 

sekvensen, de bildutsnitt som 

används mest är närbilder (CU) 

och mediumbilder (MS). Det får 

publiken att identifiera sig med 



56 
 

både Obi-Wan Kenobi´s goda 

sida och Anakin Skywalkers 

mörka sida. 

Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

- 

- 

X 

- 

Sekvensen använder sig endast av 

neutrala kameravinklar och litar 

på att karaktärernas ansiktsuttryck 

ska vara nog för att publiken ska 

förstå vem som är protagonist och 

vem som är antagonisten. 

Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

Handhållen 

Steadicam 

X 

- 

X 

X 

- 

X 

Sekvensen använder sig av 

panoreringar för att åka runt 

karaktärerna eller följa med 

karaktärerna, det samma gäller för 

zoomningar/inåkningar. Utöver 

dessa så finns det bilder som är 

"stilla" och vissa som rör sig en 

del när karaktärerna rör på sig. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensen inleds med att Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker slåss hängades på något 

som flyter i lavan. De båda lyckas hoppa av precis innan de åker ut för ett stup och fortsätter 

att slåss balanserandes på olika föremål i lavan. 

Vilka är de första bilderna? 

1. En vidbild där man ser Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker slåss hängandes i något 

som flyter i lava. 

2. En närmare vid bild på båda Anakin Skywalker och Obi-Wan Kenobi. 

3. Man ser hur Anakin Skywalker försöker slå Obi-Wan Kenobi men missar. 

4. Man ser Anakin Skywalker över axeln på Obi-Wan Kenobi. 

5. En vid bild där Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker slår ihop deras lasersvärd. 

6. Närbild på Anakin Skywalker där de slår ihop deras lasersvärd. 
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Hur framställs personerna? 

Obi-Wan Kenobi vill egentligen inte slåss mot Anakin Skywalker då han ser honom som en 

bror, men han slåss för republiken och det är viktigare för honom än att den mörka sidan ska 

vinna. Anakin Skywalker är väldigt aggressiv i sitt sätt att slåss och man ser det i hans 

ansiktsutryck. 

Klimax och avtoning 

Klimax nås när Obi-Wan Kenobi skär av Anakin Skywalkers ben och Anakin landar nere vid 

lavan. Avtoningen är väldigt emotionell, där Obi-Wan Kenobi förklarar sin broderskärlek till 

Anakin Skywalker. Obi-Wan Kenobi tar upp Anakin Skywalkers lasersvärd och lämnar 

Anakin till att dö. 

 

Star Wars: Episode 7 - The Force Awakens (2015)  

Det finns 15 stycken actionsekvenser, det finns två lasersvärdssekvenser men det är bara en 

som innehåller alla kriterier och det är sekvensen mellan Rey och Kylo Ren (tidkod: 1:55:22 - 

1:58:04). Konflikten i sekvensen är mellan Rey och Kylo Ren, närbilder används för att låta 

publiken identifiera sig med karaktärerna i sekvensen och intensifieringen höjs ju närmare 

klimax man kommer. Excitation uppnås med väldigt många rörelser i de olika bilderna, då de 

rör på sig i princip hela tiden. Det är bara en rymdskeppssekvens där de befinner sig ute i 

rymden. Det är när Finn hjälper Poe Dameron att fly från Kylo Ren's Starship Destroyer 

(tidkod: 00:19:22 - 00:24:02). Publiken identifierar sig med karaktärerna genom närbilder. 

Intensifiering uppnås genom att klipptempot höjs närmare klimax och konfliken i den här 

sekvensen är mellan Poe Dameron, Fin och general Hux som vill stoppa dem från att fly. 

 

Rymdskeppssekvens 

Det finns rörelser i de olika bilderna hela tiden (excitation) och man identifierar sig med 

karaktärerna genom närbilder. Intensifiering uppnås genom att klipptempot höjs närmare 

klimax och konfliken i den här sekvensen är mellan Poe Dameron, Fin och general Hux som 

vill stoppa dem från att fly så fort som möjligt. Avtoningen tas upp längre ned. 
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Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 00:19:22 - 00:24:02). 

Sekvensens tidkod/längd 00:19:22 - 00:24:02 4 minuter 40 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

length) 

101 

2,77 sekunder 

Övergångstekniker Raka klipp 

Upplösa 

Svepa 

Tona  

X 

- 

- 

- 

Sekvensen innehåller endast raka 

klipp. 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

X 

- 

- 

X 

Sekvensen innehåller en 

blandning av 

kontinuitetsklippning, 

parallellklippning och klipp i 

rörelse. Man får se både inne ifrån 

Fin och Poe Dameros Tie-Fighter 

och inne ifrån kontrollrummet på 

Kylo Rens rymdskepp. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

X 

X 

X 

X 

X 

Sekvensen innehåller alla 

bildutsnitt, men använder sig mest 

av närbilder (CU) för att publiken 

lättare ska kunna identifiera sig 

med karaktärerna. 

Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

- 

- 

X 

- 

Sekvensen använder sig endast av 

neutrala kameravinklar. 
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Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

Handhållen 

Steadicam 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

Man använder sig av panoreringar 

för att följa efter karaktärer och 

rymdskepp när de rör sig i bilden. 

Utöver det så känns det som att 

det används någonslags steadicam 

i till exempel den andra bilden då 

Poe Damerons handfängsel 

öppnas i en närbild och 

pannorerat/backat för att få med 

ansiktet i samma bild. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen?  

Sekvensen inleds med att en stormtrooper kommer ingåendes i Poe Damerons cell där han 

hålls fången och säger att Kylo Ren vill träffa honom. Det visar sig vara Fin som behöver 

hjälp att ta sig från basen då han inser att det är det ända rätta att göra och hjälper Poe att fly. 

Vilka är de första bilderna? 

1. Man ser en stormtrooper som kommer in i Poe Damerons cell (kameran följer efter 

stormtroopern). 

2. Närbild på Poe Damerons handfängsel som öppnas. 

3. En vidbild där man ser en stormtrooper som går med Poe Dameron. 

4. Närbild på både stormtroopern och Poe Dameron i ett trångt utrymme. 

5. Närbild på Fin. 

6. Närbild på Poe Dameron. 

 

Hur framställs personerna? 

Stormtroopern som visar sig vara Fin framställs som väldigt närvös och stressad över att ta sig 

från basen så snabbt som möjligt. Poe Dameron som utsatts för en del tortyr verkar väldigt 

lugn och självsäker. Kylo Ren vet redan vem det är som hjälpt Poe Dameron att fly då han 

känt av Fins svaghet tidigare och general Hux verkar väldigt stressad över att hinna stoppa Fin 

och Poe Dameron från att fly från basen. 
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Klimax och avtoning 

Klimax inträffar när Poe Dameron och Fin blir träffas av en missil när de är påväg tillbaka till 

planeten Jakku för att återhämta droiden BB-8. Efter att Poe Dameron och Fin blivit träfTona 

får man se hur general Hux får informationen om att de lyckats skjuta ner deras rymdskepp 

och att de var påväg tillbaka  till planeten Jakku. 

 

Lasersvärdssekvens 

Konflikten är mellan Rey och Kylo Ren, närbilder används för att låta publiken identifiera sig 

med karaktärerna i sekvensen och intensifieringen höjs ju närmare klimax man kommer. 

Excitation uppnås med väldigt många rörelser i de olika bilderna, då dom rör på sig i princip 

hela tiden. Avtoningen sker strax efter man uppnått klimax. 

 

Första och sista bilden i sekvensen (tidkod: 1:55:22 - 1:58:04). 

Sekvensens tidkod/längd 1:55:22 - 1:58:04 2 minuter 42 sekunder 

Hur många klipp/s Hur många klipp är det?  

ASL (Average shot 

length) 

72 

2,25 sekunder 

Övergångstekniker Raka klipp 

Upplösa 

Svepa 

Tona  

X 

- 

- 

- 

Sekvensen innehåller endast raka 

klipp. 

Typ av klippning Kontinuitetsklippning 

Parallellklippning 

Montage 

Jump-cut 

Klipp i rörelse 

X 

- 

- 

- 

X 

En blandning av 

kontinuitetsklippning och klipp i 

rörelse ingår i den här sekvensen. 

Bilderna för berättelsen framåt 

och det klipps antingen när 
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lasersvärden möts eller precis när 

antingen Rey eller Kylo Ren är på 

väg att parera ett slag. Det skapar 

intensitet i sekvensen och tempot 

kan lätt påverkas om man klipper 

i rörelser. 

Bildutsnitt EWS (Extrem vid bild) 

WS (Vid bild) 

MS (Medium bild)  

CU (Närbild) 

ECU (Extrema närbilder) 

X 

X 

X 

X 

X 

Sekvensen innehåller alla 

framtagna bildutsnitt och 

sekvensen använder sig mest av 

mediumbilder (MS) och närbilder 

(CU). 

Kameravinklar Fågelperspektiv 

Grodperspektiv  

Neutraltperspektiv 

POV (Point of view) 

X 

X 

X 

- 

Här använder man sig av 

fågelperspektiv och 

grodperspektiv för att visa upp 

var Rey och Kylo Ren befinner 

sig. Annars används endast 

neutrala kameravinklar. 

Kamerarörelser Panorering 

Tiltning 

Zoom  

Stativ (stilla) 

Handhållen 

Steadicam 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

Sekvensen använder sig av 

panoreringar och steadicam för att 

följa efter karaktärerna när de rör 

sig i bilderna och 

zoomningar/inåkningar görs för 

att skapa mer liv i bilderna och 

fångar publiken genom excitation. 

 

Dramaturgin av actionsekvensen:  

Hur inleds sekvensen? 

Sekvensen inleds med att Kylo Ren jagar och slåss mot Rey i skogen, de tar sig till ett stup 

där Kylo Ren berättar för Rey att han kan hjälpa henne med kraften som hon har. Rey inser att 

hon har kraften och går in i sig själv för att hitta den.  
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Vilka är de första bilderna? 

1. Rey backar ifrån Kylo Ren medan hon parerar hans slag. 

2. Bakifrån Rey där hon fortsätter att parera slag från Kylo Ren. 

3. Framifrån Rey där hon parerar ännu ett slag. 

4. Rey vänder sig om och springer. 

5. Rey hoppar upp på en sten för att ta sig högre upp och hoppar över till en annan sten. 

6. Rey landar på den högre stenen och Kylo Ren är precis bakom henne (kameran sveper med 

och man ser hur Rey försöker komma undan). 

 

Hur framställs personerna? 

Kylo Ren verkar vara väldigt aggressiv och bestämd medan Rey är rädd, försiktig och svag 

fram tills hon finner kraften. 

Klimax och avtoning 

Klimax nås när Rey lyckas hugga av Kylo Rens hand och skär honom i ansiktet. Avtoningen 

sker efter att Kylo Ren blivit skadad och han ligger på marken. Samtidigt börjar marken skaka 

och den delar på sig, de båda tittar på varandra och Rey vänder sig om och springer mot 

säkerhet. 
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Sammanfattning av analys 

Resultatet kring hur och om actionsekvenser i Star wars filmerna är klippta och uppbygda på 

samma sätt eller om de skiljer sig åt pekar mot att de actionsekvenser som jag har analyserat 

skiljer sig åt. Mina tabeller visar på hur långa de analyserade sekvenserna är, hur många klipp 

det är i varje sekvens och hur lång ASL varje sekvens har. Det är viktigt att analysera 

tabellernas data för att få fram ett rättvisande resultat. Metoden fungerar på så sätt att det 

faktiskt går att göra mätbara jämförelser mellan de olika sekvenserna. 

I lasersvärdssekvenserna ser man att längderna på sekvenserna varierar, från kortast längd 1 

minut och 18 sekunder (SW E1) till 4 minuter och 55 sekunder (SW E5). Det skiljer sig 

mellan sekvensernas antal klipp, sekvensen med minst klipp har 34 stycken klipp (SW E1) 

och sekvensen med flest klipp har 125 stycken klipp (SW E4).   

 

ASL är intressant då det finns en spridning även här i hur lång ASL varje sekvens har, från 

1,88 sekunder (SW E4) till 4,26 sekunder (SW E6). Tittar man på proportionerna så ser man 

att det är en stor skillnad mellan den lägsta och den högsta, den ASL som skiljer mellan 

sekvenserna är 1,85 sekunder.  

 

Men man ser även likheter i resultatet från analyserna av actionsekvenserna. Om man tittar på 

tabellen utifrån när filmerna lanserades så ser man att Star Wars Episode 1-3 håller en 

liknande ASL: 2,29 sekunder (SW E1), 2,06 sekunder (SW E2) och 2,71 sekunder (SW E3). 

Medan det skiljer sig mellan Star Wars Episode 4-6, där Star Wars Episode 4 har en ASL som 

är 1,88 sekunder och Star Wars Episode 5-6 har en ASL som är 3,73 sekunder (SW E5) och 

4,26 sekunder (SW E6). Man kan se att de äldre sekvenserna (Star Wars Episode 4-6) skiljer 

sig mer ifrån ASL's medelvärde som är 2,74 sekunder. Star Wars Episode 7 har en ASL som 

är 2,25 sekunder och har en liknande ASL som Star Wars Episode 1-3.  

ASL SW E4 SW E5 SW E6 SW E1 SW E2 SW E3 SW E7 

Lasersvärd 1,88 3,73 4,26 2,29 2,06 2,71 2,25 

Rymdskepp 1,65 3,01 2,28 2,08 2,90 2,80 2,77 

Lasersvärd SW E4 SW E5 SW E6 SW E1 SW E2 SW E3 SW E7 

Längd 3:56 4:55 2:59 1:18 3:08 4:18 2:42 

Ant. klipp 125 79 42 34 91 95 72 

ASL 1,88 3,73 4,26 2,29 2,06 2,71 2,25 
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Man ser även likheter mellan rymdskeppssekvenserna och lasersvärdssekvensera. Det finns en 

spridning mellan längden på sekvenserna, antal klipp i sekvenserna och hur lång ASL varje 

sekvens har. Men varje enskild film har en liknande ASL i filmens båda sekvenserna, Star 

Wars Episode 4 har kortast ASL i både filmens lasersvärdssekvens och rymdskeppssekvens 

(1,65 sekunder och 1,88 sekunder). Medan den rymdskeppssekvens med längst ASL är Star 

Wars Episode 5 som har en ASL längd på 3,01 sekunder och 3,73 sekunder lång ASL i 

filmens lasersvärdssekvens. Filmen med längst ASL bland lasersvärdssekvenserna är Star 

Wars Episode 6 som har en längd på 4,26 sekunder och samma film har en ASL på 2,28 

sekunder i filmens rymdskeppssekvens. I rymdskeppssekvenserna så ser man även likheter 

när man tittar på när filmerna lanserades. Då ser man även här att det är en större spridning 

mellan Star Wars Episode 4-6 som har en ASL längd på 1,65 sekunder, 3,01 sekunder och 

2,28 sekunder. Medan man ser en bättre sammanhållning mellan Star Wars Episode 1-3 som 

har en ASL längd på 2,08 sekunder, 2,90 sekunder och 2,80 sekunder. Star Wars Episode 7 

har en ASL längd på 2,77 sekunder och ligger därför närmare den senare trilogin. 

Ur bildanalysen kan man se likheter i både lasersvärdssekvenserna och 

rymdskeppssekvenserna. Man kan se hur de har arbetat med att informera publiken. Med 

hjälp av vinklar och återkommande bilder så får publiken en bättre förståelse för vilka 

karaktärerna är, vad det är som händer och vad som är på väg att hända i sekvenserna.  

I de tre första filmerna, Star Wars Episode 4-6 så inleder man med en vidbild i både 

lasersvärdssekvenserna och rymdskeppssekvenserna, den vida bilden visar var karaktärerna 

befinner sig och sedan övergår man till närbilder, där man får se vilka karaktärer som är med i 

sekvensen och vart dom är påväg.  

I Star Wars Episode 1 och 2 så inleder man lasersvärdssekvenserna med närbilder, medan 

man använder sig av en vid bild i inledningen av Star Wars Episode 3. I 

rymdskeppssekvenserna inleder man Star Wars Episode 1 med en närbild inifrån Anakins 

rymdskepp för att visa var man befinner sig, medan man använder sig av vida inledande 

bilder i Star Wars Episode 2 och Star Wars Episode 3. 

Rymdskepp SW E4 SW E5 SW E6 SW E1 SW E2 SW E3 SW E7 

Längd 2:39 4:40 2:10 1:34 3:29 6:13 4:40 

Ant. klipp 96 93 57 45 72 133 101 

ASL 1,65 3,01 2,28 2,08 2,90 2,80 2,77 
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I Star Wars Episode 7 så får publiken följa med i sekvensen genom kameraåkningar och 

karaktärerna rör sig i en specifik riktning. De inledande bilderna ger publiken informationen 

om var karaktärerna befinner sig. Både rymdskeppssekvensen och lasersvärdssekvensen låter 

publiken följa med i varje bild som ger pubiken mer information om vad det är som händer. 

Lasersvärdssekvensen för berättelsen framåt och ger publiken information om att Rey 

försöker ta sig ifrån Kylo Ren som jagar henne. I rymdskeppsekvensen ser man hur Poe 

Dameron blir förflyttad av en stormtrooper, men publiken får inte informationen om att det är 

Finn och att han hjälper honom att fly förrän i den femte bilden, där man får se Finn i närbild. 

Finns det då några principer för hur actionsekvenser är klippta och har den nya tekniken 

ändrat på sättet man klipper actionsekvenser eller arbetar man för att återskapa samma 

klippkänsla i de senare filmerna som i de äldre? 

Om man sammanställer de resultat som jag kommit fram till i mina analyser av 

actionsekvenser ur dessa 7 Star Wars filmer så kan man se att sekvenserna skiljer sig åt. Både 

i tid, antal klipp och  hur lång ASL varje sekvens har. Men man kan även finna en del 

principer som visar på hur actionsekvenser är klippta. De principer som finns, beskrivs med 

att varje bild ska ge information om vad som händer och vad som kommer att hända i nästa 

bild. Med hjälp av klippningen ska man ge publiken den information som dom behöver för att 

förstå berättelsen som spelas upp för dem. Om man ser det utifrån hur Star Wars filmerna är 

klippta och en bransch som utvecklats under en 40 års period så ser man att man använt sig av 

en liknande berättarteknisk klippteknik oavsett tekniska hjälpmedel, analoga eller digitala, för 

att fånga publikens uppmärksamhet, ge publiken rätt information och föra berättelsen framåt.  
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Diskussion och slutord 

Även fast det inte funnits så mycket forskning kring actionssekvenser så har jag ändå kommit 

fram till ett resultat och det har givit mig en bredare kunskap inom produktionen och 

postproduktionen av film. Genom ASL analyser och bildanalyser resulterade min studie i att 

produktionen av actionsekvenser i Star Wars filmerna varierar, men att man försökt att 

bibehålla den emotionella filmklippningstekniken genom alla filmerna.  

Den variation som finns kring hur sekvenserna är klippta kan bero på att man arbetat med 12 

stycken klippare under dessa 7 filmer. Det kan även ha att göra med att tekniken och konsten 

att klippa en film har utvecklats under de 40 år som det tagit att producera Star Wars Episode 

4-6, Star Wars Episode 1-3 och Star Wars Episode 7. Kan det vara så att genom George 

Lucas framgång i att skapa filmhistoriens största kommersiella och kulturella varumärke, så 

har det lett till att andra i Hollywood tagit efter?  

Mary Jo Markey som klippte Star Wars Episode 7 tillsammans med Maryann Brandon menar 

att de använde sig av en annan klippteknik än den man använder i de tidigare filmerna. Men 

enligt min studie så försöker alla filmerna att uppnå spänning, ge publiken chansen att lära 

känna karaktärerna och låta dem följa karaktärerna ur deras perspektiv. Man vill låta en 

actionsekvens skapa en emotionell upplevelse hos publiken. Men man kan ändå se att 

actionsekvenserna skiljer sig åt i hur man använder sig av en bilds längd, men man har ändå 

försökt att ge publiken information på liknande sätt. Trots det så finns det vissa filmer som 

fått en del kritik till exempel den senare trilogin Star Wars Episode 1-3.  

Men den kritik som ges riktas mest mot hur berättelsen är framförd. Ända sedan lanseringen 

av Star Wars Eisode I: The Phantom Menace, så har kritiker och fans haft det svårt att 

klargöra relationen mellan den första trilogin och den senare. Även fast det finns märkbar 

berättande och estetisk likhet mellan filmerna.
62
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Linton Davies skriver i boken The Editing of Star Wars: How Cutting Created a Classic, om 

idén att klippningen av en film inte sker abstrakt utan inom filmens kontext och att man bör 

analysera dessa på samma sätt. Davies skriver om hur rytmen påverkar filmerna: 

 

 Just as accelerated rhythmic editing can emphasise a climax, it also helps 

 create a type of narrative climax of its own.
63

 

 

Davies menar att en sekvens som är snabbt klippt ökar den upplevda informationen som 

publiken ser, inte bara för att tidsaspekten oftast blir längre. Jag håller med Davies i hans 

tankesätt, då publiken kan få se olika händelser ur mer än en vinkel. Men sekvenser som är 

extremt snabbt klippta kan skapa känslan av förvirring, då det är väldigt svårt att koncentrera 

sig och försöka ta till sig den information som visas. Davies argumenterar kring vilken teknik 

som är bäst för att förstå hur rytmisk klippning fungerar: 

 

 [...] the best way to explore and better understand rhythmic editing is by 

 counting and examining the positions of the cuts directly, in order to acquire a 

 less abstract perspective of how rhythm is constructed across a film.
64

 

 

Enligt mig finns det även begränsningar. Som klippare använder man sig av tiden för att 

påverka en films rytm, men man måste vara medveten om den rytm som redan finns i 

materialet. Den interna rytmen kommer ifrån karaktärers rörelser, kameraåkningar och ljudets 

rytm. Samt att man måste ha i åtanke var i filmen man befinner sig och vad den rytmiska 

klippningen kommer att bidra med. Eisenstein varnar indirekt om det när han diskuterar 

metriska montage, han förklarar att om man påtvingar rytmisk klippning utan att ta hänsyn till 

innehållet så kommer det mest troligt att resultera i ett misslyckat montage.
65

 

Star Wars Episod 1-3 innehåller mer information än Star Wars Episode 4-6 och håller ett 

högre tempo för att hinna få med allt. George Lucas arbetar på ett nytt sätt under produktionen 

av Star Wars 1-3, där han börjar att använda sig av den nya tekniken som tillåter honom att 

klippa och klistra så att två bilder blir en.  
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Ben Burtt som arbetade med att klippa filmen tillsammans med George Lucas berättar att den 

nya tekniken nästan gjorde Lucas galen. Allt skulle prövas att klippas på ett nyare sätt och 

man experimenterade en del. George Lucas hoppar mellan flera olika berättelser genom 

filmerna och det finns sekvenser i  Star Wars Episode 1-3 som man undrar ifall Lucas 

utvecklat enbart för att marknadsföra andra mediaprodukter som till exempel Anakins pod-

race som  mest är med för att skapa spänning hos en yngre publik och för att sedan 

marknadsföra leksaker och spel som till exempel Star Wars Episode 1: Racer.
66

  

Det är ändå förståeligt att Lucas valt att bredda sitt varumärke och nå ut till fler, även om 

filmerna berättats på ett annat sätt så är jag säker på att man hade kommit med leksaker och 

spel för att göra Star Wars tillgängligt för alla, oavsett ålder, kön och var man än befinner sig 

i världen. 

Klippningen av film kommer att vara oklar ett tag framöver, vi behöver forskning på ännu 

djupare nivå i hur man arbetar med postproduktionen av film och hur den påverkar publiken. 

Det räcker inte med att enbart visa upp statestik för att både medieproducenter och publiken 

ska förstå varför klippning fungerar som den gör. Vad är det som säger att en viss klippteknik 

är bättre än en annan och hur kan vi som medieproducenter få publiken att förstå vikten 

bakom varje klipp? 

Det duger inte att säga som filmskapare att klippningen har en av de största rollerna i 

produktionen av en film, eller att det bästa med klippningen är att man inte lägger märke till 

den. Även om det är en "osynlig konst" så ska man ändå kunna ge svar på hur en film är 

klippt och varför den är klippt på just det sättet.  

Genomförandet av detta projekt har gett mig en bredare och djupare kunskap som jag kan ta 

med mig in i mina egna produktioner av film i framtiden. Det har varit ett tungt arbete att 

dyka ner i, men det har varit insiktsfullt och det har väckts nya frågor.  

Jag tackar alla inblandade och ser ljuset i tunneln.  

 
 

                                                           
66

 Yvonne Tasker. Action and Adventure Cinema. USA/Canada: Routledge. 2004, s.2. 



69 
 

Framtida forskning 
Då det endast är ett fåtal studier som hittils har fördjupat sig i konsten att klippa en film, med 

syfte att ge andra mer information om varför och hur man arbetar som en filmklippare, så är 

min studie är ett bidrag till denna domän och förhoppningsvis väljer fler att använda sig av 

statistiska analysmetoder för att bryta ner klipptekniken så att både medieproducenter och 

publiken förstår den ännu bättre.  

Då det finns så många filmklippare i världen så skulle det vara givande att intervjua och ställa 

djupare frågor kring vad det är som gör att dom klipper på just det sättet dom klipper film på. 

Eller undersöka hur klippningen av en film påverkar publiken, krävs det verkligen att man ger 

publiken den information som de behöver eller skapar det bara olust och förvirring? Har man 

som filmklippare en plikt att ge publiken information som uppfyller sitt syfte? 
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Bilagor 

Gestaltning 

De analyser som gjorts under arbetets gång, har legat till grund för produktionen av min egna 

gestaltning av en actionsekvens. Jag utgick ifrån att skapa en actionsekvens där två personer 

skulle slåss med varandra, men det skulle även följa en liknande dramaturgisk kurva som i de 

actionsekvenser som jag analyserat.  

Jag studerade vilka vinklar de använt sig av, hur många klipp det bör vara och var tempot bör 

höjas för att fånga känslan av att klimax börjar närma sig och hur avtoningen i en sekvens bör 

vara.  

Jag skrev ned en så kallad shotlist på de bilder som jag ville ha och jag var även ute och letade 

och fotograferade olika platser där jag tänkte att min sekven skulle utspela sig på. Sedan 

skissade jag upp ett enklare bildmanus, så att jag lättare skulle kunna visa fotografen hur jag 

tänkt mig att sekvensen skulle se ut. Vi var ute en dag och filmade och ljudet lades några 

dagar senare. Sedan var det upp till mig att klippa ihop sekvensen utifrån vad jag lärt mig från 

att ha analyserat de framtagna actionsekvenserna ur Star Wars episode 1 till och med 7. 

Vi var tre stycken som ingick i mitt filmteam och de som arbetade med mig under 

produktionen av min actionsekvens var Marcus Björns som filmade och spelade in ljud. 

Kameran som användes var en Panasonic GH4 och ljudet spelades in med hjälp av en Zoom 

H6. Musiken producerades av Magnus Hägglund och han spelade en av rollerna tillsammans 

med mig. Sedan använde jag mig av Adobe Premiere för att klippa ihop sekvensen och den 

slutliga sekvensen är exporterad i formatet H.264, för att på bästa sätt komprimera sekvensen 

utan större bortfall av läsbar data. 

Min erfarenhet av att ha producerat en egen actionsekvens utifrån de resultat jag tagit fram har 

varit positiv. Jag arbetade utifrån att återskapa en sekvens genom att ta fasta på det jag 

kommit fram till i mina analyser. Jag inleder med att visa publiken var sekvensen utspelar sig 

och snabbt därefter så presenteras de båda karaktärerna som är med i sekvensen. Publiken får 

den information dom behöver för att förstå att en karaktär jagar den andra. Man får 

informationen om var dom befinner sig, vad det är som händer och vad det är som kommer att 

hända genom hela sekvensen. 

Enligt Axel Grigor som är lärare vid Högskolan Dalarna och dokumentärsfilmsklippare så 

finns det en saknad av identifikation och avtoning i min gestaltning.  
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När det gäller identifikation och avtoning så håller jag med om att avtoningen är väldigt 

diffus, då det inte känns som att sekvensen slutar, men enligt mig så ser vi en sekvens som 

slutar och början av en ny sekvens. Min sekvens går från att presentera kraraktärerna och visa 

publiken var sekvensen utspelar sig till att en av karaktärerna hamnar i underläge och klimax 

byggs upp tills den jagade tar sig till den stängda grinden, där avtoningen av sekvensen börjar.  

När det gäller att det finns avsaknad av dialog och andningsljud så är det ett medvetet val att 

inte ta med någon dialog i sekvensen, då i mitt tycke, så skulle det bara ta bort fokus och inte 

skapa en lika fartfylld sekvens. Andningsljud finns till både antagonisten och protagonisten, 

men som jag förstått det, så försvinner den i musiken och jag drog ner volymen på musiken så 

att man kunde hör andningsljuden bättre. 

Grigor kritiserade även användningen av de skakiga distansbilderna och jag håller med om att 

det kan vara svårt för publiken att sätta sig in i karaktärernas situation när man använder sig 

av skakiga distansbilder. Varför jag valt att behålla dessa bilder är för att jag tyckte att det 

bidrog till att uppfylla sekvensens fartfylldhet. När jag prövade att använde mig av mer stabila 

bilder så såg det inte alls lika fartfyllt ut och bilderna passade inte alls in i sekvensen. Så det 

var ett aktivt val av mig att använda mig av de skakiga distansbilderna. 

Det fanns delar under produktionen som fick planeras om och ändras, som till exempel att 

platsen som jag tidigare tänkt använda mig av inte gick att använda och jag fick lov att leta 

efter en ny plats. Musiken som producerades av Magnus Hägglund fick under 

postproduktionen ändras då den första tanken inte riktigt fungerade, men vi fick till en version 

som, enligt mig, hjälper till att bygga upp sekvensens fart och spänning. Men då jag i min 

undersökning gjort en avgränsning från effektljud och musik, så finns det naturligt vis tankar 

kring att musiken kan ha producerats bättre. Hade jag producerat musiken själv, hade jag 

lättare kunna ändra i den, men nu producerades musiken av Magnus Hägglund som var snäll 

nog att hjälpa till, även fast han inte hade jätta mycket tid. Ljudet fick vi spela in i efterhand 

då vi inte hade någon som kunde ta ljud samtidigt som vi filmade. Som det ser ut så har det 

varit en del utmaningar med produktionen av gestaltningen och varför det varit en del 

utmaningar kan bero på  och vara så simpelt som att jag arbetade enbart tillsammans med två 

andra personer (Magnus Hägglund och Marcus Björns) och vi hade dessutom ingen budget. 

Skulle jag göra om det så skulle jag se till att få ihop ett större team som kan vara med under 

produktionen. Kanske inte lika många som arbetade under produktionen av Star Wars 

Episode 7, men det hade underlättat om vi hade varit 5 personer istället för 3. Ett större 

arbetsteam hade bidragit till att jag kunnat ljusätta som jag velat, ta upp ljud under 
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inspelningen, koreografera slagsmålet bättre, bygga upp karraktärerna bättre med hjälp av 

kostym och smink. 

Ingen av oss hade tidigare arbetat med att koreografera slagsmål och det måste nog ha varit 

bland det svåraste i produktionen. Men nu i efterhand så inser jag att det behövs inte mycket 

för att man ska få det att se trovärdigt ut och få känslan av att varje slag träffar. Med hjälp av 

många vinklar, kamerarörelser och ljud så skapar man illusionen av att det går snabbare och 

att det är våldsamt.  

Det som var lättast med produktionen av gestaltningen var postproduktionen. Det är endast på 

grund av ett jag har tidigare erfarenhet av att klippa film. Det underlättade även att jag på 

förhand skissat upp ett lättare bildmanus så att jag hade de bilder och vinklar jag behövde för 

att klippa ihop det.  

Resultatet av gestaltningen visar på hur jag arbetat med det jag kommit fram till i min 

undersökning, genom att ge publiken information om vad det är som händer i sekvensen och 

föra berättelsen framåt. 

 

 

 


