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Abstrakt
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om och isfall hur parallellklippning bidrar till
att skapa spänning i filmen The Dark Knight (2008). Tre scener som visar på tre olika stadier
av spänning har analyserats för att se vilken påverkan parallellklippningen har för att skapa
spänning samt hur dessa parallella handlingar binds ihop och om det finns någon primär
handling.
Med hjälp av Moritz Lehne och Stefan Koelsch undersökning om spänningens komponenter
samt valda klipptekniker undersöks vilken påverkan parallellklippningen har för att skapa
spänning. David Bordwell och Kristin Thompson teori om fyra dimensioner av klippning
används för att undersöka hur de parallella handlingarna binds ihop. För att svara på om det
finns någon primär handling används ett tidslinjediagram över parallellklippningen i scenerna.
Resultatet av undersökningen visar att parallellklippningen har bidragit till att skapa spänning
i The Dark Knight men är endast en faktor av flera som bygger spänning. Genom att
kombinera parallellklippning med dramatisk betoning och rytm skapas spänning. De
parallella handlingarna binds ihop genom att fokusområdet bibehålls över klippet vilket
skapar ett flyt i bildflödet. De primära handlingarna i scenerna visas genom den frekventa
återkopplingen till just denna handling.

Nyckelord: parallellklippning, klippning, film, spänning, The Dark Knight, dramatisk
betoning, rytm

“Editing is directing the film for the second time. To gauge the psychological moment- to
know exactly when to cut- requires the same intuitive skill as that needed by the director. […]
The filmmaker may claim that the film already exists in his head, and that it is also in paper in
the script, but the film that emerges from the cutting room has never existed before, neither in
someone´s head nor on paper. It is only through the editing process that the material is
translated into the form that can communicate its narrative and meaning to the audience.”
- Roger Crittenden (1995:84)

Innehållsförteckning
1. Inledning .......................................................................................................... 1
1.1 Bakgrund .............................................................................................................................. 1
1.2 Syfte och frågeställning ........................................................................................................ 2
1.3 Metod och material............................................................................................................... 2
1.4 Avgränsning ......................................................................................................................... 3

2. Teori & tidigare forskning ............................................................................. 4
2.1 Klipptekniker ........................................................................................................................ 4
2.1.1 Parallellklippning ................................................................................................................... 4
2.1.2 Dimensioner av klippning ...................................................................................................... 5
2.1.3 Rytm och tempo ..................................................................................................................... 7
2.1.4 Dramatisk betoning ................................................................................................................ 7

2.2 Spänningens komponenter ................................................................................................... 8

3. Analys............................................................................................................... 9
3.1 Analysbeskrivning ................................................................................................................ 9
3.2 SCEN 1 – Etablering .......................................................................................................... 10
3.2.1 Handling ............................................................................................................................... 10
3.2.2 Spänning ............................................................................................................................... 10
3.2.3 Parallellklippning ................................................................................................................. 14

3.3 SCEN 2 – Upptrappning .................................................................................................... 17
3.3.1 Handling ............................................................................................................................... 17
3.3.2 Spänning ............................................................................................................................... 17
3.3.3 Parallellklippning ................................................................................................................. 19

3.4 SCEN 3 – Klimax .............................................................................................................. 22
3.4.1 Handling ............................................................................................................................... 22
3.4.2 Spänning ............................................................................................................................... 23
3.4.3 Parallellklippning ................................................................................................................. 26

4. Slutdiskussion................................................................................................ 32
5. Slutord ........................................................................................................... 35
6. Litteratur- och källförteckning ................................................................. 36

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kameran åker sakta över stadstaken in mot ett av höghusens fönster. Fönstret krossas och två
män i clownmask skjuter en lina över till hustaket mittemot. En man står på gatan med ryggen
emot kameran med en clownmask vinklad mot kameran i ena handen och en stor väska på
axeln. Kameran åker sakta in mot clownmasken tills en bil åker fram och mannen öppnar
dörren. Så börjar The Dark Knight (2008) regisserad av Christopher Nolan och klippt av Lee
Smith. Filmen är grundad på DC Comics serietidning Batman skriven av Bill Finger och
illustrerad av Bob Kane (Bal & Dikencik 2013:580). Redan efter 28 sekunder sker det första
parallellklippet och det är inte det enda. Större delen av filmen präglas av detta berättarsätt.
Denna teknik återfinns i alla actionsekvenser där spänning är ett faktum.
The Dark Knight är den andra filmen i Nolans actionspäckade Batman-trilogi. Den första
filmen handlade om Bruce Waynes resa till att bli Batman. Nu har Batman tillsammans med
kriminalinspektören James Gordon och stadens nya distriktsåklagaren Harvey Dent fått
kontroll över staden och minskat kriminaliteten. Men sen dyker den sadistiske och
hänsynslösa superskurken Jokern upp och skapar kaos och terror i staden. Jokern attackerar
strategiskt staden och dess invånare med sikte mot Dent och Batman. Efter att Jokern fått reda
på deras gemensamma kärleksintresse för Rachel Dawes (Waynes ungdomskärlek och Dents
nuvarande flickvän) utsätter han Batman för en dödlig lek vilket leder till Dawes död. Dent
blir brännskadad i halva ansiktet och förlusten av Dawes driver honom till vansinne och han
blir skurken Two-Face. Han skyller Dawes död på Batman och Gordon och är ute efter
hämnd.
Parallellklippning är idag en etablerad klippteknik. Den första att omfattande utforska denna
teknik var den amerikanske filmregissören D.W. Griffith i de sista scenerna i filmen The
Battle at Elderbush Gulch (1913). Där klipps det mellan en ridande arme, kolonister inuti en
stuga och indianerna som vaktar utanför. Det är ett effektivt sätt att berätta där mycket
information snabbt kan förmedlas genom att klippa från ett händelseförlopp på en plats till
händelser på andra platser (Bordwell & Thompson 2012:246).
The Dark Knight bygger på en spänning som ska hålla från början till slut. Redan från första
scenen etableras denna spänning och visar vad publiken har att vänta sig av resten av filmen.
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Parallellklippningen förmedlar minst tre handlingar och takt med att spänningen expanderas
ökar även de parallella handlingarna. Det är därmed ett gott exempel för att undersöka hur
spänning kan byggas upp med parallellklippning. Den här uppsatsen kommer fokusera på hur
denna spänning etableras, upptrappas och maximeras.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur klipptekniken parallellklippning bidrar till att
bygga upp spänningen i The Dark Knight (2008). Det finns inte mycket skrivet om
klippningen i The Dark Knight och klipparen Lee Smiths arbete bakom. Det vill jag med
denna uppsats skapa kunskap om. Valet att fokusera på parallellklippning grundar sig i mitt
intresse för denna klippteknik och en vilja att skapa lärdom om denna tekniks funktioner och
dess inverkan på narrativet. De frågor som ska undersökas i relation till detta är:
•

Hur används parallellklippning för att bygga upp spänning i The Dark Knight?

•

Hur presenteras och binds de olika parallella handlingarna ihop klippmässigt?

•

Kan man urskilja någon primär handling?

1.3 Metod och material
Uppsatsen kommer analysera tre scener från The Dark Knight (2008) som exemplifierar hur
spänning byggs upp. Dessa scener är valda då de representerar tre olika stadier av spänning:
etablering, upptrappning och klimax. Genom att analysera olika stadier av spänning ger
undersökningen en bredare blick på klippningens påverkan för att skapa spänning. De tre
scener som valts ut har minst tre parallella handlingar som utvecklas i och med att spänningen
ökas.
Uppsatsen är en kvalitativ analys då den syftar till att finna ett fenomen. Àrni Sverrisson
beskriver visuell metodik som en del av kvalitativa metoden som ser till att uppmärksamma
bildens informationsaspekter. Bildens egenskaper, dess relation med andra bilder och dess roll
i ett större kontext uppmärksammas. Metoden ser till relationen mellan innehåll sändare och
mottagare av bildmaterialet (2015:191-192). Sverrison betonar vikten av att utveckla och
återkoppla teorin för att skapa övertygelse och för att generera vetenskaplig relevans
(ibid:198).
Genom att kombinera Moritz Lehne och Stefan Koelsch undersökning om spänning med
valda klipptekniker kommer uppsatsen studera parallellklippningens påverkan för att skapa
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spänning. Lehne och Koelsch undersökning föreslår sju komponenter av spänning vilka går
att applicera på olika medier så som film, litteratur och musik. Dessa komponenter är
instabilitet, ovisshet, förväntning och förutsägelse, paradoxen av spänning, emotionell
betydelse av förväntade händelser, brist av kontroll och temporala aspekter. Endast de som är
relevanta för analysen och som går att undersöka med min valda metod har valts ut. Därmed
har paradoxen av spänning, emotionell betydelse av förväntade händelser och den temporala
aspekten valts bort då de ser till publikens psykologiska respons. För att undersöka dessa
behövs ett annat metodval, exempelvis intervjuundersökning.
För att se hur de olika handlingarna binds ihop används Bordwell och Thompsons teori om de
fyra dimensionerna av ett klipp som de presenterar i boken Film Art: An Introduction. Dessa
dimensioner ser till klipparens valmöjligheter till att klippa ihop två bilder och vad som sker
när två bilder klipps ihop på ett visst sätt. Dessa dimensioner är: Grafiska, rytmiska, rumsliga
och temporala.
Jag har framställt ett tidslinjediagram för att utläsa om det finns någon primär handling.
Diagrammen har gjorts genom att titta på scenerna och räkna hur länge varje enskild handling
varar innan det klipps till en annan handling. Sedan räknat ut hur länge varje handling totalt
varar i scenen samt hur många gånger varje handling klipps till.
Grunden för klippteorier utgörs av tre böcker. David Bordwell och Kristin Thomsons bok
tillhandahåller analysverktyg av klippning, klippteorier och regler inom klippning. Karen
Pearlmans bok Cutting Rhythms ser till den rytmiska aspekten av klippning, dess funktioner
och användningsområden. Ken Dancygers bok The Technique of Film and Video Editing tar
upp klippningens historia, tekniken bakom samt nutida klippteorier. Samtlig litteratur som
används i uppsatsen är hittad på Högskolan Dalarnas bibliotek samt på olika databaser på
hemsida du.se. Enstaka litteratur har även använts som kurslitteratur genom utbildningens
gång.

1.4 Avgränsning
Det är viktigt att poängtera att det finns andra klipptekniker än de som tas upp i uppsatsen
som bidrar till att skapar spänning. De klipptekniker som valts är de som har störst märkbar
betydelse i scenerna för att förstärka spänningen. Då uppsatsen är begränsad i antalet sidor
hade det blivit för stort arbete att analysera alla klipptekniker som är av betydande. Uppsatsen
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studerar endast en film vilket medför att analysen och slutsatsen endast visar hur spänning
byggs upp med klippning i The Dark Knight (2008). Även de valda scenerna kan ha påverkan
på uppsatsens resultat. Då andra scener valts med inte lika utpräglad användning av
parallellklippning hade resultatet kunnat skilja sig.
Det finna även andra faktorer än klippning som bidrar till att skapa spänning. Manus är en
faktor som kan påverka spänningen då det kan innehålla uppbyggnaden av berättelsen och hur
den ska berättas, därmed kan manuset ha anvisningar om hur spänning ska byggas upp.
Bilderna har stor betydelse för vad som visas, och hur det visas. Viktig information kan visas
med en kamerarörelse eller genom bildkompositionen (Bordwell & Thompson 2012:201).
Ljud och musik kan även ha stor betydelse för att skapa spänning genom dess sätt att etablera
en viss stämning och bygga upp förväntningar (ibid:266-268). Det begränsade antal sidor gör
det inte möjligt att ta upp alla faktorer som utgör hur spänning skapas, utan analysens fokus är
klippning.

2. Teori & tidigare forskning
2.1 Klipptekniker
“The power and art of film editing lie in the ways in which the hundreds or thousands of
discrete images that make up a film can be shaped to make sense or to have an emotional or
visceral impact” (Corrigan & White 2012:134).

2.1.1 Parallellklippning
Klippning har makten att visa olika händelser på skilda platser samtidigt, detta kallas
parallellklippning. Handlingar binds ihop genom en känsla av orsak och effekt samt genom
deras samtida tid. När en händelse ställs mot en annan på en kort tid kan det bygga spänning
(Bordwell & Thompson 2012:246). Exempelvis kan vi se hur en mördare smyger runt ett hus,
sedan klipps det till personen inuti huset som är ovetande om faran som lurar utanför.
Bordwell och Thompson menar att parallellklippning bygger upp spänning genom att det
skapar förväntningar på vad som kommer hända när vi får se händelser men inte fullfölja dess
händelseförlopp. De ger ett exempel på parallellklippningens stora påverkan i Fritz Lang’s M
(1931) där tre olika handlingslinjer parallellklipps genom hela filmen. Polisens letande efter
en mördare, gangsters som letar efter mördaren och mördaren själv. Parallellklippning knyter
ihop dessa handlingar till en helhet samt att det genererar mer information när vi får följa tre
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olika händelseförlopp istället för ett (ibid:246). Roger Crittenden menar att då
parallellklippning ska fungera måste filmen i förproduktionsstadiet vara tänkt som det och
under inspelningen vara inspelad för det ändamålet. Detta då funktionen med
parallellklippning oftast är att de separata parallella handlingarna tillslut ska knytas samman
till en gemensam berättelse eller skapa någon gemensam narrativ mening (1995:87).

2.1.2 Dimensioner av klippning
David Bordwell och Kristin Thompson skriver i boken Film Art: An Introduktion om fyra
dimensioner av ett klipp. Dessa dimensioner är:
•

Grafiska relationer mellan klipp A och klipp B

•

Rytmiska relationer mellan klipp A och klipp B

•

Rumsliga relationer mellan klipp A och klipp B

•

Temporala relationer mellan klipp A och klipp B

Grafiska relationer
Bordwell och Thompson menar att när två bilder läggs ihop skapas en visuell interaktion
mellan bilderna. De grafiska relationerna mellan två bilder består av ljus och mörker, linjer
och former, volym och djup, rörelse och stillhet. Dessa relationer kan användas för att guida
åskådarens fokus i bilden. De grafiska relationerna kan ta uttryck på fyra sätt. Matchning,
kontinuitet, diskontinuitet och kontrast. Genom att sätta ihop bilder med många gemensamma
grafiska egenskaper skapas en grafisk matchning (2012:221-222). När det gäller grafisk
kontinuitet undviks stora färgförändringar, ljusnivåerna hålls relativt konstanta och
fokuspunkten hålls på ungefär samma ställe i de båda klippen för att skapa en kontinuerlig
helhet. Grafisk diskontinuitet skapar istället en krock mellan bilderna och kontinuiteten
rubbas. Exempelvis kan färgerna eller ljuset vara olika vilket inte skapar ett sammanhängande
resultat mellan klippen (ibid:223). Grafisk kontrast skapas när de olika klippen har helt olika
grafiska relationer. Exempelvis när en väldigt rörlig bild klipps ihop med en statisk (ibid:225).
Rytmiska relationer
Rytm skapas beroende på vilken längd klippen har i relation med varandra och beroende på
hur bilderna klipps ihop skapar de olika sorts rytmer. Stadig rytm skapas när bilderna är
ungefär lika långa. När bildernas längd kortas ökas tempot och när bilderna istället förlängs
minskas tempot (Bordwell & Thompson 2012:226). Bordwell och Thompson menar att
genom att gradvis öka rytmen i en scen kan spänning byggas upp (ibid:226). Desto snabbare
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klippt en sekvens är desto mindre tid har åskådaren på sig att uppfatta vad som händer.
Därmed kontrollerar rytmen hur mycket tid åskådaren har på sig att uppfatta och reflektera
över vad som händer (ibid:227).
Rumsliga relationer
Klippning kan skapa rumsliga samband, hur människor och föremål förhåller sig till varandra
i den miljö de befinner sig i. Bordwell och Thompson menar att det är vanligt att börja med
att presentera miljön och sedan gå in närmare på en del av miljön. Genom att använda sig av
de rumsliga relationerna i klippning kan man exempelvis klippa ihop två vitt skilda bilder från
olika platser och skapa en illusion av att dessa bilder hör ihop och skapa ett rumsligt samband
(2012:227). Bordwell och Thompson menar att detta kan göras genom 180-graders regeln
vilket genererar rumslig kontinuitet. 180-graders regeln skapar en så kallad ”axis of action”,
en halvcirkel som alla bilder ska hålla sig inom för att skapa rumslig kontinuitet.
Användningen av detta visar för publiken hur personerna förhåller sig till varandra, föremål
och rummet (ibid:233).

Figur 1: Axis of Action (Bordwell & Thompson 2012:233)

Temporala relationer
Filmklipparen kan kontrollera och manipulera hur länge ett händelseförlopp utspelar sig men
även bestämma i vilken ordning händelser ska inträffa, filmens kronologi. Klipparen kan styra
filmens kronologi genom ordning, frekvens och varaktighet. Ordningen av berättelsen kan
göras på olika sätt. Flashback, en förflyttning till händelser bakåt i tiden, flashforward, en
förflyttning till framtida händelser (Bordwell & Thompson 2012:229). ”Elliptical editing”
vilket klipper en händelse så den tar kortare tid än i verkligheten. Överlappande klippning
vilket förlänger händelseförloppet genom att delvis upprepa en händelse genom att klippa till
en annan bild. Klippning kan även upprepa händelser i sin helhet (ibid:231).
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2.1.3 Rytm och tempo
En viktig del av action och äventyrs genren är tempo. Tempot kan förstärka spänningen i
scener, skapa dramatik och reflektera karaktärers emotioner (Dancyger 2010:198). Ken
Dancyger menar att desto snabbare en scen är klippt desto viktigare känns den i relation till
andra scener som är klippta långsammare. Tempot i en scen kan guida publiken genom att
gradvis öka för att leda upp till dess klimax vilket Dancyger förklara med filmen United
93(2006). Där guidar det gradvis stegrande tempot publiken genom filmens betydelsefulla
scener, från scenens introduktion vidare till dramatikens höjdpunkt och slutligen till
upplösningen. Vidare menar Dancyger att genom att parallellklippa kan tempot vara olika i de
olika handlingarna för att visa på de olika atmosfärerna de har och därmed skapa en kontrast
vilket förstärker spänningen. Tempot kan också användas för att betona viktiga detaljer,
händelser och personer (ibid:260-261) genom att ge dessa mer tid.
Karen Pearlman menar att rytmens funktioner i film är att skapa spänning och avkoppling
samt att få publikens fysiska, emotionella och kognitiva responser att synkroniseras med
filmens rytm (2009:61). Bilden, berättandet och informationens uppgift är att skapa tankar
medans det är rytmens jobb att justera publikens engagemang eller emotionella deltagande
med dessa komponenter i filmen. Detta görs genom att nyansera perioder med intensitet och
avkoppling med emotioner, rörelser av bilder och händelser i filmen. Pearlman menar att
denna intensitet och avkoppling av energi, rörelse och tid uppfattas kroppsligen av publiken
som spänning och avkoppling (ibid:63).
Ken Dancyger menar att avsaknaden av rytm är väldigt påtaglig. När en rytm inte finns drar
klippningen till sig uppmärksamhet men när rytmen är passande blir publiken involverad i
handlingen och karaktärerna. Bildens visuella information bestämmer hur länge en bild ska
hållas. Desto mer information bilden har desto längre kan den hållas. En helbild kan hållas
längre än en närbild då den har mer visuell information och publiken behöver då längre tid för
att notera all information (2010:383). Det är viktigt att klippen har olika längd för att skapa
rytm. Då klippen saknar variation förlorar scenen dess påverkan (ibid:384).

2.1.4 Dramatisk betoning
Dramatisk betoning används för att visa för publiken att det som nu visas är viktigare än det
som inträffat tidigare och möjligtvis det som komma skall. Det kan vara ett avslöjande, en
ledtråd eller karaktärens känslotillstånd. Den dramatiska betoningen arrangerar hur publiken
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ska känna vid dessa ögonblick och det är klipparens uppgift att bygga upp dessa ögonblick så
att publiken hänger med i den stigande dramatiken. Dancyger menar att dramatisk betoning
tenderar att intensifieras ju närmre klimax man kommer (2010:255). En stor del av jobbet
med dramatisk betoning sker med närbilder. Dancyger menar att man jobbar med närbilder i
United 93 (2006) för att betona ledarna i de olika grupperna då dessa får ett större antal
närbilder och därmed visar deras viktighet gentemot andra. Viktiga händelser och detaljer
betonas även dem med närbilder för att betona deras betydelse gentemot andra händelser
(ibid:259).

2.2 Spänningens komponenter
Moritz Lehne och Stefan Koelsch definierar begreppet spänning som ett emotionellt tillstånd
där konflikt, ovisshet och instabilitet skapar en längtan efter en lösning eller ett mer stabilt
tillstånd. Det bygger på händelser som har känslomässiga betydelser och som skapar
förväntan och förutsägelse på resultatet eller lösningen (2015:2). Spännande scener generar en
ökning av hudens förmåga att överföra elektriska signaler och hjärtrytmen kan både ökas eller
minskas (Lehne & Koelsch 2015:3). Den mest diffusa formen av spänning uppstår då något
specifikt förväntas hända, beroende på vad som händer skapas positiva eller negativa känslor.
Lehne och Koelsch diskuterar ett antal komponenter av spänning i deras artikel Toward a
General Psychological Model of Tension and Suspense. Dessa är:
•

Konflikt, disharmoni och instabilitet

•

Ovisshet

•

Förväntan och förutsägelse

•

Brist på kontroll

Konflikt, disharmoni och instabilitet
Händelser som innehåller konflikt, disharmoni eller instabilitet skapar ofta spänning och
skapar en längtan efter mer stabilt tillstånd. Detta är synbart i narrativa berättelser så som film
där protagonisten (hjälten, huvudpersonen) utsätts för konflikter som måste lösas. Spänning
skapas hos publiken och kvarstår tills konflikten är löst (Lehne & Koelsch 2015:3). Lehne och
Koelsch menar att spänning inte endast är negativa känslor utan även kan upplevas som
positivt då de genererar intensitet och engagemang (ibid:4).
Ovisshet

8

Lehne och Koelsch menar att en viktig del av spänningen är ovissheten, att inte veta vad som
kommer att hända. Ovissheten om hur handlingen kommer utvecklas och där resultaten av
handlingen har stor betydelse skapar en spänning som hänger kvar tills denna ovisshet har
utsatts mot svar. Ovisshet kan gälla kring vad, hur, när eller om det kommer att hända
(2015:4).
Förväntningar och förutsägelse
En komponent för att skapa spänning är att förväntningar och förutsägelser av resultatet och
lösningen skapas. I takt med att händelsen utvecklas sker en utvärdering av möjliga lösningar
kontinuerligt. Händelser med negativ inverkan skapar rädsla medans positiva händelser inger
hopp. I många fall är både negativa och positiva utfall möjliga och därmed kan båda
känslorna existera samtidigt. När resultatet varierar från väldigt positivt eller väldigt negativt
intensifieras spänningen (Lehne & Koelsch, 2015:4).
Brist på kontroll
Att inte kunna kontrollera eller påverka vad som händer bidrar till att spänning upplevs.
Känsla av bristande kontroll uppstår vid den inledande händelsen som skapar spänning och
tills spänningen är löst. En känsla av hjälplöshet kan uppstå då publiken endast kan vänta på
att spänningen ska upplösas och publiken kan även uppleva en vilja att ingripa i händelsen.
Detta kan ofta upplevas i spännande filmer då publiken får veta information som inte
protagonisten vet om (Lehne & Koelsch 2015:6). Exempelvis att en mördare väntar i
protagonistens lägenhet eller att protagonistens väska har blivit utbytt och nu innehåller en
bomb.

3. Analys
3.1 Analysbeskrivning
I följande kapitel analyseras tre scener från The Dark Knight (2008). Dessa scener är döpta
efter deras narrativa mening i relation till spänning: Etablering, upptrappning, klimax.
Faktorerna parallellklippning och spänning är grundkategorierna i vilket scenerna kommer
analyseras utifrån. Analysen inleds med en kort beskrivning av scenens handling och sedan
analyseras hur klippning porträtterar spänning genom Moritz Lange och Stefan Koelsch
komponenter av spänning. David Bordwell och Kristin Thompsons teori används sedan för att
se på hur de olika parallella handlingarna presenteras och binds ihop. En tidslinje finns för
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varje scen för att visuellt visa scenens uppbyggnad med de parallella handlingarna. Dessa
används för att utläsa om det finns någon primär handling. Analysen sträcker sig tills
parallellklippningen slutar. Vissa scener fortsätter utefter detta men eftersom analysens fokus
är på parallellklippningen slutar även analysområdet där. Alla bilder som presenteras i kapitlet
är skärmdumpar från The Dark Knight (2008). Tider som anges i texten anges i timmar,
minuter och sekunder från filmens början (00:00:00).

3.2 SCEN 1 – Etablering
3.2.1 Handling
Öppningsscenen i The Dark Knight fungerar som en presentation av filmens antagonist,
Jokern. Men detta visas endast i slutet av scenen. Scenen börjar 00:00:54 och slutar 00:03:39
och visar ett beväpnat rån på en maffiabank i Gotham. Det är fem rånarna och alla är
utrustade med clownmasker. Två män stänger av larmet på taket och tre män går in i banken
och hotar personerna därinne. När en rånare har utfört sin uppgift skjuts den av en annan
rånare för att minska antalet personer som delar på prissumman. Parallellt med detta ser vi
även bankdirektören som reagerar på händelserna inne på banken och till slut skjuter han mot
de tre rånarna som befinner sig på banken. Slutligen är det endast två rånare kvar och då slutar
parallellklippningen. Efter detta avslöjas det att Jokern är en av dessa rånare.
Parallellklippningen sker mellan de två rånarna på taket som sedan blir en som tar sig till
bankvalvet, de tre rånarna inne på banken och bankdirektören inne på sitt kontor.

3.2.2 Spänning
Konflikt, disharmoni och instabilitet
En instabilitet skapas i scenen när rånarna kommer in på banken och hotar personerna
därinne. De är våldsamma och skriker ut kommandon och en av dem placerar handgranater i
civilpersonernas händer. Vi vet inte vad som kommer hända eller om personerna kommer
råka illa ut. Det skapas också instabilitet när rånarna en efter en skjuter varandra och vi som
åskådare inte vet varför eller hur det kommer sluta. Rånarna utsätts även för en konflikt när
bankdirektören bestämmer sig för att agera, vilket leder till att en av rånarna dör.
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I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I
00:00
Handling

03:39
går ihop med

Rånare på tak/i valv

Klipps till: 10 gånger

Total varaktighet: 1 min 40 sek

Rånare i bank

Klipps till: 11 gånger

Total varaktighet: 1 min 49 sek

Bankdirektör

Klipps till: 3 gånger

Total varaktighet: 10 sek

Figur 2: Tidslinjen visar hur länge varje handling varar innan det klipps till en annan handling. Siffrorna på varje
kolumn visar hur många sekunder handlingen varar. Det förekommer klipp inom vissa av kolumnerna men dessa
visas inte då parallellklippen är i fokus. Strecket ner från tidslinjen visar när bankdirektörens handling (gul) går
ihop med männen inne på bankens handling (röd).

Figur 2 visar hur de parallella handlingarna disponeras över scenen. Männen på bankens
handling ges mest tid och klipps till flest gånger. Männen på takets handling kommer strax
efter och det är inte mycket tid eller klipp som skiljer dem åt. Dock kan man se av figur 2 att
bankens handling fungerar som en språngbräda mellan de andra handlingarna. De andra
parallella handlingarna ramas in av denna handling före och efter den visas. Vidare ges den
generellt mer tid per tillfälle jämfört med de andra handlingarna. Handlingen visar därmed
med längden den ges att den innehåller information som är väsentlig och ger tittaren mer tid
att ta in all information.
Ovisshet
Genom att scenen parallellklipps får publiken mer information. Tre handlingar visas på en
gång istället för bara en och därmed blir det tre handlingar som genererar ovisshet om vad
som kommer att hända. Parallellklippningen används på olika sätt. Antingen för att dra ut på
tiden eller för att skapa spänning genom att dela upp händelseförlopp.
Det klipps mellan handlingar för att dra ut på tiden. Ett klipp sker till en annan handling och
när det sedan klipps tillbaka så har handlingen knappt rört sig framåt. Handlingen som klipps
in mellan möjliggör att första handlingen kan uppehållas för att sedan fortsätta.
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Bild 1 (00:02:29-00:02:32)

Bild 2 (00:02:39-00:02:45)

Mellan bild ett och två har endast mannen i bakgrunden ändrat huvudet och armen. Det ser ut
som samma tagning då det är samma komposition på bilden och mannen i förgrunden står
exakt likadant. Även deras samtal i bild två är en fortsättning på samtalet från bild ett. I bild
ett ser vi mannen i bakgrunden ta fram något ur jackan och sedan klipps det. Denna handling
skapar en ovisshet om vad som kommer att hända och ger publiken mer tid att ifrågasätta vad
som kommer att hända. När det sedan klipps tillbaka får publiken svar på sin ovisshet då
mannen i bakgrunden skjuter mannen i förgrunden. Denna ”paus” i handlingen skapar
dramatik och ovisshet gentemot om det hade visats i sin helhet från början. Det är även
avgörande att se mannen i bakgrunden ta upp något från fickan men inte vad för att skapa
ovisshet. Därmed spelar timingen av klippet stor roll för att rätt effekt ska uppnås.
Det klipps även mitt i ett händelseförlopp för att skapa spänning och dramatik. Precis när
bankdirektören har skjutit och går ut i banklokalen så klipps det till inifrån bankvalvet. Precis
när bankdirektören börjat agera och det skapas en motgång för rånarna så klipps det till en
parallell handling. Detta skapar ett brott i händelseförloppet. Klippet bort från
bankdirektörens agerande skapar en längtan efter att veta vad som kommer att hända. Denna
längtan förlängs genom parallellklippningen bort från handlingen. När spänningen ökas så
klipps det för att intensifiera spänningen genom att skapa nyfikenhet hos publiken.
Förväntningar och förutsägelse
Inom scenen sker många betoningar på både personer och föremål för att skapa förväntningar
och förutsägelse. Den första betoningen sker på masken som mannen håller i på gatan (bild 4,
se sida 14). Denna bild etablerar masken och får oss att lätt känna igen personen med denna
mask gentemot de andra rånarna. Han står ut i mängden mot alla andra masker. Mannen med
denna mask är ofta den som syns när det klipps till handlingen inuti banken eller när det
klipps ifrån denna handling. Detta skapar förutsägelse och förväntning om att han är viktigare
än de andra rånarna (vilket han också är).
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Klippen till bankdirektörens handling är alla halvbilder som visar hur han reagerar på det som
händer ute på banken. Dessa bilder skapar förutsägelse om att han kommer agera och att han
har en stor roll i dramat. Han klipps in två av tre gånger med bilder inifrån banken både före
och efter att han klipps in (Figur 2). Den tredje gången klipps valvet in innan och banken
efter, då blir han även en del av handlingen inifrån banken. De två första gångerna sätts
mannen i ett samband med rånarna inne på banken. Rånarna agerar, sedan klipps det till
mannens reaktion på vad som försiggår och klipps tillbaka till rånarna. Att mannen placeras
mellan handlingen inne på banken gör att publiken får se vad han reagerar på. I klippen ser
man inte mannen ta upp något vapen utan han tar endast av sig glasögonen och vrider på sig
men dess handlingar tyder på att mannen gör sig redo för att agera. Om klippningen endast
visat honom när han satt still hade det inte gett samma intryck.
Rytmen i scenen leder förväntningar och förutsägelse om när saker ska hända och när vi
närmar oss scenens klimax. Ken Dancyger menar att desto snabbare det går desto viktigare
känns det (2010:260). I figur 2 (se sida 11) ser man hur länge de parallella handlingarna varar.
Lite efter scenens mitt ökar parallellklippningen och klippen mellan handlingarna är som
snabbast. Parallellklippen sker med två-sju sekunders mellanrum. De leder åskådaren till
scenens klimax vilket sker efter detta (den röda kolumnen på 34 sek). När tempot ökar skapas
en förväntning om att något viktigt kommer att hända. Scenens klimax sker i sin helhet utan
parallellklippning. Där sker klipp med upp till en halv sekunds mellanrum.
Parallellklippningen har då byggt upp till denna händelse genom dess tempo.
Brist på kontroll
Åskådaren får i scenen veta mer än karaktärerna i filmen vet. Detta bidrar parallellklippningen
med. De parallella handlingarna sker på olika platser och varje enskilt handling är ovetandes
om händelseförloppet i de andra handlingarna vilket vi som åskådare får se. När rånarna går
in på banken klipps det till bankdirektören som reagerar på situationen. Det klipps till denna
man två gånger till och vi ser hur han förbereder sig att agera. Mellan dessa klipp ser vi
rånarna som är ovetandes om detta hot och endast bryr sig om att sätta skräck i de personer
som befinner sig inne i banken. Detta menar Lehne och Koelsch gör att åskådaren vill agera
och hjälpa huvudpersonen ur fara (2012:6), vilket är lite annorlunda i detta fall. De som rånar
är inte de ”goda”, istället är det de ”onda” som hotas. I detta fall vill vi att bankdirektören ska
agera och att rånaren inte ska få reda på detta så de inte kan stoppa honom.
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3.2.3 Parallellklippning
Presentation av andra handlingen
Det första parallellklippet som sker i denna scen är även filmens första. Bilderna innan har
visat en överblick över staden och ett fönster som krossas på ett av höghusen. Ett klipp görs
till inifrån huset där en man i clownmask syns och vi förstår att han har krossat glaset då vi
ser honom ståendes med ett vapen i handen. Det klipps och vi ser en till person med mask i
rummet. Vapnet laddas om och det skjuts ut en lina över till hustaket mitt emot. Det klipps till
en man som står på gatan med en stor väska över axeln och en clownmask i handen vänd mot
kameran. Kameran åker sakta in mot masken tills en bil kommer och mannen öppnar
bildörren.

Bild 3 (00:01:14-00:01-21)

Bild 4 (00:01:21-00:01:33)

Grafiska relationer
Clownmaskerna antyder på att de olika personerna hör ihop eller har ett samband. Båda
bilderna har samma slags ljus vilket skapar en kontinuitet och tyder på att de utspelar sig
under samma tid. Pilen som skjuts iväg i bild tre är på samma ställe som mannens huvud är i
bild fyra när den klipps. Detta medför att pilen leder fokusen och bevarar fokusområdet över
de båda bilderna. Även pilens rörelse framåt fångas upp i bild fyra där kameran fortsätter
denna rörelse framåt. Det skapas en kontinuerlig rörelse över klippet.
Rytmiska relationer
Båda bilderna ä relativt långa. Bild tre är sju sekunder och bild fyra är tolv. I den först
handlingen klipps det 2 gånger och dess totala längd är 27 sekunder medans den andra
handling etableras genom en enda bild innan det klipps tillbaka till första handlingen igen.
Rytmen är ganska lugn och etablerar de olika handlingarna genom att ge tittaren ganska lång
tid att förstå och koppla ihop händelserna. Det är första gången vi ser dessa personer och även
det första vi ser av filmen därmed skapar klippen en presentation av karaktärerna.
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Rumsliga relationer
Bilderna är tagna bakifrån karaktärerna på samma sida av 180 graders linjen. Dock skapas
inget rumsligt samband då det är tydligt att personerna befinner sig på olika platser genom
deras position (från höghus till nere på gatan).
Temporala relationer
Det är svårt att säga om dessa händelser sker samtidigt men det sätt de är ihopklippta på tyder
på att det händer under samma tidpunkt. Vi får se båda när de är på väg bort från sina
nuvarande platser men inte vart de ska. Båda klipps innan någon hinner röra sig ur den plats
de befinner sig på och på detta sätt skapas ett samband mellan dem.
Sammanfattning
Bilderna har samma slags ljus vilket tyder på deras samtid. Det sker en kontinuerlig rörelse
över bilderna som bidrar till att fokusområdet behålls över båda bilderna. Clownmaskerna
binder även ihop händelserna och skapar ett samband mellan dem. Båda bilderna är relativt
långa och ger publiken tid att förstå vad som händer och koppla ihop händelserna. Det skapas
inget rumsligt samband utan klippningen påvisar att det är olika handlingar på olika platser.
Det likvärdiga ljuset och deras riktning bort från deras nuvarande plats tyder på att klippet
sker kontinuerligt och händer samtidigt.
Presentation av tredje handlingen
Den andra parallella handlingen presenteras 00:02:10 när de tre rånarna från bilen kommer in
på banken och skjuter i taket. Kameran visar dem i profil när de springer in och när den sista
mannen passerat panorerar kameran åt vänster och visar männen bakifrån. Det klipps och en
man syns inne på sitt kontor som reagerar på skotten. Bilden är statisk och männen syns
springa förbi genom glasrutan i vänstra delen av bilden.

Bild 5 (00:02:10-00:02:14)

Bild 6 (00:02:14-00:02:16)
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Grafiska relationer
Båda bilderna har samma slags ljusnivå och färgskala. Detta skapar en kontinuitet över
bilderna och visar på att det är samma miljö. Fokusområdet på båda bilderna ligger i bildens
mitt där den person som agerar befinner sig. Mannen i bild fem drar till sig uppmärksamhet
när hans skjuter med geväret i taket och mannen i bild sex rör på sig vilket drar till
uppmärksamheten, detta behåller fokusområdet över klippet.
Rytmiska relationer
Bild fem är fyra sekunder medans bild sex endast är en sekund. Då handlingen följer rånarna
ges de mer tid, men det är även viktigt att visa bankdirektören då han senare i scenen kommer
få en stor roll. Nu presenteras han endast genom hans reaktion på händelsen. Det sker en
betoning på hans person för att etablera hans kommande roll men det klipps snabbt bort för att
skapa en nyfikenhet.
Rumslig kontinuitet
Då bilderna är från samma plats, inifrån banken skapar bilderna en kontinuitet. När det klipps
ser vi rånarna springa förbi glasrutan i bildens vänstra del. Det klipps tillbaka och vi ser
rånarna springa förbi denna glasruta som nu är i vänstra delen av bilden. Klippningen är
kontinuerlig och förhåller sig 180 graders regeln så att rånarna behåller samma riktning
genom klippen. Glasrutan binder även samman händelserna så att vi lätt ser att de befinner sig
på samma plats och kan följa rånarnas riktning.
Temporala relationer
Det sker en kontinuerlig klippning mellan dessa två bilder som följer händelseförloppet.
Klippet från bild fem till bild sex sker kontinuerligt i tid. Rånarna är några meter ifrån
kontoret när det klipps till inifrån kontoret. Sedan ser vi dem springa förbi i glasrutan. När den
sista rånaren är påväg ur bild sker ett så kallat rörelseklipp (klipp i rörelse). Rånaren böjer sig
ner sedan klipps det och vi ser rånaren fortsätta i rörelsen neråt. Detta generar ett samband
mellan klippen och skapar ett flyt mellan bilderna.
Sammanfattning
Båda bilderna har samma ljusnivå och färgskala. Fokusområdet bibehålls i båda bilderna och
är i bildens mitt där personen som agerar befinner sig. Rånarna ges mer tid då de är scenens
fokus, bankdirektören visas snabbt för att betona hans person och skapa en nyfikenhet. Det
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skapas ett rumsligt samband mellan klippet och 180 graders regeln används. Rånarnas
riktning bibehålls genom båda klippen och skapar en kontinuitet. Klippningen följer
händelseförlopp fortlöpande. Klippet sker i rånarens rörelse och fortsätter i bilden efter.

3.3 SCEN 2 – Upptrappning
3.3.1 Handling
Scenen som analyseras börjar 00:46:40 och pågår till 00:49:09 där parallellklippningen tar
slut. Tidigare har en kropp hittats iklädd en Batman dräkt med ett Jokerkort på. Det visar sig
att tre personers DNA är på kortet och de misstänks vara Jokern nästa måltavlor. Scenen
parallellklipper mellan dessa tre personer när polisen försöker varna och skydda dem. Dessa
tre handlingar är poliskommissarie Gordon som försöker rädda polischefen, två poliser som
försöker rädda en domare och Harvey Dent, Rachel Dawes och Bruce Wayne på en fest.
Snabbt visar det sig att Jokern är steget före och en efter en dör de av välarrangerade fällor.
Endast Harvey Dent är kvar som Jokern sparat för att själv ta hand om.

3.3.2 Spänning
Konflikt, disharmoni och instabilitet
Genom föregående scen etableras det en instabilitet då tre personer misstänks vara jokerns
nästa måltavlor och deras liv är i fara. Då Harvey Dent är en av filmens huvudpersoner
trappas hotet upp och det möjliga resultatet blir mer betydande. Genom filmens gång har vikt
lagts vid Harveys betydelse för staden, de goda gärningar han gjort och hans goda person. I
figur 3 nedan kan man även se hur klippningen betonar hans viktighet.
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I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
00:00

02:29

Gordon

Klipps till: 7 gånger

Total varaktighet: 50 sek

Poliser

Klipps till: 4 gånger

Total varaktighet: 33 sek

Harvey

Klipps till: 5 gånger

Total varaktighet: 66 sek

Figur 3

Av tidslinjen kan man se att de gånger det klipps till Harvey så varar hans handling i minst
elva sekunder innan det klipps till en annan handling. De andra handlingarna varar i endast
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två eller fyra sekunder som minst. Harveys handling får även mest tid genom hela scenen med
66 sekunder medans Gordons handling är den som det klipps till flest gånger. Gordons
handling är uppklippt flera gånger utspritt över sekvensen medans Harveys visas mer i sin
helhet. Det är ingen tydlig primär handling, dock kan man se att Gordons handling är styrande
på det sätt den är placerad. Gordons handling börjar scenen och det är den som startar
händelseförlopp och sedan följer polisernas eller Harveys. Scenens klimax startar hos Gordon
och går sedan vidare till de andra två handlingarna och skapar en kedjereaktion.
Ovisshet
Redan när hotet presenteras uppstår ovisshet och tankar skapas om vad som kommer hände,
om de kommer klara sig eller inte. Parallellklippningen skapar brott i händelserna och man får
endast se lite av varje handling i taget. Detta medför att ovissheten förlängs. Klipparen har
makten att kunna styra när saker ska hända, i vilken ordning och när. De har även makten att
förkorta och förlänga händelseförlopp (Bordwell och Thompson 2012:229). Detta är märkbart
i denna scen. Parallellklipp sker så fort handlingen har generat ny information. De olika
handlingarna ”pausats” tills de kommer tillbaka nästa gång och då fortsätter handlingen där
den slutade vilket man kan se i bild sju och åtta.

Bild 7 (00:47:51-00:47:52)

Bild 8 (00:48:39-00:48:43)

Mellan dessa bilder har de andra två parallella handlingarna klippts in två gånger vardera.
Handlingen har ”pausats” och när den klipps in igen har handlingen plockats upp från
nästintill samma ställe. Endast ett fåtal frames har flyttats fram i klippet. På detta sätt förlängs
händelseförlopp och placeras upphackade över scenen. Ovissheten om vad som kommer
hända förlängs och dras ut på för att generera mer tid åt åskådaren att anamma denna ovisshet.
Förväntningar och förutsägelse
Klippningen skapar förväntningar och förutsägelse om vad som kommer hända. Detta görs i
denna scen genom dess betoning på föremål. I bild nio gör kameran en rörelse från
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polischefens ansikte ner på flaskan och glaset han ställer ner på bordet sedan sker ett klipp till
bild tio. Rörelsen som görs ner på flaskan skapar en betoning för dess betydelse. Om kameran
hade stannat kvar på personen eller om händelsen hade visats i halvbild hade inte samma
betoning skett. Just att man visar flaskan och glaset i närbild skapas förutsägelse om dess
framtida betydelse för handlingen. Klippet som sker direkt efter att glaset och flaskan ställts
ner lämnar även åskådaren med en förväntning över vad för roll dess objekt kommer ha.

Bild 9 (00:47:32-00:47:34)

Bild 10 (00:47:34-00:47:37)

Ett liknande klipp sker ett par sekunder senare där domaren sätter sig i sin bil och tittar på
kuvertet hon fått av poliserna (bild sju, ovan). Hon sätter sig i bilen i en närbild och sedan
klipps det till en närbild där hon håller i kuvertet (bild sju). Kuvertet visar endast en sekund
sedan klipps det bort till en annan handling. Kuvertets betydelse visas genom närbilden och
skapar därmed en förutsägelse om att detta kuvert har betydelse för vad som kommer att
hända med henne. Det snabba klippet antyder även att man vill skapa spänning genom att visa
något av betydelse men sedan klippa direkt till en annan händelse för att åskådaren ska skapa
förväntningar av vad som kommer att hända och inte visa händelseutvecklingen direkt.
Genom att klippa på detta sätt förlängs händelseförloppen, det dras ut på istället för att
utspelas på en gång. Åskådaren får mer tid på sig att skapa förväntningar och skapa
förutsägelser än om händelseförloppet hade varit konstant utan avbrott.

3.3.3 Parallellklippning
Presentation av andra handlingen
Det första parallellklippet i sekvensen sker när Gordon går in i en byggnad och det sedan
klipps till en dörr där två poliser går in i bild. Gordons bild panoreras från höger till vänster
och följer hans gångriktning. I den andra bilden kommer de två männen in från höger i bild
och går uppför trappan. Kameran är lågt placerad och tiltar sakta uppåt.
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Bild 11 (00:46:40-00:46:46)

Bild 12 (00:46:46-00:46:49)

Grafiska relationer
Bilderna har flera gemensamma grafiska relationer. Båda bilderna har samma ljusförhållande
och har en grönblå ton. Poliserna (bild elva) och trappens räcke (bild tolv) bildar en linje mot
bildens mitt samt att det skapar ett djup och leder blicken mot mitten. På så sätt bevaras
fokusområdet genom båda bilderna. Vidare binds båda bilderna ihop genom deras
rörelsemönster. Bild elva åker från höger till vänster vilket poliserna i bild tolv fortsätter
genom att komma in från höger. Det skapas en kontinuitet över bilderna och de binds samman
genom deras grafiska relationer.
Rytmiska relationer
Bild elva är sex sekunder lång och bild fjorton är tre sekunder. I den först bilden etableras det
vad som händer och åskådaren får mer tid att uppfatta vad som händer. I nästa bild där
händelseförloppet är densamma har tiden halverats då det endast ska visa att
händelseförloppet upprepas men på en annan plats. Denna minskning i bildernas varaktighet
bidrar till att accelerera händelseförloppet.
Rumsliga relationer
Bilderna skapar inget rumsligt sammanhang. Båda bilderna visar fasader men på olika platser,
bild elva från sidan och bild tolv rakt framifrån. Detta skapas en diskontinuitet över klippet då
det är två olika miljöer. Dock skapar personerna i klippen en sorts kontinuitet genom att
personerna i bild tolv kommer in från höger sida i samma riktning som personen i föregående
bild hade.
Temporala relationer
De temporala relationerna mellan bilderna är en sorts upprepning. Det är inte samma personer
eller samma plats men händelseförloppen upprepas genom båda bilderna.
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Sammanfattning
Bilderna har flera grafiska likheter. Båda bilder har samma ljus och färger, djup, rörelse och
linjer som skapar och bibehåller fokusområdet över klippet. Bild elva är halverad i tid mot
bild tolv och det sker en acceleration i rytmen. Inget rumsligt samband skapas. Rörelserna och
riktningen skapar en kontinuitet och förhåller sig till 180 graders regeln. Klippet är en
upprepning på händelseförloppet.
Presentation av tredje handlingen
I klippet från bild 13 till 14 expanderar de två parallella handlingarna till tre. Bild 13 är en
halvvild på de två poliserna från bild 12 där de räcker över ett brev till domaren de hämtade i
huset. Kameran är lågt placerad och åker sakta inåt mot personerna. Bild 14 visar Harvey
Dent och Rachel Dawes komma gående mot kameran. De går först åt vänster sen rakt framåt,
kameran följer deras rörelser.

Bild 13 (00:47:04- 00:47:10)

Bild 14 (00:47:10-00:47:11)

Grafiska relationer
Bilderna har inte samma färgskala, bild 13 är mörk och har en blå, kall ton medans bild 14 är
mestadels ljus och har en gul, varm ton. Dock binder bakgrunden ihop bilderna genom dess
kvällsljus och tyder på att bilderna utspelar sig under samma tidpunkt. Båda bilderna har djup
med huvudpersonerna närmast kameran och byggnader i bakgrunden. Bildernas rörliga
kamera binder ihop bilderna och skapar en sort rörlig kontinuitet över bilderna. Båda bilderna
har samma fokusområde. Fokus i bild 13 är på brevet som är i bildens mitt, i bild 14 fångar
Rachel upp vår blick genom att hon börjar gå från bildens mitt och framåt.
Rytmiska relationer
Den först bilden är betydligt längre än den andra. Bild 13 är 6 sekunder medans bild 14 är 1
sekund lång. De fem nästkommande klippen efter bild 14 är alla 1 till 2 sekunder långa vilket
tyder på att rytmen är snabbare i denna handling än i den föregående handling. Det skapas
därmed en kontrast i rytm mellan de olika handlingarna.
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Rumsliga relationer
Klippet mellan bilderna gör ett tydligt brott i den rumsliga kontinuiteten då platsen och
människorna byts ut. Det går från utomhus på gatan till inomhus högt upp i ett höghus. Denna
tydliga rumsliga förändring skapar diskontinuitet mellan bilderna och visar på att de är två
skilda händelser.
Temporala relationer
Klippet tycks göras i kontinuerlig tid. De båda handlingarna tycks pågå samtidigt vilket
förstärks genom ljuset i bild.
Sammanfattning
Ljuset i bilderna visar att det är två olika handlingar men bakgrunden i bild 14 visar på
bildernas samtid. Kamerans rörelse skapar en kontinuitet över bilderna och fokusområdet
bibehålls över klippet och binder ihop bilderna. Det sker en acceleration i rytm vilket visar på
de olika handlingarnas olika tempon. Det finns inget rumsligt samband mellan bilderna och
klippet medför diskontinuitet och visar på att det är två skilda handlingar. Händelserna tycks
pågå under samma tidpunkt vilket ljuset påvisar.

3.4 SCEN 3 – Klimax
3.4.1 Handling
Jokern utsätter Gothams folk för det ultimata testet där han ska bevisa folkets sanna moral.
Jokern har försett två båtar (den ena med fångar och den andra med civila) med varsin
detonator och gett dem tills midnatt att bestämma vilken av båtarna som ska klara sig. Om en
båt väljer att spränga den andra så klarar sig den båten men om ingen väljer att spränga nån så
spränger Jokern båda båtarna. Båtarna kämpar med vad de ska göra och samtidigt försöker
Batman och SWAT-team stoppa Jokern. Här börjar analysen av scenen. När klockan slår tolv
har ingen av båtarna valt att spränga den andra och de inväntar sitt öde. Batman och jokern
har sin slutgiltiga strid. Scenen parallellklipps mellan båtarna, Jokern och Batman i en
byggnad, SWAT-team i samma byggnad och Lucius Fox som hjälper Batman med
röntgensyn genom en superdator. Scenen börjar 02:09:08 och sträcker sig till 02:12:48.
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3.4.2 Spänning
Konflikt, disharmoni och instabilitet
Scenen skapar en instabilitet kring vilken av båtarna som kommer välja att spränga den andra
och vilken som hinner först. Det sker även en konflikt mellan båda båtarna kring vilka som
förtjänar att leva. En konflikt uppstår mellan Batman och Jokern, där Batman försöker rädda
båtarna innan de hinner välja. Batman och Jokern har även sin slutgiltiga uppgörelse. SWATteamet har en gemensam konflikt med Batman och försöker stoppa Jokern och hans män
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Batman och Jokern

Klipps till: 7 gånger

Total varaktighet: 1 min och 21 sek

SWAT-team

Klipps till: 3 gånger

Total varaktighet: 12 sek

Båt med fångar

Klipps till: 3 gånger

Total varaktighet: 1 min och 7 sek

Båt med civila

Klipps till: 2 gånger

Total varaktighet: 59 sek

Lucius Fox

Klipps till: 1 gång

Total varaktighet: 1 sek

Figur 4

I figur 4 kan man se hur de handlingarna disponeras i scenen. Båda båtarna har två stora
kolumner och deras handlingar visas mer i sin helhet än de andra handlingarna som är
uppdelade i flera korta sektioner (förutom sista delen med fångarna). Därmed kan man se att i
dessa kolumner händer viktiga händelser som bör visas under ett längre tidsspann. Det är även
i dessa handlingar som scenens klimax utspelas. Dock är den handling som det klipps till
frekvent och som upptar största delen av scenen inte denna handling utan Batman och Jokerns
handling. Medan de andra handlingarna klipps till som mest tre gånger klipps det till denna
handling sju gånger. Batman och Jokern klipps till före och efter en annan handling varje
gång i hela sekvensen förutom två gånger. Denna handling driver de andra handlingarna
framåt. När handlingen förändras, förändras även de andra handlingarna. Klippen mellan
handlingarna skapar ett slags förhållande av orsak och effekt.
Ovisshet
Det klipps från en händelse där ett agerande eller dramatisk utveckling sker vilket lämnar
publiken med ovisshet om handlingens utveckling. En fånge ber fängelsedirektören om
detonatorn som ser villrådig ut och sedan klipps det till de civilas båt. Åskådaren lämnas i
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ovisshet om mannen ger fången detonatorn eller inte och vad som då kommer ske. Precis när
handlingen utvecklas och ett initiativ till agerande sker så klipps det bort från handlingen.
Det sker ett brott i händelseförloppet som medvetet görs för att lämna åskådaren i ovisshet
och dra ut på denna. Det klipps till civilas båt där en man agerar på samma sätt som i tidigare
handling, han ber om detonatorn. Men denna gång ser vi att mannen får detonatorn. Mannen
tittar på den och sedan klipps det (bild 18, nedan). Här upprepas ett agerandemönster men vi
får inte se handlingarna fullföljas. Spänningen trappas upp genom att klippa bort direkt när
handlingen har utvecklats och personerna på båtarna har valt att agera. Publiken lämnas åt
ovissheten om vad som kommer att hända. Placeringen av dessa händelseförlopp skapar en
dramatik då vi vet att agerandet av en båt påverkar den andra båten.
Parallellklippningen drar ut på tiden genom att klippa ifrån en handling och sedan komma
tillbaka till nästintill exakt samma ställe. Detta är märkbart med Batman och Jokern samt
båtarnas handling. Den enda som skiljer sig är SWAT-teamets handling. Där det bildmässigt
visar på att viss tid har passerats.

Bild 15 (02:11:05-02:11:06)

Bild 16 (02:11:45-02:11:50)

I bild 15 fäller Jokern en stålbalk över Batman och fångar honom. Jokern håller på att sätta sig
över Batman sedan klipps det. När handlingen sedan återkommer fortsätter Jokern denna
rörelse genom att sätta sig på Batman. Det sker ett klipp i denna rörelse som dras ut på i 39
sekunder. Därmed har handlingen stannat upp och pågår inte under tiden de andra
handlingarna visas. Jokern får övertag om Batman i bild 15 och precis när detta hänt klipps
det till en parallell handling och publiken lämnas i ovisshet om vad som nu kommer hända.
Det skapas en dramatisk paus vilket förlänger ovissheten av händelsen. Parallellklippningen
möjliggör dessa pauser och gör så att händelser inte behöver visas i sin helhet. Det klipps på
detta sätt genomgående i hela scenen. Det är även viktigt när man väljer att klippa för att
åstadkomma detta dramatiska avbrott. I bild 15 visas en stålbalk som fälls ner över Batman
och fångar honom. Det är viktigt att det inte klipps innan detta har hänt då ingen har övertaget
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över den andra. Klippet sker vid ett tillfälle där maktförhållandet ändras och detta medför att
känslan av ovisshet blir starkare än om klippet hade skett vid en jämställd tidpunkt.
Förväntningar och förutsägelse
Vid flera tillfällen sker betoning på föremål eller personers reaktioner precis innan det klipps
till en parallell handling. Detta förekommer på båda båtarnas handlingar och i Batman och
Jokerns handling. I de andra två handlingarna sker detta inte. Bilden på klockan i bild 17 är
den avslutande bilden på fångarnas båt och sedan klipps det till de civilas båt. Klockan visar
att tiden börjar ta slut och detta skapar en förutsägelse om att klimax närmar sig.
Förväntningar skapas om att händelseförloppet kommer dramatiseras inom en snar framtid.

Bild 17 (02:10:19- 02:10:21)

Bild 18 (02:10:43-02:10:46)

I bild 18 sker en förutsägelse om resultatet. Mannen håller detonatorn i handen och sedan
klipps det till mannens anriktuttryck som hålls i tre sekunder. Det sker en betoning på
mannens ansikte och man hinner läsa in mycket av mannens tankar i hans ansiktsuttryck
innan det klipps. Mannen ser skräckslagen ut. Ansiktsuttrycket skapar förutsägelse om att
mannen inte kommer välja att spränga båten. Om klippet hade skett vid bilden på detonatorn
hade kanske mannen verkat säker och bestämd. Personens reaktion på detonatorn bidrar till att
publiken kan skapa förutsägelse om resultatet.
Det är en tydlig rytmskillnad i de olika handlingarna. I Jokern och Batmans handling varierar
klippet under en sekund upp till fyra sekunder. Oftast sker klippen runt en sekund. SWATteamet visas utan klipp och varar som längst fem sekunder. Båtarna har en lugnare rytm och
det sker långa betoningar på personers reaktioner. Klippen sker generellt inte lika snabbt och
varierar med 1-17 sekunders mellanrum. Rytmen leder förväntningen om vad som är viktigt
och vad som komma skall. Klimax som sker på båtarna visas i längre sektioner än resten av
handlingarna. Klipprytmen är även generellt lugnare än i de andra handlingarna och det sker
flera långa betoningar på reaktioner. Då parallellklippningen är som intensivast är precis
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innan de båda båtarna visas för första gången. Rytmen fungerar som en vägledning av vad
publiken har att förvänta sig av scenen. Den snabba rytmen skapar förutsägelse om snabbt
utvecklande händelseförlopp medans den lugnare rytmen skapar förutsägelse om att
händelseförloppet inte intensifieras lika drastiskt.
Brist på kontroll
Parallellklippningen gör att vi som tittare får mer information än de i filmen får och vet hur de
olika handlingarna utvecklas. De båda båtarna är ovetandes om den andra båtens agerande.
Båtarna placeras efter varandra för att skapa en spänning mellan dem och en samtidighet. Det
blir en kamp om vem som kommer hinna först. Fångarnas båt visas före de civilas. Första
gången vi ser dom så får de civila överhand genom att få detonatorn. Nästa gång det klipps till
dem får fången detonatorn men slänger den ut ur fönstret. Det klipps sedan till de civilas båt
och mannen håller handen på detonatorn, redo att dra om nyckeln. Det skapas en vilja att
stoppa mannen från att dra om nyckeln då vi som publik vet att den andra båten valt att inte
spränga dem.

3.4.3 Parallellklippning
Presentation av andra handlingen
Den första handlingen som etableras är Batman och Jokern som slåss. Jokern visas i en
närbild när han slår Batman. Kameran är lågt placerad snett framför honom och följer hans
rörelser. Det klipps sedan till en SWAT-medlem som går i profil från höger till vänster i bild.
Kameran följer hans rörelse och vrids sedan åt vänster och visar andra SWAT-medlemmar
som slåss mot Jokerns utplacerade män.

Bild 19 (02:09:30-02:09:31)

Bild 20 (02:09:31-02:09:33)

Grafiska relationer
Båda bilderna har samma ljusförhållanden, de är överlag väldigt mörka med starka
bygglampor i bakgrunden. Ljusförhållandena skapar en kontinuitet och visar att de befinner
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sig på samma plats. Kameran i bild 19 är rörlig men fast fokuserad uppåt på Jokern. Kameran
i bild 20 åker sidledes i den riktning SWAT-medlemmen går och vrids sedan i motsatt
riktning. Denna skillnad i kamerarörelser skapar en diskontinuitet men dock behålls samma
fokusområde över båda bilderna då båda personerna är placerade i samma del av bilden.
Rytmiska relationer
Bild 19 är 1 sekund medans bild 20 är 2 sekunder. Klippen sker snabbt och kameran är rörlig
och de personerna i bilden rör sig snabbt. Tempot är högt och det finns inte mycket tid att ta
in vad som händer. Rörelserna i bilderna bidrar till att det blir svårare att uppfatta allt som
händer.
Rumsliga relationer
Ljusförhållandet i båda bilderna påvisar att handlingarna utspelar sig på samma plats.
Bilderna är tagna på samma sida av 180 graders linjen. Bild 19 snett framifrån på vänster sida
av jokern, bild 20 på vänster sida i profil. Dock bidrar detta inte till att de är i samma ”rum”
utan endast samma miljö.
Temporala relationer
De olika händelserna tycks ske samtidigt. Detta förstärks genom tidigare händelser då Batman
slogs med SWAT-teamet innan han tog sig till Jokern. Bildens grafiska relationer tyder även
på att det sker under samma tidpunkt.
Sammanfattning
Bilderna har samma slags ljusförhållanden och fokusområdet bibehålls vilket skapar en
kontinuitet över bilderna Rörelser i bilden och det snabba klipptempot gör att det inte finns
mycket tid att ta in allt som händer. Ljusförhållanden påvisar att de olika handlingarna
befinner sig på samma plats men dock skapas inte en kontinuitet över att det är samma rum de
befinner sig i. Händelserna tycks ske kontinuerligt.
Presentation av tredje handlingen
Den tredje handlingen som etableras är fångarnas båt och klippet sker återigen från Batman
och Jokerns handling. Jokern visas i en helbild när han slagit ner Batman och kameran följer
hans rörelser. Det sker ett klipp till fångarnas båt och man ser en fånge i närbild. Kameran
följer hans rörelse när hans ställer sig upp.
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Bild 21 (02:09:51-02:09:52)

Bild 22 (02:09:52-02:09:59)

Grafiska relationer
Färg och ljusmässigt skiljer sig bilderna väldigt mycket då bild 21 är väldigt mörk och dov
medans bild 22 är upplyst med mycket orange i bild. Båda bilderna är rörliga och följer
personernas rörelser. Båda peonerna visas i profil, båda vända mot vänster och befinner sig i
bildens mitt.
Rytmiska relationer
Bild 22 är betydligt längre än bild 21. Bild 22 är 7 sekunder medans bild 21 endast varar i 1
sekund. Det sker en sänkning i tempot vilket betonar de olika handlingarnas atmosfär. I
handlingen i bild 21 sker ett slagsmål där samtliga av bilderna endast varar i cirka 1 sekund, i
fångarnas handling sker inte lika mycket agerande. Rytmen speglar detta genom att ge bild 22
mer tid.
Rumsliga relationer
Bilderna är kontrastrika och visar inget rumsligt samband. Båda personerna har samma
riktning och bilderna är från samma sida av rummet. Bakgrunden och det olika ljuset bidrar
till att förstärka att det är olika handlingar.
Temporala relationer
Klippet går från Batman och Jokerns agerande till att en fånge tar kommando och agerar på
båten. Klippet bort från bild 21 till bild 22 sker mitt i ett händelseförlopp vilket påvisar att
handlingarna pågår samtidigt.
Sammanfattning
Bilderna skiljer sig ljus- och färgmässigt men båda bilderna innehåller rörelse. Bilderna binds
ihop genom deras gemensamma fokusområde och riktning. Rytmen betonar de olika
händelsernas atmosfär och reflekterar deras agerande. Personerna har samma riktning och
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kameran är på samma sida av personen dock bidrar de olika grafiska förhållanden i bilden till
en kontrast och visar inte på något rumsligt samband. Sättet det klipps på tycks tyda på en
samtidighet mellan händelserna.
Presentation av fjärde handlingen
Den fjärde handlingen presenteras genom ett klipp från en klocka på fångarnas båt till de
civilas båt. Klockan är centrerad i en närbild där kameran åker sakta uppåt mot klockan. De
civilas handling presenteras genom en närbild på en man. Kameran följer hans rörelse när han
ställer sig upp och går mot kameran fram till en i personalen på båten.

Bild 23 (02:10:19-02:09:21)

Bild 24 (02:10:21-02:10:38)

Grafiska relationer
Den fjärde handlingen som etableras är de civilas båt. Det klipps från fångarnas båt till de
civilas båt. Båda bilderna har samma slags ljus men bild 24 har mer färg i sig då man får se
människor och deras kläder. Kameran i bild 23 åker nerifrån och upp mot klockan, i bild 24
följer kameran personers rörelse när han ställer sig upp och går mot en i båtpersonalen.
Fokusområdet ligger i mitten av bilden i bild 23, i bild 24 ligger fokuspunkten lite till vänster
om mitten men ansiktet befinner sig ändå i bildens mitt och därmed bevaras fokusområdet
över bilderna.
Rytmiska relationer
Det är väldigt stor skillnad i hur länge bilderna hålls. Bild 23 hålls 2 sekunder medans bild 24
hålls i 17 sekunder, det sker en reducering av rytmen. Klockan betonar endast hur lite tid
personerna på båtarna har på sig att bestämma sig. I bild 24 tar en person på den civila båten
kommando över situationen och bestämmer sig för att agera. Publiken får mer tid att uppfatta
vad som händer i bild 24 då den genererar mer information och innehåller ett viktigt agerande.
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Rumsliga relationer
Det syns en likadan pelare i bild 24 i bakgrunden som den klockan sitter på i bild 23. Detta
visar på deras gemensamma ”rum” och att båda bilderna är inifrån de två båtarna. Dock går
det inte att utgöra något rumsligt samband mellan bilderna då inga personer syns och det enda
vi ser av rummet är en pelare och en klocka. Klockan syns inte i bild 24 vilket tyder på att det
är två olika miljöer.
Temporala relationer
Klockan visar på personerna på båtarnas kamp mot klockan. Klockan används för att skapa ett
tidsmässigt samband mellan båtarna. Innan bild 23 får vi se en fånge be om detonatorn, i bild
24 händer samma sak men på de civilas båt. Händelserna placeras efter varandra och skapar
en sort upprepning. Placeringen av händelserna upplevs som kontinuerligt.
Sammanfattning
Båda bilderna har samma slags ljus och innehåller rörelse. Fokusområdet ligger i bildens mitt
och bibehålls i de båda bilderna. Det sker en sänkning av tempot i andra bilden och den hålls
betydligt längre. Publiken får mer tid på sig att uppfatta vad som händer och ta in information.
Det skapas inget rumsligt samband mellan bilderna och visar på att det är två separata rum
och förstärker klippet till en ny handling. Klippningen skapar en sort upprepning av händelser
och klockan binder ihop händelserna och visar deras gemensamma kamp mot klockan.
Presentation av femte handlingen
Den femte handlingen sker från en svart skärm till Lucios Fox. Det första klippet visar
Batmans röntgensyn när den lägger av. Ett blått sken blixtrar förbi innan bilden blir helt svart.
Det klipps sedan till Fox och man ser den blåa röntgensynen blixtrar förbi skärmarna framför
honom. Kameran åker sakta in mot Fox.

Bild 25 (02:10:54-02:10.56)

Bild 26 (02:10:56- 02:10:57)
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Grafiska relationer
Den femte handlingen som etableras är Fox som hjälper Batman genom en superdator. Det
går från Batman till Fox. Bildernas grafiska relationer skapar en krock, då bild 25 är helt svart
och bild 26 har både ljus, färg och rörelse. Innan bild 25 blir svart så är det en sorts blåvit
röntgensyn som är väldigt rörlig. När bilden sedan kommer tillbaka i bild 26 syns denna
blåvita syn i de små skärmarna på väggen och kameran är stadig och gör en sakta rörelse inåt
mot Fox. Det skapas en kontrast mellan bilderna, en sort avbrott i den visuella bilden och
rörelsen.

Rytmiska relationer
Bilderna är ungefär lika långa och varar endast två och en sekund. Skärmen är svart i nästan
en hel sekund vilket gör att tempot dras ner. Bild 26 har en sakta inåkning vilket fortsätter det
lugna tempot med rörelsen.
Rumsliga relationer
Det går inte att utgöra några rumsliga relationer mellan klippet då det går från svart till bild.
Den blåvita synen som fyller skärmen innan det blir svart visas igen i bild 26 på de små tvskärmarna framför Fox. Detta binder ihop händelserna och skapar ett rumsligt samband
mellan klippen.
Temporala relationer
Klippet som sker är en fortsättning på händelsen i bild 25. Det blir svart eftersom Batmans
syn blir svart, detta visas i 1 sekund sedan klipps det till Fox som återgäldar problemet.
Klippet tycks göras i en tidsmässig korrekt följd.
Sammanfattning
Bilderna är väldigt kontrastrika när klippet sker då ena bilden är helt svart. Dock binds
bilderna ihop med det blåvita ljuset i båda klippen vilket skapar ett sammanhang. Den svarta
bilden drar ner tempot genom att all visuell information försvinner. Bild 26 fortsätter det
lugna tempot med den sakta inåkningen. Den blåvita synen som syns innan bilden blir svart
och som återfinns på skärmarna skapar ett sorts rumsligt samband mellan bilderna. Skärmarna
i bild 26 visar det Batman ser och därmed det ”rum” han befinner sig i. Klippet tycks göras i
en kontinuerlig tidsföljd.
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4. Slutdiskussion
Denna uppsats har undersökt hur parallellklippning bidragit till att bygger upp spänning i The
Dark Knight (2008) samt hur de parallella handlingarna binds ihop och om det finns någon
primär handling. Tre scener som representerar tre olika stadier av spänning har analyserats för
att fastställa parallellklippningens påverkan på narrativet. Frågeställningen var följande:
•

Hur används parallellklippning för att bygga upp spänning i The Dark Knight?

•

Hur presenteras och binds de olika parallella handlingarna ihop klippmässigt?

•

Kan man urskilja någon primär handling?

Parallellklippningen skapar spänning genom dess grundläggande egenskap att avbryta
händelseförlopp samt i kombination med rytm och dramatisk betoning. Parallellklippen
skapar ett brott i handlingen vilket genererar en nyfikenhet och en längtan hos publiken att få
veta hur handlingen utvecklas. Parallellklippningen leker med åskådarens engagemang genom
att inte ge dem tillräckligt med information utan denne lämnas alltid i förundran. Resultatet
och utvecklingsprocessen är okänd och detta skapar en spänning. Lehne & Koelsch beskriver
denna ovisshet som en viktig komponent av spänning (2015:3). Jag anser även att ovissheten
har en stor roll i spänningsskapandet då det är just denna känsla som skapar nyfikenhet och
får åskådaren att vilja se mer. Att skapa ovisshet är en av parallellkippningen starka
egenskaper vilket är tydligt i scenerna. Det är även tydligt att parallellklippningen endast
bygger upp tills scenernas klimax. När uppgörelsen eller det avgörande ögonblicket sker görs
det utan parallellklipp och visas i sin helhet.
I de analyserade scenerna finns det ett tydligt användande av närbilder för att betona personer,
reaktioner och föremål. Dessa närbilder är placerade som sista bild innan det klipps till en
parallell handling. Ett exempel på detta är bilden på flaskan och glaset i scen två vilket tydligt
betonar dessa föremåls betydelse. Denna betoning skapar förutsägelse och förväntningar om
vad som kommer att hända, personers betydelse och hur handlingen kommer utvecklas.
Placeringen av dessa dramatiska betoningar gör att de är det sista intrycket publiken får innan
handlingen klipps och därmed kanske även det starkaste minnesbilden av händelsen. Det är
just placeringen av dessa bilder som förser dem med en stark påverkan vilket inte hade varit
lika påtaglig då denna betoning hade skett mitt i handlingen. Användningen av dramatiska
betoningar är effektivt och skapar spänning genom dess sätt att förse publiken med möjliga
resultat av handlingen.
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Rytmen har stort inflytande på hur spänning byggs upp. Publiken genom scenerna med hjälp
av rytmen och reflekterar vad publiken har att förvänta sig av handlingen genom att öka i
tempo ju närmre scenens klimax närmar sig. Den snabba rytmen visar på att spänningen
intensifieras. Desto snabbare parallellklippen sker desto närmre förväntas publiken komma till
scenens uppgörelse. Ken Dancyger menar att de parallella handlingarna kan ha olika rytm för
att visa på deras olika atmosfärer (2010:261). Detta är tydligt genomgående i alla tre scener
där de olika handlingarna har olika rytm. Det är tydligast skillnad i den tredje scenen där
Batman och Jokerns handling klipps väldigt snabbt gentemot båtarnas handling. Rytmen
skapar en kontrast mellan de parallella handlingarna där rytmen reflekterar hur intensiv
handlingen är. Detta är väldigt effektivt och skapar en spänning mellan händelserna. På detta
sätt skapas även perioder av intensitet och avkoppling vilket Karen Pearlman menar är en av
rytmens funktioner som skapar engagemang hos publiken (2009:63).
Ett stort arbete har lagts vid att bevara fokusområdet över parallellklippen. Alla handlingar
(förutom en) bibehåller fokusområdet över klippet. Första klippets slut och andra bildens
början har matchats ihop baserats på vart fokusområdet i bilden befinner sig. Det förvånade
mig hur genomgående och noga man jobbat med detta. Alla parallella handlingar presenteras
genom noga timade rörelser och agerande som skapar fokusområden i bild och leder
åskådarens uppmärksamhet. Detta medför en mjuk övergång även om de grafiska och
rumsliga förutsättningarna har förändrats helt. Ett flyt skapas från handling till handling vilket
troligtvis inte hade upplevts som lika smidigt om fokusområdet inte befann sig på samma
plats i båda bilderna vid klippövergången. Det är väldigt intressant om detta är ett
återkommande fenomen i arbetet med parallellklippning för att sammanfläta handlingar
utöver deras narrativa samband. Detta är något som är värt att forska vidare på.
Alla scener har en primär handling vilket visas genom placering och frekvens. Den primära
handlingen tycks vara den som det klipps till flest gånger och inte nödvändigtvis den som ges
mest tid i scenen. Den styrande handlingen är generellt placerad före och efter en annan
handling med undantag ett fåtal gånger. Denna handling fungerar även som startskott för
utveckling av handlingen. När handlingen utvecklas eller förändras så visas detta först i den
styrande handlingen och sedan klippa till de andra handlingarna som även dem utvecklas.
Detta är speciellt märkbart i scen två då detta följs från början till slut med Gordons handling.
Placeringen av expanderande händelseförlopp i denna handling anser jag medför att just
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denna handlingen känns styrande och även som den viktigaste. De viktiga händelserna läggs i
denna handling vilket betonar dess viktighet.
De scenerna som valts att analyseras har sannerligen påverkat undersökningsresultatet. Dessa
scener är valda baserat på deras frekventa användning av parallellklippning. Om andra scener
valts där denna klippteknik inte var lika framträdande eller handlingen lika händelserik hade
det säkerligen varit svårare att urskilja parallellklippningens påverkan på hur spänningen
byggs upp med denna teknik. Det är även flera faktorer som påverkar hur spänning byggs
upp. Film är en kollaborativ enhet där klippning, kameraarbete, musik, ljuddesign och regi
samspelar.
Moritz Lehne & Stefan Koelsh undersökning och Bordwell och Thomsons teori har varit bra
vägledning genom arbetet då de har angett en grundläggande bas för analysens fokusområde.
Möjligtvis hade teorin i arbetet kunnat fördjupas och bli mer omfattande då teorin tar upp
ytterligare faktorer som påverkar klippningen och spänning i film. Då uppsatsen har begränsat
antal sidor så fanns det inte möjlighet att ta med fler faktorer i arbetet. Det är tydligt att
ljuddesign och musik har en tydlig funktion för att skapa spänningen i de valda scenerna
därför kan det vara fördelaktigt att utvidga teorin med ljudets och musikens roll för att skapa
spänning.
Genom att veta om vilken påverkan parallellklippningens kan ha för att skapa spänning kan
detta vara användbart i arbetet med klippning, speciellt där ändamålet med scenen eller filmen
är att skapa spänning. Crittenden påpekar att då en parallellklippning ska fungera måste det
vara tänkt att berättas på detta sättet redan i förproduktionsstadiet (1995:87). Detta tror jag är
en viktig del för att lyckas med ett effektivt parallellt berättande. Genom att planera för en
parallellklippning i förproduktionen skapas det bästa möjliga underlaget för att lyckas med
parallellklippningen.
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5. Slutord
Uppsatsen har exemplifierat parallellklippningens påverkan för att bygga upp spänning i The
Dark Knight (2008) samt hur de parallella handlingarna klipps ihop och hur de primära
handlingarna etableras. Användningen av olika klipptekniker i kombination med
parallellklippningen har gjort att spänning byggs upp och att de parallella handlingarna binds
ihop. Kombinationen av olika klipptekniker har visats sig betydelsefull för att kunna skapa
denna spänning. Även om parallellklippningens påverkan är påtaglig i The Dark Knight
skapar dock uppsatsen endast kunskap om hur just denna film skapar spänning genom denna
klippteknik. Framtida forskning kan utveckla analysområdet till ett flertal filmer vilket
troligen skulle leda till ett mer övergripande resultat.
Avslutningsvis går det att fastställa att klippning är ett effektivt verktyg som har stor påverkan
för att styra publikens emotioner och tankegång.
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