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Abstrakt
Hur påverkar klippningen gestaltningen av en karaktär i en film? Syftet med denna
uppsats är att undersöka om klippning påverkar gestaltningen av en filmkaraktär och
vilka metoder inom filmklippning som kan användas för att uppnå detta. Undersökningen sker på huvudkaraktären i filmen Swiss Army Man där tre sekvenser analyseras med hjälp av Jens Eders modell för att analysera fiktiva karaktärer. Analysen
kopplas till tidigare forskning och teorier om filmklippning. Uppsatsen kommer även
att testa Eders modell för att undersöka om den är användbar som karaktärsanalysmodell för filmkaraktärer.
Resultatet av undersökningen visar att klippning kan användas som en del av arbetet
för att gestalta en filmkaraktär. Det finns klippmetoder som gör att klipparen kan påverka gestaltningen. Eders analysmetod fungerar att koppla till filmklippning men
resultatet kan variera då denna metod är subjektiv och karaktärer kan uppfattas olika
av varje individ.

Nyckelord: karaktärsgestaltning, karaktärer, film, filmklippning, klippning, Swiss Army Man, karaktärsanalys, Jens Eder

“When you write, you select words from your vocabulary and string them together in
a particular fashion to construct sentences that will inform, entertain, or evoke emotional responses within the reader. When you edit a motion picture, there is a similar
process. You have to select shots and string them together in edited scenes to inform,
entertain, or evoke emotional responses within the viewer.” 1
– Bowen Christopher J. and Thompson Roy, om filmklippning.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Filmer fokuserar ofta på karaktärer och situationer kring dem. Dessa filmkaraktärer
kan vara allt från människor som skådespelar, till påhittade datoranimerade levande
leksaker. Det är olika delar i en filmproduktion som skapar en karaktär så som regi,
skådespelarinsats, ljud, ljus, kostym och smink. En aspekt som det ofta inte talas om i
skapandet av en karaktär är klippning. Att skapa film är ett samarbete mellan flera
olika aspekter inom filmproduktion, förproduktion, inspelning och efterbearbetning.
Dessa olika delar skapar tillsammans en helhet som i slutändan blir en film. Filmskapandet fungerar som bäst när alla de olika aspekterna inom filmproduktionen
sammanflätas och bildar slutresultatet samt upplevelsen av filmen.2
Det är viktigt som filmarbetare att veta vilka faktorer inom filmarbetet som hjälper till
att skapa och gestalta en karaktär. Denna uppsats kommer att fokusera på fiktiva
filmkaraktärer och hur de framställs genom klippning. Klippning är en viktig del i
filmproduktion och en utav de sista stegen i skapandet av en film. Här sätts olika bilder och tagningar samman för att skapa scener som i slutändan bildar slutresultatet av
en färdig film. Att klippa är inte bara att sätta ihop bilder efter varandra, det är även
att skapa stämning och känsla i scener, samt hos karaktärer. Att bevara känslan i en
scen är bland det viktigaste i klippningen, ibland är det bättre att exempelvis offra
kontinuitet och istället framhäva känsla i en scen.3
Uppsatsen kommer att analysera utvalda sekvenser ur filmen Swiss Army Man4
(2016) och fokusera på klippning och gestaltning av huvudkaraktären Hank. En karaktärsanalys av Hank kommer att göras i de olika scenerna och kopplas till hur
klippningen påverkar gestaltningen.

2

Dancyger, Ken, The technique of film and video editing: history, theory, and practice, 4. ed. Amsterdam, Focal
Press, 2007, s.20
3 Murch, Walter, In the blink of an eye: a perspective on film editing, 2. ed., Los Angeles, Silman-James Press, 2001,
s.19
4 IMDB, Swiss Army Man, Daniel Kwan & Daniel Scheinert. http://www.imdb.com/title/tt4034354/ (Hämtad 201709-21).
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1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna undersökning är att ta reda på om klippning påverkar hur karaktärer
framställs i film och öka förståelsen för filmklippningens påverkan kring gestaltningen av en karaktär.
Det är flera faktorer som påverkar hur en karaktär framställs och uppfattas av publiken som bland annat regi, skådespelarinsats, ljud, ljus samt bildkomposition. Det intressanta med denna uppsats blir att ta reda på hur de framställs genom klippning och
val av bilder. Analysen kommer att avgränsas till tre olika delar från filmen Swiss
Army Man där scenerna skiljer sig från varandra. Undersökningen ställer frågor kring
klipparens påverkan av hur en karaktär framställs och vad klipparens roll är inom
karaktärsgestaltningen. Detta är också en undersökning och ett test av professor Jens
Eders sätt att analysera karaktärer. Analysen kommer att fungera som ett sätt att prova
Eders metod för karaktärsanalys för att se om den är användbar.
•

På vilket sätt påverkar klippningen gestaltningen av huvudkaraktären i filmen
Swiss Army Man?

•

Hur fungerar Jens Eders karaktärsanalysmetod med fokus kring påverkan av
klippning?

1.3 Metod och Material
Metoden är en karaktärsanalys och en litteraturstudie av tidigare forskning och teorier
kring ämnet filmklippning samt karaktärsanalys. Denna metod valdes för att kunna
fördjupa kunskapen inom ämnet och applicera det på några exempel. Materialet från
teorier och tidigare forskning har hittats i Högskolan Dalarnas databaser på du.se. Jag
har sökt i sökfältet Summon och Google Scholar på hemsidan du.se för att hitta litteratur som anknyter till klippning och karaktärsanalyser. Jag sökte på olika ord på både
svenska och engelska för att hitta så mycket jag kunde om de två inriktningarna jag
valt. Det första steget var att hitta texter om filmklippning och hitta delar i litteraturen
som kunde kopplas till karaktärsgestaltning, jag försökte även hitta texter under
”Peer-Review” och texter som fanns som fulltext. Viss litteratur hittades på Högskolan Dalarnas bibliotek.
Det andra steget var att hitta en modell för analys av filmkaraktärer. Jag hittade en
tidskriftsartikel skriven av Jens Eder professor vid Universitet i Mannheim, där han
2

skrev om en modell han skapat för att analysera fiktiva karaktärer. Jag valde denna
för att han själv hade applicerat den på olika exempel och jag ville testa om det var ett
bra sätt att analysera filmkaraktärer på.
1.3.1 Swiss Army Man
Undersökningen kommer att göras på tre olika sekvenser från filmen Swiss Army
Man. Filmen är regisserad av Daniel Kwan och Daniel Scheinert och är en udda dramakomedi som hade världspremiär på Sundance Film Festival 2016. Huvudkaraktären Hank är fast på en öde ö och tänker ta sitt liv när han ser en kropp spolas upp på
stranden. Han märker att kroppen kan göra unika och magiska saker så som tända eld
med sina fingrar samt skapa dricksvatten ur munnen. Kroppen vaknar till liv och vill
veta saker om livet. Hank försöker förklara för honom vad livet innebär och de blir så
småningom vänner. Hank döper kroppen till Manny och de försöker tillsammans ta
sig till civilisationen. Hank använder kroppen som ett multiverktyg för att överleva i
vildmarken.
1.3.2 Avgränsning
Valet av filmen Swiss Army Man grundas i tanken att analysera hur en och samma
karaktär kan framställas på olika sätt i tre olika scener, med inriktning på klippningen.
Dessa tre sekvenser är utvalda för att de utspelar sig tidigt i filmen, vilket gör att det
är scener som etablerar karaktären. Huvudkaraktären Hank befinner sig i många olika
känslotillstånd och situationer som skiljer sig från varandra, vilket gör filmen lämplig
att tillämpa denna analys på. Enligt Jens Eder går hans metod kring karaktärsanalys
att applicera på en hel film eller på utvalda scener, vilket sker i denna uppsats med tre
valda sekvenser.5
Uppsatsen är avgränsad till att undersöka klippningens påverkan på karaktärer och att
analysera detta genom klippteori samt Eders sätt att analysera karaktärer. Det finns
andra sätt att analysera filmkaraktärer på men denna uppsats kommer att avgränsas
till Eders metod. Detta val gjordes för att testa om hans metod är användbar. Det är
viktigt att ha kunskap om att jag som analyserar inte har kunskap om det material
filmklipparen till denna film hade att arbeta med och att det finns fler klipptekniker än
de som redovisas i uppsatsen. De klipptekniker och metoder som tas upp är kopplade

5
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till de analyser jag kommer genomföra för att undersöka hur klippning påverkar gestaltningen av en filmkaraktär.
1.3.3 Analysverktyg
De tre delarna kommer att analyseras utifrån klippning och hur detta leder till uppfattningen av huvudkaraktären Hank i filmen Swiss Army Man. Jens Eder professor
vid Universitet i Mannheim har skapat en modell för att analysera karaktärer inom
film, litteratur och andra medier. Modellen kallas för karaktärsklockan och är ett
verktyg för att analysera olika egenskaper som finns hos en karaktär.6
Först kommer sekvensens bakgrund och vad som händer i scenen att beskrivas. Det
sker en klippsammanfattning med fokus på bildval, rytm och längd. Sist analyseras
sekvensen utifrån en karaktärsanalys och hur karaktären uppfattas samt varför den gör
det. Detta sker genom att använda Eders metod för karaktärsanalys och kombinera
den med vad tidigare forskning och teorier säger om olika klippmetoder, för att på så
sätt analysera vad klippningen gör för gestaltningen av en karaktär. Eders karaktärsklocka kommer att användas där de olika delarna Artefakt, Fiktiva varelser, Symbol,
Symtom, och appliceras på scenerna för att analysera karaktären. I litteraturen finns
klippmetoder och klippteorier som kommer att användas som verktyg i analysen.
Karen Pearlmans bok Cutting Rhythms fokuserar på klippteori, verktyg och funktioner för rytmen i en film och den kreativa process som klippning innebär. Christopher
Bowen och Roy Thompson skriver om riktlinjer, regler och allmänna rutiner inom
filmklippning riktat mot nybörjare i boken Grammar of the Edit. Roger Crittendens
bok Film and Video Editing tar upp historien kring filmklippning och hur tekniken
används och ser ut idag. Dessa tre böcker kommer att vara grunden för teori kring
filmkippning och användas för att analysera klippningen, men annan litteratur samt
texter kommer även att användas.

6
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2. Teori och tidigare forskning
2.1 Karaktärsklockan som analysmetod
Jens Eder skriver att karaktärer anses vara skapade fiktiva människor, men att det
också kan vara objekt eller andra varelser som har någon form av liv i sig, så som
gudar och robotar. Människor påverkas av sina livserfarenheter och skapas utifrån
dess uppväxt och därför kan de fiktiva världarna uppfattas olika från person till person. Eder menar därför att människors uppfattning av karaktärer kan härma och fånga
en verklighet eller tvärt om. Varje individs uppfattning av en karaktär är därför unik.
Med detta i åtanke anser Eder att filmkaraktärer ska förklaras som fiktiva, informativa
och konstgjorda föremål.7
Det är filmskaparen som producerar karaktären medan publiken tar emot informationen och därför menar Eder att egenskaperna hos en filmkaraktär framkommer när
filmen visas för en publik. Vi människor skapar oss en mental karaktär och de är
unika för varje person. Den mentala karaktären som vi människor skapar är en stor
del av att en karaktär uppstår. Eder hävdar att publiken har flera olika reaktioner som
hjälper till att skapa en karaktär. 8
Dessa fem aspekter är:
• Hur bild och ljud uppfattas i filmen.
• Hur de mentala karaktärsmodellerna formas.
• Slutsatser som kan dras utifrån karaktärens indirekta innebörd.
• Händelser i tittarens verkliga liv som gör att hypoteser kan skapas och
vilka konsekvenser detta kan medföra hos karaktären i filmen.
• Hur karaktärerna presenteras rent estetiskt samt tittarens reaktioner.

7
8

Eder, Jens. Understanding Characters, s.18–19.
Eder, Jens. Understanding Characters, s.18–19.
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Figur 1: Egen illustration, inspirerad av karaktärsklockan.9

Med dessa fem karaktärsrelaterade reaktioner skapande Eder den modell han låtit
kalla Karaktärsklockan.10 Med denna analysmodell menar han att karaktärer kan analyseras på fyra olika sätt. De kan anses vara artefakter, fiktiva varelser, symboler och
symtom. Eder skriver att analysmodellen fungerar i enskilda sekvenser ur en film
men att den gör sig bäst vid analys av en hel film, då det ger ett starkare resultat av
karaktärsanalysen.11
Artefakt: Hur representeras karaktären genom ljud och bild? Eder menar att det finns
många delar av en filmproduktion som bygger en karaktär. Det är flera produktionstekniker inom filmproduktion som är relevanta för detta, så som bild ljud och även
klippning. 12
Fiktiva varelser: Hur reagerar karaktären på den fiktiva världen och det som händer?
Här analyseras vad karaktären eventuellt kan tänka och känna. Vilka egenskaper har
karaktären i den fiktiva världen? Eder anser att en karaktär ska kunna skildra egna
tankar och känslor som får publiken att se karaktären som verklig. Hypoteser kring
karaktärens beteende som bygger på publikens erfarenheter av verkliga händelser och
hur karaktären borde påverkas. 13
Symbol: Symbol fokuserar på symboler i filmen. I detta fall specifikt på karaktären
som en symbol eller symboler i bild som kan representera saker eller något som vill
9

Ibid, s.17.
Ibid, 21-22.
11 Ibid.
12 Ibid, s.21 & 26.
13 Ibid, s 41.
10
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förmedlas genom symboler. Även karaktärer kan vara symboler, då finns det ofta
indirekta betydelser som ska förmedlas till tittaren.14
Symtom: Symtom fokuserar på varför karaktären beter sig på det sätt den gör och
varför karaktären är gestaltad på detta vis samt vad tittarens reaktion blir. Vad som
givit upphov till karaktärens symbolik.15
2.2 Filmklippning
Klipparen kan anses som den andra personen som regisserar en film, då detta sker
genom klippning i postproduktionen.16 Arbetsprocessen för en klippare börjar i slutet
av filmproduktionen, då klipparen ska sammanfoga allt till en färdig film. Det är
klipparens jobb att sammanställa manusförfattarens historia, regissörens vision, skådespelarnas insats och fotografens bilder.17
Denna arbetsprocess kan delas upp i tre delar:
•

Valet av tagningar och längden på dem.

•

Hur man arrangerar och samordnar klipp, scener och sekvenser.

•

Hur klipp, scener och sekvenser kombineras med ljud.18

Tim J. Smith menar att filmklippning kan ses som en koordination av en bild och den
kommande bilden. För att regissörens tankar och idéer ska skildras på bästa sätt kan
klipp i en scen vara användbara. Om en specifik tagning inte berättar eller informerar
det som regissören tänkt, kan ett klipp ske för att byta till en annan tagning eller vinkel där det framkommer bättre.19
Det är påtagligt att en klippare har en del i ansvaret för hur en karaktär uppfattas, men
frågan är hur? En viktig aspekt att tänka på är att det finns skillnader mellan olika
klippare och hur de arbetar. Vad som fungerar och inte i klippning skiljer sig från
person till person, men klippning handlar om att hitta rätt balans i klippen. Det går

14

Ibid, s.32.
Ibid.
16 Crittenden, Roger, Film and video editing, 2. ed., Blueprint, London, 1995s. 83.
17 Bowen, Christopher och Thompson, Roy. Grammar of the Edit, s.3
18Orpen V. Film Editing: The Art of the Expressive. Vol 16. London: Wallflower; 2003.
19 Smith. Tim J, An Attentional Theory of Continuity Editing University of Edinburgh, 2005
s.21
15
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aldrig att säga att ett klipp är rätt eller fel, men det går att se vad som fungerar i helheten i en scen genom att tydligt motivera varför ett klipp ska ske.20
Ett klipp ska finnas för att bidra något till en scen och klippet ska vara medvetet valt.
Klipp måste kunna motiveras och dessa motiveringar kan självklart skiljas mellan
olika situationer. Till exempel kan motivationen vara att klippet bidrar till det dramatiska i en scen eller att en karaktär framställs på olika sätt, så som dominerande eller i
underläge. Ibland kan ett klipp till en detalj vara avgörande för en scen.21
Det finns olika sätt att se på klippning och klipparbetet. Vissa menar att bra klippning
inte ska synas utan att handlingen i en film ska ta över så att klippningen går omärkt.
Smith tycker att det är tvärt om, att bra klippning syns och ska synas. Han menar exempelvis att skådespelarens insats och känslor kring filmen påverkas av klippning
och att det är klippningen som skapar detta. Han skiver:
“The flow of emotion doesn’t shape itself, and when you experience
it, you are experiencing editing.”22
Det är i postproduktionen som allt material blir till en film. Allt arbete som gjorts för
att gestalta någon ska knytas ihop och ge en helhetsbild av en trovärdig karaktär. När
en film är inspelad kan inte skådespelaren själv agera längre, då är det istället klipparens tur att bestämma. Klipparen kan till exempel titta på variationen av reaktioner
och välja de tagningar som passar bäst för känslan i scenen eller för en karaktär.23
Torben Grodal anser att den relevans och det framträdande av visuell information
som en scen visar är det vi som publik uppmärksammar. Om tittaren delar samma mål
som karaktären i en scen så aktiverar det de mentala och det kroppsliga.24 Kroppsspråket och hur karaktären utrycker känslor, så som ilska och sorg är viktigt för hur vi
uppfattar den. Han menar att film kan ses som projektioner av livserfarenheter.25

20

Crittenden, Roger, Film and video editing, s.88
Crittenden, Roger, Film and video editing, s.6
22 Smith. Tim J, An Attentional Theory of Continuity Editing, s. 89
23 Pearlman, Karen, Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit [Elektronisk resurs], Focal Press, 2009 s.119
24 Grodal Torben. Embodied Visions: Evolution, Emotion, Culture, and Film. Oxford University Press, New York,
2009. s.18
25 Grodal Torben. Embodied Visions. s.192
21
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2.3 Klippbegrepp
Här är några klippbegrepp för att förklara vissa ord inom filmklippning.
•

Filmklippning innebär arbetet för en filmklippare att välja bilder, skapa en
sekvens av dessa bilder, ta bort, flytta, lägga till, placera ljudet och trimma
övergången mellan bilder.

•

En bild innebär i detta fall en rörlig bild.

•

Ett klipp är när en bild slutar och en ny bild börjar.

•

En sekvens är när flera bilder är tillsammansatta i en ordning utan några mellanrum med musik i bakgrunden som är konstant.

•

Föregående bild är den bild som tar slut vid det nya klippet.

•

Kommande bild är den bild som börjar vid ett klipp.26

•

Rytm är rytmen i klippningen. Hur långt eller kort en bild visas.

•

Helbild visar hela karaktären i bild och en stor del av miljön runt om. Fungerar ofta att ha som en etableringsbild i början av en scen för att visa vart scenen utspelar.

•

Halvbild visar ofta karaktären från midjan och uppåt.

•

Närbild visar ett objekt eller motiv på nära avstånd och det finns ett tydligt
fokus. Det är ett viktigt verktyg för att visa en karaktärs känslor och hur den
beter sig. Den visar saker som annars skulle vara otydliga i helbild eller halvbilder.

•

Extrem närbild hjälper till att visa små detaljer i en scen.27

26

Swenberg, Thorbjörn, Framing the Gaze: (Audio-) Visual Design Intentions and Perceptual Considerations in Film
Editing, School of Innovation, Design and Engineering, Mälardalen University Press Dissertations, 2017
27 Gustavo Mercado, The Filmmaker's Eye: Learning (and Breaking) the Rules of Cinematic Composition. Focal
Press. Burlington, 2013
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3. Analys
Tre sekvenser från filmen Swiss Army Man kommer att analyseras med fokus kring
klippning och karaktärsgestaltning. Symboler och Symtom är sammankopplade och
kommer därför att stå under samma rubrik.
Artefakt: Hur är karaktären gestaltad genom tekniska hjälpmedel.
Fiktiv varelse: Egenskaper och känslor som karaktären besitter.
Symboler och Symtom: Vad karaktären symboliserar och symtomen, hur detta uppnås genom klippning.

3.1 Analys sekvens 1
Sekvensen är i början av filmen, efter förtexterna och det är första gången huvudkaraktären visas i filmen.
3.1.1 Sekvens 1 Handling
Hank befinner sig på en liten ö mitt ute i vattnet och står på en kylbox med ett rep
runt halsen och ska hänga sig. Han ska precis ta ett steg från kylboxen när han upptäcker en kropp som ligger uppspolad på stranden framför sig. Han ångrar sig och ska
kliva av kylboxen när han halkar till och ramlar av, med snaran kvar runt halsen.
Hank hänger med repet runt halsen och det går till slut av och han faller till marken.
Han går nu bort till kroppen och sätter sig vid den för att undersöka om människan är
vid liv men Hank ser inga tecken på det, förutom att magen ger ifrån sig några läten.
Hank börjar prata till den livlösa kroppen och berättar att han trodde att han skulle få
se sitt liv passera förbi hans ögon när han var på väg att dö. Ett liv av fester, vänner,
hur han lär sig spela gitarr och att det kanske till och med skulle finnas en flickvän i
hans liv. Istället såg han ingenting när han hängde där.
3.1.2 Sekvens 1 Klippsammanfattning
Sekvensen är 3 minuter lång och antalet klipp är 28 stycken. Det börjar med en helbild som visar en ö ute i vattnet och det klipps till en närmre bild på ön men som fortfarande är en helbild som visar en grotta och framför grottan står Hank och ska hänga
sig. Det sker ett klipp till en halvbild då han drar åt snaran runt halsen och genom ett
klipp till en halvbild på hans fötter avslöjas det att han ståt på en kylbox. Det klipps
tillbaka till halvbilden på Hank som tänker ta ett steg ut men ångrar sig.
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Det sker ett klipp till en helbild på vattnet och kameran panorerar åt sidan och avslöjar en kropp på stranden. Det sker ett klipp tillbaka på Hank som ser kroppen och ett
klipp till en bild bakom hans fötter mot stranden som nu också avslöjar kroppen i
bakgrunden. Det klipps tillbaka till halvbilden på Hank och han ramlar. Det klipps
snabbt tillbaka till bilden bakom fötterna som faller av kylboxen och snabbt tillbaka
igen till en närbild på Hank som stryps. Ännu ett klipp tillbaka till fötterna sker och
de hänger i luften.
Nu sker ett klipp till en helbild som visar kroppen som ligger vid strandkanten. Det
klipps tillbaka till Hank där repet går av och han faller ur bild. Ett klipp sker nu till
bilden bakom hans fötter när han faller och landar på marken. Då klipps det till en
helbild på kroppen som ligger på marken i förgrunden och Hank på marken längre
bort bakom den. Ett sista klipp sker till bilden bakom kylboxen och den ligger kvar
länge och visar att Hank kryper iväg mot kroppen.
När Hank kommit fram klipps det till en helbild som visar när Hank vänder på kroppen. Nu sker det klipp mellan halvbilder på de båda personerna. Först en på Hank
som tittar på kroppen och efter det ett till kroppen som avslöjar hur ansiktet ser ut. Nu
sker ett klipp tillbaka till halvbilden på Hank när han tittar om kroppen uppvisar tecken på liv. Det klipps till en helbild på Hank börjar med hjärta lugn räddning. Det sker
nu ett klipp till en halvbild när Hank lyssnar på de ljud som kommer från kroppens
mage och bilden följer Hank och panorerar ned till kroppen. Nästa klipp är till en
halvbild på Hank som börjar prata till kroppen. Han fortsätter prata och det klipps till
en helbild på de båda och tillbaka till halvbild på Hank.
Medan Hank pratar sker ett klipp till en bild då Hank sitter på en buss. Bilden är lång
och inga fler klipp i bussen sker. Efter det klipps det tillbaka till en halvbild på Hank
som avslutar sin monolog.
3.1.3 Artefakt
Den första helbilden på ön i vattnet etablerar vart Hank befinner sig någonstans.
Klippet till den närmre bilden gör att vi som publik ser vad Hank gör, att han försöker
hänga sig. Hela det långa repet syns i bild vilket gör att det snabbt kan kopplas till att
han ska ta sitt liv. Nästa bild visar Hank dra åt snaran runt sin hals och bilden efter det
att han står på en kylbox. Detta blir ett sätt att visa vad som är hans mål. Att ta sitt liv
genom hängning.
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Bilden på fötterna avslöjar att Hank ångrar sig och det klipps snabbt till en bild på
hans reaktion som också avslöjar det. Detta tyder på att Hank är en osäker person som
inte riktigt har bestämt sig för om han ska ta sitt liv eller inte. När han står och tvekar
klipps det till en bild på vattnet som avslöjar att det ligger en kropp vid vattnet.

Figur 2 (00:01:39:). Hela det långa
repet syns i bild vilket gör att vi
snabbt kan koppla detta till att han
ska ta sitt liv.28

Figur 3 (00:01:40:). Nästa bild visar
Hank dra åt snaran runt sin hals och
nästa bild att han står på en kylbox.29

När Hank ser detta klipps det snabbt mellan bilder som förklarar att han vill se efter
om personen lever men istället faller han av kylboxen och råkar hänga sig. Då den
tidigare klippningen haft ett lugnare tempo gör nu dessa snabba klipp att det känns
oväntat att han ska falla av.
När han kommit loss så sätter han sig vid kroppen för att se om personen lever. Det
klipps långsamt mellan de båda personerna när Hank ser efter om kroppen visar tecken på liv. Det klipps inte snabbt och dramatiskt som om det vore bråttom att rädda
honom utan klippningen mellan bilderna är nu långsam igenom som om Hank redan
vet att personen på stranden inte går att rädda.
När kroppens mage ger ifrån sig läten, låter klipparen bilden följa med upp till Hanks
ansikte som ger ifrån sig en reaktion av att han är förvirrad och bilden förflyttas till
kroppens ansikte. Denna tagning låter hela hans reaktion utspela sig och detta visar att
han inte förstår vad som händer.

28
29
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Klippet till helbilden som åskådliggör vattnet i bakgrunden påminner tittaren om att
Hank är strandsatt på en ö ensam och långt från civilisation och fastlandet. När han
berättar för kroppen vad han trodde han skulle få se när han dog klipps det till en bild
när Hank sitter på en buss. Detta tolkas som en flashback till något tidigare tillfälle i
hans liv. En flashback brukar bli introducerad genom att en bild från filmens nutid
klipps till en bild från tillbaka i tiden. Det brukar berätta något eller fungera som ett
minne hos den fiktiva karaktären och det finns ofta en berättande dialog över bilderna
som illustrerar flashbacken. Vilket hjälper till att beskriva en karaktär eller visa något
som hänt tidigare i livet.30
Det blir ger kunskap om att Hank är en ensam person som inte har många vänner, inte
brukar gå på fester och inte heller har en flickvän. Hade han haft detta så hade man
klippt till flashbackbilder som hade visat det, men genom att istället visa att han sitter
ensam på en buss framkommer det att han inte har något av det som han berättar att
han trodde han skulle få se. Allt han såg var han själv sittandes ensam på en buss.
Figur 4 (00:03:58). När han berättar
för kroppen vad han trodde han
skulle få se när han dog klipps det till
en bild när Hank sitter på en buss.31

Figur 5 (00:04:03).32

3.1.4 Fiktiv varelse
Hanks mål i början av scenen är att ta sitt liv. Det går att se genom att en etableringsbild klipps in då det långa repet tydligt syns fastknutet ovanför grottan och att det sen
klipps till en närbild på Hank som drar åt snaran. Efter det klipps det till en närbild
30
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som avslöjar att han står på en kylbox vilket gör att man förstår att om han kliver av
den kommer han bli hängd.
Hank framstår som en osäker person i denna sekvens. Det skildrar att han själv inte
vet om han vill ta sitt liv eller inte genom att klippa till närbilder när han tvekar på att
kliva av kylboxen och på så sätt bli hängd. Klippet till bilden då kroppen visas uppspolad på land, åskådliggör vad Hank ser. Hanks nya mål blir då istället att se om
personen på stranden är vid liv eller inte.
Detta visas då det klipps till närbilden på ansiktet som tittar intresserat mot kroppen
och närbilden på fötterna som visar att Hank halkar av kylboxen av misstag. Även när
Hank hänger i snaran och försöker ta sig loss, klipps det till en bild av kroppen på
stranden som visar att det är dit Hank vill.
När Hank väl sätter sig vid kroppen och undersöker om den är vid liv är Hank desperat och vill att kroppen ska visa livstecken. Hank känner pulsen på kroppen och det
klipps till en närbild av den döde kroppens ansikte och att Hank slår den i ansiktet för
att desperat försöka få liv i den. Det sker nu ett klipp till en helbild som visar både
Hank och kroppen som fortfarande ligger livlös. I helbilden ser man Hank börja tala
till kroppen vilket tyder på att han är desperat efter att få tala med någon.
Då han talar om vad han önskade få se när han dog klipps det till en bild när han sitter
på en buss. Detta berättar för tittaren vad Hank egentligen såg när han höll på att dö.
Han såg bara sig själv sitta på en buss vilket indikerar på att han inte haft ett så händelserikt liv, utan ett ensamt.
3.1.5 Symboler och Symtom
När man betraktar en karaktär som en symbol uppstår frågor kring vilka indirekta
betydelser karaktären har och vad den står för samt vill förmedla till tittaren. Eder
skriver att dessa frågor som uppstår leder till uppfattningen om vad publiken ska ta
till sig av karaktären.33
I denna scen symboliserar Hank någon som gett upp hoppet. Det går att se på hans
utseende att han varit där länge då han är skäggig, smutsig, har oklippt hår och befinner sig på en liten öde ö. Detta visas genom att klippa till närbilder där Hank syns på
nära håll och att klippa till helbilder som visar vart han befinner sig.
33
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3.2 Analys sekvens 2
Hank har nyss befunnit sig på en öde ö där han bestämt sig för att ta sitt liv. En kropp
(som senare ska namnges Manny) spolas då upp på land framför honom och han ser
efter vad det är. Det visar sig att kroppen ger ifrån sig avgaser så starka att Hank kan
använda kroppen som en vattenskoter. Han åker ut på havet sittandes på kroppen när
han plötsligt faller av och han försvinner i vattnet. Han vaknar senare upp på en
strand.
3.2.1 Sekvens 2 Handling
Hank vaknar upp och befinner sig på en strand. Framför hans ansikte spolas ett paket
med ostbågar upp. Han sätter sig upp och plockar upp påsen, han öppnar den och inser att den är full. Han tittar omkring sig och ser en skog. Han blir glad och springer
runt på stranden av glädje. Han börjar skrika mot skogen och förklara vad som hänt
honom. Att han har varit strandad ensam på en öde ö ute i havet och att en man räddade honom genom att låta honom åka på honom som en vattenskoter. Han får inget
svar och inser då att han fortfarande inte kan få hjälp.
Han vänder sig då mot kroppen som också ligger uppspolad på land. Han sätter sig
framför kroppen och börjar prata med den. Han inser att det inte är någon idé, då
kroppen fortfarande är livlös. Han tar fram sin mobil för att se om det finns någon
mottagning, han sträcker upp mobilen i luften men det hjälper inte.
Han tittar på sin bakgrundsbild som föreställer en kvinna på en buss. Han sätter sig
framför kroppen, som han nu sitter mot en stock. Han förklarar att han måste ge sig
av och går. Kroppen sitter kvar mot stocken och Hank ångrar sig och kommer tillbaka
för att dra med sig kroppen som hjälpt honom. Han släpar kroppen över stranden mot
skogen och ropar på hjälp.34
3.2.2 Sekvens 2 Klippsammanfattning
Den andra sekvensen är 4 minuter och 13 sekunder lång och innehåller 14 klipp. Sekvensen börjar med en närbild på Hanks huvud som ligger mot stranden och det
klipps till en halvbild då Hank sätter sig upp och havet syns i bakgrunden. Denna bild
panorerar åt vänster och följer Hank som springer upp på stranden, halvbilden blir då
till en helbild.
34
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Nu klipps det till en helbild bakom Hank mot skogen och till en halvbild framför
Hank mot honom och vattnet. Hank vänder sig om och går mot Manny som ligger på
stranden och då klipps det till en helbild. I denna helbild sker en åkning som avslöjar
Manny liggandes på marken. Hank sitter ned och ett klipp sker till en halvbild på honom, han tar fram sin mobil, sedan till en bild lite underifrån när Hank tittar på sin
mobil. Nästa klipp är en extrem närbild på mobilen som visar att det inte finns någon
mottagning. Hank går för att leta mottagning och då sker det ett klipp till en helbild
som även visar att Manny ligger kvar i bakgrunden.
Det klipps nu till en halvbild på Hanks hand som han har i luften för att leta efter mottagning, bilden tiltar ned och stannar på Hanks ansikte. En extrem närbild visar nu
mobilen och en kvinna som han har som bakgrundsbild på sin mobil. Det klipps till
en halvbild på Hank som tittar. Nu sker ett klipp till en helbild där Hank sitter på
stranden mitt emot Manny som också nu sitter upp. Nästa klipp är till en helbild då
Hank drar Manny över stranden från vänster sida mot höger sida i bild.
3.2.3 Artefakt
Den första bilden etablerar hur Hank ser ut och i vilken situation han befinner sig i.
Han är blöt, trött och lortig. När han sätter sig upp plockar han upp påsen och öppnar
den han vänder sig om och han tittar förbi kameran och visar glädje. Det sker inget
klipp här utan samma tagning följer honom från att han sitter till att han ställer sig
upp. Ett påtagligt maktskifte sker då kameran som från början var i samma höjd som
honom, nu tittar upp på honom underifrån. Han går från att vara i underläge till att ha
makt. Från att vara förvirrad och vilse till att bli lycklig och överraskad, som att han
får makten över situationen. En vinkel underifrån på en karaktär gör att karaktären ger
uttryck av makt. En bild ovanifrån gör istället att karaktären förminskas och ger uttryck för svaghet.35
Det sker fortfarande inget klipp utan samma tagning följer nu honom när han springer
bort på stranden och visar lycka över att han är på fastlandet igen.

35
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Figur 6 (00:09:08). Det sker fortfarande inget klipp utan samma tagning
följer nu honom när han springer bort
på stranden och visar lycka över att
han är på fastlandet igen. 36

Figur 7 (00:09:22).37

Det tar lång tid innan det klipps till en annan bild och på så sätt hinner Hank visa sina
känslor inför situationen. Klippningen i hela sekvensen är långsam, vilket gör att tittaren har enkelt att ta in all information som ges. Rytmen passar med hur Hank är och
beter sig, han är nedstämd och lugn.
Det klipps till en till helbild som visar Hank bakifrån när han tittar mot skogen. Ett
klipp till en till helbild stärker känslan av att Hank inte ser någon annan i närheten
och att han är ensam. Han börjar ropa efter hjälp mot skogen och förklarar sin situation och det klipps till en halvbild på Hank som pratar.
Det sker ingen dialogklippning mellan honom och något annat, vilket åskådliggör att
det inte finns någon att prata med. Bilden ligger kvar länge på honom under hela hans
monolog och detta bidrar till att man hinner se ett skifte i hans känslor. En bild kan
skilja sig mycket beroende på hur länge klipparen väljer att ligga kvar på den. Den
kan ge en olika mening om man testar att klippa ned eller förlänga den.38
Han går från att vara exalterad och ropa efter hjälpt till att bli besviken då det inte
finns någon som kan svara honom. När han titta på sin mobil klipps det till extrem
närbild på mobilen. Först en gång till närbild på mobilen som avslöjar att den inte har
någon mottagning och till en likadan bild fast med fokus på kvinnan. Detta skapar en
uppfattning av vad som är viktigt för Hank. Kvinnan på mobilen ligger på samma
ställe i bilden som Hank gör i bilden innan, vilket drar uppmärksamheten direkt till
36
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henne. Det skildrar Hanks mål, som är att hitta mottagning och kvinnan som han har
som bakgrundsbild på sin mobil.
Figur 8 (00:10:57). Kvinnan på
mobilen ligger på samma ställe i
bilden som Hank gör i bilden innan,
vilket drar uppmärksamheten direkt
till henne.39

Figur 9 (00:10:59).40

Hank sitter mitt emot Manny på stranden och det som händer då sker utan klipp. Tagningen är 32 sekunder och är den längsta i sekvensen. Hank bestämmer sig för att gå
därifrån och lämna den livlösa kroppen kvar och går ur bild. Efter 9 sekunder kommer han tillbaka in i bild igen och han har då ångrat sig och tar med honom. Detta
visar att Hank bestämde sig på 9 sekunder att han ångrade sig. Hade det klippts till
andra bilder mellan detta, hade det inte varit lika tydligt hur snabbt han ändrade sig,
nu visas det i realtid.
Den sista bilden är en helbild där Hank och Manny visas på långt håll och kan uppfattas som små i bilden. Det visar hur stor stranden är som Hank drar Manny över
vilket demonstrerar en envishet hos Hank och hur hårt han är villig att kämpa för att
få med sig Manny.
3.2.4 Fiktiv varelse
Som publik kan vi inte intrigera med karaktärerna i filmerna men det går att fundera
kring deras mening, orsaker och vad de har för effekt.41
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I denna sekvens utger Hank flera olika känslotillstånd. Hans tillstånd går från glädje
till besvikenhet då han inser att ingen hör honom och att han faktiskt kanske fortfarande inte är räddad. De långsamma klippen bidrar till detta då det ger en bild av att
ingenting händer. Ingen hör honom och ingen kommer att hjälpa honom. Bilderna
ligger kvar länge och på så sätt kommer hans osäkerhet fram då ingen ger honom
svar. Detta hinner man se då bilderna ligger kvar på honom länge efter att han ropat
efter hjälp. De många helbilderna bidar till uppfattningen av den ensamhet Hank befinner sig i, detta blir distinktast då de klipper från helbild till en annan helbild. Allt
som syns är Hank, en tom strand, ett öppet hav och en stor skog.
När Hank tittar på sin mobil för att se om det finns någon mottagning klipps det till en
extrem närbild på mobilen. Först ser Hank att det inte är någon mottagning och det
klipps tillbaka till honom där han nu håller mobilen högre upp för att få mottagning
men det fungerar inte. Det klipps nu tillbaka till en extrem närbild på mobilen som nu
fokuserar på en kvinna som han har som bakgrundsbild vilket gör visar att det finns
en kvinna som Hank vill tillbaka till. Denna klippning gör att Hanks mål klargörs. Att
han ska ta sig tillbaka till henne.
Det sker ett tidsklipp till att Hank sitter mitt emot Manny. Hank reser sig och lämnar
Manny kvar på platsen. Bilden stannar kvar och det klipps inte när Hank har lämnat
bilden. Istället tar det en stund och Hank kommer tillbaka in i bild igen. Det sker nu
ett till tidsklipp till en helbild där Hank ses dra Manny över stranden.
Denna klippning gör att Hank kan uppfattas som motvillig att ta med sig Manny. Att
bilden ligger kvar på Manny efter att Hank har gått ur bild och det inte sker ett klipp,
visar att Hank snabbt ångrade sitt val och att han tänker försöka ta med honom. Bilden då Manny sitter kvar gör att han nu istället ser ensam ut och detta leder då till att
Hank ändrar sig och kommer tillbaka. Det kan i vissa fall främja den dramatiska
stämningen i en scen genom att ligga kvar på en bild än att till exempel klippa till en
närbild.42
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3.2.5 Symboler och Symtom
I denna sekvens symboliserar Hank ensamhet och övergivenhet. I den första bilden
ligger han på en strandkant och är skäggig, blöt och lortig, vilket åskådliggör att han
har varit borta länge. Närbilden gör att man ser detta och det går att lägga märke till
detaljer som dessa.
Klippen i denna scen sker långsamt och alla bilder fokuserar på Hank. När Hank sätter sig upp och öppnar den oöppnade ostbågspåsen så inser han att han har kommit
närmare civilisationen och kameran panorerar då med honom när han springer längre
bort på stranden och börjar skrika mot skogen. Först syns han i halvbild och endast
vatten och en strandkant kan ses bakom honom, vilket gör att han ser ensam ut. När
han springer längre bort på stranden finns en stor skog och Hank blir väldigt liten i
bilden. Detta gör att han ser liten ut jämfört med skogen och symboliserar på så sätt
ensamheten och övergivenheten.
Den oöppnade påsen med ostbågar fungerar som en symbol för den civilisation som
Hank letar efter. Eftersom att den är oöppnad så förstår Hank att det måste finnas någon närhet till andra människor.

3.3 Analys sekvens 3
Hank har upptäckt att den döda kroppen kan tala och lever till viss del. Han har
namngett kroppen Manny som han nu fortsätter att bära på för att de båda ska hitta till
civilisationen och hjälp.
3.3.1 Sekvens 3 Handling
Hank går genom en skog, på ryggen har han Manny som hänger livlöst. De har nu
hittat till en skog och vandrar för att ta sig till civilisationen eller bli hittade. Han råkar kliva i något som ser ut som avföring. Han sätter sig ned för att ta bort det från sin
sko. Plötsligt hör Hank någonting som låter, han tittar omkring sig för att se vad det
är. Han tittar nu på busken som rör på sig och ger ifrån sig björnliknande ljud. Manny
börjar prata, då han inte förstår att det finns en fara i närheten. Hank försöker tysta
ned honom, när de ska smyga från platsen halkar Hank och de faller ned för en lång
backe.43
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3.3.2 Sekvens 3 Klippsammanfattning
Den tredje sekvens jag valt ur filmen är 1 minut och 16 sekunder lång. På denna korta
tid sker det 20 klipp där många är snabba och korta. Det börjar med en helbild där
man ser skogen och Hank som bär Manny på ryggen och det klipps till en närbild på
Hanks fötter som kliver på marken och tillslut i någon slags avföring. Nästa bild är en
halvbild av de båda då Hank inser att han trampat i avföringen och ramlar till marken.
När han landar på marken klipps det till en närbild på hans ficka då mobilen råkas
slås på.
Nästa klipp sker till en helbild som visar Hank och Manny till höger i bild och skogen
tar stor plats till vänster, det rör sig i buskarna bakom dem och det klipps snabbt till
en närbild på Hank som tittar sig omkring till höger. Ett till snabbt klipp sker till en
närbild på buskar som rör sig. Nu sker ett klipp tillbaka till Hank som nu vänder sig
till sin vänstra sida. Denna vändning sker i två snabba halvbildsklipp på Hank som
vrider om kroppen till vänster och tittar bakom sig. Nu klipps det till en kort bild på
busken som rör på sig. Manny vaknar och börjar prata då det klipps till en halvbild på
honom.
De båda karaktärerna sitter nu mot varandra. Ett snabbt klipp sker till en extrem närbild av Hanks ögon som tittar på Manny. Hank börjar tala och ett klipp till en halvbild
mot honom sker. Dialogen fortsätter och det klipps nu tillbaka till halvbild på Manny.
Ett till snabbt klipp sker till buskarna bakom dem som rör på sig. De fortsätter prata
med varandra och ett klipp till en halvbild då de båda syns sker. Då lyfter Hank upp
Manny på ryggen igen och det klipps till en halvbild på Manny. Sista bilden är en
halvbild på de båda och Hank hyschar Manny som vill att han ska vara tyst.
3.3.3 Artefakt
Sekvensen börjar med en helbild som etablerar vart Hank och Manny befinner sig.
Det sker ett klipp till en närbild o på Hanks fötter som går på marken och plötsligt
trampar i avföring vilket får Hank att ramla omkull. Närbilden visar vad som gör att
Hank stannar till och ramlar. Det klipps till en helbild när Hank sitter och tar bort
avföringen från sin sko. Han hör något bakom sig och buskarna rör sig. Helbilden
avslöjar hur långt avstånd det är mellan buskarna och Hank vilket gör att man kan se
att faran är nära.
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Nu sker flera snabba klipp på raken vilket ökar tempot och rytmen. Att klippa snabbt
mellan bilder kan vara effektivt men de klippen måste ske motiverat och man ska se
till att varje bild har information som tillför någonting för det som sker. 44
Det klipps snabbt mellan närbilder som visar reaktioner på Hank och närbilder på
buskar som rör sig. Om scenen får tittaren att tänka efter och att uppleva känslor så
blir de inte lika observanta på hur många klipp som sker i en sekvens.45 De många
närbilderna avslöjar Hanks olika ansiktsuttryck och rytmen i klippningen gör att Hank
framstår som stressad och rädd. Rytmens funktion i film är att skapa en psykologis,
emotionell och kognitiv ”åktur” för publiken.46
Figur 10 (00:36:46). Det klipps snabbt
mellan närbilder som visar reaktioner
på Hank och närbilder på buskar som
rör sig.47

Figur 11 (00:36:48).48

Det klipps nu till en extrem närbild på en buske och tillbaka på en extrem närbild på
Hanks ögon. Ögonen är stora och han svettas i ansiktet, vilket åter igen indikerar på
rädslan hos honom. Närbilder på ansikten kan skapa ett sympatiband mellan publiken
och filmkaraktären, då dessa slags bilder låter tittaren komma nära karaktären.49
För att visa vad en karaktär tittar på kan filmskapare använda sig av tekniken Point –
of – view. Det är ett sätt att få bilden som visas att representera det karaktären ser.
44

Bowen, Christopher och Thompson, Roy. Grammar of the Edit, 2013. S.100
Bowen, Christopher och Thompson, Roy. Grammar of the Edit, 2013. s.58-59
46 Pearlman, Karen, Cutting Rhythm: Shaping the Film, 2009. s.79
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Som om bilden är direkt från karaktärens ögon.50 Bilden på busken är en bild ifrån
Hanks synvinkel, publiken ser det han ser. Vilket visar publiken vad han reagerar på
och är rädd för.
Pearlman menar att det är klipparbetarens jobb att bestämma vilka känslor som ska
visas hos en karaktär och vilken intensitet de känslorna ska ha. Det är även viktigt att
bestämma hur länge publiken ska få se dessa känslor.51 De snabba klippen som sker
skildrar hur stressad Hank blir i denna situation. Klipptempot trappas upp då han inser att en fara finns nära bakom dem.
Manny vaknar till och börjar prata med Hank och det börjar klippas som en vanlig
dialogklippning med klipp mellan de båda personerna. Denna klipping avbryts med
närbilder på busken som rör sig. Klippningen i dialogen skapar den förvirring och
ignorans som Hank visar inför det som Manny försöker säga till honom. Hank är mer
intresserad av att titta på busken där faran finns och detta framgår genom de bilder
som avbryter dialogen.
Figur 12 (00:36:56). Det klipps nu till
en extrem närbild på en buske och
tillbaka på en extrem närbild på Hanks
ögon. 52

Figur 13 (00:36:59).53
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3.3.4 Fiktiv varelse
Klippningen i denna scenen förstärker Hanks tankar och känslor då klipptempot ändras när han upptäcker en fara bakom sig. Han utrycker känslor av rädsla och säger
även detta till Manny i sekvensen. Detta gestaltas genom klippningen när det klipps
snabbt mellan närbilder på hans reaktioner och på busken som rör sig bakom dem.
Väl synligast blir detta när de klipper in till de extrema närbilderna på ögonen och
buskarna, då fokuset i klippingen ligger på Hanks rektioner i ansiktet. Det går då att
dra nytta av kunskaper från det verkliga livet. Som tittare vet man hur människor ser
ut när de är rädda och stressade. Genom rätt balans och betoning kan klippning bidra
till att upprätthålla dramaturgin i en scen. Crittenden menar att när en klippare väljer
att klippa till en närbild är det viktigt att den visuella betoningen i bilden håller upp
den dramatiska balansen.54
Manny vaknar till liv och försöker prata med Hank, men han är koncentrerad på det
som händer i buskarna bakom dem. Genom att flera gånger klippa till bilder på buskarna som rör sig bakom dem så tas fokuset bort från deras konversation och riktar
sig istället mot faran, den fara som Hank har fullt upp med att tänka på.
3.3.5 Symboler och Symtom
Hank symboliserar ensamhet och rädsla. Detta framkommer med hjälp av klippningen genom att klippa till bilder som förmedlar detta. Den första helbilden visar den
stora skogen som etablerar att han fortfarande är kvar i skogen och inte har funnit
någon hjälp. Det största fokuset i denna sekvens är på rädslan hos Hank. Den indirekta betydelsen av Hank kan vara att skogen är en plats som är stor och farlig. Hank
får då symbolisera den utsatte och den som har lite makt jämfört med skogens faror.
Genom att fokusera klippningen kring buskarna som rör sig och Hank som tittar på
dem, skapas ett fokus i scenen och vad scenen huvudsakligen handlar om. Hanks
rädsla för den fara som finns i skogen blir som tydligast då klipparen väljer att klippa
till närbilder som visar hans känslor och uttryck.
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3. Slutdiskussion
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på om klippning påverkar gestaltning av
filmkaraktärer. En analys av tre olika sekvenser ur filmen Swiss Army Man har genomförts för att få svar på frågan. Det har även varit ett sätt att testa Jens Eders55 metod att analysera karaktärer och se om den är användbar i analys av filmkaraktärer.
Frågeställningarna var:
•

På vilket sätt påverkar klippningen gestaltningen av huvudkaraktären i filmen
Swiss Army Man?

•

Hur fungerar Jens Eders karaktärsanalysmetod med fokus kring påverkan av
klippning?

Genom att analysera dessa utvalda sekvenser och undersöka tidigare forskning och
teori kring filmklippning, visar resultatet att klippning påverkar hur en karaktär gestaltas. Det är många faktorer i klippningen som spelar roll kring hur en karaktär gestaltas. De väsentliga delarna inom filmklippning för detta är val av bildutsnitt, rymt och
längd på bilder.
Det är klipparens jobb att välja de bilder som kommer att synas i filmen och därför
har den makten att skapa en klippning som gestaltar karaktärer på olika sätt. Bildutsnitten är viktiga val för vad som ska visas och fokuseras på i en scen. Istället för att
ligga kvar länge på en helbild som visar helheten kring vad som händer, kan klipparen välja att klippa till en närbild på en reaktion från karaktären eller klippa till något
som berättar någonting mer om karaktären.
Ett exempel på detta är när det klipps till närbilder då Hank blir rädd för vad som
finns i buskarna. De många närbilderna på Hanks ansikte gör det enkelt att läsa av
hans uttryck och visar tydligt för publiken hur han känner. Mycket ligger i skådespelarens prestation, men genom att välja bilder som hjälper till att visa vad som händer
och tagningar där skådespelaren uttrycker sig bäst på, hjälper klipparen till att gestalta
karaktären. Detta visas även i sekvens 2 då det klipps till flera helbilder som skapar
känslan av Hanks ensamhet. Detta sker genom att klippa till många helbilder som
visar de stora tomma ytorna som han befinner sig på som etablerar att han är ensam
där.
55
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Detta är visas även i sekvens 1 då det klipps till bilder som tydligt visar att Hank är
tveksam på om han ska ta sitt liv eller inte. Detta skildras då det klipper in bilder på
ansiktet som ger reaktioner av tveksamhet och närbild på fötterna som tveksamt är på
väg att kliva av kylboxen.
Klippning och bildval kan även förmedla dess mål och motivation. Detta sker då det
sker klipp till närbild på Hanks mobil där det fokuseras på en kvinna han har som
bakgrundsbild. Vilket gör att det blir tydligt att hon är en motivation till att hitta tillbaka. Hade klippet till denna bild inte skett, hade man inte fått se detta.
Ett annat exempel på hur bildval påverkar gestaltningen av en karaktär, är i sekvens 1
då de har valt att klippa till en flashback som beskriver mycket av Hanks liv eftersom
att bilden är en kontrast av det han säger att han skulle vilja se när han dör. Istället
visas bara en bild när han åker buss, vilket berättar att han är en väldigt ensam person.
Mycket kan alltså berättas om en karaktär genom att klippa till flashbacks av karaktärens liv och på så sätt visa saker som hänt eller berätta mer om karaktären.
Rytmen spelar roll då den bidrar till en representerande faktor för hur karaktären gestaltas. Genom hastigheten och rytmen i klippningen kan detta överföra de känslor
som karaktären uttrycker till publiken, då Pearlman menar att rytmens funktion i film
är att skapa en psykologis, emotionell och kognitiv ”åktur” för publiken.56
Den snabba klippningen i sekvens 3 bidrar till den panik och rädsla som karaktären
uttrycker. Genom att klippa snabbt mellan bilderna förmedlas Hanks stress och rädsla
till tittaren, då man själv blir stressad av den snabba klippningen. Medan den lugna
klippningen i sekvens 2 istället bidrar till den lugna och ensamma gestaltningen av
Hank eftersom att klippningen är långsam och man hinner ta in allt som händer i bilderna.
Längden på bilder spelar också en roll i gestaltningen. Då det är klipparens jobb att
bestämma vilka känslor som ska visas hos en karaktär kan klipparen exempelvis välja
hur länge en bild ska synas och på sätt kan mer information om karaktären komma
fram.
Det gäller att skådespelare agerar och gestaltar karaktären på ett visst sätt för att klipparen ska kunna ha material för att klippa på ett sätt som framhäver karaktärer. Detta
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gäller även foto, ljud, ljus, smink, kostym och allt annat i en filmproduktion. Det är
dessa olika komponenter som tillsammans skapar bilder som klipparen kan använda
sig av för att skapa en klippning som bidrar till gestaltningen av en karaktär.
Pearlman57, Bowen och Thompson58 samt, Crittenden59 har varit bra att ha som grund
för teori kring filmklippning. Det fungerade bra att använda grunderna för filmklippning och koppla detta till hur man analyserar karaktärer för att på så sätt ta reda på
hur filmklippning kan påverka gestaltningen av en filmkaraktär.
Jens Eders metod för analys av karaktärer inom fiktion fungerade bra att kombinera
med teorier och metoder kring filmklippning. Genom att analysera karaktären utifrån
olika synvinklar så är det enkelt att dela upp analysen. Eftersom att jag analyserade
karaktärerna utifrån klippning så fick analysdelen Artefakt störst plats, då den delen
inriktar sig mot det tekniska arbetet kring filmproduktion.
Karaktärsklockan fungerar som metod att använda sig av för att analysera filmkaraktärer, då den är grundlig och tydlig. Dock anser jag att den inte kommer att ge exakt
samma resultat för alla som använder den. Hade någon annan använt denna metod
hade den antagligen fått ett annat resultat då en karaktär ofta upplevs olika för varje
individ.
Genom att veta om att klippning påverkar hur en karaktär gestaltas, kan detta sätt att
tänka kring klippning kan vara ett användbart verktyg vid filmproduktion och för att
gestalta karaktärer. Filmteamet kan vid ett tidigt stadie planera bilder och hur saker
ska klippas för att stärka gestaltningen av en karaktär.
Denna undersökning skulle kunna kopplas till andra delar inom filmproduktion för att
på så sätt se hur de påverkar gestaltningen av en karaktär. Så som exempelvis ljudets,
ljusets och bildkompositionernas betydelse för hur en karaktär gestaltas. Dessa delar
skulle också kunna testas att kopplas till karaktärsklockan. Man skulle också kunna
utveckla detta genom att använda sig av ett annat analysverktyg för analys av filmkaraktärer.
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5. Slutord
Undersökningen i denna uppsats visade att filmklippning kan påverka hur en karaktär
gestaltas och hur den upplevs av publiken. Jag anser att klipparens jobb och ansvar
för hur en karaktär framstår är större än vad många tror. Jag inser efter denna undersökning att det är flera faktorer inom klipparbetet som gör det möjligt för en klippare
att göra detta genom val av bildutsnitt, rytm och bildernas längd.
Karaktärsgestaltning kommer alltid att vara en kombination av flera filmproduktionsfaktorer som tillsammans skapar en karaktär och klippningen är en del av detta, oavsett om det är medvetna val av klipparen eller ej. Klipparen har alltså ett stort ansvar
och har makt att kunna bidra till karaktärsgestaltningen hos en filmkaraktär. Undersökningen kom fram till att de betydande punkterna inom filmklippning för detta är
val av bildutsnitt, rymt och längd på bilder.
Eder skriver själv att karaktärsklockan fungerar bäst på hela filmer men att den även
fungerar på individuella scener. Jag tror att detta stämmer då jag anser att karaktären
kan få en bättre helhetsbild om hela filmen analyseras, också att metoden inte gör att
alla kommer få samma resultat då en karaktär uppfattas olika från person till person.
Nu analyseras bara vissa sekvenser av Hank som karaktär och därför blir inte resultatet av analysen lika omfattande.
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