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ABSTRACT 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Steven Mirriones och Juliette 
Welflings klippstil i filmen The Hunger Games (2012). Sex olika situationer som 
representerar en bredd av användning av jump cuts har analyserats för att undersöka 
jump cutsens funktioner, hur diskontinuitet kombineras med kontinuitet samt vad de 
har för påverkan på filmens narrativa berättande. Med hjälp av Bordwells och 
Thompsons teori om filmklippningens dimensioner, Murchs teori om vad som 
motiverar ett klipp och Kimergårds forskning på diskontinuitetsklippning kombinerat 
med kontinuitetsklippning undersöker uppsatsen jump cuts funktioner, deras relation 
till det narrativa berättandet och hur de skapar en relation till karaktärerna. Resultatet 
visar på användandet av jump cuts i filmen The Hunger Games bidrar till att leda den 
narrativa berättelsen framåt, de skapar en kontakt med karaktärernas subjektiva 
upplevelser samt visar på att diskontinuitet kan fungera i symbios med kontinuitet. 

NYCKELORD: Filmklippning, klippning, jump cuts, kontinuitet, diskontinuitet, The Hunger Games 
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1. INLEDNING  

 
1.1. BAKGRUND 
Grunden till film som konstart lades i slutet av 1800-talet då filmkameran uppfanns. Dåtidens 

filmskapande kan ur dagens perspektiv ses som primitiv, med en filmkamera fångade de första 

filmskaparna en verklig händelse ur ett fast perspektiv.  Men det tog inte lång tid innan det började 1

experimenteras och filmklippningen blev en del av filmkonsten.  Filmklippning används för att 2

sätta ihop bilder och på så sätt berätta en historia. Under 1900-talet utvecklades många olika 

tekniker inom filmskapande och inom filmklippning, en av dessa är jump cuts. 

D.W. Griffith var en av många filmskapare som experimenterade sig fram i början av 1900-talet. 

Han etablerade många tekniker och lade grunden för den filmklippning som är den mest använda än 

idag, kontinuitetsklippningen.  Hollywood tog snabbt över filmmarknaden för den stora publiken 3

med dess frekventa användande av kontinuitetsklippning och kontinuerligt berättande. Detta sätt att 

klippa film på innebär att filmens narrativa historia berättas i ett tidsenligt perspektiv där 

klippningen inte överraskar eller hoppar över rörelser i en bild. Alltså; ett flertal bilder sätts samman 

på ett mjukt och ett tydligt sätt så att publiken lätt förstår och kan hänga med i filmens berättelse.  4

Än idag anses kontinuitetsklippning vara den mest använda klippstilen i Hollywood.  5

Redan innan kontinuitetsklippningen hade etablerats i Hollywood upptäckte Georges Méliès av 

misstag diskontinuitetsklippning -  i form av jump cuts - då hans kamera hakade sig under 

inspelningen av The Vanishing Lady (1896).  Delar av det inspelade materialet förlorades, och det 6

resulterade i en effekt där Méliès trollar bort en kvinna och sedan trollar tillbaka henne igen.  Enligt 7

filmvetaren David Bordwell har jump cuts uppfunnits tre gånger. Först av Méliès, sedan av de 

sovjetiska montagefilmsregissörerna på 1920-talet och till sist av Jean-Luc Godard på 1960-talet.   8

 Bordwell, David & Thompson, Kristin. Film art: an introduction. 10. uppl. London: McGraw-Hill, 2013. s.465.1

 Ibid, s.232.2

 Ibid, s.467.3

 Ibid, s.232.4

 Nelmes, Jill (red.). Introduction to film studies, 4. uppl. Abingdon, England: Routledge, 2007. s.78-79.5

 Méliès, Georges. The Vanishing Lady. Star Film Company. 1896.6

 Bordwell & Thompson, s.465.7

 Bordwell, David. Jump Cuts and blindspots. Wide Angle, Vol. 6, Nr. 1, 1984. s.5.8
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Eftersom att kontinuitetsklippningen redan börjat etablera sig i början av 1900-talet inspirerades 

flera sovjetiska regissörer till att experimentera fram nya verktyg att skapa film med.  Två av de 9

mest omtalade sovjetiska filmregissörerna och filmteoretikerna, Sergej Eisenstein (Battleship 

Potemkin, 1925) och Vsevolod Pudovkin (Mother, 1926) använde jump cuts i flera av sina filmer.  10

Den tredje gången jump cuts uppkom enligt Bordwell var på 1960-talet då den franska 

filmregissören Jean-Luc Godard - del av den franska nya vågen - populariserade dem i sin film Á 

Bout de Souffle (Breathless, 1960).  Godard samt andra filmskapare i den franska nya vågen var 11

trötta på att det fanns regler att hålla sig till, att det fanns ett förväntat sätt att skapa film på, så de 

utmanade de regler som fanns inom bland annat klippning och öppnade möjligheter för nya 

klippstilar. Dessa - nya sätt att klippa film på - fick en stor reaktion i framförallt Hollywood där den 

klassiska Hollywood stilen, med kontinuitetsklippning, regerat i flera decennier.  Utvecklingen har 12

sedan dess gått framåt, med nya upptäckter, nya medier och nya filmskapare. Denna uppsats 

presenterar genom en analys av filmen The Hunger Games ett argument för att utvecklingen av 

jump cuts genomgått en fjärde evolution och till fullo integrerats med kontinuitetsprinciperna. 

1.1.2 THE HUNGER GAMES  

Liksom många andra filmer har The Hunger Games sitt ursprung i litteraturens värld. The Hunger 

Games är den första boken av tre i den bästsäljande trilogin skriven av Susanne Collins (2008). 

Filmen liksom boken handler om 16 åriga Katniss Everdeen som lever med sin mamma och syster 

Primrose i den dystopiska, postapokalyptiska nationen Panem i Nordamerika. Panem är uppdelat i 

tolv distrikt och styrs av maktstaten The Capitol. Hunger Games, en direktsänd tv-tävling, anordnas 

varje år av The Capitol för att påminna distrikten om det uppror de genomförde och förlorade. En 

flicka och en pojke från varje distrikt lottas slumpmässigt fram för att tävla mot varandra i en 

inhägnad arena där det enda sättet att vinna är genom att de resterande deltagarna elimineras. 

 

Denna Blockbuster (en film med extremt hög produktions- och marknadsbudget som uppnår stor 

kommersiell framgång ) regisserades av Gary Ross och hade biopremiär världen över 2012.  13 14

Filmen liksom boken är berättad i en kontinuerlig narrativ form (utöver några flashbacks), men 

 Bordwell & Thomson, s.476.9

 Bordwell, s.5.10

 Ibid, s.5.11

 Pearlman, Karen. Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit. 2. uppl. Burlington, MA: Focal Press; 2016. s.176.12

 Kuhn, Annette & Westwell, Guy. A dictionary of film studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. s.37.13

 Ross, Gary. The Hunger Games, Blue-Ray. Lionsgate, 2012.14
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innehåller enligt Ross ”unconventional cutting patterns […] there are probably over 300 jump cuts 

in the movie you don’t even realize”.  Tillsammans med filmens klippare Stephen Mirrione och 15

Juliette Welfling skapade Ross en regelbrytande klippstil, där en annars kontinuerlig klippstil 

kombineras med diskontinuitet i form av jump cuts. Denna kombination kommer den här uppsatsen 

att undersöka.  

1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
Det finns en generell kunskapslucka inom användandet av jump cuts som jag med den här 

uppsatsen vill bidra till att fylla. The Hunger Games är en Hollywood producerad Blockbuster som 

till normen förväntas vara kontinuerlig genom dess narrativa berättande och klippstil.  Det är av 16

intresse att undersöka hur en film med sådan stor framgång, som når en sådan stor publik världen 

över anammar en kombination av både kontinuerlig- och diskontinuerlig klippstil.  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka filmklipparna Mirriones och Welflings klippstil i 

filmen The Hunger Games, med fokus på jump cuts. Syftet är också att undersöka hur diskontinuitet 

används i kombination med kontinuitet, hur jump cuts kan användas i en annars kontinuerlig 

klippstil och kontinuerligt narrativt berättande. Syftet är även att söka förståelse för hur jump cuts 

kan användas av filmskapare, vad dess funktioner är samt vad de bidrar till filmens narrativa 

berättande. Andra personer som studerar eller intresserar sig för filmklippning ska dessutom kunna 

skapa förståelse för vad jump cuts innebär och hur de kan användas. 

De frågeställningar den här uppsatsen ska undersöka är: 

• Vad är funktionen av jump cutsen i filmen The Hunger Games? 

• Hur påverkar jump cutsen filmens narrativa berättande? 

• På vilket sätt samspelar jump cutsen med befintliga kontinuitetsprinciper? 

1.3 METOD, MATERIAL & AVGRÄNSNING 

1.3.1 METOD & MATERIAL 

För att undersöka filmen The Hunger Games kommer analysmetoden ”formal analysis” användas. 

Jeffrey Gieger och R.L. Rutsky förklarar i sin bok Filmanalysis att denna analysmetod används för 

 Ross, Gary. The Hunger Games, Blue-Ray, disk 2 - extramaterial. Lionsgate, 2012.15

 Pramaggiore, Maria & Wallis, Tom. Film: a critical introduction. London: Laurence King, 2005. s.187.16
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undersöka varför en film fungerar och hur den fungerar genom att bryta ner den i mindre delar.    17

Den formella analysen undersöker hur en films from, struktur, stilistiska val eller teman påverkar 

förståelsen av en film. Genom att identifiera filmens stilistiska tekniker kan tolkningar utföras och 

filmens budskap framträdas samt därmed undersökas. Enligt Gieger och Rutsky gör samtliga 

filmskapare olika val för att påverka hur filmens karaktärer, objekt och scener skildras. De val som 

filmskaparen tar påverkar därmed den färdiga filmen. Genom att välja ett specifikt bildutsnitt, en 

kameravinkel, eller ändra en scens ljussättning, scenografi, musik, eller klippa på ett speciellt sätt 

kan filmskaparen forma hur en scen eller hur filmens karaktärer porträtteras. Dessa val påverkar 

även hur tittaren tolkar filmen. Genom att undersöka de stilistiska valen i en film kan förståelse för 

dess budskap skapas, men också vad dessa stilistiska val har för påverkan på filmen samt hur detta 

uppfattas av tittaren.   18

Den här uppsatsen ska undersöka Mirriones och Welflings filmklippnignsstil, diskontinuitet i 

kombination med kontinuitet, i filmen The Hunger Games. Genom att tillämpa den formella 

analysmetoden ges möjligheten att undersöka den stilistisk tekniken, jump cuts. Geiger och Rutsky 

menar på att det är i princip omöjligt att analysera varje sekvens eller scen i en film och uppmanar 

därför att välja ut några specifika scener eller sekvenser att analysera.  Genom att analysera några 19

utvalda jump cuts kan därför dess funktioner undersökas, samt dess påverkan på det narrativa 

berättandet och hur de samspelar med kontinuitetsprinciperna. 

Uppsatsens analys grundar sig i valda teorier kring kontinuitetsklippning, diskontinuitetsklippning 

och baseras på filmvetarna David Bordwells och Kristin Thompsons teori om filmklippningens 

dimensioner, Walter Murchs teorier kring vad det är som gör att ett klipp fungerar och Lars Bo 

Kimergårds forskningsartikel där han undersökt kombinationen mellan kontinuitet och 

diskontinuitet. Tolkningar i analysen görs utifrån mitt egna perspektiv baserat på mina kunskaper 

inom bildproduktion. 

Valet av filmen The Hunger Games motiveras då jag under research-processen efter information 

och litteratur om jump cuts hittade en artikel där filmens regissör Gary Ross intervjuades och 

berättade att filmen innehåller flera tekniker som anses vara regelbrytande. ”We break a lot of rules, 

 Geiger, Jeffrey & Rutsky, R.L. Film Analysis: a Norton reader. 2. uppl. New York: W. W. Norton & Co, 2013. s.1016.17

 Geiger & Rutsky, s.1031.18

 Ibid, s.1032.19
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but it’s all very, very conscious and all within a style that we talked about in advance.”  Det är 20

intressant att en sådan stor och kommersiell film som The Hunger Games innehåller så många jump 

cuts, eftersom att detta var något jag inte uppmärksammat innan.  

Uppsatsen kommer att fokusera på att analysera sex jump cuts som representerar sex olika 

användningsområden i The Hunger Games. 1. miljö, 2. karaktärsetablering, 3. dialog, 4. action, 5. 

tidsförflyttning och 6. perspektivförflyttning (i form av POV; point of view; ”A subjective shot that 

shows a scene as a character in the film would see it, i.e. from the characters optical viewpoint” ). 21

De sex kategorierna skapar en bredd i undersökningen för att bidra till en förståelse för några av de 

situationer där jump cuts kan användas. Valet av ordningen grundar sig i mina egna tankar för ett 

bra flyt i uppsatsen och intressant ordning med motivationen att det första en tittare tar del av i en 

film är etableringar av olika slag. Det föll sig därför naturligt att placera miljöetablering först och 

därefter karaktärsetablering. Vidare följer dialog, action, tidsförflyttning och perspektivförflyttning.  

Jump cutsen är tagna ur olika delar av filmen för att visa på att jump cuts används igenom hela 

filmen. Analysen görs utifrån det direkta klippet (jump cutet) mellan bilderna X.A och X.B, och det 

som händer i bilderna i sin helhet. X skrivs i siffror och representerar kategorin, A representerar 

bilden till vänster om klippet och B bilden till höger om klippet (se F.1). X representerar enbart 

vilken kategori det är och därmed inte vilket jump cut det är i filmen. 00:00:00 representerar vart i 

filmen bildens första ruta förekommer och mäts i timmar, minuter och sekunder. 00:00 representerar 

bildens längd i sekunder och hundradelars sekunder. 

 comingsoon.net. Interview: The Hunger Games director Gary Ross. 20

http://www.comingsoon.net/movies/features/88147-interview-the-hunger-games-director-gary-ross (Hämtad 2017-09-21).

 Kuhn & Westwell, 2012. s.316.21
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Illustration på hur jump cutsen presenteras i varje analysdel.



Vissa begrepp i den här uppsatsen finns det ingen vedertagen översättning på som fungerar att 

använda i det svenska språket, exempelvis plural av den engelska begreppet jump cuts. Därav 

kommer det förekomma försvenskade versioner av ordet jump cut för att underlätta läsningen i 

löpande text (jump cutet, jump cutsen, etc.). 

1.3.2 AVGRÄNSNING 

Det är av vikt att poängtera att det finns fler aspekter som skulle kunna analyseras och diskuteras i 

en filmanalys av filmen The Hunger Games. En av de aspekterna som går hand i hand med 

filmklippning är ljud. Filmens ljudbild bidrar mycket till varför ett klipp accepteras i film. Eftersom 

att ljudbilden ligger över klippet känns det inte lika abrupt då en bild övergår till en annan.  22

Eftersom att uppsatsens område av fokus är jump cuts är det ej av relevans att undersöka ljudbilden 

då fokuset ligger på klippning av bilder och inte klippning av filmens ljud. 

2. TEORI & TIDIGARE FORSKNING 

2.1 DEFINITION AV JUMP CUTS 

Enligt David Bordwell och Kristin Thompson är ett jump cut ett exempel på diskontinuitet. De 

menar att jump cuts skapas då två bilder - som innehåller samma objekt med i princip samma 

bildutsnitt -  klipps ihop. ”Instead of appearing as two shots of the subject, the result looks as if 

some frames have been cut out of a single shot”.  Bilden före och efter jump cutet kan alltså vara 23

från samma bild, där en del av bilden klippts bort. Jump cuts är speciellt vanliga i montage 

sekvenser (en serie av olika bilder som förkortas och tillsammans binds samman till en 

sammanhörande sekvens ) eller används för att betona ”moments of surprise, violence, or 24

psychological disturbance”.  25

I filmen Á Bout de Souffle använde Godard medvetet jump cuts genom att han klippte bort delar (tid 

och rum) av en bild som annars var kontinuerlig (se F.2 & F.3).  26

 Abrams, Nathan, Bell, Ian & Udris, Jan. Studying film. London: Arnold, 2001. s.110.22

 Bordwell & Thompson, s.258.23

 Pearlman, s.155.24

 Bordwell & Thompson, s.258.25

 Godard, Jean-Luc. Á Bout de Souffle. Les Films Impéria, Les Productions Georges de Beauregard, Société Nouvelle  26

    de Cinématographie, 1961. 
    Skärmdumpar från: https://www.youtube.com/watch?v=1KUVwKp6MDI (Hämtad 2017-10-28).
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2.2 DIMENSIONER AV FILMKLIPPNING 

Enligt Walter Murch kan ett klipp motiveras utifrån sex kriterier. 1. emotion, 2. story, 3. rhythm, 

4. eye-trace, 5. two-dimensional plane on screen och 6. three-dimensional space of action. Han 

förklarar i sin bok In the blink of an eye: a perspective on film editing hur dessa kriterier är listade i 

en ordning som representerar hur viktiga de är för att ett klipp ska anses vara lyckat. Genom att 

uppfylla samtliga av dessa kriterier kan ett klipp ses som ett idealiskt klipp.  Murch teori om de sex 27

kriterierna kan sammankopplas med Bordwells och Thompsons dimensioner för filmklippning, 

detta förklaras vidare i längre fram i teoridelen.  

I sin bok Film Art an Introduction förklarar Bordwell och Thompson att; ”Editing offers the 

filmmaker four basic areas of choice and control” (se nedanför).  I boken Film study: an analytical 28

bibliography skriver Frank Manchel om Bordwells femte relation, casual relation between shot A 

and shot B.  Dessa relationer verkar i förhållande till varandra och kallas enligt Bordwell och 29

Thompson för dimensioner av filmklippning.  30

1. Graphic relations between shot A and shot B 
2. Rhythmic relations between shot A and shot B 
3. Spatial relations between shot A and shot B 
4. Temporal relations between shot A and shot B 
5. Casual relations between shot A and shot B 

Graphic Relations 

Graphic relations innefattar de grafiska relationerna (ljus och mörker, linjer och mönster, volym och 

djup, rörlig kamera och statisk kamera) som finns mellan två ihopklippta bilder. De ger 

 Murch, Walter. In the blink of an eye: a perspective on film editing, 2. uppl., Los Angeles: Silman-James Press, 2001. s.18.27

 Bordwell & Thompson s.221.28

 Manchel, Frank. Film study: an analytical bibliography. Cranberry, N.J: Farleigh Dickinson University Press, 1990. s.60.29

 Bordwell & Thompson s.221.30
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Bilder tagna ur en dialogscen i Á Bout de Souffle där dialogen mellan kvinnan och mannen ligger över ett flertal bilder på kvinnan där samtliga klipp 
är jump cuts. Vänstra bilden: 0:14/1:25. Högra bilden: 0:19/1:25.

F.2                                                                                                   F.3



filmskaparen en möjlighet att leda tittarens uppmärksamhet i bilden. Murch förklarar denna 

uppmärksamhet med begreppet eye-trace. ”It acknowledges what you might call "eye-trace" – the 

concern with the location and movement of the audience's focus of interest within the frame.”   31

Enligt Bordwell och Thompson kan graphic relations delas upp i tre underkategorier. Graphic 

continuity, graphic discontinuity och graphic match. Graphic continuity skapar kontinuitet genom 

att behålla samma ljusnivå och undvika starka färgförändringar mellan två bilder som klipps ihop. 

Detta leder till kontinuitet över klippet, samt till att ögats område av fokus bibehålls. Graphic 

discontinuity fungerar i motsats, genom att bilderna har olika ljus, olika kamerarörelser och 

förflyttning av objekt som varit i fokus skiftar, skapas istället en diskontinuitet och förändring av 

tittarens fokusområde i bilden. Graphic match skapar ett sammanhang mellan bilderna genom att 

använda två bilder med flera gemensamma relationer.   32

Rhythmic Relations  

Enligt Bordwell och Thompson skapar klipp i en scen, sekvens eller film, rytm. Den rytm en scen 

ska ha är därmed beroende av hur bilderna klipps samman för att som Murch säger göra det rytmisk 

intressant och korrekt.  En scen med stadig rytm innehåller bilder som är nästintill lika långa. 33

Rytmacceleration i en sekvens kan exempelvis bygga upp en spänning eller accelerera händelsen.  34

Filmskaparen kontrollerar hur länge en bild visas. Detta ger en kontroll av hur länge filmtittaren får 

att iaktta och reflektera över bildens innehåll och dess eventuella budskap.  En lång bild ger tittaren 35

längre tid att reflektera över dess innehåll än en kort bild. 

Spatial Relations 

Bordwell och Thompson förklarar att filmklippning ger filmskaren en möjlighet att klippa ihop 

bilder från helt olika sammanhang, som inte har någonting med varandra att göra och ändå skapa en 

relation mellan dem.  De förklarar spatial relations som en möjlighet för filmskaparen att skapa en 36

illusion av att två bilder hör ihop, även om de inte gör det. Enligt Murch kan spatial relations delas 

upp i ”two-dimensional plane on screen och three-dimensional space of action. I det 

tvådimensionella menar han att;” It respects "planarity" – the grammar of three dimensions 

 Murch, s.18.31

 Bordwell & Thompson, s.221-223.32

 Murch, s.18.33

 Bordwell & Thompson, s.226.34

 Ibid, s.227.35

 Ibid, s.227.36
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transposed by photography to two (the questions of stage-line, etc.)” och i det tredimensionella; ”It 

respects the three-dimensional continuity of the actual space (where people are in the room and in 

relation to one another)”.  Spatial relations syftar till förhållandet mellan objekt och vart de 37

befinner sig i förhållande till varandra. Inom kontinuitetsklippning används exempelvis den så 

kallade 180-graders regeln för att skapa en kontinuitet mellan föremål och hur de förhåller sig till 

varandra för att på så sätt förklara för tittaren vart karaktärerna befinner i relation till varandra och 

rummet.  38

Temporal Relations 

Filmklippning kan enligt Bordwell och Thompson kontrollera hur länge en rörelse eller en händelse 

visas i filmen.”In narrative film especially, editing usually contributes to the plot’s manipulation of 

story time … three areas in which plot time can cue the spectator of the story time: order, duration, 

and frequency.”  Genom att tillämpa temporal relations kan filmklipparen kontrollera ordningen av 39

berättelsen. Detta kan göras på olika sätt. Genom flashbacks (tillbakablick till tidigare händelse i 

berättelsen), flashforwards (blick in i framtida berättelsen), overlapping editing (klipp till en annan 

bild för att kunna förlänga händelseförloppet) eller elliptical editing (en del av händelsen klipps 

bort). ”Elliptical editing presents an action in such a way that it consumes less time on the screen 

than it does in the story.”  Detta är användbart för att effektivisera en berättelse och visa enbart 40

utvalda delar av en händelse. Genom att ta bort en del av händelsen visas bara det som är intressant 

för tittaren och det som bidra till filmens story. 

Casual Relations  

Casual relations förklarar enligt Bordwell en films narrativa logik, och syftar till dess innehåll och 

stil. Denna relation representerar alla de möjligheter en filmskapare har när hen skapar en film.  41

Murchs teori förklarar detta genom de två högsta kriterierna på hans lista för motivering till klipp, 

emotion och story. Ett klipp motiverat med emotion är; ”true to the emotion of the moment”. Detta 

innebär att klippet är motiverat eftersom att det bidrar till den narrativa emotionella upplevelsen. 

Med story menar Murch att; ”It advances the story”, dvs. det bidrar till filmens logik och de val som 

görs för att föra berättelsen framåt.  42

 Murch, s.18.37

 Bordwell & Thompson, s.233-235.38

 Ibid, s.228.39

 Ibid, s.231.40

 Manchel, s.60.41

 Murch, s.18.42
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2.4 KONTINUITET 

Kontinuitetsklippning har enligt Bordwell och Thompson dominerat i nästan 100 år.  Denna 43

klippstil syftar till att förmedla den narrativa berättelsen på ett så smidigt och tydligt sätt som 

möjligt över en sekvens av bilder. Detta för att göra det så enkelt som möjligt för tittaren att hänga 

med. Kontinuitetsklippning har därmed en stor roll i det narrativa berättandet och bidrar till att 

förmedla information till tittaren.  44

Kontinuitetsklippningen är uppbyggd på ett antal regler som tillsammans skapar kontinuitet mellan 

ihopklippta bilder; 180-graders regeln, 30-graders regeln, eye-line match, match on action & shot/

reverse shot.  180-graders regeln syftar till det 180-graders område en kamera kan röra sig på för 45

att bibehålla förståelse för karaktärers förhållande till varandra och miljön runtomkring. Om två 

bilder från samma kameraposition klipps ihop, måste kameran flyttas minst 30-grader för att 

undvika ett jump cut.  Eye-line match används under interaktion mellan karaktärer. För att skapa 46

en förståelse för vart karaktärerna befinner sig i förhållande till varandra och för att visa att de tittar 

på varandra måste blickriktningen matcha den andra karaktärens position.  Match of action innebär 47

att två bilder med samma objekt i samma rörelse, från olika vinklar klipps ihop för att skapa en 

rörelsekontinuitet. Detta ger möjligheten att visa fler detaljer i och med att olika bildutsnitt kan 

användas.  Shot/reverse shot används i konversationsscener mellan två personer för att skapa 48

förståelse för vart karaktärerna som pratar befinner sig och vad de ser. Kameran befinner sig ofta 

bakom karaktärernas axlar (på samma sida av 180-graders axeln).  49

I boken In the blink of an eye: a perspective on film editing skriver Walter Murch att begreppet 

kontinuitet innefattar något som han kallar för ”three-dimensional continuity” och förklarar detta 

som; ”In shot A, a man opens a door, walks halfway across the room and then the film cuts to the 

next shot B, picking him up at that same halfway point and continuing with him the rest of the way 

across the room where he sits down at his desk or something.”  Genom att följa mannen genom 50

rummet etableras rummet samtidigt som rörelsen forsätter i nästa bild (klipp i rörelse). 

 Bordwell & Thompson, s.232.43

 Ibid, s.232.44

 Nelmes, s.78-79.45

 Abrams, Bell & Udris, s.107.46

 Ibid, s.106.47

 Ibid, s.106.48

 Nelmes, s.79.49

 Murch, s.17.50
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Lars Bo Kimergård skriver i sin artikel Editing in the depth of the surface A few basic principles of 

graphic att; ”When a film is edited according to the rules of continuity, you will know exactly 

where everybody is and how the different persons, locations and props are situated in relation to one 

another, and there are no explicit time lapses - no elliptic editing.”  Han menar på att om en film 51

klipps utifrån kontinuitetsprinciperna etableras karaktärernas och objektens position i rummet, och 

ingen ingen elliptisk klippning existerar. 

2.3 DISKONTINUITET  

Bordwell skriver i sin artikel Jump Cuts and Blind Spots; ”Often, any bit of disjunctive or 

discontinuous editing is called a jump cut; the term is even applied to abrupt transitions between 

scenes.”  Det viktigaste kriteriet för att kunna kalla ett klipp för ett jump cut är att bildvinkeln och 52

utsnittet förblir konstant men att tidsaxeln förflyttas. De två bilderna som förs samman har i princip 

samma bildutsnitt och det mesta i bilden är identiska, men vissa objekt som exempelvis en karaktär 

har förflyttat sig i position på grund av att tiden har förskjutits.   53

I sin bok Cutting Rhythms förklarar Karen Pearlman att Godards intentioner med jump cutsen i 

filmen Á Bout de Souffle var att, liksom Eisenstein och Pudovkin, göra tittaren medveten om att hen 

tittar på en film och inte observerar något som händer i verkligheten.  Men frågan om de faktiskt 54

lyckades med detta är enligt Pearlman något som kan diskuteras. Troligtvis var det åtminstone 

större chans att tittarna på 1960-talet reagerade än att en tittare från dagens perspektiv reagerar då 

de nu enligt Pearlman accepterats som en stilistisk redigeringsteknik. Jump cuts som stil är nu en 

del av Hollywoods storfilmer.  Hon förklarar att jump cuts ofta används för att förstärka en 55

situation utifrån ett subjektivt perspektiv. ”…a jump cut signifies that the perspective of the 

character has deviated far enough from normal or from that of the other characters around her so as 

to disrupt her sense of ordinary time or space.”  Som Pearlman sedan förklarar med filmexemplet 56

Erin Brokovich (Steven Soderbergh, 2000), där jump cuts används för att påvisa huvudkaraktärens 

 Kimergård, Lars Bo. p.o.v Danish Journal of Film Studies, Editing in the depth of the surface A few basic principles of graphic 51

editing. Aarhus Universitet: Richard Raskin, 1998, s.76.

 Bordwell, s.4.52

 Ibid, s.5.53

 Pearlman, s.176.54

 Ibid, s.176.55

 Ibid, s.178.56
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emotionella tillstånd och att ”it is possible to understand from the jump cutting that her subjective 

experience is intense enough to have disrupted her ordinary feeling for time and space”.  57

Användandet av jump cuts bidrar enligt Pearlman till att förstärka det subjektiva hos en karaktär. 

I många film-teoriböcker beskrivs jump cuts som något som bör undvikas. Bill Nichols skriver i 

boken Introduction to Film Studies att jump cuts är något som förstör filmupplevelsen genom att 

skriva; ”… the jump-cuts of Godards Á Bout de Souffle … force us to notice, rather than enjoy, 

cinematic technique.”  Bordwell och Thompson förklarar att jump cuts länge ansågs vara 58

amatörmässiga misstag men att publiken över tid har kommit till att acceptera dem.  59

I sin artikel A Break in the Action: The art of the jump cut skriver Parker Mott att jump cuts har tre 

grundläggande effekter. De fragmenterar en specifik händelse, de skapar en ellipsis i tid och att de 

ändrar förhållandet mellan objekt i bilden. Han menar på att sedan Godards Á Bout de Souffle har 

jump cuts blivit ett oersättligt verktyg för regissörer och filmklippare. Mott menar på att jump cuts 

ger filmskaparen en möjlighet att accelerera berättelsen genom att dela upp bilder så att enbart den 

nödvändiga delen av en handling visas. Vidare förklarar han att med varje jump cut, förändras 

tittarens synfält. ”…we feel like there is something new to look at even though the viewer is 

effectively evaluation the same shot (only at the subtle shift on the axis).”  60

2.5 DISKONTINUITET OCH KONTINUITET SOM EN ENHET 

I sin artikel Editing in the depth of the surface A few basic principles of graphic editing från 1998 

undersöker Lars bo Kimergård förhållandet mellan kontinuitet och diskontinuitet och utveckligen 

av relationen mellan dem. Kimergård beskriver hur ”the new way of editing” etablerats även i 

mainstream filmer, främst tack vare MTV och andra ungdomsprogram som började sändas från och 

med 1980-talet.  61

Kimergård undersöker förhållandet mellan diskontinuitet och kontinuitet utifrån Bordwells och 

Thompsons teori om fyra av de fem dimensionerna av filmklippning; graphic relations, rhythmic 

relations, spatial relations och temporal relations. I traditionell kontinuitetsklippning fungerar dessa 

 Pearlman, s.178.57

 Nelmes, s.67.58

 Bordwell & Thompson, s.258.59

 Ibid.60

 Kimergård, s.77.61
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relationer enligt Kimergård i förhållande till varandra på ett balanserat sätt där spatial relations och 

temporal relations används för att berätta historien, vad som händer och vart det händer, och graphic 

relations och rhythmic relations ses som komplement då de bidrar till att skapa ett bättre flyt och en 

finare look.  62

Eftersom att den nya klippstilen inte är detsamma som traditionell kontinuitetsklippning förklarar 

Kimergård att förhållandena mellan de fyra relationerna därmed måste skilja sig från 

kontinuitetsklippningens förhållanden. ”Conversely, in the style of new editing, spatial and temporal 

relations are given a lower priority. Consequently, the graphic and rhythmic relations get more 

important, but even though the style to some people may appear more abstract, the films are still 

narrative.”  Kimergård argumenterar att detta resulterar till att några av de regler 63

kontinuitetsklippning är uppbyggda av kan överses och därmed brytas, bland annat genom 

användning av jump cuts. Men det finns ett kriterium som enligt Kimergård måste fyllas för att 

dessa regelbrott ska accepteras av filmtittaren och förklarar detta i artikeln med att skriva; ”the 

continuity convention is so established not only as a construction principle but in our conception of 

a film that when you chose to ignore it, it's important that you make your own contract with the 

audience.”  Detta kontrakt kan skapas på två olika sätt; antingen genom att filmskaparen bygger 64

upp helt egna regler som hen etablerar till tittaren, eller genom att distrahera tittaren och på så sätt 

skapa en förståelse att reglerna medvetet bryts. Han menar på att jump cuts faller in på kategorin där 

filmskaparen bygger upp egna regler som accepteras av tittaren. Varje ny bild som visas har ett eget 

område som lockar till sig ögats fokus, en så kallad eye-catcher. För att jump cuts ska överses 

menar Kimergård att övergången från den första bilden till den andra bilden ska innehålla en ny 

stark eye-catcher vilket resulterar i att tittarens ögon fokuserar på ett nytt område i bilden och 

därmed överser själva klippet.  65

Vad motiverar då detta nya klippsätt? ”Breaking down conventions gives a freedom to express 

feelings in different ways.”  Där han med konventioner menar den etablerade, traditionella 66

kontinuitetsklippningen. Den nya klippstilen bidrar alltså till att klipparen får större frihet och 

möjlighet till att uttrycka känslor då diskontinuitet kombineras med kontinuitet.  

 Kimergård, s.78.62

 Ibid, s.79.63

 Ibid, s.79.64

 Ibid, s.84.65

 Ibid, s.88.66
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3. ANALYS 
I följande kapitel kommer analys redovisas. Analysen är uppdelad i sex delar som representerar 

olika sammanhang då jump cuts förekommer i filmen The Hunger Games. 1. miljö, 2. 

karaktärsetablering, 3. dialog, 4. action, 5. tidsförflyttning och 6. perspektivförflyttning. Analysen 

av varje jump cut inleds med en beskrivning av vart det förekommer i filmen, en kort 

sammanfattning av scenen, samt bildbeskrivning av de två bilderna som är före och efter klippet. 

Bordwells och Thompsons graphic relations, rhythmic relations, spatial relations, temporal relations 

och casual relations i kombination med Murch motivationsteori användas som utgångspunk för 

analysen. Analysen kommer diskuteras i löpande text i underkategorier baserade på Bordwells och 

Thompsons dimensioner av filmklippning med en avslutande sammanfattning i varje punkt. De 

bilder som redovisas i avsnittet är skärmdumpar ur filmen. Tiden som anger position i filmen är från 

filmens start i form av timmar, minuter och sekunder (00:00:00). Tiden som anger längden på 

bilderna anges i sekunder och hundradelar av en sekund (00.00).  

 

3.1 MILJÖ  

 

 
Beskrivning av scen 

Jump cut 1 förekommer i den andra minuten (00:02:35) och representerar filmens första jump cut. 

Detta är en etableringsscen av miljön i Katniss hemdistrikt, distrikt 12. Männen i 1.A och 1.B 

vandrar på en grusväg i distrikt 12 mot distriktets gruva för att arbeta.  

Jump cut 1 - förhållande till graphic relations 

Bild 1.A och bild 1.B har flera gemensamma grafiska relationer. Bilderna innehåller liknande 

ljussättning, bildutsnitt, linjer och samma typ av kamerarörelse. Dessa gemensamma relationer 

skapar kontinuitet över bilderna som bidrar till bildernas eye-trace bibehålls och likaså ögats 

fokusområde bibehålls. Genom att observera bild 1.B syns en tydlig men liten förflyttning i 

positionen av personerna i bilden i jämförelse med bild 1.A. Denna förflyttning bidrar till en liten, 

nästintill minimal förändring av fokusområde, som kan identifiera en diskontinuitet. 
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Jump cut 1 - förhållande till rhythmic relations  

Bild 1.A är märkbart längre än bild 1.B. Likaså bilden som kommer efter 1.B. I den första bilden 

finns det mer tid för att observera och uppfatta bildens innehåll. Den andra bilden som är märkbart 

kortare, enbart sekund, hinner ögat inte ta in lika mycket av bildens information. Genom att dela 

upp bilden i flera klipp, där första klippet är längre än det andra är kortare accelereras händelsen. 

Jump cut 1 - förhållande till spatial relations 

Förhållandet mellan personernas position bibehålls över klippet. Kameran och personerna befinner 

sig på samma punkt av 180-graders linjen i förhållande till varandra vilket skapar kontinuitet. 

Klippet resulterar i ett avbrott av personernas rörelser vilket bryter den tredimensionella 

kontinuiteten och skapar en diskontinuitet.  

Jump cut 1 - förhållande till temporal relations 

Klippet mellan bilderna manipulerar filmens tid. De är placerade i en tidsenlig, narrativ ordning 

efter varandra. Mannen med grått hår i bildernas förgrund är den person som visar på störst 

förändring i position och rörelse i bilden. I bild 1.A riktar han blicken framåt, men i bild 1.B tittar 

mannen ner i marken. Trots att en del av rörelsen försvinner med klippet, uppfattas rörelserna i bild 

1.B som en fortsättning av rörelserna i bild 1.A.  

Jump cut 1 - förhållande till casual relations 

1.B är en fortsättning av 1.A. En till bild med samma miljö och bildinnehåll förtydligar den dunkla, 

mörka omgivningen i distrikt 12. Männen fortsätter med bestämda steg mot gruvan och är efter 

klippet lika nedstämda som i första bilden. Genom att dela upp bilden i två bitar förtydligas bildens 

innehåll vilket tillför en subjektiv kontakt till karaktärerna och deras sinnesuppfattning. 

Sammanfattning 

Ljussättning, bildutsnitt, linjer och det rörliga kameraarbetet bidrar till kontinuitet över klippet. 

Eftersom att bilderna är så pass lika bibehålls även område av fokus över bilden även fast objekten 

förflyttat sig något. Genom att en del personernas rörelser försvinner i klippet skapas en avbrott i 

den tredimensionella rörelsekontinuiteten. Denna diskontinuitet bidrar dock inte till ett narrativt 

avbrott eftersom att rörelserna uppfattas fortsätta i nästa bild.  

�15



3.2 KARAKTÄRSETABLERING 

Beskrivning av scen 

Jump cut 2 förekommer 15 minuter in i filmen i en karaktärsetablering av huvudkaraktären och 

filmens protagonist Katniss Everdeen, under slåtterdagen, den dag då Hunger Games deltagarna 

från varje distrikt väljs ut för att delta. Då Effie Trinket drar Prims namn ur skålen rusar Katniss 

fram för att stoppa händelsen och själv offra sig för att delta i spelen istället för sin syster. De två 

fredsväktarna i bildens förgrund försöker hålla tillbaka henne innan hon ropar: ”I volunteer as 

tribute!”.   

Jump cut 2 - förhållande till graphic relations 

De båda bilderna har liknande element av ljus och mörker i bild. Kamerarörelsen är i både bild 2.A 

och 2.B rörlig men fokuserad på Katniss och de två fredsväktarna. Katniss position över bilderna 

bibehålls men hennes posering i 2.B skiljer sig markant ifrån 2.A då hennes ansikte syns klart och 

tydligt. Den högra fredsväktaren är mer närvarande i 2.B än 2.A och skapar tillsammans med den 

vänstra fredsväktaren en linje som avskärmar Katniss från att ta sig fram till Prim. Eftersom att 

Katniss position är fortsatt central i bilden även över klippet bibehålls ögats fokusområde och eye-

trace och och detta skapar en kontinuitet. 

Jump cut 2 - förhållande till rhythmic relations 

I kombination med snabba rörelser och det faktum att bild 2.A enbart är 00.66 sekunder är det svårt 

för ögat att uppfatta allt som händer i bilden. Efter klippet är 2.B 02.00 sekunder vilket gör att ögat 

tillåts ta in mer information om vad som händer i bilden. Eftersom att den andra bilden är längre än 

den första tillåts också en ned-acceleration i bilden som stoppar upp och tillåter tittaren att snabbt 

stanna upp och reflektera vad som händer i bilden och detta förstärker i sin tur händelseförloppet, 

Katniss frustrerande knuff mot Fredsväktarna. 
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Jump cut 2 - förhållande till spatial relations  

Karaktärernas spatial relation till varandra bibehålls då de befinner sig på samma plats av 180-

graders linjen. Katniss befinner sig fortsatt mitt emellan de två tidsväktarna. Detta bidrar till 

kontinuitet i bilden. Däremot så förändras karaktärernas kroppsliga positioner och detta skapar en 

liten diskontinuitet.  

Jump cut 2 - förhållande till temporal relations 

Bild 2.B representerar fortsättningen av händelseförloppet i bild 2.A. Katniss försöker ett flertal 

gånger att ta sig förbi fredsväktarna i bild 2.A, men förgäves. I klippet till 2.B lyckas hon direkt 

knuffa bort den högra fredsväktaren och får på så sätt allas uppmärksamhet innan hon ropar ”I 

volunteer as tribute!”. Klippet leder tittaren snabbare fram i berättelsen till ett moment som är 

viktigt för filmens narrativa berättelse. 

Jump cut 2 - förhållande till casual relations 

Målet med Katniss rörelse är att ta sig fram till Prim. Hon stoppas av fredsväktarna och hon 

försöker ett flertal gånger ta sig förbi men misslyckas flera gånger tills bild 2.B klippet då hon 

direkt lyckas och får Effies uppmärksamhet eftersom att fredsväktarna också stannar upp. Klippet 

driver storyn framåt och framhäver Katniss emotionella sinnestillstånd. 

Sammanfattning 

Jump cut 2 förekommer i en fördjupande karaktärspresentation av Katniss Everdeen. Bild 2.A och 

2.B har många gemensamma grafiska relationer. Detta skapar en kontinuitet över bilderna och ögats 

fokusområde är fortsatt i mitten av bilden där Katniss befinner sig. Eftersom att kamerans position 

är detsamma över klippet och karaktärernas position i bilden bibehålls förvånas inte tittaren vart 

karaktärerna befinner sig. Men karaktärernas position har ändrat sig lite och detta ger upphov till en 

liten diskontinuitet i deras rörelser. Det ögat uppfattar i bild 2.A är att Katniss genom ett flertal 

snabba rörelser försöker ta sig förbi fredsväktarna. Händelsen stoppar upp och skapar en effekt då 

hon tillslut lyckas i bild 2.B. Detta ger upphov till en förstärkt uppmärksamhet hos tittaren efter 

klippet och gör så att tittaren liksom resterande karaktärer fokuserar helt på Katniss som säger ”I 

volunteer as tribute!”. Efter de snabba rörelserna och händelserna ger filmskaparen ögat en 

möjlighet att helt scanna av bilden och känna med Katniss, i hennes frustration och skräck att 

hennes syster kan vara tvungen att delta i hungerspelen. 
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3.3 DIALOG 

Beskrivning av scen 

Jump cut 3 förekommer i en dialogscen mellan Cato och Peeta efter 1 timme, 20 minuter och 23 

sekunder i filmen. Under tävlingens gång har en stark grupp ledd av Cato från distrikt 2 bildats. 

Efter att de fått syn på Katniss jagar de henne tills hon lyckas fly och klättrar upp i ett träd. Cato 

försöker skjuta ner henne med en pilbåge men misslyckas. Peeta övertalar sedan Cato att de ska 

vänta med att döda Katniss tills hon klättrat ner för trädet. Cato går med på det och säger i bild 3.A. 

”Okey.” och knuffar sedan i bild 3.B till Glimmer från distrikt 1 med pilbågen och säger därefter 

”Somebody make a fire.”.  

Jump cut 3 - förhållande till graphic relations 

Förhållandet mellan ljus och mörker är desamma i både bild två 3.A och 3.B. Cato och Glimmer 

befinner på samma del av de båda bilderna. Kameran har samma rörelsemönster, fast riktad mot 

karaktärerna men i rörelse. I 3.B knuffar Cato Glimmer med en pilbåge som syns i mitten av bilden. 

Pilbågen syns inte i 3.A och detta skapar en diskontinuitet i innehållet i bilden och blir den nya eye-

catchern efter klippet. Även om Catos och Glimmers position i bilden är densamma är deras 

position i sig självt dock inte helt i kontinuerlig. Glimmer befinner sig mer i profil i 3.A än i 3.B och 

Catos huvud kapas under ögonen i 3.B. Hans överkropp blir mer synlig innan kameran tiltar neråt, 

vilket leder till att bildutsnittet liknar bildutsnittet i 3.A igen. 

Jump cut 3 - förhållande till rhythmic relations 

3.A och 3.B är ungefär lika långa. De är nästan två sekunder båda två. I och med detta tillåts ögat 

under lika lång tid uppfatta vad som händer i bilden, före och efter klippet. 3.A inleds direkt med 

händelsen att Cato säger ”okey” vilket leder till 1.5 sekunders paus innan det klipps och ytterligare 

0.3 sekunder in i bild 3.B tills nästa händelse då han säger ”Somebody make a fire”. 
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Jump cut 3 - förhållande till spatial relations  

180-graders linjen bibehålls över bilderna då Catos och Glimmers position i förhållande till 

varandra och blickriktningen mellan dem förblir konstant över klippet. Det träd som syns i 

bakgrunden i 3.A befinner sig centralt och till höger bakom Cato men, efter klippet till 3.B befinner 

det sig till vänster i bild bakom Glimmer. Detta skapar en diskontinuitet i bakgrunden medan Catos 

och Glimmers position i förgrunden bibehåller en kontinuitet.  

Jump cut 3 - förhållande till temporal relations 

Klippet mellan 3.A och 3.B tillåter en tidsförflyttning där Catos fundering på vad de ska göra nu 

förkortas. Detta ger effekten av att han verkar säker på sin sak och har kontroll över situationen. 

Istället för att visa hela processen där han tänker ut vad de ska göra klipps det direkt till då han tagit 

beslutet. Detta bidrar till att en del av karaktärernas rörelser försvinner och berättelsen berättas 

under en kortare tidsram än den verkliga berättelsen. På två sekunder totalt hinner Cato svara 

”okey” på Peetas råd om att de ska vänta, fundera ut ett svar och sedan svara vad de ska göra 

härnäst. 

Jump cut 3 - förhållande till casual relations 

Händelsen visas ur ett narrativt kontinuerligt perspektiv och klippet bidrar till att tittarens fokus 

ligger kvar på Cato som för stunden tappar lite av sin status i gruppen då Peeta säger vad de bör 

göra. Klippet bidrar till att det verkar som att han inte funderar lika länge som han kanske faktiskt 

gör utan att han istället tar kommande då att han verkar bestämd över vad de ska göra nu. Cato har 

därmed fortsatt kontroll över gruppen och detta förstärker klippet men även tittarens uppfattning 

eftersom han är så snabb med att svara vad de ska göra härnäst.  

Sammanfattning 

Jump cut 3 är i en dialogscen mellan Cato, Peeta och de andra i den allierade gruppen. Cato och 

Glimmer befinner sig på samma position i förhållande till varandra då det klipps. De båda bilderna 

har flera gemensamma graphic relations. Eftersom att 3.A och 3.B är lika långa hinner ögat ta in 

lika mycket information om vad som händer i båda bilderna. Mellan de två dialogerna är det 01.80 

sekunder. Detta tillåter en kort paus att reflektera tillsammans med Cato innan klippet mellan 

bilderna leder tittaren vidare och Cato bestämmer vad gruppen ska göra medan de väntar.  
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3.4 ACTION 

 

Beskrivning av scen 

Jump cut 4 förekommer i en action scen efter 1 timme, 17 minuter och 19 sekunder, efter att 

spelmakarna upptäckt att Katniss försöker vandra så långt bort från resterande deltagare som 

möjligt. För att hindra henne gör de så att skogen börjar brinna och tvingar tillbaka henne mot de 

andra. I scenen flyr Katniss från elden. Hon springer och undviker brinnande grenar som ramlar ner 

från träden och tvingas i bild 4.B slänga sig åt sidan då ett eldklot slungas mot henne.  

Jump cut 4 - förhållande till graphic relations 

4.A och 4.B har liknande ljus och mörker i bild. 4.B innehåller lite mer mörker centralt i bilden än 

4.A då kamerans position är lite mer riktad nedåt i 4.B än 4.A. Katniss befinner sig centralt i bilden 

men är i 4.B kapad från halva huvudet, hon visar därmed mer överkropp än i bild 4.A. De båda 

bilderna har i princip samma färg över hela bilderna, förutom att ryggsäckens orangea rygg som 

syns i 4.B. Kameran rör sig i en rörelse från höger till vänster i båda bilderna och den rörelsen är 

kontinuerlig över bilderna. Ögats fokusområde är i slutet av 4.A i mitten av bilden på Katniss och 

bibehålls efter klippet, då Katniss fortsatt befinner sig centralt i bilden.  

Jump cut 4 - förhållande till rhythmic relations 

Bild 4.A och 4.B är nästan lika långa. De två bilderna som befinner sig före samt efter 4.A och 4.B 

är också cirka en minut långa. Detta skapar en jämn rytm över händelsen. Istället för att klippen i 

sig skapar en rytm i sekvensen skapar rörelserna i bilden en rytm. Katniss springer snabbt, kameran 

följer och detta skapar en snabb övergång mellan bild 4.A och 4.B. Ögat får lite längre tid att 

uppfatta vad som händer i 4.A än 4.B. De snabba rörelserna bidrar till att det är svårt för ögat att 

uppfatta allt vad som händer i detalj även om bilderna är över en sekund långa.  
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Jump cut 4 - förhållande till spatial relations 

Katniss springer i bilderna förbi en bergsvägg som syns i bildens bakgrund. Hon befinner sig i båda 

bilderna på samma position i förhållande till bergsväggen bakom henne. Hennes högra sida är 

konstant riktat mot bergsväggen, det mörka partiet framför henne i bild 4.A är fortfarande framför 

henne i bild 4.B. Hennes vänstra sida och lite av ryggen är riktad mot kameran. Hon har ansiktet 

riktat mot det håll hon springer, till vänster i bilden.  

Jump cut 4 - förhållande till temporal relations 

Genom att studera bild 4.A och 4.B ser det ut som att Katniss befinner sig längre fram i förhållande 

till klippan i 4.A än 4.B. Men genom att iaktta komponenterna som finns runtomkring går det att se 

att hon faktiskt befinner längre bak igen i 4.B. Detta tidsklipp gör så att händelsen förlängts och 

Katniss upprepar ett steg av sin rörelse. I bild 4.A är Katniss arm längre fram och påväg bakåt och I 

4.B är vänsterarmen bakåt istället påväg framåt. Detta skapar en liten diskontinuitet i rörelsen och i 

tiden, men eftersom att det går så snabbt och händelsen iakttas i realtid (samma tid som filmen 

spelas) hinner det knappt uppfattas om det inte studeras i långsammare uppspelning än realtid.  

Jump cut 4 - förhållande till casual relations 

Katniss springer kontinuerligt från höger till vänster i bilderna. Det berättas ur ett kontinuerligt 

tidsperspektiv, men klippet mellan bilderna återupprepar en rörelses och skapar en liten 

diskontinuitet i den narrativa berättelsen. Denna diskontinuitet är liten och uppfattas i princip inte 

för ögat. Däremot så bidrar den till att uppmärksamheten stärkt innan klippet till bild 4.B där 

Katniss tvingas slänga sig åt sidan för att undvika eldklotet. Klippet förstärker Katniss stress i 

situationen.  

 
Sammanfattning 

Jump cut 4 förekommer i en av filmens många actionscener. De grafiska relationerna är mestadels 

kontinuerliga över klippet. Katniss befinner sig centralt i båda bilderna, hennes kropp och ansikte är 

konstant riktat till vänster i bilden. Att Katniss befinner sig högre upp i bild i 4.B än 4.A skapar en 

liten diskontinuitet som överses eftersom att hon rör sig så snabbt att detta ej uppfattas då filmen ses 

i realtid. Det lilla tidsfördrivet skapar en uppmärksamhet hos tittaren som gör att händelsen då 

eldklotet kommer flygandes förhöjs och skapar en större effekt. Det visar också på att Katniss 

kämpar för att ta sig bort från elden då hon i det tvingas springa längre än hon egentligen gör i den 

narrativa berättelsen.  
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3.5 TIDSFÖRFLYTTNING 

 

Beskrivning av scen 

Jump cut 5 förekommer 1 timme, 13 minuter och 49 sekunder efter filmens början. Det är första 

dagen av tävlingen och Katniss har lyckats få med sig en ryggsäck med diverse förnödenheter. Hon 

har gillrat fällor, undersökt området, ätit en ekorre och har nu klättrat upp i ett träd för att hålla sig 

borta från de andra deltagare och få sova skyddat under natten. Innan hon somnar visas de deltagare 

som eliminerats under dagen. Då meddelandet är klart klipps det till bild 5.A. Katniss somnar till, 

men vaknar upp i bild 5.B och upptäcker att någon eldar lite längre bort i skogen. 

Jump cut 5 - förhållande till graphic relations 

De grafiska relationerna över bilderna är kontinuerliga när det gäller ljus och mörker i bilden. I 

bakgrunden finns det dock lite ljusare partier i 5.B medan i 5.A är det helt svart, detta skapar en 

liten diskontinuitet. Katniss har samma position i båda bilderna, men posering av hennes huvud 

skiljer sig i 5.A och 5.B. I 5.A syns hennes huvud i profil, hon tittar neråt och har öppna ögon. I 5.B 

lutar hon huvudet mot trädets stam, har stängda ögon samtidigt som mer av hennes ansikte och hals 

syns i bilden. Kameran är i båda bilderna kontinuerliga i bildutsnitt och position av Katniss ansikte.  

Jump cut 5 - förhållande till rhythmic relations 

Bild 5.A och 5.B är betydligt längre än samtliga jump cuts i den tidigare analysen. 5.A är 07.42 

sekunder och 5.B är 10.75 sekunder. Detta bidrar till att scenen i sin helhet har ett lägre tempo än de 

resterande. Ögat får mycket tid att undersöka vad som händer i bilderna. Detta bidrar till mer tid att 

reflektera och begrunda Katniss ansiktsuttryck, hennes sinnesställning och vad hon iakttar i 

bilderna.  

Jump cut 5 - förhållande till spatial relations  

Katniss sitter på en gren uppe i trädet. Hon befinner sig på samma position på trädet i båda bilderna. 
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Hon befinner sig på samma position på 180 graders linjen från kameran. Hennes huvud hålls rakt 

upp i 5.A, men i 5.B lutar Katniss sitt huvud mot trädets stam. Även om Katniss förflyttar sitt huvud 

lite och lutar det bakåt finns en kontinuitet över bilden.  

Jump cut 5 - förhållande till temporal relations 

Förändring av tidspositionen i det narrativa mellan 5.A och 5.B är väldigt tydlig. I 5.A är Katniss 

vaken. Hon inledningsvis upp, sänker sitt huvud, tittar ner och sedan till vänster. 5.B inleds med att 

Katniss lutar sitt huvud mot trädet, hon har stängda ögon och vaknar sedan till då hon känner doften 

av rök. De två bilderna sitter ihop enligt ett tidsenligt narrativt berättande. Jump cutet blir här ett 

effektivt sätt att visa att tid har passerat. Det klipps redan innan Katniss hunnit somna i bild 5.A tills 

att hon sover och genast vaknar i 5.B. För tittarna förkortas tiden av händelsen via bilderna, men 

ända uppfattas det som att tid gått då hon sitter i samma position, hunnit somna, sovit i klippet och 

sedan vaknar i nästa bild. Filmklipparna effektiviserar här berättelsen och visar inte alla delar av 

händelserna utan det intressanta som är att Katniss somnat och nu vaknat upp igen.  

Jump cut 5 - förhållande till casual relations 

Det är första gången under dagen som Katniss i lugn och ro kan andas ut. Hon sitter säkert uppe i ett 

träd där ingen kommer hitta henne i nattens mörker. Hon är en av de som klarat sig den första 

dagen. Peeta klarade sig också. Katniss tillåts i 5.A fundera och reflektera i 07.42 sekunder om vilka 

som dött under dagen och hennes lättnad syns då hon slappnar av. Klippet till 5.B visar på att denna 

avslappnad lett till att Katniss somnat och leder historien snabbt vidare tills då hon vaknar igen fyra 

sekunder in i klippet. Hon tittar först oroligt runtomkring sig för att se om någon är i närheten av 

henne, men inser snabbt att det är en annan deltagare i tävlingen som tänt en eld lite längre bort i 

skogen.  

Sammanfattning 

Jump cut 5 används för att markant förflytta sig framåt i det narrativa berättandet. Bilderna har flera 

gemensamma graphic relations. De har samma ljussättning, men bakgrunden är mer tydlig i 5.B än 

5.A. Kameran rör sig i samma rörelse i båda bilderna. Det tillåts en lång observation av bilderna då  

de båda är flera sekunder långa. Detta bidrar till en nedsänkning av tempo i filmen och ögat tillåts 

fokusera på Katniss, hennes ansiktsuttryck, där en observation av hennes eventuella känslor tillåts. 

Klippet leder berättelsen framåt tidsmässigt till nästa intressanta händelse i det narrativa där Katniss 

vaknar och upptäcker den andra deltagaren som sitter längre bort och eldar.  

�23



3.6 PERSPEKTIVFÖRFLYTTNING 

 

Beskrivning av scen 

Jump cut 6 är en POV, av Katniss då hon och Rue planerar en kupp mot den starka gruppen som 

bildats under spelets gång. Cato och de andra har samlat vapen, mat och förnödenheter i en hög vid 

arenans mittpunkt. Resterande medlemmar i gruppen undersöker den fälla som Rue och Katniss 

gillrat och kvar lämnar de pojken från distrikt 3. Samtidigt som Katniss iakttar pojken, ser hon 

flickan från distrikt 5 som också tar tillfället i akt att hämta saker från högen. Katniss befinner sig i 

skogsgläntan och tittar fram mellan buskar och trädens löv. 

Jump cut 6 - förhållande till graphic relations 

Förhållandet mellan ljus och mörker är i bilderna 6.A och 6.B nästintill likadant. Det skiljer sig lite 

till då det i 6.A finns ett mörkt parti till vänster i bilden, men inte i 6.B. Kameran i 6.A fokuserar på 

pojken och likaså inledningsvis i 6.B, men det övergår snabbt till en snabb svepande rörelse mot 

vänster riktning. Fokusområdet för ögat är efter klippet fortsatt på pojken som Katniss iakttar. 

Miljön runtomkring pojken är densamma, men i 6.B syns mer av det gräs som skiljer honom från 

Katniss, och i 6.A syns mer av bakgrunden och avståndet till skogen.  

Jump cut 6 - förhållande till rhythmic relations 

6.A är cirka en sekund längre än 6.B. Detta ger ögat en större möjlighet att uppfatta innehållet i 6.A 

än i 6.B. Katniss iakttar pojken och upptäcker att flickan springer till vänster om hennes position. 

Klippet till 6.B skapar en acceleration i takt med händelsen av att Katniss upptäcker flickan. 6.B 

inleds med samma bildutsnitt som 6.A, men sveper snabbt till vänster vilket gör det svårt för ögat 

att uppfatta bildens innehåll mer än den snabba rörelsen mot flickan. 
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Jump cut 6 - förhållande till spatial relations 

Pojken som Katniss iakttar befinner sig på samma position i förhållande till resterande objekt i 

bilden. Katniss fungerar här som kamerans position och pojken är fortsatt på samma punkt av 180-

graders linjen eftersom att Katniss position bibehålls. De löv som syns i bildens förgrund är med i 

både bild 6.A och 6.B och visar på att Katniss inte har förflyttat sig. Avståndet mellan Katniss och 

pojken har ej förändrat. Dessa relationer skapar en kontinuitet mellan bilderna.  

Jump cut 6 - förhållande till temporal relations 

I bild 6.A tittar pojken till höger i bildens riktning. Efter klippet till 6.B tittar han ner på spjutet han 

håller i sina händer. Direkt efter klippet sveper Katniss huvud till vänster mot flickan som kommer 

springandes. Klippet bidrar till att händelsen effektiviseras då nästa intressanta punkt i berättelsen 

visas tidigare än i verkligheten. Katniss iakttar pojken en stund, men för att effektivisera klipps det 

tills tidpunkten precis innan hon sveper huvudet till vänster. Händelsen där hon inser att hon inte är 

den enda som är där för att komma åt högen. 

Jump cut 6 - förhållande till casual relations 

Klippet bidrar till ett avbrott av Katniss fokus på pojken och övergår istället till fokus på flickan. 

Genom att visa Katniss observationer av pojken skapas uppfattningen att hon står där och inväntar 

möjligheten att förstöra högen. Händelsen förstärks genom att tittaren sätts in i Katniss subjektiva 

position, väntan på att kunna förstöra högen och osäkerheten när Cato och de resterande 

gruppmedlemmarna kommer tillbaka. Klippet bryter upp denna väntan och observation av pojkens 

handlingar och går över till observation av flickan istället. Berättelsen förs framåt med hjälp av 

klippet och det bidrar till Katniss emotionella tillstånd. 

Sammanfattning 

Jump cut 6 är en perspektivförflyttning och representerar Katniss perspektiv då hon och Rue vill 

förstöra alla de saker Cato och resterande i gruppen samlat i en hög omringad av minor. Bilderna 

innehåller liknande ljus och mörker partier. Direkt före och efter klippet är Katniss placerad på 

samma position och relationerna till objekten hon ser är detsamma. Klippet bidrar till att göra det 

narrativa innehållet intressant genom att händelsen accelereras in i nästa klipp därmed skapar en 

spänning. Tittaren sätts in i Katniss position och hennes subjektiva upplevelse av vad som händer 

runtomkring förmedlas till tittaren. 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATS  

4.1 DISKUSSION 

I följande avsnitt kommer teori, tidigare forskning och analysdelen diskuteras. Den här uppsatsen 

har analyserat sex stycken jump cuts som representerar olika användningsområden av jump cuts i 

filmen The Hunger Games. De sex användningsområdena valdes ut för att genomföra en bred 

undersökning och besvara de tre frågeställningarna; Vad är funktionen av jump cuts i filmen The 

Huger Games? Hur påverkar jump cutsen filmens narrativa berättande? På vilket sätt samspelar 

jump cutsen med befintliga kontinuitetsprinciper? Diskussionen sker i löpande text.  

Liksom Kimergård förklarar i sin artikel är det av vikt att tidigt etablera filmens stil om den avviker 

från kontinuitetsprinciperna. Ska kontinuitet brytas borde filmskaparen tidigt i filmen skapa en 

förståelse hos tittaren så att hen är med på filmens egen uppbyggnad och stil. Redan i filmens andra 

minut använder Mirrione och Welfling sig av jump cuts. Utöver Jump cut 1 som analyserats i den 

här uppsatsen förekommer ytterligare jump cuts i samma scen. Ross, Mirrione och Welfling 

etablerar redan tidigt i filmen att jump cuts kommer att förekomma och vara en del av filmens stil. 

Detta ger tittaren en möjlighet att förstå filmens uppbyggnad och acceptera filmskaparnas egna 

regler.  

De sex kategorierna; miljö, karaktärsetablering, dialog, action, tidsförflyttning och 

perspektivförflyttning representerar sex olika användningsområden av jump cuts i filmen The 

Hunger Games. Samtliga jump cuts skapar precis som Pearlman, Bordwell och Thompson, 

Kimergård och Murch påstår kontakt mellan tittaren och filmens narrativa berättelse och filmens 

karaktärer. De låter tittaren ta del av karaktärernas subjektiva upplevelser. I Jump cut 1 till exempel 

som är en miljöetablering av distrikt 12 skapar klippet en förståelse för hur männen känner då de 

vandrar igenom den mörka och grå atmosfären i distrikt 12. Den korta tidsförflyttningen bidrar till 

en känsla av att de tar längre tid att ta sig till gruvan även om en del av den verkliga rörelsen dit tar 

längre tid än vad som visas i filmen. Klippet driver historien framåt samtidigt som tittaren två 

gånger får observera och fördjupa sig av innehållet i nästintill samma bild. Samma sak sker i jump 

cut 2, i karaktärsetableringen av Katniss Everdeen. Upprepade gånger försöker hon ta sig förbi 

fredsväktarna, misslyckas, men sedan efter klippet lyckas hon och alla stannar upp - även tittaren - 

för att känna med Katniss i hennes rädsla och frustration innan hon offrar att ta sin systers plats. Det 

fungerar på samma sätt i dialogscenen, då en subjektiv inblick i Catos korta osäkerhet framkommer 

�26



tydligare i och med att det genast klipps till att han helt plötsligt har bestämt vad de ska göra 

härnäst. I jump cut 5, tidsförflyttningen, tolkas en djupare förståelse av Katniss sinnesstämning då 

hon för första gången under dagen kan slappna av och känna sig säker. Jump cutet i sig bidrar till att 

tittaren förflyttas fram - med Katniss - till den stund då lugnet släpper och en oro snabbt byggs upp 

igen då hon oroligt tittar runtomkring sig för att försäkra sig om att det inte är hon som är i fara. 

Jump cut 6 representerar Katniss egna synfält. Hon iakttar pojken och inväntar rätt tillfälle för att 

förstöra högen. Klippet tar tittaren till det ögonblick då hon rycker till vänster och ser flickan 

komma springandes. Tittaren ser det Katniss ser och får en inblick i hennes subjektiva upplevelse av 

situationen. Det är intressant hur de har valt att använda jump cuts även i POV, eftersom att POV i 

sig redan tillför en subjektiv kontakt med karaktären. Jump cutet i kombination med POV förstärker 

denna subjektiva kontakt och tittaren blir som ett med karaktären just i den situationen.  

I samtliga kategorier fungerar jump cutsen som en förflyttning i tid, då en del av händelsen inte 

visas för tittaren. Filmklipparna har valt att klippa bort en del av händelsen, vilket gör bilden mer 

intressant. Tittaren får ta del av det som enligt dem är viktigast i bilden, och det som inte bidrar till 

filmens story klipps bort. Genom att använda jump cuts som tidsförflyttning kan filmskapare 

förflytta sig i tiden och effektivisera en händelse, som exempelvis i Jump cut 5 där Katniss sömn 

faktiskt klipps bort. Delen av bilden som klipps bort skapar egentligen en diskontinuitet i det 

narrativa berättandet. Men denna diskontinuitet kan utifrån analysens resultat diskuteras då det där 

framkommit att de flesta av jump cutsens relationer innehåller både diskontinuitet och kontinuitet, 

där majoriteten faktiskt skapar en kontinuitet mellan bilderna. Det skulle därmed kunna påstås att 

diskontinuitet som egentligen anses vara ett avbrott av kontinuitet inte alls uppfattas som ett avbrott 

utan faktiskt fungerar i symbios med kontinuiteten och istället skapar en ny form av kontinuitet. 

Diskontinuiteten och kontinuiteten fungerar tillsammans och resulterar i att sammanhanget i sig 

förmedlar en kontinuitet. Diskontinuiteten i det annars kontinuerliga narrativa blir till kontinuitet då 

tittaren förstår vad som händer även om delar av händelsen inte visas i filmen. Jump cutsen bryter 

kontinuiteten av tiden men inte kontinuiteten i det narrativa berättandet. De bidrar till att berättandet 

av filmens narrativa effektiviseras.  

Kimergård förklarar att i ”the new way of editing” får graphic relations och rhythmical relations en 

högre prioritet än i en enbart kontinuerligt berättad film. Detta beror på att de bidrar mer till filmens 

visuella stil och gör det rytmiskt intressant. Jump cuts är en del av filmens visuella stil och de för 
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filmen framåt. De är placerade i en bild för att leda tittaren till nästa intressanta punkt i bilden. De 

två andra relationerna, temporal relations och spatial relations får en mindre betydelse. Temporal 

relations bidrar till att skapa den tidsförflyttning som blir själva jump cutsen. Spatial relations 

förklarar vart objekten i bilden förhåller sig till varandra. Skillnaden mellan de analyserade bilderna 

är så pass minimal att de knappt bidrar till en förändring av position i det två-dimensionella planet 

eller det tre-dimensionella planet. Liksom Kimergård förklarar är spatial relations därmed mindre 

prioriterat, för de bidrar i sig inte direkt till en diskontinuitet. Casual relations som Kimergård inte 

alls nämner i sin forskning får enligt den här undersökningen en hög prioritet och kan 

sammankopplas med Murch teori att story och emotion är högst upp på listan av motivering till 

lyckat klipp. Casual relations fokuserar på filmens narrativa. Dess förmåga att förmedla en känsla 

till tittaren, och förmågan att skapa en logik för tittaren. Casual relations är enligt analysen högt 

drivande för att skapa en lyckad kombination mellan diskontinuitet och kontinuitet.  

Ett jump cut innebär att tittaren får en ny bild att titta på, en ny eye-catcher, med i princip samma 

bildinnehåll, fast några förändrade element. Detta bidrar till att ögat på nytt kan undersöka i princip 

samma bild. Mott menar på i sin artikel att jump cuts uppfattas som uppfriskande då ögats synfält 

förnyas. Informationen som ögat tar in i den andra bilden fördjupar det som förmedlas i scenen. När 

en människas ögon blinkar i det verkliga livet, skulle inte det också kunna vara en form av ett jump 

cut? Då ögonen fokuserar på någonting och sedan blinkar försvinner en del av händelsen under den 

tiden som ögat hålls stängt. Förutsatt att bildutsnittet (i det här fallet synfältet) bibehålls skulle det 

faktiskt kunna jämföras med ett jump cut. Innan undersökningen inleddes var jag omedveten i att 

jump cuts existerade i The Hunger Games. Människorna i min närhet, var lika omedvetna. De hade 

även dem sett filmen, men inte tänkt på det frekventa användandet av jump cuts. Hur kommer det 

sig? Det skulle vara intressant att genomföra framtida studie som syftar till att ytterligare fylla 

kunskapsluckorna. En studie som fokuserar på tittaren, där tittaren fungerar som en del av 

materialet. Tänker tittare på att det är jump cuts i The Hunger Games? Är jump cutsen osynliga? 

Uppfattar olika generationer jump cuts olika? Det finns många frågor att undersöka och besvara för 

att skapa ytterligare förståelse för jump cuts, som är ett fantastiskt verktyg både i mitt och andras 

framtida filmskapande. 

�28



4.2 SLUTSATS 

I den här studien av The Hunger Games har det undersökts hur Mirriones och Welflings har använt 

sig av jump cuts. Det har undersökts vad jump cutsen har för funktioner, hur de påverkar det 

narrativa berättandet samt hur de samspelar med de befintliga kontinuitetsprinciperna. Studien visar 

på att jump cutsen skapar, fördjupar och förtydligar känslor hos filmens karaktärer och låter tittaren 

ta del av deras subjektiva upplevelser. De fungerar som tidsförflyttningar i filmens narrativa 

berättande och klipper bort de delar som inte tillför något till filmens story. Detta bidrar till att 

berättelsen effektiviseras och gör filmen mer intressant. Jump cutsen fungerar i symbios med de 

befintliga kontinuitetsprinciperna. Det skapar i kombination med kontinuerligt berättande en egen 

form av kontinuitet. The Hunger Games är en Hollywood producerad Blockbuster som nått en stor 

publik världen över. En stor publik som tagit del av en från början ouppskattad klippstil. Denna 

undersökning visar ett exempel på att jump cuts genomgått en fjärde evolution och till fullo 

integrerats med kontinuitetsprinciperna. 
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