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Abstrakt
Denna uppsats har som syfte att undersöka samt analysera klipptekniker och kameraarbete
genom en jämförelse mellan Eurovision Song Contest år 2000 respektive år 2016. Detta för att
visa på hur kamera och klippning påverkar bidrags konstnärliga uttryck samt diskutera en
eventuell utveckling.
Barry Salts arbete angående kopplingen mellan datainsamling och filmstil
appliceras på denna uppsats och ger den dess metodologi. En djupgående analys på utvalda
bidrag genomförs utifrån en multimodal infallsvinkel. Detta för att förtydliga förhållandet
mellan diskurs och produktion och därigenom ge uppsatsen en beskrivning av klipptekniker
och kameraarbetes vikt i bidragens individualitet.
Uppsatsens undersökning samt analys visar på en förändring under åren.
Speciellt i vilka tekniker som används för att uttrycka bidragens konstnärliga faktorer men det
som kvarstår är viljan att anpassa det visuella arbetet efter varje bidrags specifika egenskaper.

Nyckelord: Bildproduktion, liveproduktion, Eurovision Song Contest, utveckling,
datainsamling, jämförelse.
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1. Inledning
En kvinna i vit klänning står ensam på en stor scen. Allt är svart och med två enkla ord,
Welcome Europe, tänds miljontals lampor, människor jublar och klappar händerna. En
överväldigad känsla av spänning och glädje växer i en liten sjuårig flicka från Sverige och en
kärlek för allt Eurovision slår rot.
Under min utbildning i ämnet Film- och -Tv-produktion på Högskolan Dalarna
har jag ofta undrat på vilket sätt kameran och klippning samverkar i musikaliska sammanhang
för att skapa just den känslan som jag upplevde och fortfarande upplever när jag tittar på
Eurovision Song Contest. Till vilken grad används kameran och hur visas dess bilder ”live”
som en inblick för publiken att se vad som verkligen händer på scenen eller har kameran och
klipptekniker övergått till att vara en del av musiken, en del av musikens meningsskapande,
lika viktig och nödvändig för ett lyckat framträdande som ljus, koreograf, eventet i sig, låtarna
och artisterna?
I denna uppsats ska dessa frågor utvecklas, undersökas och besvaras samt visa
på möjliga trender och tidsöverskridande tendenser. Genom en kodningsmetodologi som
genererar kvantitativ data kartlägger jag två Eurovision Song Contest-tävlingar (en från år
2000 och en från år 2016) för att sedan analysera resultaten utifrån en multimodal
infallsvinkel (Kress & van Leuween,2001). Detta görs med hjälp av en jämförelsemetod
(Thomas Denk, 2002).

2. Bakgrund
Med den italienska musiktävlingen San Remo-festivalen som inspiration uppkom idén att
organisera en europeisk musiktävling av The European Broadcasting Union. Under ett möte i
Monaco,1955, bestämdes det att den första Eurovision Song Contest skulle gå av stapeln året
därpå. I maj 1956 kunde det europeiska folket ta del av den musikaliska tävlingen för första
gången. Värdnationen var då Schweiz och de var även vinnarna med låten Refrain, som
framträddes av Lys Assia. Sändningen varade en timme och 40 minuter, sju länder deltog med
två bidrag vardera. Då var alla ackompanjerade av en orkester av 24 musikanter, denna leddes
av dirigenten Fernando Paggi. (The Eurovision Family, Lugano 1956, 2017)
Tävlingen har övergått från att vara ett relativt litet musikarrangemang, som
främst lyssnades via radio (The Eurovision Family, Lugano 1956, 2017) till en enorm fest
med tv-tittare över hela världen. År 2016 deltog totalt 42 länder under två olika deltävlingar
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där de tio, med högst röster från varje tävling, gick till den stora finalen. Även värdlandet
samt de så kallade Big Five (Frankrike, Italien, Storbritanninen, Spanien, Tyskland) deltog i
finalen vilket ledde totalsumma av 26 bidrag. Sändningen nådde 204 miljoner människor och
efter drygt tre timmar av musik, dans och en hel del röstning korades Jamala från Ukraina till
vinnare (The Eurovision Family, Stockholm 2016, 2017).

2.1 Begreppsförklaring
För att tydliggöra begrepp nämnda i denna uppsats följs detta stycke av beskrivningar samt
förklaringar till varför just dessa faktorer är väsentliga i detta sammanhang.

2.1.1 Klippning
I sin avhandling, Framing the Gaze, förklarar Thorbjörn Swenberg (2017:2) olika stilar och
begrepp inom klippning.
Ett klipp menar han är en direkt växling från en bildruta till en annan, mellan två
bilder. I denna uppsats används begreppet rent klipp för att förklara detta, eftersom det
diskuteras två olika typer av klipp. Den andra typen är övergångar. I engelskan kallas detta
för en transition och det är även det begrepp som Swenberg har valt att använda. Detta
förklarar han som ett audiovisuellt fenomen som inträffar i bytet av två bilder, alltså i ett
klipp. Han menar att det finns olika slag av en transition men det som är relevant i detta
sammanhang är den typ som förklaras genom en mjuk blandning av två bilder.
(Swenberg,2017:2)
Genom författarens förklaringar av dessa begrepp läggs en kunskapsgrund som
är betydelsefull för förståelsen av uppsatsens undersökning samt analys.

2.1.2 Kamerarörelser
Gerald Millerson (1993) framställer en lista av olika rörelser som används under en Tvsändning och förklarar även vad rörelserna kan tillföra. I en av de kameramanövrer han
nämner rör sig kameran mot ett objekt. Detta används för att koncentrera tittarens
uppmärksamhet på ett specifikt objekt, visa på intressanta detaljer eller exkludera omringande
händelser. Millerson (1993) nämner även den spegelvända rörelsen, alltså den kamerarörelse
som rör sig bort från ett objekt. Detta visar objektet i sitt sammanhang och det ger även
tittarna mer information. Författaren exemplifierar detta med att kameran börjar på en
soloartist, rör sig utåt och visar sedan en hel kör. Millersons (1993) exempel på
kamerarörelser är relevanta vid detta fall eftersom en undersökning om vilka kamerarörelser
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som används under Eurovision Song Contest och dess antal kan visa på skillnader, eller
möjligen likheter, mellan de två år som kommer belysas i denna uppsats. På så sätt kan även
en förändring antydas och analyseras. (Millerson,1993:52)

2.1.3 Kameravinklar
Gerald Millerson (1993:192) skriver i boken Effective TV Production om betydelsen av att
hitta bra kameravinklar. Han anser att vid en presentation av musik, ett band eller en orkester,
är det av stor vikt att använda sig av rätt vinklar. Med vinklar menar han att få kameran att
visa rätt bild och framförallt från rätt position. Detta kräver mycket av en kameraoperatör,
delvis kunskapen och erfarenheten att kunna avgöra vilken lins som är mest relevant, men
även en djup förståelse för musiken (Millerson, 1993:81). Denna uppsats kommer inte belysa
vare sig en vinkel kan anses som felaktig eller rätt utan fokusera istället på olika typer av
vinklar som används och hur tävlingen går utanför gränserna och tar dessa vinklar till det
extrema. Alltså är Millerson förklaring av vinkel där positionen av kameran intressant för
denna uppsats och dess undersökning.

2.1.4 Bildutsnitt
Bildutsnitt förklaras av Roger Singleton-Turner i boken Cue & Cut – A Practical Approach to
Working in Multi-Camera Studios (2011:39). Författaren beskriver detta som olika grader av
närhet. I vardagligt bruk används tre grundbegrepp, helbild, halvbild samt närbild. Dessa tre
exemplifierar han med olika bilder. I bilden för helbild ser vi en person där hela kroppen syns,
från fot till huvud. I halvbilden visas personen endast från midjan upp. Singleton-Turner
poängterar att bilden även lika gärna kan vara från midjan och ner. I den tredje och sista,
närbilden, är det bara personens huvud som är synligt. Precis som när det gäller
kameravinklar komma denna uppsats se på denna aspekt och granska dess extrema exempel
från Eurovision Song Contest med fokus på helbild och närbild.

3. Syfte och frågeställning
Genom en kvantitativ datainsamling, jämförelse av olika datakategorier och analys av dessa
kopplade till musiktävlingen Eurovision Song Contest åren 2000 och 2016 har denna uppsats
som syfte att undersöka kameraarbetes och klippteknikers roll i musikaliska framträdanden.
Detta för att belysa en visuell utveckling samt diskutera överstående teknikers vikt för
musikalisk individualitet. Följande frågeställning används som utgångspunkt:

3

-

Hur används klipptekniker och kameraarbete i Eurovision Song Contest år 2016
gentemot år 2000?

-

Vilka konstnärliga uttryck möjliggör de eventuella skillnaderna i hur musik och bild
presenteras i de respektive tävlingarna?

4. Metod och Material
För att besvara på uppsatsens första frågeställning, Hur används klipptekniker och
kameraarbete i Eurovision Song Contest år 2016 gentemot år 2000?, utgår jag från en
jämförelse mellan de två tävlingsåren (då tävlingen år 2000 saknar semifinaler granskas
endast finalen från år 2016) där fyra specifika faktorer huvudsakligen står i fokus. Dessa
faktorer är:
-

Klippning

-

Kamerarörelser

-

Kameravinklar

-

Bildutsnitt

Dessa element fördjupas sedan till sju olika delkategorier. För att genomföra en jämförelse
granskas varje bidrag utifrån antal klipp, antal övergångar, antal bilder med rörlig kamera,
antal bilder med extremt grodperspektiv respektive fågelperspektiv och antal bilder med
extrem helbild samt närbild. Dessa kodningskategorier och kvantifieringen av dessa (det vill
säga hur vanliga de är i respektive bidrag) möjliggör sedan en analys där resultatet skall visa
på de tekniska skillnader eller likheter som existerar mellan de två tävlingarna.
Detta tillvägagångsätt är delvis baserat på Barry Salts (2006:14) idéer kring hur
kvantitativa datakategorier kan visa på en rörlig bilds utveckling samt regissörers individuella
konstnärliga preferenser. Här appliceras denna tanke i form av liknande analyser men istället
för att fokusera på fiktionfilmens utveckling används metoden för att visa på ett visst
underhållningsprograms utveckling i förhållande till estetiska element.
För att kunna granska bidragen utifrån överstående sju faktorer så observeras
varje bidrag i sin helhet totalt fyra gånger. Första gången summeras antal klipp ihop och
antecknas med intervaller om tio klipp. Alltså, efter tio klipp pausas uppspelningen och
anteckningar görs. Under andra bevakningen beräknas antal övergångar på liknande sätt som
föregående, i intervaller om tio. Omgång tre fokuserar på kamerarörelser som även där följs
överstående anteckningsmetod. Fjärde och sista granskningen utförs i realtid och anteckningar
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sker under loppets gång. Då bevakas bidragets antal bilder med extremt grodperspektiv
respektive fågelperspektiv och antal bilder med extrem helbild samt närbild. Det sistnämnda
observationstillfället genomförs annorlunda på grund av det faktum att dessa delmomentens
värden sällan överstiger tio. Även noteringar kring avvikande fenomen förekommer,
exempelvis unika variationer av de fyra primära faktorerna.
Under granskningarna för bidragen från tävlingen år 2016 utgår jag från samma
metod men med några få förändringar. Den största skillnaden sker vid beräkningen av
kamerarörelsen då jag istället för att räkna antal bilder med rörlig kamera räknar på antal
bilder med stillastående kamera. Denna förändring skedde ungefärligen i mitten av den totala
processen för årets alla bidrag då jag insåg att antalet klipp, som även kan översättas till det
totala antalet bilder i ett bidrag, och antalet bilder med kamerarörelser förhålls sig relativ nära
varandra. Jag förenklade därför min metod genom att beräkna antalet bilder med fasta
kameror och subtraherade detta värde från det totala bildantalet.
Bidragen från Armenien, Cypern och Georgien från år 2016 skiljer sig kraftigt
ifrån resterande bidrag från samma år. På grund av deras unika format behöver
beräkningsmetoden uppdateras ännu en gång. När det gäller dessa framträdanden granskas de
i slowmotion. Hela uppträdandet är alltså förlängt och tiden går långsammare. Detta val görs
för att underlätta beräkningen av alla utvalda delkategorierna samt förhindra misstag. Även
anteckningarna utförs på ett annorlunda sätt då utöver att antalet antecknas vid varje
paustillfällen noteras även tidpunkten. Detta för att vid tillfällen av förvirring enkelt kunna gå
tillbaka till föregående anteckningspunkt.
Utifrån dessa olika beräkningar framställs sedan en tabell för år 2000s resultat
respektive år 2016s. Detta för att presentera resultaten i ett tydligt format. Även linjediagram
utformas för att på ytterligare ett sätt visa läsaren beräkningarnas produkt. Varje
tabell/diagram granskas sedan för att presentera en kort generell analys över respektive
resultat. Utmärkande händelser och värden beskrivs utifrån tidigare nämnda noteringar
angående unika variationer av huvudkategorierna samt resultattabellerna.

4.1 Fördjupande analys
För att fördjupa förståelsen över ländernas likheter och skillnader samt besvara uppsatsens
andra frågeställning, Vilka konstnärliga uttryck möjliggör de eventuella skillnaderna i hur
musik och bild presenteras i de respektive tävlingarna?, görs sedan tre separata
bidragsjämförelser. Varje jämförelse består av två bidrag från vardera år som är utvalda
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utifrån specifika kriterier. Bidragen granskas för att sedan framställa en bild för bildbeskrivning till och med första refrängen. Målet med denna beskrivning är att ge läsaren en
tydlig förklaring över bildanvändning och framträdandets estetiska utseende samt lägga en
grund för den analytiska delen av jämförelsen. Vardera jämförelsegrupp inleds med
presentationer av varje bidrag som sedan följs av en analys utifrån en multimodal
infallsvinkel. Här diskuteras förhållandet mellan Kress och Van Leuweens (2001) strata
produktion och diskurs för att poängtera kopplingen mellan användningen tekniska aspekter
och samhällets förutfattade meningar kring framförallt genre. Detta bidrar med en inblick i
hur kameraarbete och klipptekniker anpassas utifrån bidragens specifika egenskaper.

4.2 Material
Alla bidrag granskas genom videohemsidan Youtube. Detta för att underlätta
undersökningsprocessen. Med hjälp av hemsidan blir varje bidrags tillgänglighet större vilket
bidrar till en mindre komplicerad form av konsumtion. Genom denna hemsida förenklas även
den faktiska granskningen. Då man lätt kan gå fram och tillbaka i ett nummer samt upprepa
samma bidrag ett flertal gånger, vilket är väsentligt i vald metodologi. Men användningen av
hemsidan visar även på vissa svårigheter, främst det faktum att många av år 2000s bidrag är
omformaterade från formatet 4:3 till dagens standard 16:9. Detta betyder att bilden är
izoomad för att kunna anpassa det tidigare formatet till det nya, vilket framförallt försvårade
granskningen av extrema närbilder. Vid sådana tillfällen analyseras materialet istället från en
privat inspelning av originalsändningen för att ge ett så korrekt resultat som möjligt.
Ovanstående sker främst genom en 32 tums tv-apparat, i vissa undantag används
även en bärbar dator med en skärm på 13 tum.

4.3 Datakategorier och Avgränsningar
4.3.1 Kriterier för datakategorier
Klipp – När en bild byts mot en annan, både via rena klipp och övergångar.
Övergång – När en övergång från en bild till en annan sker.
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Bild med rörligkamera – En bild med medveten rörelse, åkning eller zoom. En bild där
kameran endast är rörlig för syftet att följa med artisten räknas inte.
Bild med extremt grodperspektiv – Bild tagen underifrån med ca 45⁰ vinkel eller mindre,
där 0⁰/180⁰ är vertikal. Från år 2000 räknas bilder tagna under scenkant.
Bild med extremt fågelperspektiv – Bild tagen ovanifrån med ca 135⁰ eller mer, där 0⁰/180⁰
är vertikal.
Bild med extrem helbild – Bild där mer än hela scenen syns där artisten är objektet. Bilder
bakifrån med artisten i förgrunden räknas inte.
Bild med extrem närbild – Bild med artisten som objekt. Bilder på artistens ansikte, inga
axlar i bild. Inga andra typer av närbilder är aktuella efter granskning av framträdanden.

4.3.2 Jämförelser – Vilka och varför?
Valet av år till denna uppsats baserades på en del olika faktorer. Den främsta anledningen är
att både år 2000 och år 2016 var Sverige nationsvärd, vilket gav med sig likande
arbetsprocesser (då båda sändes genom SVT), liknande ekonomiska förutsättningar och
därigenom möjligheter. Tävlingarna gick även av stapeln i samma arena, Ericsson Globe eller
också kallad Globen, vilket leder till identisk arbetsyta och då framförallt samma tänkbara
kameraplaceringar och kameravinklar. Även år 2013 arrangerade Sverige i tävlingen men
eftersom den hölls i Malmö Arena uteslöts den från urvalet.
Förutom den stora och generella jämförelsen mellan tävlingarna i sin helhet, så
kommer även som tidigare nämnt sex olika bidrag, tre från respektive år, att jämföras och
analyseras med hjälp en multimodalitet samt egna tankar och reflektioner som grundas av
personliga erfarenheter och ämneskunskaper. Att endast tre olika jämförelser valts ut till
denna djupanalysdel är framförallt beroende av uppsatsens omfång.
Första jämförelsen sker mellan Kroatien från år 2000 och Polen från år 2016.
Dessa två är utvalda utifrån framträdandets utseende och genre. Båda är ballader med
rockinslag och framträdda av en soloartist. Jag anser att ställa dessa bredvid varandra för att
se skillnader och likheter i bildmässiga arbetsmetoder ger en intressant bild över utveckling
och de förändring som skett.
Jämförelse nummer två består av Maltas bidrag från år 2000 och Bulgarien från
år 2016. I dessa två skiljer sig genren åt men de båda representerar den musikaliska normen
respektive år och deras separata resultat från de beräkningar som gjorts lägger dem i
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medelklassen.
Den sista jämförelsen är mellan Norge år 2000 och Georgien år 2016. Båda
dessa bidrag representerar det extrema från respektive år. Norge har högst antal klipp och har
ett speciellt klipparbete. Georgien har även högst antal klipp men tar sina bilder tillsammans
med klipparbetet till det extrema genom sitt unika kameratekniker. Georgien är även ett
tydligt exempel på tävlingens tekniska utveckling och vilka möjligheter detta medför.

5. Teori
I detta stycke kommer olika teorier att presenteras för att stärka och lägga en grund för
uppsatsen undersökningen och dess analys.

5.1 Att beräkna viktiga stil-faktorer i en film
Barry Salt, en australiensk filmhistoriker, presenterar i en essä 1968 sin idé som handlar om
att genom en kvantitativ och statistisk analys tydliggöra utvecklingen av amerikansk rörlig
bild samt dess stil. Han påstår sedan att liknande tillvägagångsätt har redan då skett i litteratur
och musik och föreslår att samma metod kan appliceras på film. Han menar att detta är
möjligt om en ser på film, på samma sätt som en kan se på språk, som en helhet av olika
beskrivande element. Salt lägger sedan fram de sex faktorer som han ser som mest
betydelsefulla när det kommer till stil i film. Den första är en tagnings längd. Alltså, hur länge
ser vi en bild innan den byts ut till en annan. Hans andra element är tagningens bildutsnitt och
ger exempel så som närbild och halvbild. Kamerarörelser är Salts (2006) tredje faktor.
Nummer fyra på listan lägger fokus på om kameran är objektiv, visar en karaktär, eller om
den är subjektiv och visar omvärlden utifrån karaktärens synvinkel. Denna punkt bistår av
meningsfulla objekt, personer eller andra föremål, och huruvida dessa visas i början eller i
slutet av en tagning. Salts sista faktor på denna lista är vilken typ av övergång används i
klippen så som rena klipp eller övergångar. (Salt,2006:14)
Trots att Salt (2006) menar att det utan tvivel finns fler liknande faktorer som
bär lika mycket värde när det kommer till filmstil har han valt att göra detta urval utifrån
kriterier som har att göra med hur tydliga vissa mönster blir, dvs av analysmetodologiska skäl.
Författaren föreslår att genom en tabelluppställning ge dessa element bestämda värden samt
visa på dessa värdens fördelning, skapa en regelbunden åtskillnad mellan olika regissörer
arbete. Han noterar även att dessa värden kan se annorlunda ut och förändras genom tiden då
mode samt teknologi utvecklas. (Salt,2006:15)
I sin bok Film Style and Technology: History and Analysis (2009:27) beskriver
Barry Salt vad han menar med stil i film. Han beskriver detta genom sin analysmetod där han
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jämför tidigare nämnda element och dess värden mellan olika regissörer som har liknade verk
och arbetar under samma era. Han menar att med hjälp av denna jämförelse kan man antyda
på personliga filmiska stilar. Salt (2006:27) fortsätter med att exemplifiera detta genom att
göra en jämförelse med tre regissörer från 1930-talet och fokuserade på deras verks
tagningslängds medelsnitt. Första regissören, Mervyn Le Roy, håller sig enligt författaren till
Hollywoods medelsnitt, 9 sekunder. Till skillnad från Michael Curtizs filmer som ligger på 6
sekunder. 14 sekunder eller längre varar regissören John Stahls tagningar. Detta påstår Salt
(2006) indikerar på regissörernas individuella konststilar. I denna uppsats ger Salts
forskningsansats legitimitet till urvalet av datakategorier samt hur mycket dessa kan säga om
någon viss stil.

5.2 Multimodalitet
I sin bok Multimodal Discourse – The Modes and Media of Contemporary Communication
(2001) börjar Gunther Kress och Theo van Leeuwen med att belysa sin titel genom att påstå
att västvärlden under en tid nu har dragits mot monomodalitet. Detta exemplifieras genom en
rad olika gestaltningsformer och dess enformighet. Prestigefyllda genrer av litteratur,
officiella dokument, akademiska texter med mera, följer alla specifika modeller. Utan
illustrationer och med unika grafiska utseenden. Tavlor har alltid utgått från samma grund,
canvas. Konstnärer har använt samma målarmetod i form av oljefärg utan att ta hänsyn till
varken stil eller motiv. Inom musikvärlden och konserter var alla deltagare klädda identiskt
och de enda utstickarna var dirigenten och solisterna. Kress och van Leeuwen använder
multimodalitets motsats för att förklara dess utveckling och monomodalitetens förändring. De
menar att dessa olika typer av enformigheter nu korsar varandra och använder sig av varandra.
Auktoritära textformer är inte länge bundna till deras stränga regelverk. Nu ser läsaren
tillsammans med den vetenskapliga texten olika typsnitt eller färggranna illustrationer. Musik
kan uppskattas genom video och konst använder sig av en större variation av material. Detta,
säger författarna, är multimodalitet nämligen olika gestaltningsformer som sammanstrålar för
att skapa en gemensam mening. (Kress, van Leeuwen, 2001:1)
Genom att koppla multimodalitet till traditionell lingvistik påbörjar Kress och
van Leeuwen (2001) förklaringen av deras olika nivåer, eller strata, av meningsskapande.
Inom lingvistik definieras språk som ett system med två olika förbindelser. Den ena leder till
språkets form och den andra leder till språkets mening. Författarna påstår genom
multimodalitet att texter, bilder eller liknande skapar mening på flera led och inte endast i ett
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som i språkexemplet. Deras strata, eller led i detta fallet, kallas diskurs design, produktion och
till sist distribution.
Författarna förklarar diskurs som samhällsuppbyggd kunskap av verklighet, eller
delar av den. De menar att kunskap kan formas utifrån specifika sammanhang och att denna
kan se olika ut beroende på vilken form den presenteras i (Kress, van Leeuwen,2001:4). En
person kan alltså ha flera diskurser av en viss del av verkligheten men använda de olika
beroende på situationen (Kress, van Leeuwen, 2001:21). Dessa situationer kopplar dessa två
till genre och menar att en viss kunskap kan komma från olika typer av plattformar. Detta
exemplifieras genom krig. Krig menar de har olika diskurser, så som ekonomi och ideologi,
och dessa kan människor ta del av på varierade sätt. Genom tidningar, dokumentärer, vid ett
middagsbord eller via en dramatisering på tv. (Kress, van Leeuwen,2001:4)
Design, menar författarna, använder sig av diskurser eller kombinationer av
diskurser för att skapa ett koncept eller en idé. Design formar mening genom att forma en
produkt i tankestadiet. Genom abstrakta tillvägagångsätt fattar de beslut som påverkar
nästkommande stadie, produktionen. (Kress, van Leeuwen,2001:21)
Produktion förklaras som den faktiska formen av en produkt eller ett event. Det
kan betyda allt från de tidiga stadierna där ett föremål endast är en prototyp eller till ett färdigt
material redo att gå vidare till distribution. Produktionen ses som en efterföljare av design och
en utformning av dess idéer. Den fysiska processen hos produktion, exempelvis de material
som används i en skulptur eller dess färg, menar författarna skapar mening. (Kress, van
Leeuwen,2001:21)
Kress och van Leeuwen berättar om distribution som den tekniska
omformningen av produktionen, så som radio eller television. De menar att hur man
konsumerar en produkt påverkar dess mening. Författarna förklarar det som att ett oplanerat
ljud i en äldre filmrulle kan på sitt eget sätt få ett värde och en betydelse för tittaren.

6. Resultat och Analys
Nedan presenteras de resultat från den kvantitativa analys som ska ligga till grund för
uppsatsens analytiska del. Resultaten visas i form av tabeller där, utöver ländernas
individuella resultat på varje delkategori, även den totala summan i varje faktor samt ett
ungefärligt snittvärde ställas upp. År 2016s tabell visar två varianter av dessa summor och
snittvärden. Ett av dem (total 1 och snittvärde 1) beräknas utan bidragen från Armenien,
Georgien och Cypern. I total 2 och snittvärde 2 är även dessa inkluderade. Detta på grund av
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dessa bidrags unika värden och för att förtydliga deras påverkan av de totala resultaten.
Baserat på dessa tabeller visas även två diagram där varje år representeras.

6.1 Eurovision Song Contest år 2000
Land

Antal

Övergångar Kamerarörelser Vinkel

klipp

Vinkel

Bildutsnitt Bildutsnitt

Ext

Ext

Ext HB

Grodp

Fågelp

Ext NB

Israel

49

7

17

3

6

6

/

Nederländerna

29

7

20

1

2

4

/

Storbritannien

32

13

13

/

1

5

/

Estland

21

14

16

5

2

6

1

Frankrike

19

5

17

2

1

1

1

Rumänien

26

14

12

4

3

4

3

Malta

45

2

12

4

4

6

1

Norge

65

1

20

5

2

4

/

Ryssland

40

2

15

1

2

2

/

Belgien

22

7

14

/

3

3

1

Cypern

47

31

19

3

2

2

6

Island

21

1

8

2

2

3

/

Spanien

31

28

15

/

2

5

/

Danmark

31

3

13

2

5

6

/

Tyskland

47

1

23

5

6

3

/

Schweiz

19

19

14

2

3

3

/

Kroatien

17

17

8

1

2

3

/

Sverige

25

6

15

3

4

8

/

Makedonien

42

1

14

1

5

4

/

Finland

33

32

17

3

2

8

1

Lettland

27

3

13

1

2

4

/

Turkiet

32

16

11

2

2

1

/

Irland

29

19

13

1

2

3

1

Österrike

53

/

10

3

2

2

/

Totalt

814

249

367

54

67

98

15

11

Ungefärligt

34

snittvärde

10

15

2

3

4

1
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Varje bidrag av år 2000s upplaga av Eurovision Song Contest börjar på samma sätt, med en
extrem helbild med extremt fågelperspektiv över scenen och publiken. På denna presenteras
bidraget genom grafik med information om artistens namn, låtskrivare och liknande. Eftersom
denna bilden inte ingår i framträdandet är den dock inte med i beräkningarna och ger därför
inte utslag i resultaten. Däremot ingår klippet till nästa bild som bidragets första händelse. I
alla fall, förutom två, är detta klipp en övergång. Föregående bild blandas alltså med nästa
bild. Det två bidrag som inte följer denna mall är Österrike, som helt saknar övergångar, och
Norge. Men till skillnad från Österrike har Norge en övergång, som sker senare i
framträdandet då musik går från upptempo till ett stilla stycke.
Norge utmärker sig inte endast av antal övergångar. Landet toppar även listan
över flest antal klipp med sina 65. Längst ner på samma lista hittar vi Kroatien med 17 klipp.
Kroatiens bidrag väcker även intresse utifrån andra aspekter, som antal övergångar då det är
ett av de två länder från år 2000 som använder sig av övergångar i alla klipp. Det andra är
Schweiz som inte ligger långt ifrån Kroatien med sina 19 klipp/övergångar.
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6.2 Eurovision Song Contest år 2016
Land

Antal

Övergångar Kamerarörelser Vinkel

Klipp

Vinkel

Bildutsnitt Bildutsnitt

Ext

Ext

Ext HB

Grodp

Fågelp

Ext NB

Belgien

58

/

49

1

9

8

/

Tjeckien

27

3

26

2

9

7

2

Nederländerna

28

1

21

1

8

7

/

Azerbajdzjan

63

/

53

/

9

9

2

Ungern

47

1

37

2

10

12

2

Italien

33

9

33

2

9

6

6

Israel

31

21

31

1

7

3

1

Bulgarien

58

1

52

2

4

5

2

Sverige

53

/

28

1

5

5

8

Tyskland

32

3

32

1

5

7

/

Frankrike

39

/

35

1

11

8

1

Polen

36

4

36

2

4

6

1

Australien

34

4

31

2

4

4

/

Cypern

120

/

106

4

12

23

20

Serbien

39

3

37

2

5

5

3

Litauen

78

13

63

/

10

9

4

Kroatien

41

2

41

1

5

7

/

Ryssland

45

/

29

2

2

6

/

Spanien

69

1

55

7

14

14

2

Lettland

56

1

48

3

9

6

2

Ukraina

27

2

26

1

6

4

/

Malta

54

2

43

/

8

6

1

Georgien

154

/

78

5

12

13

19

Österrike

43

/

37

/

6

7

/

Storbritannien

65

9

64

8

5

9

2

Armenien

121

/

21

10

10

16

14

Total 1

987

80

907

42

164

160

39

Totalt 2

1382

80

1112

61

198

212

92

43

3

39

2

7

7

2

Ungefärligt
Snittvärde 1

13

Ungefärligt

53

Snittvärde 2

3

43

2

8

8

3
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När vi granskar överliggande tabell och diagram är det svårt att undvika länder som Georgien,
Cypern och Armenien. Deras klippantal skiljer sig drastiskt ifrån andra bidrag med sina
154,120 och 121 klipp. Cypern och Georgien befinner sig i en liknande genrekategori medan
Armenien är utstickande även från dessa tre unika bidrag. Armeninen särskiljer sig även från
resterande när det kommer till antalet kamerarörelser. Bland sina 121 bilder existerar endast
21 kamerarörelser. Detta minimalistiska resultat beror inte på att bidraget saknar rörliga
bilder, tvärtom, men de rörliga bilder det har klassas inte som kamerarörelser i denna
undersökning på grund av att de är medföljande rörelser. Exempelvis följer kameran ofta
artistens hand när den rör sig över kroppen eller ut mot sidorna. Utöver detta specifika
undantag kan en tyda att klipp och kamerarörelser, genom hela tävlingsåret, verkar korrelera,
det vill sägas de följs åt.
Precis som i år 2000s upplaga av tävlingen har år 2016 en slags standardbild
som varje bidrag börjar med, efter sin introduktionsbild. I detta fall är det en likadan som det
tidigare året, nämligen en extrem helbild med extremt fågelperspektiv. Här är dock kameran
positionerad i takreglingen ovanför scenen med kameran riktad nedåt. Alla bidrag använder
sig av denna bild.
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7. Specifika jämförelser
För att få en djupare förståelse över tävlingens utveckling under åren presenteras nedan
jämförelser mellan två olika länder från varje år i tre olika grupper som alla är valda utifrån
unika kriterier. Exempelvis framträdandestruktur eller likartad genre.
Varje bidrag presenteras utifrån en liknande modell. Först introduceras bidraget
med några generella fakta, så som genre, artistformat (solo, grupp eller band) och
framträdandestruktur. Detta följs av en bild för bild-beskrivning av framträdandets första vers
samt refräng. Sedan visas en analys av bidragets individuella resultat och kopplar dessa till
året som det representerar. De två bidrag som står mot varandra i varje grupp jämförs sedan
utifrån tekniska egenskaper.

7.1 Jämförelse 1
I denna jämförelse kommer två bidrag med liknande framträdandestruktur samt genrelikheter
analyseras utifrån multimodalitet. Tävlingsåret 2000 representeras av Kroatien och Polen är år
2016s representant.
År

Land

Antal Övergångar Kamerarörelser Vinkel

Vinkel

Bildutsnitt Bildutsnitt

Klipp

Ext

Ext HB

Ext

Ext NB

Grodp Fågelp
2000 Kroatien

17

17

8

1

2

3

/

2016 Polen

36

4

36

2

4

6

1

7.1.1 Kroatien år 2000
År 2000 representeras Kroatien av soloartisten Goran Karan med sitt bidrag Kad Zaspu
Andeli. Låten tolkas som en ballad med rockinslag och hamnade efter rösningen på nionde
plats. Under framträdandet är artisten placerad vid scenens framkant. Bakom sig, till
kamerans, vänster står en kör bestående av två personer. Vid samma position fast till höger
sitter en person med gitarr. Mellan Karan och denna gitarrist ser vi en dansare iklädd ett svart
skynke.
Numret börjar precis som alla andra bidrag från samma år med en extrem
helbild med extremt fågelperspektiv. Musiken börjar och med en övergång visas en närbild på
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en gitarr. Med ännu en övergång hamnar tv-tittarna på scenen, bakom artisten. Via en långsam
kamerarörelse åker kameran fram mot publiken och stannar parallellt med Karan. Kameran är
då vinklad mot honom och vi kan se hans profil och dansaren i en helbild. Nästa bild, en
helbild över scenen, visas även den genom en övergång. Bilden i frågan varar i tio sekunder
och tas med stillastående kamera, i den visas alla medverkande på scenen. Denna följs av en
halvbild på Karan. Denna bild är svårtolkad, kameran rör sig men möter inte de kriterier som
krävs för att räknas som en bild med kamerarörelse. Här tycks syftet endast vara för att justera
bildkompositionen, alltså vart artisten är placerad i bild. En bild som börjar med ett extremt
grodperspektiv tar oss in i bidragets första refräng. Kameran rör sig sedan uppåt och utåt för
att sluta vid en ca 90⁰ vinkel och en helbild över scenen. En övergång tar oss till stillastående
kamera som visar artisten i halvbild. Även denna bild varar i tio sekunder innan den går över
till en närbild på Karen med blicken fast i kameran. Genom ordet Andeli (Ängel) och en
övergång till dansaren, avrundas refrängen.
Kroatiens resultat utmärker sig på flera olika sätt. Framför allt är bidraget det
med lägst antal klipp med sina totala 17 stycken. Även det faktum att alla klipp sker genom en
övergång gör det till en abnormalitet. Endast Belgien från samma år förhåller sig till antal
klipp på liknande sätt. Tillsammans med Israel ligger även Kroatien längst ner på listan över
antal bilder där det förkommer kamerarörelser. Däremot förekommer det bilder där kameran
är stillastående och med hjälp av panorering/tiltning följer med artisten. Men som sagt följer
inte dessa bilder kriterierna för att räknas som bild med rörlig kamera, i detta sammanhang.
När det kommer till delelementen bilder med extremt grodperspektiv, extremt
fågelperspektiv, antalet extrema helbilder samt närbilder ligger bidraget runt det ungefärliga
genomsnittet. I dessa kategorier urskiljer sig alltså inte detta individuella bidraget från de
generella resultaten från år 2000.

7.1.2 Polen år 2016
Polens representant år 2016 var Michal Szpak med låten Color of Your Life. Bidraget slutade
på en åttonde plats med 229 poäng utdelande av både jurymedlemmar från alla medverkande
länder samt folkets röster. I sin ballad står Szpak ensam på scenens mitt. Bakom honom, från
kamerans synvinkel, står tre violister. Parallellt med dem till vänster sitter två personer och
spelar cello.
Bidraget börjar, som alla andra från år 2016 års tävling, med en bild ifrån taket.
Kameran är vinklad mot scenen vilket gör den till en extrem helbild med extremt
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fågelperspektiv. I denna förkommer även en kamerarörelse då kameran sakta åker nedåt mot
scenen. Tillsammans med att musiken startas sker en övergång till en helbild på Szpak.
Kameran börjar vid scenkanten och rör sig långsamt uppåt. Genom ytterligare en övergång får
vi en halvbild på artisten. Bildutsnittet förändras dock under denna bild. Kameran åker
långsamt ut från objektet, i detta fallet Szpak, När vi når helbild skyndas åkningen på för att
vid refrängen visa hela scenen och dess scenografi i en extrem helbild. Den resterande delen
av refrängen sker via en bildsekvens av fyra bilder där varje bild har antingen en
inåkning/inzoom eller en utåkning/utzoom, bildutsnittet blir alltså antigen mindre eller större.
Sekvensen sker på detta sätt. En bild från kamerans högra sida där bildutsnittet förminskas.
En bild rak framifrån där bildutsnittet ökar. Ännu en förminskning sker i en bild från vänster.
Refrängen avlutas sedan med en bild framifrån som börjar i en halvbild och ökar sedan till en
helbild med extremt fågelperspektiv.
Polens bidrag skiljer sig inte dramatiskt ifrån andra medverkande från år 2016
års upplaga av Eurovision, förutom på en punkt, antal kamerarörelser. Tillsammans med få
andra bidrag är Polen ett framträdande som alla använder någon slags rörlig kamera i varje
bild. Många av dessa är små kan lätt gå obemärkta men de följer ändå kriterierna.

7.1.3 Likheter/Olikheter
Utöver den musikaliska genrelikheten är det svårt att inte belysa att båda bidragens estetiska
utseende är snarlika, speciellt när det kommer till artisterna. Kress och van Leeuwen
diskuterar i sin text om diskurs, att personers uppfattning av vissa delar av världen är
samhällsformade (2001:21). Dessa två bidrag, påstår jag, är ett utmärkt exempel på en sådan
uppfattning. Båda två, är som tidigare nämnt, rockballader och de både männen omfamnar
och uttrycker den bild som normaliseras av musiker inom denna musikgenre. De båda har
långt mörkt hår och rocklikande kavajer, något som jag menar är en återkommande stil i
denna musikaliska form.
Min upplevelse av bidragen är att de båda har ett varsamt och mjukt
förhållningsätt till kameraarbete och klipptekniker. Men jag menar att detta presenteras på två
olika sätt. I Kroatiens bidrag från år 2000 används övergångar mellan bilderna, vilket bidrar
till mjuka bildbyten som samarbetar med musiken för att stärka balladens naturliga lugn.
Även långsamma kamerarörelser hjälper dessa faktorer att tydliggöra genren, men inte till lika
hög grad som i Polens bidrag. Det faktum att Polen använder sig av rörlig kamera i alla bilder,
påstår jag, formar bidragets karaktär. Kameran svävar över scenen och anpassas efter
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musikens tempoväxlingar samt specifika scenografiska förändringar. Enligt Kress och van
Leeuwen (2001) skulle dessa faktorer främst ingå stratrat produktion. De menar att trots att
dessa element redan var väl och noggrant planerade i designstadiet förblir de abstrakta fram
till det faktiska materialet existerar (Kress, van Leeuwen, 2001:21). Exempelvis påverkar en
röst meningen på text, där texten är designen och framförandet av denna är produktionen. Jag
hävdar att detta är applicerbart även på kameraarbete och klipptekniker. Användningen av
dessa former av arbete är väldesignade och har i den formen en tänkt mening men beroende
på hur man faktiskt använder dessa idéer och tankar kan en rad olika variationer av mening
skapas. (Kress, van Leeuwen, 2001:66)
Utifrån denna analys påstår jag att tankar, förutfattade meningar och målet att
framhäva det musikaliska är likartade mellan de två bidragen. Men jag kan tyda genom den
kvantitativa datan som framställs att detta budskap har nått publiken genom olika
arbetsmetoder och tekniker.

7.2 Jämförelse 2
Malta representerar i denna jämförelse år 2000 och Bulgarien står för 2016 års upplaga. Dessa
två har precis som paret innan likande framträdandestruktur men skiljer sig en del när det
kommer till genre. Dock porträtterar båda bidragen även musikaliska normer från vardera år.
År

Land

Antal

Övergångar Kamerarörelser Vinkel

Klipp

Vinkel

Bildutsnitt Bildutsnitt

Ext

Ext

Ext HB

Grodp

Fågelp

Ext NB

2000

Malta

45

2

12

4

4

6

1

2016

Bulgarien

58

1

52

2

4

5

2

7.2.1 Malta år 2000
År 2000 var det Claudette Pace som representerade Malta i tävlingen. Med låten Desire
hamnade landet på en åttonde plats med 73 poäng. Framträdandet består av Pace i mitten av
scenen med en kör till vänster i bild. Kören är placerad diagonalt från ytterkant in mot scenens
mitt.
Framträdandet börjar med en övergång från presentationsbilden till en helbild på
scenen. Bilden har en rörlig kamera som rör sig fram emot scenen och slutar som en halvbild
med extremt grodperspektiv där artisten är objektet. Nästa bild är en helbild på artisten tagen
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med en stillastående kamera. I förgrunden till höger ser vi Pace och kören syns i bakgrunden.
Denna bild följs av ytterligare två bilder utan några kamerarörelser. I den första ser vi Pace i
en halvbild, efter ett rent klipp ser vi en helbild på kören. Nästa bild visar en helbild över
scenen där alla delaktiga är centrerade i bild. Detta följs av två bilder, även de är tagna med
stillastående kameror, med halvbilder av olika grad med artisten i fokus. Efter sex klipp
återvänder den rörliga kameran med en rörelse från publikens höger som långsamt åker framåt
och in mot Pace. Nästkommande bild saknar, som många bilder hittills, även den någon
kamerarörelse. Däremot när vi nu når bidragets första refräng sveper kameran över publiken
och vi ser framträdandets första extrema helbild. Denna bild efterträddes återigen av två stilla
bilder av Pace i bildutsnitten halvbild och närbild. En av bilderna är tagna framifrån medan
den andra från vår vänstra sida. Refrängens två sista bilder har båda rörlig kamera. Den första
efterliknar bilden som skedde strax före refrängen, det vill säga en åkning från höger framåt
mot Pace. Slutligen ser vi artisten i en halvbild där kameran höjs.
Med sina 45 klipp ligger Maltas bidrag på fjärde plats på listan över flest antal
klipp från år 2000. Framträdandet utmärker sig även på antalet övergångar med sina enstaka
två. Precis som många andra sker den första övergången i klippet mellan presentationsbilden
och numrets första bild. Cirka två minuter in i låten ser vi den andra som sker i samband med
att Pace övergår från att sjunga på engelska till en fras på maltesiska. Det är även då vi ser
bidragets enda extrema närbild. I denna bild ser långsam inzoomning som precis hinner att bli
en extrem närbild innan den klipps bort.

7.2.2 Bulgarien år 2016
Bulgariens bidrag år 2016 framträddes av soloartisten Poli Genova. Låten If Love Was a
Crime hamnade på fjärde plats med 307 poäng. Genova börjar framträdandet på den bakre
delen av scenen men rör sig under låtens gång framåt för att sluta närmare publiken på
scenens framkant.
Framträdandet börjar med en övergång från årets standardbild från takrelingen
till en extrem närbild på artistens ögon. Kameran vidgar bildutsnittet för att visa hela ansiktet
och övergå till en närbild. Med ett rent klipp ser vi Genova i en halvbild, kameran rör sig
framåt och minskar bildutsnittet. Artisten står still men flyttas från höger sida i bild till vänster
sida. Även nästa bild använder rörlig kamera. Här åker kameran in mot scen från en helbild
med scenen som objekt. Bilden som följer har en spegelvänd kamerarörelse då den utgår från
en närbild, med Genova som objekt, och genom en åkning bakåt slutar med en halvbild. Vi
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når låtens refräng med en lång åkning rakt framifrån. Bilden startar med en helbild över
scenen och avslutas med en halvbild på sångaren. Efterkommande bild är en inzoomning som
slutar med en extrem närbild av Genovas ansikte, i profil från höger. Denna följs av en snabb
åkning som utgår från artisten och åker bakåt ut över publiken och upp i taket. Denna bild
klassas som en extrem helbild med extremt fågelperspektiv. Följande bild är stilla fram till
orden they will never break us down. På ordet down sker en hastig utåkning. I nästa bild åker
kameran över publiken från höger till vänster i en extrem helbild. Ur publikhavet påbörjas
nästa bild som åker fram mot Genova och avslutas med en halvbild. Från likande
utgångspunkt börjar nästa bild men istället för att göra en åkning höjs kameran och färdas en
aning bakåt. Från kamerans vänster sker ännu en kamerarörelse in mot artisten. Samma
rörelse sker i nästa bild fast från högra sidan men kameran fortsätter förbi Genova och bryts
på andra sidan. Efterföljande bild är en helbild över scenen där kameran åker bakåt ut över
publiken. En snabb bild med inzoomning från högerkant och sedan en bild med stillastående
kamera rakt framifrån på Genova avslutar refrängen.
Med totalt 58 klipp sticker Bulgariens bidrag inte ut från mängderna i 2016 års
upplaga av tävlingen, men är däremot en av få framträdande med endast en övergång. Under
detta år är normen att antingen ha flera övergångar eller inga alls. Enbart fem av de totalt 26
bidragen har en övergång varav tre, Spanien, Nederländerna och Bulgarien använder
övergången som första klipp. Bulgarien utmärker sig genom att istället för att övergå till
ytterligare en extrem helbild, som Spanien respektive Nederländerna, börjar de på en extrem
närbild.

7.2.3 Likheter/Olikheter
Utifrån uppsatsens datainsamling är varken Malta år 2000 eller Bulgarien år 2016 speciellt
utstickande utifrån årens generella resultat. Men kameraarbetet och klippteknikerna ger
fortfarande ett uttryck och utförandet av produktionen har fortfarande potential att skapa
mening för tittarna.
Båda bidragen har som sagt en liknande framträdandestruktur, i form av en
relativt stillastående soloartist. Men jag hävdar att det existerar ytterligare en fokuspunkt i
bidraget från det senare året, Bulgarien. Medan Pace är den enda personen med en
framstående roll i sitt bidrag menar jag att utöver Genova är hennes ljussättning samt
scenografi en betydelsefull faktor i hur kameraarbetet utförs. Genova är alltså inte det enda
kameran måste fokusera på utan den måste även anpassa sig efter de ljuseffekter som är på
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scen vilken resulterar i ett högt antal helbilder över scenen. Få av dessa bilder går över till det
extrema men har som syfte att visa hela scenframträdandet, inklusive ljus.
Som tidigare nämnt handlar Kress och van Leeuwens strata diskurs om
samhällsbyggda uppfattningar (2001:4). Båda dessa bidrag, påstår jag, är intressanta genom
detta synfält. Pace framträdande skapar redan i den första bilden en känsla av värme.
Framförallt genom den orangea tonen över scenen som lätt kopplas till ett varmare klimat.
Även bidraget första bildkomposition framhäver denna känsla. Bilden visar Pace i ett extremt
grodperspektiv och när kameran nått en viss position fångar kameran ljuset från en lampa
bakom artisten. Det skapas då en så kallad lens flare vilket ofta inträffar när en kamera är
riktad mot exempelvis solen. När sedan musiken kommer igång och vi hör salsainfluerade
referenser sker en, för många, direkt sammanknytning till länder som liknar Malta. Bulgariens
framträdande däremot, menar jag, representerar inte en stereotypisk bild av en kultur utan
istället mångas bild av hur ett Eurovision-nummer ska se ut. Jag hävdar att år 2016s tävling
inte endast fokuserar på musiken utan lägger även stor vikt i att utföra en spektakulär show
för publiken, vilket presenteras genom, i Bulgariens fall, en ljusföreställning, unikt klädval
samt anpassat kamera – och klipparbete.

7.3 Jämförelse 3
Likt föregående jämförelse har denna en liknade framträdandestruktur där bidragen skiljer sig
drastiskt när det kommer till genre. Här ligger fokuset därför på hur uppbyggnaden av varje
bild är och vad de separata bilderna fokuserar på. År 2000 representeras av poptrion Charmed
från Norge. Dessa möts mot Georgiens rockband Nika Kocharov & Young Georgian Lolitas
från år 2016.
År

Land

Antal Övergångar Kamerarörelser Vinkel

Vinkel

Bildutsnitt Bildutsnitt

Klipp

Ext

Ext HB

Ext

Ext NB

Grodp Fågelp
2000 Norge

65

1

20

11

2

4

2016 Georgien

154

/

78

5

12

13

/
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7.3.1 Norge år 2000
Med trion Charmed och låten My Heart Goes Boom deltog Norge i år 2000s uppsättning av
Eurovision Song Contest. Med totalt 57 poäng hamnade bidraget på elfte plats. Detta bidrag
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innehåller en del koreografi men gruppen behåller för det mesta samma formatering. Trion är
placerad som en triangel där den medlem som sjunger står längst fram i mitten. Vid ett tillfälle
står gruppen även på en horisontell raksträcka.
Framträdandet börjar annorlunda från många andra med ett rent klipp från
presentationsbilden till en helbild som visar gruppen. Kameran rör sig från en diagonal vinkel
till en centrerad bild. Även de två nästa bilderna är diagonaler som visar artisterna från både
höger och vänster, varav den andra är ifrån ett extremt grodperspektiv. Nästkommande bild
börjar med ett extremt grodperspektiv men med hjälp av en kamerarörelse ändras den till ett
extremt fågelperspektiv. Följt av detta är en närbild, med stilla kamera, på personen som
sjunger. Denna klipps sedan till en bild på hela gruppen med extremt grodperspektiv. I denna
bild rör sig kameran endast för att följa artisternas rörelser. Den klassas alltså inte som en bild
med kamerarörelser. Efter ännu en stilla närbild på en av gruppmedlemmarna kommer en
mycket snabb bild på hela gruppen igen för att sedan gå över till en närbild på en annan
gruppmedlem. Även den sista nämnda bilden är en bild där kamera följer efter artistens
rörelser. En snabb bild på hela gruppen från vänstra diagonalen följs av en stilla närbild på
den sjungande medlemmen. I en vid bild med alla medlemmar ser vi att gruppen byter platser
för att sedan gå till ytterligare en närbild på den tredje sjungande medlemmen. Nästa klipp
etablerar återigen hela gruppen med en helbild med extremt grodperspektiv. I nästa bild
återkommer samma närbild som klippet innan. En kamerarörelse från höger visar hela scenen
och klipps sedan tillbaka till föregående närbild. Med en armrörelse klipps det sedan till en
helbild över gruppen för att åter igen klippa till närbilden. Vi når refrängen med två bilder
med stilla kameror. En bild visar artisterna framifrån, den andra från publikens vänstra sida.
Detta följs av en kamerarörelse som börjar med en extrem helbild. Kameran åker ovanför
publiken in mot artisterna, fortsätter förbi dem och slutar bakom dem, riktad ut mot publiken.
Kameran har alltså under sin åkning även gjort en panorering på ca 180⁰. En stillastående
kamera tar nästa bild från scenens högra sida. Denna följs av en kamerarörelse med start från
samma position, fast från vänster. Tillsammans med låttexten take me spinning around the
room åker kameran parallellt med scenkanten tills den når andra sidan. En snabb bild med
stillastående kamera visar gruppen framifrån. Denna byts ut till en kamera från höger sida,
smått bakom artisterna. Kameran rör sig uppåt och gör sedan en panorering för att följa med
artisterna. På grund av sin rörelse uppåt räknas denna som en bild med kamerarörelse och den
är även refrängens sista bild.
Med hela 65 klipp är Norge det bidrag med flest antal klipp under år 2000s
tävling. Av dessa klipp är endast ett av dem en övergång och som tidigare nämnts sker detta
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inte i början som många andra bidrag utan senare i en musikalisk tempoväxling. Ännu en
utstickande punkt är bidragets antal bilder där ett extremt grodperspektiv framkommer. Med
11 stycken ligger Norge högst på listan även i denna kategori. Även om inte numret visar
några värden utanför normen under bilder med extrema helbilder är det intressant att
poängtera att bidraget använder sig av en stor mängd helbilder. Detta visas tydligt i
beskrivningen ovan där en helbild är en upprepande term.

7.3.2 Georgien år 2016
Georgiens bidrag från år 2016 är unikt på många plan, en del av dessa speciella drag visar sig
genom resultaten från den kvantitativa datan. En av dessa delar är att bidraget saknar en
refräng. Därför kommer bild för bild beskrivningen ske till och med en återkommande
musikfras som skulle kunna ses som en refräng utan text. Detta sker första gången ca en minut
in i låten.
Georgien representerades år 2016 av rockbandet Nika Kocharov & Young
Georgian Lolitas och i slutändan hamnade bidraget på 20e plats med 104 poäng. Bandet
består av en trumslagare, en basist, en gitarrist och en sångare som även spelar gitarr.
Tillsammans står de i en klunga i mitten av scenen. Sångaren står i dess mitt och lite längre
fram än de andra. Till vänster i bild ser vi basisten, till höger gitarristen. Bakom basisten sitter
trumslagaren.
Den första bilden vi får se efter bilden ifrån takreglingen är en närbild på en
cymbal på trumsetet. Detta följs av en helbild över scenen med extremt fågelperspektiv. Via
en snabb halvbild på sångaren får vi en kamerarörelse från scenen nederkant. Kameran åker
från höger till vänster. Nästa bild visar basisten i en halvbild. Kameran rör sig här fram mot
personen i fråga. En helbild med stillastående kamera över scenen tar oss vidare till en rörlig
kamera från vänster. Även denna bild är en helbild. Med en kamerarörelse får vi i nästa bild
se gitarristen. Ytterligare en helbild tar oss till en bild med extremt grodperspektiv på
trumslagaren. Kameran är placerade underifrån och en bit bakom honom. I en extrem helbild
rör sig kameran från vänster till höger för att sedan åka in mot scenen. I efterföljande bild får
vi se sångaren i en halvbild men än så länge har det endast varit musik, ingen lyriks. En
liknade bild, med ungefär samma position men i en helbild över scenen är nästa bild.
Kameran rör sig här in mot scenen. Vi får se en snabb bild på ett gitarrhuvud och sedan åker
vi ut ifrån scenen i nästa klipp. Efter detta följs en bild på gitarristen som byts ut till en bild på
trumslagaren, även denna gång har bilden ett extremt grodperspektiv. Sångarens första ord i
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mikrofonen visas genom en extrem närbild i profil. Denna byts sedan ut till en halvbild
framifrån. Denna bild påbörjar en sekvens av bilder där motivet är duplicerat. Här ser vi alltså
sångaren både i vänster bildkant och högra. Sekvensen visar en rad olika bilder där alla har
stillastående kameror. Följden lyder, halvbild på sångaren, halvbild på basisten, helbild över
scenen, ytterligare en halvbild på sångaren följt av en helbild på samma person. Sistnämnda
bild har även extremt grodperspektiv. Vi återgår till halvbilden och sedan ut till en extrem
helbild. Sedan en halvbild på trumslagaren, en helbild på scenen, en halvbild på gitarristen,
halvbild på sångaren och sedan sista bilden i sekvensen som är en helbild med kamerarörelse.
Kameran åker fram mot scenen och slutar i en extrem närbild på sångaren. Vi är nu framme
vid det musikstycke som skulle kunna ses som en refräng. Denna börjar med extrem helbild,
kameran rör sig hastigt mot scenen och gör horisontell 360⁰ vändning i extremt
fågelperspektiv. Kameran snurrar alltså runt. Bilden går även från färg till svartvitt. Detta följs
av en helbild, i färg, från höger som hastigt åker in mot scenen. Två närbilder, en på sångaren
och en på basisten, efterföljer. Sedan följer en extrem helbild parallellt med scenkanten.
Denna följs av en speciell bild av trumslagaren. Den liknar tidigare bildsekvens där varje bild
var duplicerad men nu ser vi bilden på trumslagaren multiplicerat med fyra där varje del
kommer en i taget från vänster till höger. När alla fyra delar är på plats skiftar även färgen
kort över till svartvitt.
Som sagt och som kan förstås utifrån beskrivningen ovan är Georgiens bidrag
unikt. Detta framkommer genom den data som beräknats men även utanför i form av specifika
kamerarörelser, färgskiftningar samt bildkomposition. Men om vi utgår från datan från
tabellen ser vi att bidraget helt saknar övergångar och har relativt få kamerarörelser för att ha
så pass högt antal bilder. Cirka 50 procent av bilderna använder sig av stillastående kamera.
Dock existerar fortfarande intressanta händelser i bilderna eftersom en stor del av dessa är
bildsekvenser som förklarades ovanför. Bilder där motivet har duplicerats eller i vissa fall
fyrdubblats.

7.3.3 Likheter/olikheter
Trots bidragens dramatiska skillnader finns det en hel del gemenskap i kameraarbetet. På
grund av de båda ländernas framträdandestruktur och det faktum att de är fler än en på scenen
påverkas framförallt variationen på bildutsnitten. En tydlig inblick i detta ges genom
beskrivningarna ovan där man ser att halvbilder eller helbilder sällan är ensamstående utan är
ofta sammankopplad med en helbild. Utifrån mina bildproduktionskunskaper menar jag att
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detta enbart beror på antalet människor på scenen. Kameran måste etablera
gruppmedlemmarnas positioner, framförallt i förhållande till varandra, för att inte väcka
förvirring hos publiken. Detta förkommer i båda bidragen men i Norges nummer är detta mer
markant. På grund av gruppens koreografi byter de plats vid många tillfällen och utan dessa
helbilder som ett etableringsverktyg menar jag att bidraget hade framstått som rörigt och
osammanhängande. Genom bilder som dessa används kameran som en metod för att förklara
för tittarna, det som publiken på plats ser under hela framträdandet, nämligen olika personers
placering.
Utifrån en multimodal infallsvinkel och Kress och van Leeuwens (2005)
diskussion om diskurs följer de båda bidragen den allmänna uppfattningen om respektive
musikstilar. Men jag påstår att detta sker på olika sätt. Norges trio representerar den ultimata
popgruppen från denna era. Tjejerna är energiska och deras klädstilar visar på 2000-talets
ungdomsmode. Medan dessa använder sig av kläder och uttryck menar jag att Georgien
förstärker sin diskurs med hjälp av klipp- och kameraarbete. Genom abrupta bildbyten,
hastiga kamerarörelser samt unika bildkompositioner framhävs framträdandets musikaliska
originalitet.

8. Diskussion
8.1 Övergripande analys
Genom jämförelser och kvantitativa data påstår jag att vi kan se en tydlig skillnad mellan de
två tävlingsåren och att varje individuell tävling använder sig av specifika tekniker för att få
antingen en realistisk porträttering av scenaktiviteterna eller för att förstärka framträdanden.
Med detta menar jag att en förändring har skett där klipptekniker tillsammans med
kameraarbete i större grad samarbetar för att förtydliga och framhäva varje bidrags
originalitet. Jag hävdar att detta inträffar mer frekvent och nästintill övergripande under år
2016 tävling medan 2000 års upplaga till viss mån brister inom detta område. Visst kan man
tyda tendenser till försök på detta, så som i Kroatiens och Norges bidrag där få klipp genom
övergångar gynnar en rockballads lugn respektive många snabba klipp med en del rörelse
stärker Norges energirika framträdande. Men jag menar att dessa inte når lika långt som i den
nyare versionen. Trots detta märker jag en strävan efter en användning av tekniska metoder
för att uttrycka varje bidragas unika egenskaper. Det får mig att ställa frågan ”Är detta början
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på trenden som sedan blommat ut till vad vi ser i 2016 års tävling?” mitt svar är kanske.
Ytterligare ett tecken på år 2016s individualisering är att resultaten utifrån
tabellerna visar på en större variation på de olika delkategorierna. Exempelvis under
kategorien ”antal klipp” visar datan kraftiga skillnader, från Ukraina och Tjeckien med 27
antal klipp till Georgien med 154. Detta påstår jag gör klippning, även utan specifikt
kameraarbete, till ett verktyg för att förmedla unika musikaliska uttryck. Exempelvis har
Ukrainas bidrag, i förhållande till andra framträdande under samma år, minst antal klipp.
Detta kan översättas till minst antal bilder som sträcker sig över de tre minuter som varje
bidrag blir tilldelad. Det gör att klippningen får en stilla effekt vilket lämpar sig till Jamalas
känslosamma ballad om Sovjetunionens invasion av Ukraina 1944.
Från jämförelsen mellan Norges bidrag år 2000 och Georgien år 2016 fanns det
markanta likheter, trots den drastiska musikaliska skillnaden. Detta påstår jag överskrider
jämförelsen och är applicerbar på hela tävlingen. Likheten jag syftar på är användningen av en
variation av bildutsnitt som etableringsmetod. Detta är ett vanligt grepp inom film för att
etablera karaktärers omgivning och på samma sätt används det här. Genom att använda
helbilder förklaras artisternas positioner och förhållanden till varandra. Jag påstår att detta är
ett återkommande tillvägagångsätt som syns i alla bidrag och särskilt dem med flera personer
på scen.

8.2 Slutsats
Efter att ha granskat, studerat och analyserat bidrag från Eurovision Song Contest under år
2000 och år 2016 har jag fått en tydligare förståelse för tekniska aspekters vikt under
evenemang som dessa. Utifrån vald metodologi har vissa insikter växt fram. En av dessa
syftar på årens olikheter när det kommer till användningen av kameraarbete och klipptekniker.
Jag påstår att dessa, i det senare året, till större mån används som förstärkningsverktyg för att
visa på varje bidrags unika egenskaper, exempelvis genre, och tar på så sätt medvetet en större
roll i framträdandet. Detta fenomen går även att tyda under 2000 års upplaga av tävlingen
men jag hävdar att det inte är lika frekvent och lika påtagligt som i år 2016.
Sammanfattningsvis menar jag att strävan att beröra en publik är tidlös, men
genom utveckling har tillvägagångssätten förändrats och preciserats.
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[2000ESC2003]. (2010, 1 mars). Eurovision 2000 11 Cyprus *Voice* *Nomiza* 16:9 HQ.
Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=Un8iKEH7S_Q
Danmark
[Olsen Brothermusic]. (2012, 19 juni). Eurovision 2000 Winner – Denmark Olsen Brothers Fly On The Wings Of Love HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=FJwiYlg5Gc
Estland
[2000ESC2003]. (2009, 9 augusti). Eurovision 2000 04 Estonia *Ines* *Once In A Lifetime*
16.9 HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=6JDTFuorUbA
Finland
[2000ESC2003]. (2010, 4 mars). Eurovision 2000 20 Finland *Nina Åström* *A Little Bit*
16:9 HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=Brgxr-nrmEU
Frankrike
[2000ESC2003]. (2010, 1 mars). Eurovision 2000 05 France *Sofia Mestari* *On aura le
ciel* 16:9 HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=S8IManetyHk
Island
[2000ESC2003]. (2010, 1 mars). Eurovision Song Contest 2000 12 Iceland *August &
Telma* *Tell Me* 16:9 HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=NbtMevn7jM0
Israel
[2000ESC2003]. (2009, 16 juli). Eurovision 2000 02 Isreal *PingPong* *Sameyakh*

16:9. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=3uNfhj66GOo
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Irland
[2000ESC2003]. (2010, 4 mars). Eurovision 2000 23 Ireland *Eamonn Toal* *Millennium Of
Love* 16:9 HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=XzyVv2uIa4s
Kroatien
[2000ESC2003]. (2010, 22 mars). Eurovision Song Contest 2000 17 Croatia *Goran Karan*
*Kad zaspu anđeli* 16:9 HQ. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=dqZKKfK2aEA
Lettland
[2000ESC2003]. (2010, 4 mars). Eurovision 2000 21 Latvia *BrainStorm* *My Star* 16:9
HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=N1y9xhmMSDk
Makedonien
[2000ESC2003]. (2010, 4 mars). Eurovision 2000 19 Macedonia *XXL* *100% te ljubam*
16:9 HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=dWlrcgH-1NU
Malta
[2000ESC2003]. (2010, 1 mars). Eurovision 2000 07 Malta *Claudette Pace* *Desire* 16:9
HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=3BZzVxBlCx8
Nederländerna
[Maltaesc]. (2009, 16 mars). NETHERLANDS: Linda – No Goodbyes (Eurovision 2000).
Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=GOy1tizCWhU
Norge
[2000ESC2003]. (2010, 1 mars). Eurovision 2000 08 Norway *Charmed* *My Heart Goes
Boom* 16:9 HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=gNP7VPSBICc
Rumänien
[TVR]. (2014, 17 januari). Taxi – The Moon (Eurovision Song Contest 2000). Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=uwZBeQWBiH0
Ryssland
[2000ESC2003]. (2010, 1 mars). Eurovision 2000 09 Russia *Alsou* *Solo* 16:6 HQ.
Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=4HtYwbnihmo
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Schweiz
[2000ESC2003]. (2010, 4 mars). Eurovision Song Contest 16 Switzerland *Jane Bogaert*
*La vira cos’è?* 16:9 HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=e6eGBYfIKQE
Spanien
[2000ESC2003]. (2010, 1 mars). Eurovision 2000 13 Spain *Serafín Zubiri* *Colgado de un
sueño* 16:9 HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=vbdRszXhegg
Storbritannien
[2000ESC2003]. (2009, 9 augusti). Eurovision 2000 03 United Kingdom *Nicki French*
*Don’t Plat That Song Again* 16:9 HQ. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=PaeL73NgMUo
Sverige
[2000ESC2003]. (2010, 22 mars). Eurovision Song Contest 2000 18 Sweden *Roger Pontare*
*When Spirits Are Calling My Name* 16:9 HQ. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=fELp2fPI8wI
Turkiet
[2000ESC2003]. (2010, 4 mars). Eurovision 2000 *Pnar Ayhan & The SOS* *Yorgunum
Anla* 22 Turkey 16:9 HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=PuAvGobyFrQ
Tyskland
[ESC 1989]. (2017, 10 januari). Eurovision 2000 Germany – Stefan Raab – Wadde hade
dudde da (5th). Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=lddoHQIZQto
Österrike
[2000ESC2003]. (2010, 4 mars). Eurovision 2000 24 Austria *The Rounder Girls* *All To
You* 16:9 HQ. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=A61Vn6l8crg

9.2.2 Eurovision Song Contest år 2016
Armenien
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Iveta Mukuchyan – LoveWave (Armenia)
at the Grand Final – Eurovision Song Contest. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=nL066Rp7J7k&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G13
O5xBJZX0tHT&index=7
30

Australien
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Demi Im – Sounf Of Silence (Australia) at
Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=5ymFX91HwM0&index=2&list=PLmWYEDTNOGUJix
AZmg8G13O5xBJZX0tHT
Azerbajdzjan
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Samra – Miracle (Azerbaijan) at the
Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=cB8eSLyffsI&index=17&list=PLmWYEDTNOGUJixAZ
mg8G13O5xBJZX0tHT
Belgien
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Laura Tesoro – What’s The Pressure
(Belgium) at the Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=xDBjhAGaeWg&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G1
3O5xBJZX0tHT&index=10
Bulgarien
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Poli Genova – If Love Was A Crime
(Bulgaria) at the Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=PQqUTigWKHY&index=4&list=PLmWYEDTNOGUJixA
Zmg8G13O5xBJZX0tHT
Cypern
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Minus One – Alter Ego (Cyprus) at the
Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=idUxTqmCFR0&index=21&list=PLmWYEDTNOGUJix
AZmg8G13O5xBJZX0tHT
Frankrike
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Amir – J’ai Cherché (France) at the
Grand Final of the 2016 Eurovision Song Contest. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=aLPsiyavcU&index=6&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G13O5xBJZX0tHT
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Georgien
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Nika Kocharov and The Georgian Lolitaz
– Midnight Gold (Georgia) Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=rviE29eiTI&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G13O5xBJZX0tHT&index=20
Israel
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Hovi Star – Made Of Stars (Israel) at the
Grand Final 2016 Eurovision Song Contest. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=SS5TB2XUdgs&index=14&list=PLmWYEDTNOGUJix
AZmg8G13O5xBJZX0tHT
Italien
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Francesca Michielin – No Degree Of
Separation (Italy) at the Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=YfnhDfy8AjU&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G13
O5xBJZX0tHT&index=16
Kroatien
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Nina Kraljić – Lighthouse (Croatia) at the
Grand Final – Eurovision Song Contest. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=8QUM_EbE2o&index=24&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G13O5xBJZX0tHT
Lettland
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Justs – Heartbeat (Latvia) at the Grand
Final of the 2016 Eurovision Song Contest. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=o2Lt7zzlBU&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G13O5xBJZX0tHT&index=15
Litauen
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE Donny Montell – I’ve Been Waiting For
This Night (Lithuania) at the Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=O1wS7NNCo38&index=9&list=PLmWYEDTNOGUJix
AZmg8G13O5xBJZX0tHT
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Malta
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Ira Losco – Walk On Water (Malta) at the
Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=58YS5m3EYVY&index=12&list=PLmWYEDTNOGUJi
xAZmg8G13O5xBJZX0tHT
Nederländerna
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Douwe Bob – Slow Down (The
Netherlands) at the Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=PwF9DI89q1w&index=11&list=PLmWYEDTNOGUJix
AZmg8G13O5xBJZX0tHT
Polen
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Michal Szpak – Color Of Your Love
(Poland) at the Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=87BBmxm7IJU&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G1
3O5xBJZX0tHT&index=8
Ryssland
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Sergey Lazarev – You Are The Only One
(Russia) at the Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=e94dst20C9Y&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G13O
5xBJZX0tHT&index=3
Serbien
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Sanja Vučić ZAA – Goodbye (Shelter)
(Serbia) at the Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=yTlxLiSQWjk&index=18&list=PLmWYEDTNOGUJixA
Zmg8G13O5xBJZX0tHT
Spanien
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE Barei – Say Yay! (Spain) at the Grand Final
of the 2016 Eurovision Song Contest. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=EgbjNsxehrY&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G13O
5xBJZX0tHT&index=22
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Storbritannien
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Joe and Jake – You’re Not Alone (United
Kingdom) at the Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=XgGahKsBtts&index=25&list=PLmWYEDTNOGUJixA
Zmg8G13O5xBJZX0tHT
Sverige
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Frans – If I Were Sorry (Sweden) at the
Grand Final 2016 Eurovision Song Contest. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=2AIPrVchJN8&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G13
O5xBJZX0tHT&index=5
Tjeckien
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Gabriela Gunčiková – I Stand (Czech
Republic) at the Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=wVy3rTNSN4Y&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G1
3O5xBJZX0tHT&index=23
Tyskland
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE Jamie-Lee – Ghost (Germany) at the of the
Grand Final 2016 Eurovision Song Contest. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=bHDHi37bboE&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G13
O5xBJZX0tHT&index=26
Ukraina
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Jamala - 1944 (Ukraine) at the Grand
Final of the 2016 Eurovision Song Contest. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=B-rnMMwRHY&list=PLmWYEDTNOGUJixAZmg8G13O5xBJZX0tHT
Ungern
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – Freddie – Pioneer (Hungary) at the
Grand Final. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=bT2DcpqvorI&index=19&list=PLmWYEDTNOGUJixA
Zmg8G13O5xBJZX0tHT
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Österrike
[Eurovision Song Contest]. (2016, 14 maj). LIVE – ZOË – Loin d’lcia (Austria) at the Grand
Final of the Eurovision Song Contest. Hämtad från
https://www.youtube.com/watch?v=3xuPYt5i5cE&index=13&list=PLmWYEDTNOGUJixA
Zmg8G13O5xBJZX0tHT
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