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Abstract: 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan reklamfilmers 

berättande och klippning. Hur använder man sig av olika klippmetoder i svensk 

reklamfilm idag och hur förs berättelsen framåt. Metoden för uppsatsen är en 

jämförande filmanalys. Fokusen kommer att ligga på sekvenser från tre olika 

svenska reklamfilmer. Gestaltningsmetoderna som kommer undersökas är 

kontinuitet, montage, rytm och kollision. Då ämnet inte är omskrivet innan så har 

gestaltningsmetoderna hämtats ur litteratur som tagit upp eller nämnt reklamfilm 

som ett exempel. Uppsatsen fokuserar på hur klippningen fungerar som 

storytelling och hur detta bidrar till att föra berättelsen framåt i det kortare 

formatet. Uppsatsen ger en ökad förståelse för hur man kan använda olika 

gestaltningsmetoder för att påverka en publik med reklamfilm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Storytelling, filmklippning, klippmetoder, gestaltningsformer, 

montage, kontinuitet, kollision. 



 

 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING .............................................................................................................. 1 
1.1 BAKGRUND ........................................................................................................... 3 

1.2 STORYTELLING ............................................................................................................ 3 
1.3 DET VISUELLA BERÄTTANDET, KLIPPNING SOM STORYTELLING ................................ 4 
1.4 STORYTELLING I REKLAMFILM.................................................................................... 5 

1.5 SYFTE .................................................................................................................... 5 
1.6 FRÅGESTÄLLNING .................................................................................................. 6 
1.7 METOD .................................................................................................................. 6 
1.8 AVGRÄNSNING ...................................................................................................... 7 
1.9 MATERIAL ............................................................................................................. 8 

ICA - EBBAS PÅKOSTADE DEJT ......................................................................................... 9 
VOLVO - MADE BY PEOPLE ............................................................................................ 10 
NYA VOLVO XC40 - BILEN DU KAN ABONNERA PÅ ....................................................... 10 

2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING .......................................................................... 11 
2.1 KONTINUITET ............................................................................................................ 11 
2.2 RYTM ......................................................................................................................... 12 
2.3 MONTAGE .................................................................................................................. 13 
2.4 KOLLISION ................................................................................................................. 14 

3. RESULTAT OCH ANALYS ......................................................................................... 15 
3.1 ICA – EBBAS PÅKOSTADE DEJT ............................................................................. 15 
3.2 VOLVO – BILEN DU KAN ABONNERA PÅ................................................................ 18 
3.3 VOLVO – MADE BY PEOPLE .................................................................................. 22 
4. JÄMFÖRELSE ......................................................................................................... 24 
5. AVSLUTANDE DISKUSSION ..................................................................................... 26 
6. LITTERATURFÖRTECKNING ..................................................................................... 28 
6.1 REKLAMFILMER ................................................................................................... 28 
6.2 TRYCKTA KÄLLOR ................................................................................................. 28 
6.3 ELEKTRONISKA KÄLLOR ........................................................................................ 29 
 
 

 



 

 

 

 

 

”My invention can be exploited for a certain time 

as a scientific curiosity, but apart from that it has 

no commercial future whatsoever”1 

Auguste Lumière (1895) om den moderna filmen. 

                                                           
1 Dan Fairservice. Film Editing: History, Theory and Practice: Looking at the Invisible. 
Manchester: University Press, 2001. s. 6 
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1. Inledning 
 

Den 1 juli 1941 sände amerikanska WNBT (nu WNBC) en basebollmatch mellan 

Philadelphia Phillies och The Brooklyn Dodgers men det skulle inte bli matchen 

som blev ihågkommen utan vad som hände innan det första kastet. Det var 

nämligen då som den första lagliga reklamfilmen premiärvisades på amerikansk tv. 

Detta efter att en ny lag trätt i kraft samma datum. Lagen gav 10 olika kanaler runt 

om i USA den kommersiella rätten att ta betalt för att visa reklam från andra 

aktörer. Den 1 juli 1941 var det dock bara WNBT som tog tillfället i akt att göra 

just detta2. 

 

En kortare reklamfilm på ca 10 sekunder från klockföretaget Bulova visades upp. 

Budskapet “America runs on Bulova time” presenterades av en voiceover 

samtidigt som en skakig bild av en Bulova klocka som placerats i mitten av kartan 

över USA visades upp. Prislappen för att Bulova skulle få sända sin reklamfilm på 

amerikansk nationell tv 1941 låg endast på 9 dollar. Vill du visa din reklamfilm 

idag under 2018 upplaga av Super Bowl börjar priserna på 5 miljoner dollar enligt 

”Sports Illustrated”3. Reklaminslaget som sändes 1 juli 1941 blev ett historiskt 

ögonblick och startskottet för reklamfilmsbranschen som skulle komma att 

inbringa tiotals miljarder dollar under dess utveckling.  

 

När man tittar på hur reklamfilm har undersökts innan finns det två stora 

inriktningar. Hur den påverkar en människa och dess köplust, och hur den 

narrativa strukturen ser ut eller är uppbyggd. Ruth Page och Bronwen Thomas 

skriver om hur narrativets olika former och uttryck kommer att fortsätta att 

utvecklas ju mer världen digitaliseras och teknologiseras.4 Detta är något jag 

tycker man kan se tydligt i hur reklambranschen försöker att utveckla nya metoder 

och strategier för att övertyga sin publik. Reklamfilmer idag behöver kommunicera 
                                                           
2 Ashley Rodriguez. ”Watch: The first TV commercial, which aired 75 years ago today”. Quartz. 
2016-06-01. https://qz.com/721431/watch-the-first-tv-commercial-which-aired-75-years-ago-today/ 
(Hämtad 2018-01-31) 
3 Charlotte Carroll. Super Bowl LII: How Much Does an Commercial Cost?. Sports 
Illustrated. 2018-01-11. https://www.si.com/nfl/2018/01/11/super-bowl-lii-ad-cost 
(Hämtad 2018-01-31) 

4 Ruth Page , Bronwen Thomas. New Narratives: Stories and Storytelling in the Digital Age. UNP 
Nebraska: Paperback. 2011, s. 3 

https://qz.com/721431/watch-the-first-tv-commercial-which-aired-75-years-ago-today/
https://www.si.com/nfl/2018/01/11/super-bowl-lii-ad-cost
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så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt eftersom exponeringstid och 

produktionskostnader är mycket högre nu än då.  

 

Men någonting som inte alls är speciellt omskrivet är hur klippning i reklamfilm 

påverkar en människa och berättelsen. Detta blir ju speciellt intressant att 

analysera då reklamfilm vill maximera varje bild den visar. Även om reklamfilmen 

har en lång historia så är dess gestaltningsformer inte alls omskrivna vilket jag 

tycker är underligt. Kanske är det för att den alltid setts som populärkultur eller 

fulkultur och genom detta inte antagits som speciellt intressant rent 

gestaltningsmässigt. Något jag absolut inte håller med om då jag har haft flera 

fantastiska upplevelser genom reklamfilmen. Klipptempot tillsammans med 

extremt välkomponerade och uttänkta bilder har flera gånger överrumplat mig. 

 

Ett annat tankesätt kan också vara att reklamfilmen enbart setts som ett fult knep 

eller som propaganda. Något som endast ska användas för att sälja på folk saker de 

egentligen inte behöver. Jag ser mer på reklamfilm som ett medel för att kunna 

förmedla känslor och sammanhang. Därför ska det bli intressant att tillföra något 

nytt till området. 

 

En ytterligare faktor att klippning inom reklamfilm inte blivit så omskrivet kan 

vara att ämnet har hamnat mellan ämnesområdena filmvetenskap (klippning) och 

ekonomi (marknadsföring) därför ser jag det som ett starkt argument om varför 

just jag som filmdesignstudent med inriktning på reklam och informationsfilm ska 

kunna bidra med något helt nytt angående hur man ser på reklamfilm och dess 

estetik. 
 

Eftersom det inte finns någon tidigare forskning om just klippning i reklamfilm, 

måste jag utgå från klippning i fiktion och dokumentärfilm. Därför blir klippning 

inom reklamfilm extra relevant för mig att undersöka. Det jag kommer undersöka 

är i vilken mån reklamfilmen klipps utifrån samma principer som går att hitta i just 

fiktion och dokumentärfilmen. Hur kan klippning förstärka en berättelse eller ett 

budskap? Med vilka medel lyfter den fram berättelsen? Och vilka metoder används 

oftast?  
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1.1 Bakgrund 
 
1.2 Storytelling 
 

Ett ord som man snabbt stöter på när man läser om den narrativa forskning och 

som går att koppla till klippning är Storytelling. Storytelling eller corporate 

storytelling som det också kan kallas inom marknadsföringsbranchen handlar om 

hur en organisation eller ett företag använder sig utav berättandet för att skapa 

känslor, historier eller historia kopplat till sin verksamhet5. Emma Dennisdotter 

ekonom och författare som inriktat sig på affärsutveckling och marknadsföring 

skriver om hur användandet av en Story gör det lättare att uppfatta fakta eftersom 

informationen sätts ihop i ett sammanhang genom historien6. Genom människans 

historia har berättandet av historier haft en central roll för att lyckas samla andra 

människor runt om sig. Oberoende av sammanhang har vi i decennier samlats 

kring berättelser, myter och fabler som storytelling också innefattar. Ju mer 

underhållande berättelsen har varit ju mer inflytande och populär har personen 

bakom historien blivit7. Enligt Mossberg och Nissen Johansen författare till boken 

Storytelling: marknadsföring i upplevelseindustrin är berättelser ett av de mest 

grundläggande medium genom vilket människan talar, tänker och utvecklar en 

självbild och en förståelse gentemot andra8. Genom att involvera och stimulera oss 

känslomässigt har storytelling också blivit ett effektivt verktyg i mänskliga 

relationer samt marknadsföring9. Därför anser jag att det inte alls är konstigt att det 

blivit ett så populärt grepp inom reklamfilm. Nissen Johansen och Mossberg tar 

också upp ett uttalande från professor (inom marknadsföring) Jennifer Edson 

Escalas som menar att det är ett faktum att reklam ofta använder sig av typiska 

narrativa strukturer eftersom reklamvärlden har en underförstådd förståelse för 

berättelsens styrka som kommunikationsmedel. Escalas har empiriskt visat att det 

finns ett samband mellan narrativ berättarstruktur i reklam och viljan över att 

viljan att handla. Narrativ reklam kan leda till en narrativ bearbetning vilket skapar 

                                                           
5 Emma Dennisdotter. Storytelling: ett effektivt markandsföringsgrepp. Malmö: Liber, 2018 s. 10 
6 Dennisdotter, Storytelling: ett effektivt markandsföringsgrepp, 10 
7  Lena Mossberg, Erik Nissen Johansen. Storytelling: marknadsföring i upplevelseindustrin. Lund: 
Studentlitteratur, 2006, s. 7 
8 Mossberg, Nissen Johansen, Storytelling: marknadsföring i upplevelseindustrin, 54 
9 Ibid, 7 
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en större mening kring konsumtionen av en vara eller en tjänst. Samtidigt kan 

narrativ reklam skapa ett underhållningsvärde och öppna upp för känslomässiga 

argument för publiken som då blir mer köpbenägna10. En välgjord reklamfilm som 

använder sig av storytelling lyckas kommunicera verksamhetens värden så att 

publikan kan förstå dem på ett enkelt sätt11. 

 

1.3 Det visuella berättandet, klippning som Storytelling 
 
Den första rörliga filmen kom 1895, då existerande inte klippning alls. Filmerna 

var skapade med hjälp av en kamera på ett fast stativ och sekvenserna varade inte 

längre än några sekunder upp till minuten12. Under den 30 åriga perioden mellan 

1895–1925 utvecklades sedan det vi idag kallar för det klassiska klippandet13. 

Edwin S Porters arbete förändrade synen på vad man kunde göra med rörlig bild 

och dess berättande. När han 1903 kom på att längden och hur man organiserade 

det filmade materialet kunde skapade en dynamisk aspekt som inte tidigare funnits.  

Professor Ken Dancyger som är expert inom filmklippning och filmhistoria 

skriver.   

 
For narrative purposes, it is not necessary to see the shot in its entirety to understand the 
purpose of the shot. Entering a shot in midstream suggets that time has passed. Exiting a 
shot before the action is complete and viewing an entirely new shot suggests a change in 
location14. 

 

Som Dancyger skriver så insåg man att helhetsintrycket av filmen och dess 

handling skapades med hjälp av alla bildernas längd och skiftningarna av tid och 

rum som skapades av växelklippningen av olika bilder. Den moderna 

filmklippningens fader gick under namnet D.W Griffith, och utvecklade tekniker 

inom filmklippingen som används än idag. Han förespråkade den ”osynliga 

klippningen” man skulle inte lägga märke till när övergångarna i materialet 

skedde. Friare kamerarörelser och att känslan av att man skulle komma närmre 

karaktärer gjorde också så att etableringsbilder, närbilder, inklippsbilder och 

                                                           
10 Mossberg, Nissen Johansen, Storytelling: marknadsföring i upplevelseindustrin, 60 
11 Ibid, 31 
12 Ken Dancyger. The technique of Film and Video Editing: History, Theory and Practice.  5. Uppl. 

New York: Focal Press. 2011. s. 3 
13 Dancyger. The technique of Film and Video Editing: History, Theory and Practice., 3 
14 Ibid, 4-5 
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parallella handlingar föddes tekniker som används i nästan alla produktioner 

idag15.  

 

1.4 Storytelling i reklamfilm 
 
Till en början utfördes reklamfilm och dess storytelling live under TV 

sammanhang. När tablåprogrammet började närma sig en reklampaus så bytte 

regissören för programmet plats med regissören som ansvarade för reklamen. Hen 

tog över sändningen tills det var dags för programmet att återgå16. Inga fysiska 

klipp i ett kontrollrum utfördes utan produktionen använde sig av två kameror 

under inspelningen. Man valde helt enkelt att flytta kameran man inte använde just 

då till delen i studion där man byggt upp ett ’display set’ för reklamen17. Reklamen 

var oftast enkelt utförd. Det kunde handla om en person iförd en speciell utklädnad 

eller kostym som t.ex. stod med en produkt i sin hand samtidigt som logotypen 

visades bakom. Efter några år så ville företagen ha mer makt över hur 

reklamfilmen skulle se ut och det blev då mycket mer lönsamt att nischa sig som 

endast reklamfilmsregissör18. 1957 blev videobandet relevant och det var också då 

videobandsklippning kom att utvecklas och förändra mycket av hur en reklamfilm 

utformas och framförs19.  

 

1.5 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan reklamfilmers metoder 

för berättande och klippning. Att kunna ge en ökad förståelse för hur man kan 

använda redan kända gestaltningsmetoder för att kommunicera och föra berättelsen 

framåt i det kortare formatet. Gestaltningsmetoderna kommer att jämföras i 

sekvenser från 3 svenska reklamfilmer för att kunna förtydliga metodernas 

funktion i det kortare formatet. Målsättningen för studien är att ge en ökad 

förståelse för hur klippning påverkar berättelsen i reklamfilm för personer som 

                                                           
15 Dancyger. The technique of Film and Video Editing: History, Theory and Practice, 5,12 
16 Ivan Cury. TV Commercials: How to Make Them, Or, how Big is the Boat? 2005, 
https://books.google.se/books?id=2od23w3tbWwC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_s
ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false s.116-117 (Hämtad 2018-02-02) 
17 Cury, TV Commercials: How to Make Them, Or, how Big is the Boat?, 116 
18 Ibid, 117 
19 Ibid, 117 

https://books.google.se/books?id=2od23w3tbWwC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.se/books?id=2od23w3tbWwC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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studerar filmklippning eller arbetar med att producera reklamfilm.   

 

1.6 Frågeställning 
 
Hur är de tre filmerna klippta?  

Hur förhåller sig de utvalda sekvenserna till teoribildningen om klippning? 

Hur ser relationen mellan reklamfilmers metoder för berättande och klippning ut?  

 

1.7 Metod 
 

Denna uppsats kommer att använda sig av en kvalitativ metod. Genom att göra en 

jämförande filmanalys med stöd från klippteori från den grundläggande filmteorin 

vill jag öka min förståelse för hur en reklamfilm kan klippas med redan kända 

gestaltningsformer och teorier. Eftersom jag är intresserad av att beskriva, förklara 

och tolka hur dessa gestaltningsformer uttrycker sig i reklamfilm passar en 

kvalitativ metod utmärkt. Den kvalitativa metoden används också oftast 

explorativt, det vill säga när man inte vet så mycket om ämnet i förväg. Vad som 

framställs som fakta eller ett avtryck av verkligenheten kan ge en stadig grund för 

en empirisk baserad slutsats. Så har man länge tyckt inom samhällsvetenskapen 

menar Mats Alvesson och Kaj Sköldberg författare till boken ”Tolkning och 

reflektion”20. Det finns också kritik mot den kvalitativa metoden, en del menar att 

den är instabil eftersom den blir kontextbunden och att den tolkar utifrån teorier21. 

Den jämförande filmanalysen kommer utgå från redan kända gestaltningsmetoder 

från filmteorin, med hjälp av dessa kommer jag att tolka och försöka förstå 

innebörden dessa ger människor genom klippning.  

 

Att hitta vilket material jag skulle analysera har varit en utmaning eftersom 

tidigare forskning om klippning i reklamfilm saknas. Det finns gott om semiotiska, 

etiska och narrativa analyser när det kommer till reklamfilm men ingen går in på 

djupet när det kommer till endast klippningen. Hade jag haft detta att tillgå så hade 

kanske valet av vilka typer av reklamfilmer eller vilken typ av genrer inom 

reklamfilm som bäst lämpat sig för en undersökning blivit mer självklar. Nu har 
                                                           
20 Mats Alveson, Kaj Sköldberg. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
3. Uppl. Lund: Studentlitteratur. 2007. s. 9 
21 Alveson, Sköldberg, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 9 
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jag istället utgått från vilka teorier och gestaltningsformer som i litteraturen nämnts 

som en inspiration eller speciellt användbar inom just reklamfilm. Litteraturen har 

inte tagit upp speciellt många exempel på hur och varför dessa teorier och 

gestaltningsformer använts i just reklamfilm och det är därför jag har valt att öka 

min förståelse och kunskap för dessa teorier och gestaltningsformer för att kunna 

utföra en jämförande filmanalys.  

 

Jag kommer analysera olika sekvenser ur de utvalda filmerna. Sidantalen på denna 

uppsats hade överskridits om varje klipp i fullversionerna skulle analyserats. I de 

valda sekvenserna kommer jag dock ingående fokusera på varje klipp som görs 

och hur detta påverkar hur berättelsen förs framåt. När jag sedan utifrån 

klippteorin vet vilka tekniker som används kan jag jämföra sekvenserna.  

 

Detta kommer ge mig en ökad förståelse för hur en reklamfilm kan klippas utifrån 

redan känd grundläggande filmteori. 

 

För att hitta litteraturen som är aktuellt för mitt ämne har jag använt mig av 

sökverktyget Summon på du.se och andra tjänster som Google Scholar och 

Googles egna sökmotor. Nyckelord jag har använt i mina sökningar har varit 

filmklippning (editing), storytelling, reklamfilm (commercial, advertising) och 

reklam. Som jag tidigare nämnt grundade sig nästan all filmteori i fiktionsfilm, 

dokumentärfilm och konstfilm vilket har gjort att jag avgränsat mig till de teorier 

och gestaltningsformer som har nämnt några av mina sökord när jag läst 

litteraturen. 

 
1.8 Avgränsning 
 

Jag är medveten om att det finns andra gestaltningsmetoder inom filmklippning än 

de jag behandlat i min uppsats. Jag vill också att läsaren ska vara medveten om att 

sekvenserna som fungerar som exempel i denna uppsats är utvalda av mig 

eftersom jag tycker att dessa belyser metoderna som uppsatsen tar upp. Uppsatsen 

är också begränsad till sitt sidantal och att behandla fler metoder får helt enkelt 

inte plats. 
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1.9 Material  
 

Ett beslut som jag snabbt tog var att jag ville analysera reklamfilmer från stora 

svenska företag. Företag som har möjligheten att producera påkostade 

reklamfilmer eller fullfölja en längre kampanj/koncept med olika filmer. Företag 

som också lägger mycket pengar på exponeringstid på både nätet, sociala medier 

och linjär tv. Ett ytterligare argument till varför filmerna jag har valt kommer från 

svenska företag är att reklambyråerna bakom filmerna också är svenska. Detta är 

något jag tycker är viktigt att poängtera då jag pluggar filmdesign för reklam och 

information i Sverige och högst troligt kommer att hamna i den branschen som 

producerat koncepten till reklamfilmerna jag i senare avsnitt kommer att analysera. 

Vilket kan vara till min fördel i framtiden när jag själv ska planera för inspelningar 

utifrån koncept.  

 

Genom min urvalsprocess av reklamfilmer gick jag igenom och tittade på ett 

hundratal reklamfilmer på olika svenska företags Youtube och Vimeokanaler. 

Något som jag tänkte skulle vara positivt för analysen var att de olika 

reklamfilmerna skulle vara uppbyggda på olika sätt. Jag behövde täcka av två 

angreppssätt som storytelling i reklamfilm ofta är utformade via. Jag behövde hitta 

en film eller sekvens med en mer narrativ struktur, en berättelse som fördes framåt 

med hjälp av karaktärer. En som jobbade mer med snabba klipp och flera bilder i 

olika följder, där själva klippningen förde berättelsen framåt. Till sist var jag på 

jakt efter en mer abstrakt reklam där skaparna vill att åskådaren ska föra 

berättelsen framåt med sina egna tankar. Dessa tre uppbyggnader/typer av 

reklamfilm var något jag kunde se ofta bland företag när jag gjorde research om 

vilka filmer jag skulle välja. 

 

Två av de utvalda filmerna kommer från Volvo och en film kommer från ICA. 

ICA är en representant för en tydlig narrativ tendens och har under flera år varit 

väldigt enhetlig med sitt upplägg/koncept. Volvo har blivit hyllade över hur de 

jobbar med sina reklamfilmer, de använder sig av en mycket mer varierad 

klippning och mycket fler bilder än vad andra svenska företag gör just nu. De 

utvalda filmerna är intressanta tack vare sekvenser som skiljer sig i hur man har 



 

 9 

jobbat med klippning för att förmedla budskap/historia. Alla filmerna har 

dessutom tagits fram av svenska reklambyråer vilket var något som jag hade som 

kriterier. ICA:s långa reklamserie av reklambyrån King och Volvos två hyllade 

filmer av reklambyrån Forsman & Bodenfors.   

 

Jag kommer inte analysera filmerna i sin helhet utan välja ut sekvenser som passar 

för de teorier och exempel som tar upp reklamfilm som exempel i litteraturen. 

ICAs reklamfilmer har gått på linjär tv och i webbsammanhang i 16 år och är 

fortfarande väldigt uppskattade av publiken. ICA passar in i min analys eftersom 

filmerna bygger på en narrativ struktur och innehåller tydligt definierade 

karaktärer. Filmerna brukar utspela sig i en ICA butik och berättelsen är oftast 

uppbyggd med hjälp av dialog och humor. Filmerna brukar i genomsnitt vara 

mellan 35-60 sekunder långa. Volvos reklamfilmer har en längre tid blivit hyllad 

världen över för sitt visuella uttryck. Materialet från Volvo är hämtat ur deras 

kampanj “Made by Sweden”, filmerna brukar utgå från ett värdeord eller ett 

tankesätt. Volvos filmer brukar publiceras som 2-4 minuter versioner på nätet och 

sedan klipps dessa ner till kortare versioner som fungerar för banners, annonser 

och tv. Volvo använder sig också av mycket fler bilder och mer klippning än andra 

reklamfilmer vilket också passar bra för min jämförande analys.  

Nedanför följer lite kort information om materialet jag valt ut och dess handling. 

  

ICA - Ebbas påkostade dejt 
 

Ebba kommer in i personalköket där Cindy står och äter kvarg. Dom hälsar på 

varandra glatt och Cindy frågar Ebba om hur hennes dejt gick igår. Ebba svarar att 

den har gått bra och att hon blivit riktigt bortskämd. Cindy blir lite imponerad och 

påpekar att det är den fattigaste månaden på året (Januari). Ebba börjar skryta lite 

om vad hon har blivit bjuden på men blir snabbt avbruten av ett sms från dejten. 

Hon ber Cindy att läsa eftersom hon inte vågar. På ett humoristiskt sätt 

framkommer det att hon inte alls blivit bjuden på allt utan förväntas betala tillbaka 

sin del av dejten. Filmen är uppbyggd som en dialogscen. Klippen görs mellan 
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Ebba och Cindy som står på varsin sida av rummet. Man håller en relativt hög fart 

i klippningen för att föra konversationen framåt22. 
 
Volvo - Made By People 
 
Filmen börjar med att visa upp olika personer under en tidig morgon. Någon 

vaknar av alarmet, någon väcker försiktigt sitt barn, någon dricker sitt kaffe och 

någon sitter med familjen och äter frukost. Sedan påbörjas förberedelserna för 

dagen, man klär på barn, lämna på dagis och ta sig till jobbet. Under hela 

reklamfilmen visas en mångfald av människor upp. Man förstår sedan att alla man 

fått följa under morgonen jobbar för Volvo. Olika moment i skapandet av en bil 

visas upp. Allt från svetsning till skissande över bilens design till lunchrasten i 

personalrummet visas upp. En text med “Made by _ _ _” fylls i med namnet på 

olika länder samtidigt som den färdiga bilen ger sig iväg. Efter att de olika 

länderna har nämnts avslutas texten med “Made by People” och Volvos logotyp 

tonar fram. Reklamfilmen använder sig av många bilder. Man använder flera olika 

bildutsnitt till bilder som egentligen är rätt lika. Bilderna i början av filmen är 

också rätt mörka vilket gör det svårt att följa vem personen i bild är23.   

 

Nya Volvo XC40 - Bilen du kan abonnera på 
 
En mer abstrakt och svårförklarad reklam med mycket bilder och intryck. Man 

visar i första delen upp en kvinna som går runt i vad man tolkar som hennes hem. 

Samtidigt levereras olika varor ut av en drönare och en lyftkran. Vad man tolkar 

som leveransbilar/paketbud kör snabbspolat framåt. Kvinnan är fortfarande kvar i 

sitt hem och kollar ut genom ett fönster. Plötsligt ser man en stressad/upprörd man 

som försöker leverera paket utanför en låst dörr. Sedan följer fler scener med saker 

som levereras i olika miljöer. Kvinnan sitter nu i en bil och åker genom en 

storstadsmiljö, hon passerar hektiska miljöer och folk som köar utanför olika 

byggnader. Man visar upp folk som blir exponerade av olika reklamskyltar och 

varor. Folk springer runt, folk drar i klädesplagg och det är en allmän djuriskt 
                                                           
22 ICA: ICA reklamfilm 2018.v3 – Ebbas påkostade dejt (Youtube video), 2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=2yizALtD0jI, (hämtad 2018-01-25) 
23 Volvo Car Sverige: Volvo - Made by people (Youtube video), 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=DUDx6NEqdJQ&t=, (hämtad 2018-01-25) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2yizALtD0jI
https://www.youtube.com/watch?v=DUDx6NEqdJQ&t
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känsla över alla människorna i bilden. Kvinnan i bilen åker över en bro och går ur 

bilen samtidigt som hon nu har utsikt över staden hon nyss varit i. Texten “Låt inte 

sakerna du äger, äga dig” tonar fram. Sedan kommer texterna “Världspremiär för 

nya Volvo XC40”, “Bilen du kan abonnera på”, “Made by Sweden” som avslutar 

det vi precis sett tillsammans med Volvos logotyp som tonar fram24. 

 

2. Teori och tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för olika gestaltningsformer och teorier 

från filmvetenskapen. Jag kommer också presentera personer och litteratur som 

varit särskilt viktiga för klippningen överlag.  

 

2.1 Kontinuitet 
 

Den moderna filmklippningens fader D.W Griffith förespråkade 

kontinuitetsklippning och den kallas till och med för den osynliga klippningen25. 

Något som Karen Pearlman inte håller med om i boken Cutting Rythms: Shape of 

the Film Edit (2016) hon skriver följande.  

 
People often say that good editing is invisible; that if it’s good, it lets you sink into the 
story so that you don’t see the edits. But good editing is not invisible. True, you don’t 
see the edits, but you do see the editing26.  

 

Hon menar att klippningen alltid syns i hur rytmen och hur bilderna rör sig 

tillsammans för att på så vis föra berättelsen framåt. Det är när rytmen och flödet 

av bilder känns naturligt som övergångar eller klipp upplevs som osynliga menar 

Pearlman27. 

 

Det går inte att skriva en uppsats om klippning och inte behandla 

kontinuitetsklippning. Kontinuitetsklippning kan beskrivas som ett mönster som 

                                                           
24 Volvo Car Sverige: Nya Volvo XC40 – bilen du kan abonnera på (Youtube video), 2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=h_nl24qdC_c, (hämtad 2018-01-25) 
25 Dancyger, The technique of Film and Video Editing: History, Theory and Practice, 5,12 
26 Karen Pearlman. Cutting Rythmns: Shape of the Film Edit. 2. Uppl. Focal Press. 2016. s 93 
27 Pearlman, Cutting Rythmns: Shape of the Film Edit, 93 

https://www.youtube.com/watch?v=h_nl24qdC_c
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skapar ett logistiskt sammanhang av bild och ljud28. Jag kommer dock bara 

förklara detta via bildens perspektiv för att hålla en röd tråd genom denna uppsats. 

Kontinuitetsklippning går ut på att åskådaren ska uppleva kontinuitet i rörelser, tid 

och rum som upplevs genom hela filmen. Klippningen ska fullfölja det logiska 

sammanhanget av bild och ljud för att inte skapa förvirring kring avstånd, tid som 

passerat, rummets storlek eller objekts platser.   

 

Som jag nämnde tidigare så skapade de friare kamerarörelserna också att man 

började använda sig av etableringsbilder, närbilder och inklippsbilder för att skapa 

mer dynamik i berättelsen. Men kontinuitetsklippning förespråkar också andra 

grepp som 180-graders regeln som säger att kameran eller betraktaren måste röra 

sig inom en 180 graders vinkel sett till objektet som visas upp. Detta för att 

undvika förvirring av vilken sida av objektet man ser eller står vid, men också för 

att man ska uppfatta rätt avstånd mellan saker. Point of view, match on action och 

eye-line match bidrar också med att hålla tidskontinuiteten och den rumsliga 

kontinuiteten. Detta genom att klippningen är utförd på ett sånt sätt som följer 

rörelser, står en karaktär och vinkar ut genom ett fönster klipper vi till nästa bild 

när rörelsen i handen och armen matchar i båda sekvenserna. Kollar karaktären 

sedan ut genom fönstret måste blicken stämma överens med positionen på 

föremålet utanför för att det ska kännas som en logisk placering för objektet sett 

till karaktärens blick29.  
 
2.2 Rytm 
 

Karen Pearlman är klippare, regissör och författare och anses som en pionjär när 

det kommer till just rytm och det intuitiva arbetet inom filmklippning. Pearlman 

anser att en bra klippare måste ha en välutvecklad rytmisk intuition eftersom allt i 

denna världen är uppbyggt med rytm. Hon påstår att vi inte hade överlevt utan en 

viss rytmisk förkunskap. Utan denna förkunskap hade vi t.ex. blivit påkörda av 

bilar eftersom vi inte skulle klara av att läsa av bilens fart och positionering i 

förhållande till våran egna position.30 För att bygga rytm behöver man scanna av 

materialet man jobbar med efter byggstenar som skapar rytm. Dessa är rörelser 
                                                           
28 Dancyger, The technique of Film and Video Editing: History, Theory and Practice Edit, 4,5 
29 Valerie Orpen. Film Editing: The Art of the Expressive. Vol 16. London: Wallflower. 2003, s. 17 
30 Pearlman, Cutting Rythmns: Shape of the Film Edit, 16-17 
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som skapas av bilden, rörelser inom bilden eller ögats rörelser över bilden.31 

Samlingsnamnet för dessa tre är fysisk rytm. Fysisk rytm vill skildra energi utifrån 

mönster och flödet av olika bilder, antigen för att förhöja ett ögonblick eller 

upplösa ett. Pearlman skriver också om Physical Storytelling där hon argumentera 

för hur och när man ska klippa i en intensiv scen som t.ex. dans eller 

slagsmålsscen. Hon menar att man ska ställa sig frågande till vad en viss rörelse 

kan kommunicera i en emotionell narrativ struktur32. Vart befinner vi oss nu i 

rörelsens egna ”berättelse” och vart har vi kommit ifrån, svararen på detta får 

guida oss vidare i hur klippningen ska se ut. Om slagsmålet börjar mellan två 

personer som är lika starka och uthålliga så bör man även visa detta genom att 

deras rörelser (och energin i rörelserna) matchar varandra. Får sedan någon 

övertaget är det viktigt att veta när i rörelsen egna ”berättelse” detta händer – i det 

speciella slaget, i fallet eller i det där snedsteget. Physical Storytelling är något 

man kan se mycket av i t.ex. skor/löparreklamer.  

 

2.3 Montage 
 

När det kommer till klippningen och Storytelling inom reklamfilm så menar 

Messaris att det den ryska filmrevolutionen med bland annat Sergei Eisenstein i 

spetsen går att koppla till hur reklam utformas och klipps idag33. Filmregissören 

och filmteoretikern Sergei Eisenstein ansåg att klippningspunkten mellan två bilder 

skulle kunna resultera i en tredje mening. Då användes montageteorierna som ett 

sätt att utföra sovjetisk propagandafilm på. Kopplingen till reklamfilm ligger i 

utförandet av de olika teorierna. Metriskt Montage använder sig av de valda 

bildernas längd som alltid är/blir den samma. Klippen till andra bilder utförs vid en 

bestämd tidpunkt. Man tar inte hänsyn till vad som händer i bilden utan klipper 

fortfarande vid den bestämda tidpunkten. Tiden som åskådaren får för att processa 

informationen förkortas och spänningen eller uppbyggnaden i klippningen/scenen 

ökar34.  Rytmiskt Montage relaterar till klippets kontinuitet, rörelser och bildens 

innehåll går ihop. Man eftersträvar ett det visuella mönstret i bilderna skapar 

                                                           
31 Pearlman, Cutting Rythmns: Shape of the Film Edit, 17 
32 Ibid, 98 
33 Paul Messaris. Visual Persuasion: The role of images in Advertising. Sage Publications. 1997.  
s. 168-169 
34 Dancyger, The technique of Film and Video Editing: History, Theory and Practice Edit, 17 
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kontinuitet. Vilket också ofta bidrar till ett logiskt flöde av händelserna i bilden35. 

Tonalt Montage använder bildernas känslomässiga uttryck. Det känslomässiga 

uttrycket får styra över klippet och kan där med berätta något större. Det kändaste 

exemplet kan vara från Eisensteins sekvens Odessa Steps där en mamma dör till 

följd av en massaker utförd av soldater. Mamman som befinner sig högst upp på en 

trappa faller och råkar putta till sin barnvagn som börjar skena ner för en trappa, 

tragedin och sorgen i barnvagnen som studsar ner för trappan kan också förhöja 

och representera hela massakern i sig36.  

  

Övertonalt Montage blandar metrisk, rytmisk och tonalt montage. Känslor, takt 

och budskapet påverkar stämningen med en underliggande abstrakt effekt. 

Exempel kan vara att publiken förstår hur kraftfulla soldater med vapen är och hur 

chanslösa stadens befolkning som inte har tillgång till vapen är. Publiken ska alltså 

skapa en känsla gentemot mot soldaterna i detta exempel37. De Intellektuella 

Montaget låter symbolik i bilder får kommunicera ett förbestämt intellektuellt 

koncept38. Exempel på detta kan vara att ett par som kysser varandra samtidigt som 

man klipper till en ros som slår ut. Budskapet spelar på att deras kärlek/lust 

blomstrar. 

 

2.4 Kollision 
 

Eisenstein ansåg att valet av bilder som kontrasterade varandra var det bästa sättet 

att skapa engagemang hos publiken. Genom att använda sig av bilder med kontrast 

mellan sig skapas kollision. Genom att jobba med kontrasterna sett till helbild, 

närbild, ljusa bilder, mörka bilder och rörelser eller inte rörelser skapas hela tiden 

små chockar för publiken som måste aktivera sig för att hänga med i budskapet39. 

Filmer som använder sig av kollision uppfattas oftast som spännande, starka eller 

energiska. Men i propagandasammanhang kan de kännas väldigt utmanade. Enligt 

Eisenstein är en mjuk övergång en förlorad möjlighet.40 En förlorad möjlighet att 

kunna skapa en större eller tredje mening. Kollision i filmklippning handlar om att 
                                                           
35 Dancyger, The technique of Film and Video Editing: History, Theory and Practice Edit, 18 
36 Ibid, 19-20 
37 Ibid, 20 
38 Ibid, 20-21 
39 Pearlman, Cutting Rythmns: Shape of the Film Edit, 170 
40 Ibid, 169 
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hitta attractions något som Eisenstein menade skapade det rytmiska i själva 

klippningen. Attractions kan ses som olikheter i bild och ljud, och Eisenstein ansåg 

att det är just dessa olikheterna som skapar känslan av förståelse för rytmen i både 

bild och ljud41.  

 

Karen Pearlman skriver att kollision är något som ofta används inom genres som 

snabbt vill förmedla ett budskap. Det kan vara reklamfilm, musikvideos eller 

actionsekvenser42. Men det finns även problem med bilder som i ett snabbt 

händelseförlopp kontrasterar varandra för mycket. Ögat hinner nämligen inte alltid 

med att anpassa sig till förändringarna i bilden. Förändringarna måste hinnas 

uppfattas för att medvetenheten av det man sett ska spela någon roll och engagera 

publiken. Det ligger alltså på publiken att kunna vara mottagliga och registrera 

bildföljden de sett43. 

 

3. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt kommer jag att undersöka vilka klippmetoder som tillämpas i de tre 

olika filmerna. Genom att utgå från litteraturens beskrivningar och exempel på 

utförande kommer analysen titta på hur reklamfilm använder sig av grundläggande 

klippmetoder som storytelling.  

 

Kapitlet är indelat i tre underrubriker som tar upp användningen av kontinuitet, 

montage och kollision i de olika utvalda sekvenserna. Varje avsnitt börjar med att 

beskriva vad vi ser i de utvalda sekvenserna för att sedan gå mer djupgående i 

varje klippningspunkt.  

  

3.1 ICA – Ebbas påkostade Dejt 
 

ICAs populära reklamfilmsföljetång som till mestadels använder sig av ett typiskt 

klassiskt linjärt narrativ. I ”Ebbas påkostade dejt” kommer Ebba in i 

personalrummet där Cindy står och äter kvarg. De hälsar på varandra på avstånd 

innan Cindy utbrister ”Hur gick din dejt igår?”. Så fort Cindy ställer sin fråga 
                                                           
41 Pearlman, Cutting Rythmns: Shape of the Film Edit, 170 
42 Ibid, 170 
43 Ibid, 171 
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klipper man in till en halvbild för att bättre kunna låta publiken följa dialogen som 

påbörjas. Med hjälp av ett blickriktningsklipp alltså att hennes blick matchar 

positionen som är logisk för vart Ebbas ögon skulle sitta, samt känningen av Ebbas 

axel skapas ett avstånd för publiken att förhålla sig till. När sedan Ebba svarar ”Så 

bra, jag blev verkligen bortskämd” klipper man till en halvbild på henne. Kameran 

är positionerad lite mer uppifrån eftersom att Ebba är kortare än Cindy. Ebbas 

blick matchar också logiskt sett vart Cindys ögon skulle sitta. Att man inte heller 

överskrider 180-gradersreglen i klippet gör att publiken uppfattar att dialogen sker 

i vad som uppfattas som ett korrekt tidsflöde och i ett logiskt rum.  

 
Sekvens 1. Skärmdump. 00:02-00:06 ur Icas Ebbas påkostade dejt.  
(Hämtad 2018-01-25) 

 

Match on action (rörelseklipp) är också något som används för att påverka tiden 

och rummet som publiken ska förhålla sig till för att dialogen inte ska störas. 

Rörelseklipp utförs i rytm med rörelser som sker i bilden. Efter det att Ebba har 

berättat att hon blivit bortskämd vänder hon sig lite till höger i sin halvbild. 

Sekvensen följer Ebbas högerrörelse och klipper till en mer övergripande bild av 

köket och publiken får nu ta in mer av rummet. Ebba går fram mot diskbänken 

med en bukett i sin hand samtidigt som Cindy säger ”Är det sant? Men det här är 

ju typ den fattigaste månaden på året”. Ebba är nu framme vid en vas som står på 

diskbänken hon höjer sina armar för att sätta ner buketten i vasen och med hjälp av 
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nedåt rörelsen av hennes armar utförs ett rörelseklipp och buketten som sätts ner i 

vasen är nu tillbaka i en halvbild. I halvbilden vänder sig sedan Ebba om och 

svarar på Cindys fråga.  

 

 

 
Sekvens 2. Skärmdump. 00:06-00:10 ur Icas Ebbas påkostade dejt.  
(Hämtad 2018-01-25) 

 

Kontinuitetsklippningen i ”Ebbas påkostade dejt” visar upp både match on action 

och eye-line match. Båda dessa verktyg hjälper till att hålla tidskontinuiteten och 

den rumsliga kontinuiteten och bidrar också till den ”osynliga klippningen”. Eye-

line match (blickriktnings klipp) hjälper publiken att förstå vad någon ser eller 

kollar på. Viktigt är att ögonen i det första klippet matchar positionen med 

personen eller objektivet som någon kollar på i andra klippet. Rörelseklippen och 

blickriktnings klippen har nu fungerat som storytelling och fört fram berättelsen. 

Publiken har genom klippningen kunnat se och uppfatta vad två olika karaktärer 

har sett, gjort eller tänkt att göra. Samtidigt som tiden detta utspelat sig under 

känns logiskt och trovärdigt. Klippningen har också bidragit till att publiken fått en 

känsla för hur stort rummet där karaktärerna befinner sig i är och genom olika 

bildutsnitt har känslan för rummets storlek inte förändrats. Alla dessa intryck, 

avstånd och känslor som publiken får förhålla sig till klarar en reklamfilm med 

kontinuitetsklipping av att kommunicera på endast några få sekunder. Vilket gör 

att Ica inte behöver använda sig av speciellt mycket bilder eller rekvisita för att 
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leverera sina budskap i sina reklamfilmer. 

 

 

3.2 Volvo – Bilen du kan abonnera på 
 

Sekvensen börjar med att kvinnan man följer genom hela filmen kör förbi ett stort 

antal människor som köar utanför vad man tolkar som en butik. Man klipper till en 

annan kvinna som står ensam inne i butiken, kvinnan i butiken utstrålar att något 

snart kommer ske då hon står och stirrar framåt och man kan läsa in en viss ångest 

i blicken. I nästa klipp slås dörrarna aggressivt upp och några snabba klipp på en 

folkmassa som stormar in i butiken visas upp. Kvinnan inne i butiken blir 

omringad av folkmassan och här använder man också sig av snabbspolning vilket 

ökar känslan av kaos och att detta sker under en längre stund. Efter denna 

introduktion av butiken påbörjas växelklippningen mellan kvinnan i bilen och 

kaoset inne i butiken igen. Bilder när folk drar i kläder och kastar sig över 

klädställningar blandas med kvinnan som utstrålar ett lugn i bilen. I butiken är det 

mörkt och varje gång det klipps tillbaka till XC40 är det ljusare bilder.     
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Sekvens 3. Skärmdump. 01:44-01:55 ur Nya Volvo XC40 – Bilen du kan abonnera 

på. (Hämtad 2018-01-25) 

 

Metaforen är uppenbar, Volvo vill argumentera för att XC40 blir din flykt från 

hetsen kring konsumtion och vikten av att äga rätt grejer. Detta lyckas man 

kommuniceras skickligt med hjälp av snygga bilder och en annorlunda utformad 

bilreklam. I ”Bilen du kan abonnera på” används bland annat intellektuellt 

montage som storytelling. Detta genom att binda ihop tankesättet att inget du äger 

ska äga dig tillsammans med den nya Volvo modellen XC40. Genom att 

växelklippa mellan två separata händelseförlopp skapas en tredje mening utifrån 

ett förbestämt intellektuellt koncept. 

 

I Volvos ”Bilen du kan abonnera på” används också kollision som ett 

verktyg/storytelling för att snabbt skapa en känsla av stress, högt tempo och andra 

negativa associationer kring konsumtionssamhället. Sekvensen börjar med en man 

som ser uppgiven/frustrerad ut, mannen har tidigare i filmen befunnit sig på 

samma plats och försökt att leverera ett paket men fastnat utanför en dörr som är 

låst. Man uppfattar mannen som väldigt stressad genom kroppsspråket och valet av 

närbild. Närbilden ger publiken en större chans att sätta sig in i mannens situation. 

Man klipper till ny bild samtidigt som mannen suckar uppgivande och sluter sina 
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ögon. Tempot växlas upp genom att nästa bild använder sig av snabbspolning. Vi 

ser hur en annan man packar/organiserar paket i vad som uppfattas som ett trångt 

utrymme sett till valet av bildutsnittet. Bilden innehåller också mycket rörelser 

vilket gör att man får en känsla av att man är inuti en av lastbilarna som kör. 

Samtidigt som lastbilen kör är någon tvungen att packa om eller förbereda paket 

för leverans vilket känns som en väldigt oetisk arbetssituation. Sedan kommer en 

sekvens där svepande rörelser i trafikbilder styr hur berättandet utformas. Jag 

tolkar det som att leveransbilarna har tagit över stadens trafik. Här är klippningen 

och rörelserna inom bilderna som mest extrema. Varje enskild bild ligger bara kvar 

i någon sekund till hundradel. Samtidigt har man valt att snabbspola några av 

bilderna vilket ger en känsla av stress när man ser till kontrasten i bilderna som 

inte är snabbspolade. Sekvensen är ca 5 sekunder och hinner med sina konstraster 

och rörelser skapa en känsla av illamående. Kontraster är vad kollision 

huvudsakligen använder sig av för att skapa känslor gentemot publiken. Genom 

skillnader i rörelser, ljus, form, energi och längden på varje bild skapas ett större 

intresse hos publiken. Publiken måste aktivera sig genom att låta ögat följa med i 

den snabba klippingen och rörelserna inom bilden för att förstå vad det ser. 

Sekvensen använder sig också av snabbspolning och mycket rörelser inom 

bilderna vilket också bygger på den hektiska känslan de förmodligen har 

eftersträvat.  
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Sekvens 4. Skärmdump. 00:58-01:03 ur Nya Volvo XC40 – Bilen du kan abonnera 

på. (Hämtad 2018-01-25) 

 

Upplösandet av denna intensiva sekvens kommer när man klipper till den nya 

Volvo XC40 som kör ut ur ett mörker och ut i en ljusare stadsmiljö. Tomma gator 

och ett större lugn infaller sig när XC40 visas upp. Man använder sig av 

slowmotion när bilen visas upp och bilderna känns mer mjuka i sin framtoning.  

 

 
Sekvens 5. Skärmdump. 01:04-01:07 ur Nya Volvo XC40 – Bilen du kan abonnera 

på. (Hämtad 2018-01-25) 

 

Kontrasten till den hektiska sekvensen och dess klippning gör att XC40 uppfattas 

som lösningen till att finna ett lugn och inte känna sig speciellt påverkad av 

konsumtionssamhället. Argumenten läggs fram i slutet av filmen, och precis som 

bildspråket har förutspått kommer texten ”Låt inte sakerna du äger äga dig”, 

”Världspremiär för nya Volvo XC40”, ”Bilen du kan abonnera på”. Klippningen 
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har bidragit till storytelling genom att skapa negativa associationer till allt förutom 

Volvos nya XC40. Publiken uppfattar genom klippningen att XC40 är vägen ur 

detta tankesätt där konsumtion styr allt. En underliggande frihetskänsla har byggts 

upp undertiden XC40 visas upp och man känner sig instängd och fångad i de 

kortare sekvenserna som bygger upp känslor för stress och girighet. 

 
 
3.3 Volvo – Made by people 
 
Det är tidig morgon och tre personer som man tolkar kommer från olika kulturer 

förbereder sitt morgonkaffe/te. Klippningen sker i följd och varje bild ligger i en 

sekund var. Här är också ljudet centralt för klippningen. Flödet av ljud matchar 

även hur klippningen är utformad. Från det att den första mannen lyfter på sin 

kanna så följer ljudet med genom de andra bilderna, detta sker också när kvinnan i 

bild 2 börjar hälla upp kaffet. Ljudet av kaffet som hälls upp följer med och hörs 

även över bilden med mannen som sitter med sin familj i bild 3.  

 

 

 
Sekvens 6. Skärmdump. 00:36-00:39 ur Volvos Made by people.  

(Hämtad 2018-01-25) 
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Metrisk montage använder sig av längden på varje bild som visas upp, oavsett 

innehållet i bilden. Bilderna som används i montaget ska alltså exponeras lika 

länge för publiken. Detta förkortar tiden publiken får att absorbera all information 

och skapar en spänning eller en känsla av uppbyggnad inför något i berättandet. 

Jag får känslan av att Volvo med denna tre sekunders sekvens vill framhäva att vi 

människor är mer lika än vad vi tror och att våra olikheter är något positivt.  

 

Det finns flera sekvenser av metriskt montage i ”Made by people” som genom 

samma längd på en följd av olika bilder skapar en tredje mening i berättandet. Ett 

tydligt exempel är hur berättelsen och resan till jobbet gestaltas genom 3 stycken 

tre sekunders tagningar där klipparen har placerat de viktigaste i bilden (det man 

ska kolla på) i mitten av skärmen. Sekvensen börjar med att en mamma lämnar sitt 

barn på dagis och sedan går ut genom dörren på dagis. Kvinnan är placerad i 

mitten av bilden och man ser bara hennes rygg när man sedan klipper till en Volvo 

som också syns bakifrån. Bilen kör genom ett nedsläckt villaområde och här 

kopplar man också ihop att ”resan” till något har påbörjats. Detta styrks när man 

klipper till den sista tre sekunders bilden på mannen som cyklar till jobbet också 

han filmad centrerad i bilden och bakifrån.  
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Sekvens 7. Skärmdump. 01:17-01:26. ur Vovlos Made by people. 

(Hämtad 2018-01-25)  

 

Även här tillför man något storytelling mässigt. Man bygger vidare på olikheter 

som finns i vardagslivet/samhället - en del går till jobbet, någon tar bilen och andra 

cyklar.  

 

I Volvos ”Made by people” bygger man filmen på värdeordet mångfald, man vill 

visa upp en bredare bild av vilka som faktiskt ligger bakom skapandet av bilen. 

Genom metriskt montage lyckas man genom olika sekvenser som inte är längre än 

några ynka sekunder skapa en tredje mening av klippningen. 

 
4. Jämförelse  
 

I ICAs ”Ebbas påkostade dejt” gör kontinuitetsklippningen att dialogen mellan 

Ebba och Cindy kan flyta på som i ’riktiga livet’. Den rumsliga och den tidsliga 

kontinuiteten bryts inte vilket gör att publiken uppfattar reklamfilmen som logisk 

och verklig. Rörelseklipp och blickriktnings klipp hjälper publiken att se vad 

karaktärerna gör eller tänker att göra44.  Detta är också något man kan se i 

sekvenser av Volvos ”Made by people”. Ett tydligt exempel på detta är när 

karaktärerna vi fått följa genom morgonen slutligen kommer till fabriken. I 

fabriken porträtteras personer från olika kulturer som möts i arbete och skratt. Man 

visar upp två sekvenser där personer samarbetar och arbetar tillsammans. Båda 

dessa sekvenser använder sig av rörelseklipp och blickriktnings klipp och förhåller 

sig också till 180-graders regeln. Det som skiljer sekvenserna från ICA är att man 

inte använder sig av någon dialog utan endast musik och effektljud.  
                                                           
44 Orpen, Film Editing: The Art of the Expressive, 17 
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Sekvens 8. Skärmdump. 01:59-02:00. Ur Volvos Made by people. 

(Hämtad 2018-01-25) 

 

Som i ICAs ”Ebbas påkostade dejt ” klipper man i rytm med dess rörelser och 

blickar och på så sätt behåller man också den rumsliga och tidsliga kontinuiteten. 

Detta sker bara inuti fabriken och när folk samarbetar eller skrattar ihop vilket 

skiljer säg rätt mycket från resten av filmen som växelklipper mellan olika 

personer och använder sig av montage. Kanske väljer Volvo att använda 

kontinuitet i just dessa skeende för att man ska kunna sätta sig in i hur det är och 

jobba i en Volvofabrik. Man vill gestalta arbetet och känslan på sina fabriker som 

så verkliga som möjligt och väljer därför att inte bryta på kontinuiteten i just dessa 

sekvenser. Även om det finns element av kontinuitetsklippning i Volvos ”Made by 

people” så upplevs klippningen inte som ”osynlig” eftersom blandningen av olika 

tekniker gör att storytellingen känns väldigt levande. Detta blir speciellt slående 

när man först visar upp människor som samarbetar med kontinuitetsklippning för 

att sedan använda sig av ljuset i gnistor från svetsningen som klippunkt till nästa 

bild. Bilden efter tar vid med ljuset från gnistor men nu istället av automatiska 

robotar som svetsar på ett bilchassi.  

 

Kollision och montage var bland de första gestaltningsmetoder jag läste om. De 

var också dessa metoder som nämnde reklamfilm som ett exempel. Jag tror att en 

anledning till varför dessa fungerar så bra inom reklamfilm är på grund av det 

kortare formatet. I båda Volvos reklamfilmer lyckas man att aktivera publiken med 
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hjälp av kollision och kontraster i rörelser, helbild till närbild, ljus till mörker45. 

Detta under en sekvens som kan vara bara några få sekunder långa. Jag finner det 

väldigt fascinerande att man kan berätta/skapa en känsla för något på så kort tid. 

Men via montagemetoderna kan man också under en kort tid förmedla ett 

förbestämt intellektuellt koncept med hjälp av symbolik i klippningen vilket också 

passar in väldigt bra i reklamfilm då den oftast alltid ingår i ett helhetskoncept som 

en reklambyrå tagit fram46. 

 

Använder du dig av dialog i en reklamfilm håll dig till kontinuiteten för att inte ta 

fokus från dialogen. Låt istället kontinuiteten föra berättelsen framåt genom att 

behålla tid och rum intakt. Då framstår berättelsen som mer verklig. Men i 

reklamfilm kan man också bryta mer på regler som t.ex. 180-graders regler för att 

aktivera publiken eller skapa en annan mening. Bryter du 180-graders regeln kan 

publiken istället uppfatta att tid har gått ett tydligt exempel på detta är hur man 

klippt mannen som inte kommer in genom dörren i Volvos ”Bilen du kan abonnera 

på”. Här klipper de med så pass små ändringar i vinklarna att man fortfarande 

uppfattar att mannen är på samma ställen men vinkelförändringarna i varje klipp 

gör istället att publiken uppfattar att tid har passerat.  

 

5. Avslutande diskussion 
 
Syftet med denna analys har varit att öka förståelsen hur en reklamfilm kan klippas 

med hjälp av redan kända gestaltningsmetoder och hur dessa samverkar med 

storytelling för att föra berättelsen framåt. Något jag har insett är att klippa 

reklamfilm alltid handlar om att engagera publiken i sitt budskap och att publiken 

själva måste vara mottagliga för hur du har klippt. Detta är något som du också 

måste klara av att göra under bara några få sekunder till minuter. Det finns flera 

sätt att klippa en reklamfilm på och de redan kända gestaltningsformerna är några 

sätt och göra detta på. När jag började skriva denna uppsatsen hade jag bara mina 

egna erfarenheter av att klippa med mig men nu har min kunskap och syn på 

klippning helt förändrats. Jag tycker det är extremt intressant att se hur olika 

gestaltningsmetoder kan ha så stor inverkan på berättelsen på bara några enstaka 

                                                           
45 Pearlman, Cutting Rythmns: Shape of the Film Edit, 170 
46 Dancyger, The technique of Film and Video Editing: History, Theory and Practice, 20-21 
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sekunder. Med ambitioner att kunna arbeta som regissör i framtiden är klippningen 

något som jag kommer börja tänka på mycket tidigare i förarbetet till en 

produktion. Kanske kommer detta tankesätt få mig att planera fler bilder än vad 

jag tidigare hade gjort. För att kunna få till kortare sekvenser i mitt berättande som 

skapar en tredje mening. Kanske väljer jag att ta med kortare sekvenser i min 

berättelse med kontinuitet för att behålla några delar av berättelsen som mer 

”logiska” och låta klippningen vara mer ”osynlig”. Jag har i denna uppsats visat på 

att redan kända gestaltningsmetoder från filmteorin också kan användas i 

reklamfilms sammanhang. Metoder som användes under den ryska film 

revolutionen i propaganda sammanhang går att återfinna i dagens reklamfilmer 

som på samma sätt skapar känslor i och av klippning för att påverka. Jag har under 

hela min utbildning fått läsa mig till filmteori och gestaltningsmetoder utifrån 

exempel från fiktionsfilm eller dokumentärfilm men nu har jag lyckats få ner flera 

sekvenser från reklamfilm som också kan lära ut gestaltningsmetoder för att skapa 

känslor i klippning. Exempel på framtida studier inom detta ämne kan göras på 

kortare produktioner (som rekalmfilm) och undersöka om klippning med hjälp av 

en gestaltningsmetoder kommunicera olika baserat på vilken längd produktionen 

har/publiken får uppleva verket. Jag hoppas att denna uppsats kan bli en 

inspiration och en inledning till att sätta sig in/öka förståelsen för hur en 

reklamfilm faktiskt kan kommunicera storytelling genom klippning och att bevisa 

att det kan ligga lika mycket tanke och kraft på en reklamfilms klippning som en 

fiktionsfilm.  
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