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Abstract: 
Uppsatsen faller inom ämnet bildproduktion och undersöker metoder inom dokumentärklippning 

och mer specifikt cinema vérité-material. I studien utforskas hur dokumentärklippning kan skapa 

maximal dramatisk effekt men samtidigt behålla en känsla av autenticitet i materialet. Studien 

baserar sig på en forskning genom design-metod och utgår från teoretisk kunskap om klippning som 

därefter prövas praktiskt i ett produktionsarbete. Produktionsarbetet har värderats genom kvalitativa 

fokusgruppssessioner med sammanlagt åtta deltagare. Dessa diskussioner har analyserats med hjälp 

av en idealtypsanalys. Resultaten visar att ljudet har stor påverkan på hur tittaren upplever 

materialet, samt att musik kan förstärka känslan och stämningen i en scen. Tittarens upplevelse 

påverkas även av tempot i scenen och hur mycket tid som ges för kontemplation. 

Sammanfattningsvis visar studien på att flera metoder kan förhöja underhållningsvärdet i en scen, 

men att det i slutändan är materialets formbarhet som avgör till vilken grad detta kan göras. 

Uppsatsen belyser dessutom att klippning inte är något som endast går att lära sig genom att läsa 

teori, utan behöver utövas praktiskt då allt material har sina unika förutsättningar och möjligheter. 

Nyckelord: cinema vérité, dokumentär, dokumentärklippning, forskning genom design, 
kognition, autenticitet, pauser, formbarhet, Jacob Bricca 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Inspirationen till den här uppsatsen fick jag sommaren 2018 när jag följde med indiepop-bandet 

Marigold på en turné genom Europa, där jag hade som uppgift att dokumentera resan och de 

spelningar som de gjorde. Min vision med dokumentären är att göra ett personligt porträtt av ett 

band som har höga ambitioner och storslagna drömmar, men som inte riktigt har slagit igenom på 

den kommersiella marknaden och som ställs inför frågan ifall allt arbete och slit verkligen är värt 

det. Bandet, som består av Daniel Wallsten (sång och gitarr), Johan Nordin (klaviatur) och Viktor 

Olsson (trummor), tog med sig sin egen mobila scen som de har byggt själva. Med på resan var 

även Sandra Windahl på klaviatur och sång.         

 Arbetet med dokumentären har dock inneburit en hel del utmaningar, inte minst i 

efterbearbetningen av materialet. Då dokumentärfilm, och framför allt cinema vérité, till sin natur 

ofta bygger på att fånga och skildra ögonblick som okonstruerat sker framför kameran, innebär det 

per automatik att fotografen behöver improvisera. När ett samtal mellan flera personer filmas kan 

det till exempel vara svårt att förutse vem som kommer att prata härnäst.      

 Då jag, på grund av en låg budget, arbetade själv bakom kameran var möjligheterna att filma 

vissa saker begränsade. Det fanns till exempel ingen möjlighet att filma ett skeende ur flera vinklar 

samtidigt och det var inte heller alltid möjligt att ta ljud med bom eller mygga. Jag fick i vissa 

situationer därför förlita mig på ljudet som kameran tog upp. Detta innebär begränsningar i 

materialet, både vad gäller ljud och bild. Klippning av sådant här typ av material kan innebära 

utmaningar och kräver ofta kompromisser. Vissa saker som klipparen vill behålla måste kanske tas 

bort om bild- eller ljudkvalitén är alltför dålig. Klipparens arbete går då till stor del ut på att trots 

dessa begränsningar skapa en känsla av trovärdig kontinuitet.      

 Att en scen är kontinuerlig är dock inte tillräckligt för att den ska vara intressant. Den 

Oscarsbelönade filmklipparen Walter Murch skriver att det som publiken i slutändan kommer ihåg 

efter att ha sett en film är inte klippningen eller kameraarbetet utan hur de kände när de såg den 

(Murch, 1992, s. 18). Publikens upplevelse påverkas dock av det tekniska, då en illa klippt film gör 

tittaren nervös och därmed inte hänger sig åt filmen i lika hög grad som om den varit välklippt 

(Murch, 1992, s. 72). En välklippt film menar Murch är då filmens rytm och stämning utvecklar 

publikens egna tankar och känslor (Murch, 1992, s. 72).        

 När det kommer till dokumentärklippning finns det vissa tekniker som kan förhöja 

underhållningsvärdet och upplevelsen av en film. Dessa tekniker kan dock samtidigt göra att 
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dokumentärfilmen framstår som mindre autentiskt. Risken är då att publiken, som har vissa 

förväntningar på vad en dokumentär är, tappar förtroendet för filmen och kontraktet mellan filmen 

och tittaren bryts. 

1.2 Begrepp 
För att öka läsarens förståelse av studien följer nedan en grundläggande förklaring av några av de 

centrala begrepp som återkommer i uppsatsen. Båda begreppen kommer att utvecklas ytterligare 

senare i uppsatsen. 

1.2.1 Forskning genom design 

Designforskning är ett relativt nytt begrepp, men vissa forskare menar att detta sätt att bedriva 

forskning kan leda till kunskap som inte hade varit möjlig med andra metoder (Löwgren, 2015, s. 

2). Designforskning kan delas in i tre typer: forskning om design, forskning för design och 

forskning genom design (Designfakulteten, 2015). Forskning genom design, som är den metod som 

används i denna uppsats, handlar om att bedriva forskning med design som en viktig del i 

processen. Till skillnad från traditionella vetenskaper som ofta behandlar frågor om hur något är, 

fokuserar denna forskningsmetod på att undersöka hur något kunde vara (Löwgren, 2015, s. 7). 

Metoden genererar ny kunskap och undersöker möjliga lösningar genom praktiskt arbete snarare än 

genom observation eller intervjuer. Detta betyder dock inte att allt designarbete är forskning. För att 

det ska räknas som forskning ska påståenden och resultat vara väl underbyggda och kritisk 

reflektion är därför en viktig komponent under arbetets gång (Burdick, 2003, s. 82). 

1.2.2 Cinema vérité  

Cinema vérité är en typ av dokumentärfilm som utvecklades på 1960-talet till följd av att tekniken 

blev mer lätthanterlig, vilket möjliggjorde en rörlighet och spontanitet hos filmskapare. Ambitionen 

inom denna typ av dokumentär är ofta att dokumentera skeenden utan att konstruera scener och 

istället fånga det som sker oplanerat framför kameran (Nichols, 2010 s. 172). 

1.3 Syfte och frågeställning 

I och med denna studie vill jag utforska hur dokumentärklippning kan skapa maximal dramatisk 

effekt men samtidigt behålla en känsla av autenticitet i materialet. Det har skrivits mycket om 

klippning och dokumentärer tidigare, men få undersökningar har ett designforsknings-perspektiv 

och resultaten blir därför ofta teoretiska, generella och abstrakta, vilket kan göra det svårt för 
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klippare att nyttja dem. Min utgångspunkt är att vi inte kan lära oss om klippning enbart genom att 

läsa om klipptekniker, utan att vi även behöver pröva metoder och idéer praktiskt för att utvecklas 

som klippare. Genom att vidga designforskningens begreppsapparat så att den även innefattar 

dokumentärfilm, vill jag i den här uppsatsen därför undersöka hur klippare med hjälp av olika 

metoder och verktyg kan höja underhållningsvärdet men samtidigt behålla en känsla av trovärdighet 

i materialet. Studiens huvudsakliga frågeställning är:   

• Vilka dokumentär-klippningsmetoder och audiovisuella gestaltningsmöjligheter förhöjer tittarens 

upplevelse av en cinema vérité-scen?


1.4 Avgränsning  
Undersökningen fokuserar på dokumentärt material och mer specifikt på cinema vérité-material 

vilket kan påverka resultaten. Jag har valt att arbeta med en dialogscen, där det är samtalet mellan 

subjekten som för berättelsen framåt. Om samma metoder och verktyg hade applicerats på ett annat 

typ av material hade effekten kanske blivit annorlunda. Samma gäller om studien hade innefattat 

hela dokumentären och inte bara en scen.          

 Att studien till stor del utgår från de metoder som Jacob Bricca tar upp i sin bok 

Documentary editing: principles and practice (2018) beror på att han på ett tydligt och detaljerat 

sätt presenterar praktiska tillvägagångssätt vad gäller klippning av just cinema vérité-material. De 

gestaltningsmetoder som undersöks är dock endast ett fåtal av dem som Bricca tar upp, då det inte 

fanns tid eller möjlighet att undersöka allt som Bricca skriver om. De metoder som i slutändan 

valdes är de som jag ansåg var mest lämpliga för just denna studie och det material som skulle 

klippas.  

1.5 Egna erfarenheter inom klippning 
Då uppsatsen till stor del baseras på ett produktionsarbete där jag själv klipper material som sedan 

utvärderas, är det på sin plats att ge en kort beskrivning av mina egna erfarenheter som klippare. 

Som student på Högskolan Dalarna har jag klippt totalt fyra kortfilmer som gjorts i kurs, varav en 

av filmerna var en dokumentär. Utöver detta har jag klippt ett antal musikvideos utanför 

utbildningen. Jag är dessutom certifierad Avid Media Composer-användare, vilket innebär att jag 

har läst de två kurserna Media Composer Fundamentals I (MC101) och Media Composer 

Fundamentals II (MC110). 
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2. Teori och tidigare forskning  
2.1 Det dokumentära formatet 
Trots att fiktionsfilmer och dokumentärer på många sätt liknar varandra i dess färdiga form vad 

gäller berättarstruktur och karaktärsutveckling har de mycket olika utgångslägen. I fiktionsfilm är 

ofta varje scen noggrant planerad innan inspelning och narrativet är strukturerat för att fånga och 

behålla publikens intresse. Då dokumentären, och särskilt vérité-film, till sin natur är svårare att 

planera och strukturera i förväg skapas berättelsen i större utsträckning i klipprummet, vilket kan 

innebära en större utmaning för klipparen. Vérité-material, som består av situationer som spontant 

händer framför kameran, innebär dessutom en ytterligare utmaning för klipparen som då måste 

sortera och korta ner råmaterialet och samtidigt skapa en trovärdig kontinuitet i det som sker 

(Bricca, 2018, s. 65). En stor del av klipparbetet består då i att identifiera de delar som är 

meningsfulla och som har potential att beröra tittaren (Bernard, 2007, s. 195). 

  

2.2 Cinema vérité  
Definitionen av dokumentärfilm som begrepp är vida diskuterat bland såväl filmskapare som 

publik. Ofta definieras dokumentärer som filmer som skildrar verkliga händelser eller situationer 

och som handlar om verkliga personer, så kallade sociala aktörer (Nichols, 2010, s. 142). Den 

dokumentärtyp som flest människor förknippar med begreppet dokumentär är det som 

filmteoretikern Bill Nichols kallar för ”expository documentary”. Detta format är förklarande och 

innehåller ofta en berättarröst. Nichols beskriver även en typ av dokumentär som kallas 

”observational documentary”. Denna typ av dokumentär benämns även ofta som cinema vérité eller 

direct cinema, trots att de skiljer sig åt i vissa aspekter. Inom cinema vérité kan ibland filmskaparen 

själv vara framför kameran samt göra konstnärliga val i berättandet, medan filmskaparen i direct 

cinema och observational cinema främst agerar som en ”fluga på väggen” (Nam, 2015). 

 Alla tre stilar utvecklades på 1960-talet av filmskapare som med hjälp av nyare och mer 

lätthanterlig teknik ville skildra verkligheten genom att befinna sig i händelsernas centrum och 

filma skeenden såsom de utspelade sig framför kameran (Nichols, 2010, s. 172). Ambitionen var att 

visa verkligheten som den var och låta tittaren bilda sin egen uppfattning om det den såg (Anderson, 

Hurbis-Cherrier, Lucas, 2016, s. 24). Kritik har dock riktats mot dessa typer av dokumentärer då de 

utger sig för att skildra verkligheten på ett sätt som kritiker menar egentligen aldrig är möjligt. Till 

exempel klipptes materialet i dessa filmer ofta med konventionella metoder för att skapa en 

upplevelse av kontinuitet. Dessutom är kameran som sådan begränsad i sina möjligheter att fånga 
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ett skeende på ett objektivt sätt, dels på grund av att fotografen alltid väljer vad som ska filmas och 

dels på grund av att personerna framför kameran ofta påverkas av kamerans närvaro (Anderson, 

Hurbis-Cherrier, Lucas, 2016, s. 24). 

2.3 Autenticitet och etiska ställningstaganden  
Det dokumentära formatet skiljer sig alltså från fiktionsfilm i det att bilderna och innehållet ofta inte 

är lika utstuderat planerade och kontrollerade innan och under inspelning. Det blir klipparens 

uppgift att skapa berättelsen och pussla ihop bilderna på det sätt som är mest effektivt för att få fram 

det budskap eller den känsla som eftersträvas. Klipparbetet blir därför i hög grad kreativt då det kan 

finnas många olika vägar att gå, men detta innebär också ett stort ansvar då historien kan vinklas på 

sätt som kanske inte alltid överensstämmer med verkligheten (Dancyger, 2010, s. 327).    

 När det kommer till klippning av vérité-film behöver klipparen därför vara medveten om de 

etiska dilemman som kan uppstå. Gränsen mellan att förfina materialet och manipulera det kan 

ibland vara svår att definiera (Anderson, Hurbis-Cherrier, Lucas, 2016, s. 34). Klipparen Eddie 

Hamilton menar att man som klippare manipulerar publiken med varje klipp, då klipparen tar beslut 

om vad som ska visas och hur länge det ska visas (Hullfish, 2017, s. 265). Beroende på var vi sätter 

klippunkten kan meningen i en bildsekvens förändras och uppfattas helt annorlunda (Bricca, 2018, 

s. 174). 

2.4 Klippning och kognition 
En klippares känsla för rytm och spänning beskrivs ofta som intuition eller instinkt. Klipparen 

Karen Pearlman har skrivit en artikel om detta som heter Editing and Cognition beyond Continuity 

(2017), där hon förklarar att det krävs mer än kunskap om klippkonventioner, kontinuitets-klippning 

och klipptekniker för att skapa en fängslande sekvens. Det krävs även en känsla hos klipparen och 

en konstnärlig ådra menar Pearlman (2017, s. 72). Hon hävdar att de beslut som klipparen tar inte 

enbart beror på kunskaper om klipprinciper, utan även på mer komplexa processer som kan vara 

både medvetna och omedvetna (Pearlman, 2017, s. 68). Detta inbegriper bland annat minnen, 

erfarenhet, känsla, omdöme och kreativitet (Pearlman, 2017, s. 69). Det Pearlman pekar på är att 

oavsett hur väl man kan tekniken eller beprövade klippmetoder kan aspekter som spänning, rytm 

och dramatik gå förlorade utan klipparens egna kognitiva processer (Pearlman, 2017, s. 72).  

 Vad gäller kontinuitet är detta dessutom inte något som endast skapas i klippningen, utan 

redan under filmningen (Eriksson, 2018, s. 51). En bra fotograf ser klippunkter i sitt huvud 
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samtidigt som hen fotar, vilket resulterar i material som har maximal formbarhet. Med hög 

formbarhet menas att materialet innehåller flera möjliga klippunkter och därmed också skapar fler 

möjligheter för klipparen (Eriksson, 2018, s. 52). 

2.5 Ljudets betydelse 
Charles Eidsvik, professor vid institutionen för drama på University of Georgia, menar att ljudet har 

stor påverkan på det vi ser (Eidsvik, 2004, s. 70). Människor är ur ett biologiskt perspektiv mycket 

känsliga för plötsliga ljud, då dessa signalerar fara. Alla ljud i en bild bör därför vara motiverade av 

berättelsen för att inte störa filmens rytm (Eidsvik, 2004, s. 77). Ljudet också har en stor del i hur vi 

uppfattar kontinuitet då det hjälper till att binda samman bilder och därmed gör klippunkterna 

mindre påtagliga för tittaren (Eidsvik, 2004, s. 72).  

 Eidsvik skriver även om hur film balanserar mellan det verkliga och det konstgjorda och 

nämner ett antal aspekter som spelar särskilt stor roll vad gäller upplevelsen av äkthet. Han menar 

att det till stor del handlar om skådespelarnas uttryck; ju mer deras ansiktsuttryck och kroppsspråk 

liknar människans uttryck i det vardagliga livet, desto mer äkta upplevs dem (Eidsvik, 2004, s. 77). 

Även karaktärernas reaktioner och hur de betonar ord påverkar upplevelsen av äkthet och kan också 

påverka reaktionen hos tittaren. Ljudet spelar också stor roll vad gäller filmens autenticitet. Ljudet i 

en scen bör påminna om hur vi upplever att en plats låter på riktigt för att scenen ska upplevas som 

äkta, även om ljudbilden skapas i efterbearbetningen (Eidsvik, 2004, s. 77). 

2.6 Jacob Bricca: Documentary editing: principles and practice 
Jacob Bricca är en prisbelönt filmklippare, regissör och producent samt lektor i Film- och TV-

produktion vid University of Arizona. Bricca har klippt över ett dussin filmer, bland andra de 

prisvinnande dokumentärerna Jimmy Scott: If You Only Knew (2002), Precious Knowledge (2011) 

och Wanda the Wonderful (2014) (Imdb, 2018). I sin bok Documentary editing: principles and 

practice (2018) presenterar Bricca tydliga och detaljerade strategier som berör hela 

efterbearbetningsprocessen, från att organisera material till att exportera en färdig film.  

 Enligt Jacob Bricca innehåller dokumentärer alltid dessa tre element: karaktärer, konflikt 

och utveckling. Detta är något som publiken förväntar sig och det är klipparens jobb att välja ut och 

strukturera bilderna för att skapa en fängslande berättelse (Bricca, 2018, s. 103). Bricca menar att 

det finns ett antal olika aspekter som påverkar bildernas betydelse. Beroende på vilka bilder som 

ställs mot varandra kan mening skapas i materialet då bilderna kan tolkas annorlunda tillsammans 
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än vad de gör var för sig. Bricca menar att alla bilder och klipp i ett dokumentärt material innehar 

flera möjliga meningar som antingen kan förstärkas eller förminskas beroende på hur de sätts 

samman med andra bilder (Bricca, 2018, s. 174). 

2.6.1 Timing och tempo 

Bricca skriver om hur viktig placeringen av klippunkten är och hur stor påverkan några bildrutor 

mer eller mindre har på materialet (Bricca, 2018, s. 174). Detta skriver också Pearlman om i sin bok 

Cutting rhythms: intuitive film edit (2016). Hon menar att de gånger när klipparen upplever att 

något inte känns rätt i klippningen men har svårt att sätta fingret på vad exakt det är som är fel, har 

det oftast att göra med antingen timing eller tempo (Pearlman, 2016, s. 51). Timingen påverkas av 

vilka bildrutor som används, längden på bilden och framför allt hur bilden placeras i förhållande till 

andra bilder (Pearlman, 2016, s. 139). Med tempo menas klippningens hastighet eller takt, 

hastigheten av rörelser inom bilden samt filmens tempo överlag (Pearlman, 2016, s. 55). Timing 

och tempo är alltså enligt Bricca och Pearlman två aspekter som kan öka eller minska spänningen i 

en scen. För att hitta det rätta tempot i en scen bör klipparen utgå från råmaterialets egna rytm, då 

resultatet ofta blir bättre om det naturliga tempot i materialet förstärks, än om tempot konstrueras i 

klippningen (Bricca, 2018, s. 172-173). 

2.6.2 Pauser 

Ytterligare en aspekt som Bricca tar upp är hur pauser kan användas för att skapa olika effekter på 

materialet. Beroende på hur lång en paus mellan två bilder eller två repliker är, kan till exempel 

replikens trovärdighet ifrågasättas eller, beroende på kontext, öka den känslomässiga reaktionen hos 

tittaren (Bricca, 2018, s. 175). Pauser kan på så sätt användas för att förstärka innebörden av en 

replik, men de kan också fungera som ett avslut eller signalera att något nytt ska hända. Pausen kan 

bestå av tystnad eller musik beroende på vilken effekt som eftersträvas (Bricca, 2018, s. 174-175). 

Om det inte finns en naturlig paus i materialet kan pausen konstrueras, till exempel genom att byta 

ut existerande ljud till annat atmosfärsljud. Ett annat sätt att skapa en paus som egentligen inte 

existerar är att klippa till något annat, till exempel en inklippsbild på omgivningen, för att sedan 

klippa tillbaka till personen när denne svarar (Bricca, 2018, s. 176). 

2.6.3 Inklippsbilder 

En annan viktig komponent är inklippsbilderna. När dialogen har klippts ihop till en 

sammanhängande berättelse så ska materialet sättas ihop med hjälp av inklippsbilder. Dessa kan 
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användas för att dölja skakiga bilder, oskarpa bilder eller jump cuts. Ett tips som Bricca ger är att 

använda reaktionsbilder på andra subjekt som lyssnar på den som pratar. Ett annat alternativ är att 

zooma in i en redan existerande bild för att skapa en ny. Ifall detta fungerar beror dock på bildens 

kvalité och upplösning. Ytterligare något som Bricca föreslår är att återanvända en inklippsbild, då 

han menar att publiken sällan reagerar på detta (Bricca, 2018, s. 74-75). 

2.6.4 Effektivisering 

Vid finklippningen menar Bricca att man bör gå igenom scenen och rensa bort allt som inte fyller 

någon funktion för berättelsen eller saker som är övertydliga eller självklara. Om materielet kan 

kortas ner utan att något väsentligt i berättelsen försvinner bör detta övervägas (Bricca, 2018, s. 

190). Onödig repetition kan annars förstöra en berättelse och publiken tappar fortare intresse. Om 

delar av materialet upprepar samma tema och inte tillför något nytt är det därför bättre att ta bort 

något eller skala ner (Bricca, 2018, s. 190). Även ljudet kan rensas upp, särskilt när källan till ljudet 

är utanför bild. Stakande repliker, långa pauser och utfyllnadsord kan med fördel ofta klippas bort 

(Bricca, 2018, s. 193). En möjlighet är också att använda ljud och dialog från andra bilder, om det 

som sägs passar in i sammanhanget. När personen som pratar inte är vänd mot kameran finns 

möjligheten att lägga in en replik från en annan del av materialet (Bricca, 2018, s. 78). 

2.6.5 Musik 

Musik är ett av de verktyg som kan användas för att förhöja upplevelsen av ett material (Bricca, 

2018, s. 141). Det kan dock också förstöra upplevelsen av autenticitet om det används fel, och få 

tittaren att bli mer uppmärksam på mediet snarare än berättelsen. Om musiken är dramatisk på ett 

sätt som inte matchar scenens känsloyttringar, stjälper den snarare än hjälper vad gäller att beröra 

tittaren. Det är också vanligt att musik överanvänds och därmed förlorar sitt syfte (Bricca, 2018, s. 

141). 

3. Metod och material  
Uppsatsen baserar sig på en blandning av filmteori och forskning genom design, då den utgår från 

etablerade teorier om filmklippningsmetoder som sedan prövas praktiskt i ett produktionsarbete. 

Arbetet är uppdelat i tre huvudmoment: förstudier, produktionsarbetet och till sist värderingen. 

Förstudien är teoretisk, då uppsatsen tar upp vad som tidigare skrivits om klippning med särskilt 

fokus på dokumentärklippning. Designarbetet består av en praktisk undersökning där jag genom att 
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klippa två sekvenser av samma råmaterial prövar flera av de metoder som tagits upp i teoriavsnittet. 

De metoder och verktyg som prövas är: tempo, pausering, inklippsbilder, effektivisering och musik. 

De två sekvenserna har gjorts enligt informationsekvivalens-principen, vilket innebär att de endast 

skiljer sig från varandra på ett fåtal aspekter. För att sekvenserna ska kunna jämföras så måste den 

audiovisuella informationen nämligen vara jämförbar och sekvenserna bör vara förhållandevis lika, 

då det annars finns för många faktorer som kan spela in vad det gäller skillnader i resultat (Eriksson, 

Swenberg, 2018, s. 11). Hur produktionsarbetet gick till beskrivs mer detaljerat i kapitel 4. I det 

sista momentet, värderingen, får tre fokusgrupper titta på de olika klippversionerna för att sedan 

svara på frågor om intrycket de fick av de olika sekvenserna, samt hur de tolkar det de sett.  

3.1 Värderingen 

Vid värderingen har fokusgrupper använts istället för individuella intervjuer då fokusgrupper kan 

bidra till en bredare diskussion där dynamiken i gruppen skapar idéer som annars kanske inte skulle 

ha lyfts fram (Wibeck, 2010, s. 51). Enligt antropologen Robin Dunbar är antalet personer som 

samtidigt kan vara aktiva i ett samtal fyra (Wibeck, 2010, s. 61). Min intention var därför att varje 

fokusgrupp skulle bestå av tre personer, för att alla skulle ha möjlighet att framföra sina tankar och 

åsikter. På grund av förhinder för en av deltagarna i grupp 2 var det dock bara två personer i denna 

grupp.  

3.1.1 Urval och tillvägagångssätt  

Totalt deltog åtta personer i de tre fokusgrupperna, alla studenter på Högskolan Dalarna. Fyra av 

deltagarna studerar Ljud- och musikproduktion, tre läser Film- och Tv-produktion och en person 

läser Filmdesign för reklam och information. Alla tre grupper var blandade, i den mån det var 

möjligt, med personer från de olika programmen. Att jag frågade just dessa personer var för att jag 

ville ha en variation mellan ljud- och bildstudenter, då de kan ha något olika förhållningssätt till 

ämnet. Själva sessionerna hölls i ett grupprum på Mediehuset. Jag valde att inte visa sekvensen i 

biografen då forskning har visat att grupper interagerar mer intensivt med varandra om man 

befinner sig i ett mindre rum (Wibeck, 2010, s. 32). Rummet ska dock inte vara alltför litet då 

gruppmedlemmarna kan känna sig obekväma om de behöver sitta alltför trångt. Jag ville dessutom 

välja en lokal som gruppmedlemmarna är bekant med för att de ska känna sig tryggare (Wibeck, 

2010, s. 33).              

 De två sekvenserna visades på en MacBook Pro, 13 tum. Fokusgrupp 1 fick titta på sekvens 

A, grupp 2 på sekvens B och den tredje gruppen fick se båda sekvenserna i en följd. Att upplägget 
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var sådant berodde på att jag ville undersöka hur diskussionerna inom grupp 1 och 2 skiljde sig från 

varandra. Jag ville dock också låta en grupp se båda sekvenserna för att höra deras diskussion om 

deras upplevelse vid respektive sekvens. Alla tre sessioner dokumenterades enbart genom 

ljudinspelning, då jag ansåg att videoinspelning inte var nödvändigt i sammanhanget och dessutom 

kunde bidra till att respondenterna blev självmedvetna och hämmade när de skulle prata (Wibeck, 

2010, s. 91). 

3.1.2 Metodkritik 

Då deltagarna i fokusgrupperna alla var personer som studerar antingen ljud- eller bildproduktion 

var urvalet snävt, vilket kan ha påverkat resultatet. Framför allt bildstudenterna är dessutom skolade 

i liknade sätt att utvärdera film, vilket kan göra att fokus läggs på ungefär samma saker. 

Diskussionen hade därför troligtvis låtit annorlunda om fokusgrupperna bestått av personer inom 

andra yrkesområden. Då jag ville undersöka vissa specifika aspekter som hade med respondenternas 

intryck av sekvenserna att göra, kan vissa av frågorna anses vara ledande, vilket kan ha lett till att 

respondenterna svarar något som de kanske inte hade reflekterat över innan frågan ställdes. Vidare 

kan deltagarnas upplevelse och intryck av filmsekvenserna ha påverkats av hur visningen gick till, 

då sekvenserna visades på en MacBook-skärm och inte på en bioduk eller större skärm. Ljudet kom 

från datorns inbyggda högtalare vilket också kan påverka upplevelsen. Ytterligare en sak som kan 

spela in och påverka deltagarnas svar kan vara att jag själv är student på samma skola vilket gör att 

vissa av respondenterna känner mig personligen eller vet vem jag är. Detta kan ha lett till att 

respondenterna var mer positiva och uppmuntrande till det de såg än vad de hade varit om deras 

svar till exempel hade varit anonyma. De två sistnämnda aspekterna behöver dock inte 

nödvändigtvis ha en negativ effekt på resultaten, då det kan ha bidragit till en mer avslappnad 

stämning bland respondenterna, vilket i sin tur kan ha genererat i ärligare och mer utförliga svar.  

3.1.3 Intervjuguide 

Fokusgruppssessionerna var semistrukturerade, vilket innebar att jag som moderator till viss del 

styrde sessionen genom att ställa förberedda frågor (Wibeck, 2010, s. 57). Jag ville dock att 

respondenterna skulle känna sig bekväma att dela med sig av sina tankar och åsikter då jag var 

nyfiken på vilka associationer och idéer som kunde dyka upp, vilket gjorde att ordningen på 

frågorna anpassades efter gruppen och samtalet. Jag ställde samma frågor till alla grupper, men 

beroende på var samtalet ledde fick vissa grupper följdfrågor som de andra inte fick. 
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3.1.4 Etiska överväganden 

Intervjuguiden har utformats enligt Högskolan Dalarnas principer för etiska förhållningsregler.  

Detta innebär att jag under arbetet med fokusgrupperna följt individskyddskravet som består av fyra 

punkter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I praktiken innebar detta att alla deltagarna frivilligt ställde upp på att vara 

med i undersökningen, och att jag innan sessionerna informerade deltagarna om uppsatsens 

huvudsakliga syfte och hur informationen skulle användas. Materialet från fokusgrupperna ska 

endast användas i forskningssyfte och personliga uppgifter om deltagarna är konfidentiella. Jag har, 

med deltagarnas godkännande, valt att ha med vilket program personerna läser, då jag anser att det 

kan vara av intresse i analysen av materialet. I övrigt kommer jag att referera till respondenterna 

som A, B, C och så vidare.  

3.2 Analysmetod  
Det inspelade materialet från de tre sessionerna lyssnades igenom och transkriberades, då detta är 

det bästa tillvägagångssättet för att sedan kunna göra en noggrann analys (Wibeck, 2010, s. 93).  

Jag valde därefter att göra en idealtypsanalys av materialet. Detta innebar att jag utformade en tabell 

där jag först identifierade ett antal aspekter som jag vill att sekvensen ska innehålla, alltså faktorer 

som jag anser att idealsekvensen ska bestå av för att nå det resultat jag vill åt (Beckman, Ljungwald, 

2009, s. 74). Dessa ska sedan jämföras med fokusgruppsmaterialet för att utvärdera de två 

sekvenserna. Syftet med denna typ av analys är att undersöka hur nära eller långt ifrån sekvenserna 

befinner sig från idealtypssekvensen (Beckman, Ljungwald, 2009, s. 74). Nästa steg var att koda 

materialet, vilket innebar att jag identifierade intressanta citat ur transkriptionerna, sammanfattade 

varje diskussion och delade in i det enheter utefter det ämne som berörs. Med hjälp av en idealtyps-

analystabell analyserade jag sedan fokusgruppsdiskussionerna för att se hur de två sekvenserna 

korrelerar med idealsekvensen. 

4. Genomförande av produktionsarbete  
Som nämnts tidigare bestod produktionsarbetet av att jag klippte två sekvenser av samma 

råmaterial. Jag valde ut en del av materialet där medlemmarna i bandet Marigold är på en camping i 

Calais i Frankrike. De har haft svårigheter att boka nästa spelning och vet inte var de ska åka 

härnäst. De sitter runt ett bord utanför sin husbil och samtalar om att slå igenom som musiker och 

svårigheterna i detta. Jag valde denna del för att jag i stunden upplevde att det fanns något intressant 
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i diskussionen och en känsla av att något står på spel. Råmaterialet som filmades vid detta tillfälle 

var över en timme långt vilket innebar att det behövdes förkortas avsevärt då jag ville att den 

färdiga scenen skulle bli runt fem minuter. Sekvenserna klipptes i Media Composer, version 2018.4, 

på en MacBook Pro (13 tum). Under klippningen använde jag ett par hörlurar från Bose.  

4.1 Filmsekvens A - Konventioner och känsla 
Den första sekvensen jag klipper är den jag kallar för sekvens A, och den klipper jag utifrån den 

kunskap och de tekniker jag har lärt mig under utbildningen och den kunskap jag har fått utifrån 

egen erfarenhet av klippning. Framför allt utgår jag i klippningen från min egen upplevelse av vad 

som ”känns rätt”.             

 I det första steget i klipprocessen fokuserar jag på att identifiera och bygga ett strukturerat 

narrativ av dialogen. Jag väljer ut de bitar av dialogen som jag anser är intressanta, där det finns 

något känslomässigt innehåll som berör det tema som jag vill lyfta fram i scenen - hur länge ett 

band orkar hålla på utan att ”slå igenom”. Jag klipper en så kallad ”radioversion”, utan bild, för att 

enbart lyssna på dialogen och skapa ett narrativ med en röd tråd. I detta läge bryr jag mig därför inte 

om ifall det skapas jump cuts, om bilderna inte hänger ihop, eller om bilderna helt enkelt inte håller 

måttet kvalité-mässigt. Jag fortsätter sedan att gradvis rensa i dialogen, flytta repliker och klippa 

bort ord och meningar som inte fyller någon särskild funktion i sammanhanget.     

 När jag har en sammanhängande berättelse med en logisk struktur som jag är nöjd med, 

försöker jag lösa de problem som uppstått och skapa en kontinuitet mellan bilderna. Jag sätter 

markeringar på de ställen där bilden bör bytas ut och börjar sedan leta efter inklippsbilder som kan 

täcka problem i materialet, såsom jump cuts, skakiga kamerarörelser eller oskarpa bilder. Då det 

finns över en timme råmaterial där bandet sitter runt bordet och samtalar använder jag 

reaktionsbilder från övriga delar av materialet som passar i sammanhanget.     

 När jag gjort en grovklippning och tittar igenom sekvensen inser jag att den fortfarande 

innehåller vissa problem. Ljudet på vissa ställen är dåligt och det blåser för mycket för att det ska gå 

att använda. Jag gör en bedömning av vilka repliker som går att ”rädda” och tar bort alla repliker 

där hörbarheten är för låg, även om det som sägs är intressant. Jag bestämmer mig sedan för att 

transkribera sekvensen för att lättare se hur jag kan strukturera berättelsen, vad jag kan ta bort utan 

att förlora något av vikt i själva berättelsen. Ett annat problem som upptäcks är att vissa bilder är 

alltför skakiga och där det är möjligt att klippa till något annat eller korta ner bilden gör jag det. 

Vissa skakiga bilder får dock vara kvar då ingen inklippsbild tycks passa. Jag finklipper sedan 
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sekvensen i flera omgångar, förlänger och förkortar klipp, tills jag upplever att klippunkten är rätt 

och att rytmen i scenen känns bra. Den färdiga sekvensen döper jag till sekvens A.  

4.2 Filmsekvens B - klippning utifrån teori 
I sekvens B utgår jag från sekvens A och ser hur jag kan applicera några av de metoder som Bricca 

skriver om. Jag börjar med pauseringar. Jag läser transkriptionen av sekvensen och lägger in pauser 

där jag anser att det passar, antingen efter en särskilt känslomässig replik eller innan de börjar prata 

om ett nytt ämne. Vissa av pauserna är konstruerade och skapas genom att lägga in en extra 

inklippsbild och förlänga atmosfärsljudet (se Figur 1). 

En annan paus skapas genom att förlänga det redan existerande materialet på när Daniel sitter tyst 

och lyssnar på Sandra som pratar. Då det Sandra pratar om just då inte har med exakt det ämnet de 

diskuterar innan att göra, byter jag ut det ljudet mot annat atmosfärsljud, och det verkar istället som 

att Daniel funderar på det som sagts tidigare (se  Figur 2).     

!13

FIGUR 1. Bilden visar en del ur sekvens B, där 

atmosfärsljudet till Johans bild har förlängts för 
att skapa en paus.  



Jag gör sedan ytterligare en rensning och tar bort 

vissa repliker som känns överflödiga då de upprepar 

något som tidigare uttryckts fast med andra ord. Jag 

väljer till exempel att ta bort Daniels replik när han 

säger ”tycker folk det vi gör ens är bra?”, då jag 

anser att hans oro över detta framgår utan att frågan 

behöver ställas högt (se Figur 3). Jag tar även bort 

överflödigt material där personer stakar sig, upprepar 

ord, eller är långdragna. Sedan rensar jag bort flera 

bilder som är skakiga, oskarpa eller som bryter 

kontinuiteten.     
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FIGUR 3. Bilden visar ett 

utdrag ur transkriberingen 

där repliker jag anser är 
överflödiga tas bort då de 
upprepar samma tema som 
redan uttryckts. 

FIGUR 2. Bilden visar en del ur sekvens 

B där ljudet från Daniels bild har bytts ut 
till ett atmosfärsljud utan dialog för att 
skapa en paus för reflektion.   



Jag tittar igenom sekvensen och upplever inte att effekterna av pauserna är tillräckliga för att skapa 

den känsla jag vill åt. Jag bestämmer mig för att lägga till musik i introt och även i slutet av 

sekvensen. Jag väljer en av Marigolds egna låtar som jag anser passa stämningen, då den är något 

melankolisk men inte dramatisk eller övertydligt emotionell. De två sekvenserna består alltså av 

samma material, dock med vissa skillnader. Sekvens B är 30 sekunder kortare än sekvens A trots att 

den innehåller något längre pauser (se Figur 4). Detta beror på att sekvens B rensades på 

upprepningar och vissa repliker togs bort helt. En annan skillnad mellan sekvenserna är att sekvens 

B innehåller musik i början och i slutet av scenen. 

 

5. Analys och resultat 
För att kunna svara på uppsatsens huvudfråga om vilka gestaltningsstrategier inom 

dokumentärklippning som kan användas för att öka underhållningsvärdet i en sekvens utan att den 

förlorar sin trovärdighet, använder jag mig av en idealtypsanalys. Detta innebär att jag utformar en 

tabell där jag först identifierar ett antal aspekter som jag anser att idealsekvensen ska bestå av. Jag 

kommer slutligen fram till sex stycken aspekter: 

• Sekvensen ska upplevas av tittaren som sömlös, alltså att det finns en kontinuitet i den som gör 

att tittaren fångas av berättelsen och inte fokuserar på mediet i sig.  

• Den ska innehålla någon typ av konflikt, eller dramatik, om än en subtil sådan. 
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FIGUR 4. Bilden 
visar de båda 
sekvenserna inlagda i 
samma Timeline, 
sekvens B (lila) är 30 
sekunder kortare än 
sekvens A (rosa).   



• Temat i idealsekvensen ska presenteras på ett sådant sätt att den förhoppningsvis slår an något 

hos publiken så att denne vill se mer, och i bästa fall kan känna igen sig i problematiken som jag 

anser är universell och inte bara drabbar musiker. Jag kallar denna aspekt för ”relaterbarhet”.  

• Sekvensen ska vara dynamisk, både vad gäller bilder som kontrasterar varandra men också i 

rytmen och tempot i dialogen.  

• Jag vill återskapa den stämning som jag upplevde när scenen ägde rum på riktigt; en stämning 

som är allvarlig och påvisar att någonting står på spel, men som samtidigt inte är ödesdiger eller 

tung. Det ska finnas pauser i sekvensen som skapar möjligheter för kontemplation.  

• Jag vill att scenen ska upplevas som autentisk och med det menar jag att samtalet och situationen 

inte ska verka konstlad, utan personlig och äkta. 

5.1 Idealtypsanalys-tabell 

Tabellen innehåller fyra kolumner. Den till vänster innehåller de sex aspekter som idealsekvensen 

ska bestå av. De övriga kolumnerna innehåller sammanfattningar av vardera fokusgruppsdiskussion, 

sorterade och uppdelade efter det ämne som berörs.  
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IDEALTYPSTABELL 

IDEALTYP FOKUSGRUPP 1 - 
SEKVENS A 

Deltagare:  

A (Ljudstudent) 
B (Bildstudent) 
C (Ljudstudent)

FOKUSGRUPP 2 - 
SEKVENS B 

Deltagare: 

D (Ljudstudent) 
E (Bildstudent)

FOKUSGRUPP 3 - SEKVENS A 
+ B 

Deltagare: 

F (Bildstudent) 
G (Bildstudent) 
H (Ljudstudent) 

kontinuitet / 
sömlöshet  

Respondent A och C (båda 
ljudstudenter) kommenterade 
att ljudet var bristfälligt och 
att det försämrade det 
allmänna intrycket av 
sekvensen.  

Respondent C tyckte att 
dialogen hördes väl men att 
volymen på bruset i 
bakgrunden varierade vilket 
upplevdes som störande. A 
hade svårt att höra vissa 
repliker och menade att 
textning skulle underlätta på 
vissa ställen.

Respondent D fastnade för 
själva handlingen i 
sekvensen, och ämnet de 
pratade om. 

Båda deltagarna störde sig 
mycket på bruset i 
bakgrunden, då det inte blev 
lika mycket fokus på 
rösterna.  

De lade dock till att alltför 
rent ljud hade kanske gjort 
att det hela upplevts som 
mer ”stagat”.

Respondent G upplevde att mer 
arbete hade gjorts på sekvens A. G 
tyckte att början av sekvens A flöt 
på bättre fast slutet av sekvens B 
hade ett bättre flyt. Respondent G 
upplevde också att sekvens B 
innehöll skakigare bilder än 
sekvens A.  

Respondent F upplevde att ljudet 
var något bättre i sekvens B, då 
bakgrundsljudet i sekvens A 
förstärktes flera gånger upp och 
ned. Det blev ibland jump cuts i 
ljudet vilket ibland gjorde det svårt 
att avgöra vem som sa vad och 
skapade lite förvirring.  

Respondent H (ljudstudent) la 
märke till en skakig bild men att 
det inte var något som störde 
berättandet. Respondent H 
hamnade i sammanhanget och i 
historien. 

F säger att musiken i sekvens B 
fick scenen att flyta på bättre och 
att den gjorde att ”man sjönk in i 
själva berättelsen”.
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dramatik / 
konflikt

Respondent B beskriver 
sekvensen som en skildring 
av en krissituation i bandet, 
att de inte vet var de ska ta 
vägen då de tycker de borde 
kommit längre. 

Respondent A säger att 
konflikten är hur man tjänar 
pengar inom konst, och 
särskilt som musiker.  

Respondent C tycker att det 
känns som att bandet 
fokuserar på svårigheterna 
med att vara musiker och att 
slå igenom i branschen. 

Respondent D beskriver 
konflikten i scenen som att 
bandet hade hamnat i en 
svacka och att de därför 
började ifrågasätta sig själva, 
bandet och sin potential. D 
säger att det handlar om 
frågan ifall man ska ge upp, 
hur man ska gå vidare och 
hur man ska nå sitt mål. 
Respondent D upplevde 
även någon typ av konflikt 
mellan två av 
bandmedlemmarna där den 
ena ifrågasatte den andra, 
och att de två hade något 
olika sett att se på saken.  

Respondent E upplevde det 
mer som en diskussion 
mellan bandmedlemmarna, 
snarare än en konflikt. 

Respondent G beskrev temat i 
scenen som en kamp för att lyckas 
och om en osäkerhet för hur det 
ska lösa sig som i sina tur skapar 
en spänning.  

Respondent F menade att det 
handlar om drömmar, och om att 
stå och stampa på samma ställe 
och inte komma någonstans. F 
upplevde inte att det fanns en 
konflikt mellan bandmedlemmarna 
utan att de är alla ganska eniga om 
att det är jobbigt. Själva konflikten 
beskriver F snarare som att de vill 
slå igenom men inte gör det. F 
lägger till att gruppdynamiken i 
bandet verkar vara väldigt bra då 
det är tydligt hur mycket tid och 
energi de har lagt på musiken och 
scenen. F beskriver dem som ett 
”ganska stabilt band även om de är 
ganska osäkra i det ögonblicket”. 

Respondent H instämmer genom 
att beskriva det mer som en 
potentiell konflikt som bandet 
hanterar genom att prata öppet om 
det.

Allvarlig 
stämning men 
inte tung

Respondent B beskriver 
stämningen som spänd men 
ändå lugn i det att 
bandmedlemmarna kan prata 
med varandra om det.  

Respondent A beskriver 
känslan i scenen som en slags 
besvikelse. 

Stämningen beskrivs av 
respondent D som 
nedslagen, dyster och något 
uppgiven, då D upplevde att 
särskilt sångaren undrade 
vad det är publiken 
egentligen vill ha.  

Båda respondenterna 
beskrev scenen som en 
”aftermath”. Respondent D 
nämner dock att bandet 
tycktes få lite upprättelse i 
scenen när kvinnan kommer 
fram och säger att de spelade 
bra kvällen innan.  

Båda respondenterna tyckte 
att musiken i slutet av 
sekvensen bidrog till en 
känsla av att något annat 
snart ska hända och sa att de 
upplevde att musiken 
skapade en särskild stämning 
som tillförde mycket till 
scenen.  

Respondent E fick ett lugnt 
intryck av sångaren Daniel 
medan respondent D beskrev 
honom som den som var 
mest ångestfylld. 

Respondent F beskriver 
stämningen i scenen som avspänd 
men samtidigt lite spänd och 
orolig.  

Alla tre respondenter nämnde att 
musiken i sekvens B bidrog till att 
skapa en stämning och etablerade 
konflikten ytterligare.  

Respondent F tycker att musiken 
skapar en känsla av att ”vi går 
vidare”. 

Respondent H menar att musiken 
knöt ihop scenen och underströk 
känslan i bilden samtidigt som den 
skapade en känsla av att man blev 
förflyttad framåt i scenen.  
Respondent G instämmer och 
lägger till att den skapar även en 
känsla av avslut.  
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dynamik / 
rytmik 

Respondent B (bildstudent) 
påpekade klippningen och 
störde sig på att det ofta 
klipptes från den som pratade 
i början av sekvensen och 
hade önskat att kameran låg 
kvar på den som pratade en 
längre stund. 

Respondent D (ljudstudent) 
tilltalades av klippningen i 
det kameran inte alltid låg på 
den som pratade utan att 
man fick se andra reaktioner 
på det som sades. 
Respondent E höll med om 
detta. 

Respondent H beskrev sekvens B 
som en effektiviserad version av 
sekvens A. Den innehöll samma 
moment men gjorde kortare 
nedslag i subjektets resonerande. 
Respondent G höll med om detta.  

Respondent H tyckte att sekvens A 
var bättre i det avseendet att man 
fick samma information i olika 
former och då kunde vara kvar i 
samma tema och på det sättet vila i 
scenen. H ansåg att sekvens B 
dock var effektivare berättad vilket 
kan vara en fördel beroende på var 
i filmen scenen skulle förekomma.  

Respondent G instämmer helt och 
menade att man hann lära känna 
karaktärerna bättre i sekvens A.

äkthet / 
personlig

Respondent B säger att det 
kändes som att subjekten är 
trygga framför kameran, då 
de pratar öppet och ärligt 
med varandra om det de 
tycker är jobbigt. 

Både respondent D och E 
beskriver scenen som äkta 
och att det kändes som att 
subjekten i sekvensen 
pratade öppet och inte 
konstlat, då det inte märktes 
på subjekten att de var 
medvetna om att kameran 
var där. 

Respondent H säger att det är 
någonting med sångarens uttryck 
som gör att han skulle kunna se 
hela dokumentären. Han beskriver 
det som att sångaren går in i någon 
slags kontemplation där man som 
tittare får se hela hans process och 
att musiken gör att man förstår vad 
det är han känner i den stunden. 

relaterbarhet Respondent A tyckte inte att 
subjekten i scenen gav något 
särskilt intryck och sa att det 
hade nog att göra med att det 
var svårt att höra dialogen på 
vissa ställen. A kunde dock 
relatera till att det kan vara 
svårt som musiker att slå 
igenom och sa att det var 
intressant att höra hur bandet 
resonerade om detta.  

Respondent B kunde också 
relatera till osäkerheten som 
bandet känner och nämner 
även ett citat (”aldrig ha en 
plan B”) från sekvensen som 
hade gjort ett särskilt intryck 
på respondenten.

Respondent D (ljudstudent) 
kunde relatera till allt 
subjekten pratade om och sa 
att som musiker var det ett 
tema som D personligen 
fann intressant. 

Respondent E (bildstudent) 
sa att han självklart kunde 
relatera till hur det är när 
folk som man känner når 
framgång när man själv inte 
har gjort det, och att man 
inte alltid vet vad det är som 
de har gjort annorlunda.  

Alla tre respondenter sa att de 
kunde relatera till de diskussioner 
som bandet har.  

Respondent F, som själv är 
musiker, säger att han känner igen 
sig mycket i det att man inte 
kommer någonstans utan att man 
står och stampar på samma ställe. 

Respondent G, som inte själv är 
musiker, säger att hon tror att även 
folk som inte håller på med musik 
kan relatera, då frågan ”kommer vi 
lyckas, kommer vi inte” kan 
appliceras på vad som helst. 

Respondent H säger att han kan 
känna igen sig som musiker att 
man har en produkt att sälja men 
att det är många människor som 
inte ser det som en produkt. 
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5.2 Sammanfattning av resultat  
5.2.1 Kontinuitet / Sömlöshet  

I alla tre grupper påpekades att ljudet störde upplevelsen, på grund av bruset i bakgrunden. Detta 

gällde båda sekvenserna men särskilt sekvens A, då volymen på bruset varierade. Detta skapade 

jump cuts i ljudet, vilket enligt flera av respondenterna skapade förvirring. Det bristfälliga ljudet  

minskade därmed upplevelsen av”sömlöshet” för respondenterna. Respondent F, som såg båda 

sekvenserna, sa dock att han tyckte att ljudet i sekvens B var något bättre. Både respondent D (som 

såg sekvens B) och H (som såg båda sekvenserna) sa att de fastnade för handlingen och temat. H sa 

dessutom att han inte stördes av något i klippningen utan hamnade i sammanhanget och historien.  

 Respondent G (som tittade på båda sekvenserna) upplevde att mer arbete hade lagts ner på 

sekvens A. Hon tyckte att den flöt på bättre, i alla fall i början, och att sekvens B hade något 

skakigare bilder. 

5.2.2 Dramatik / Konflikt 

Konflikten beskrivs på lite olika sätt, en respondent använder ordet ”krissituation" medan en annan 

nämner ordet ”svacka”. Ytterligare en ser det mer som en diskussion än en konflikt. Endast 

respondent D (som såg sekvens B) upplever en konflikt, om än liten, mellan bandmedlemmarna. I 

alla grupper verkar dock respondenterna vara eniga om att huvudkonflikten handlar om 

svårigheterna att slå igenom som musiker och en rädsla för att inte lyckas. I övrigt verkar 

uppfattningen av bandet vara att de kan prata öppet med varandra och att de har en bra 

gruppdynamik.  

5.2.3 Stämningen 

Stämningen beskrivs av två respondenter som spänd men samtidigt lugn. Andra ord som används 

för att beskriva stämningen är ”besvikelse”, ”nedslagen” och ”dyster”. Båda respondenterna i grupp 

2 (som såg sekvens B) upplever scenen som en ”aftermath”, eller ”efter allt är över” som 

respondent D uttrycker det. De nämner dock tillfället när kvinnan kommer fram till bandet och ger 

dem beröm för gårdagens spelning och menar att stämningen lättades upp något då bandet fick lite 

upprättelse. Alla respondenter i grupp 2 och 3 tycker att musiken bidrar till att skapa en särskild 

stämning i scenen. Tre av dem beskriver det som att musiken skapar en känsla av att något nytt ska 

hända och av att gå vidare. Respondent H menar att musiken knöt ihop scenen och underströk 

känslan i bilden, och etablerar konflikten ytterligare.  
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5.2.4 Dynamik / Rytmik  

Vad gäller dynamiken och rytmiken i klippningen nämndes att kameran inte alltid låg på den som 

pratade. Respondent B (som såg sekvens A) störde sig på detta medan respondenterna D och E (som 

såg sekvens B) tyckte att det var bra att man fick se andra reaktioner på det som sades.  

 Respondent H (som såg båda sekvenserna) beskrev sekvens B som en effektiviserad version 

av sekvens A, då den innehöll samma moment men gjorde kortare nedslag i diskussionen. Han 

säger att han upplevde att sekvens A var bättre i det avseendet att han fick samma information i 

olika former och då kunde vara kvar i samma tema och på det sättet vila i scenen. Respondent H 

fortsätter med att säga att den mer effektiviserade versionen dock kan vara en fördel beroende på 

var i filmen scenen skulle förekomma. Om scenen förekommer senare i filmen och publiken redan 

hunnit lära känna karaktärerna passar sekvens B bättre, men själv hade han haft en starkare 

upplevelse av sekvens A. Detta håller respondent G med om då hon upplevde att hon hann lära 

känna karaktärerna bättre i sekvens A.  

5.2.5 Äkthet / personlig 

Flera av respondenterna säger att de får intrycket av att karaktärerna i scenen är trygga framför 

kameran då de pratar så öppet med varandra. Båda respondenterna i grupp 2 (som såg sekvens B) 

använder ordet ”äkta” och säger att situationen inte känns konstlad. Respondent H (som såg båda) 

säger att sångaren Daniels uttryck gör att han vill se hela dokumentären. Han beskriver det som att 

han som tittare får ta del av Daniels process och att hans blick tillsammans med musiken gör att 

man förstår vad han känner i den stunden. 

5.2.6 Relaterbarhet 

Sju av respondenterna sa att de kunde relatera till temat i scenen. Särskilt studenterna som själva 

pluggar ljud- och musik kunde känna igen sig i det som bandet diskuterar, men även de tre 

respondenter som inte själva är aktiva inom musikbranschen kunde relatera till rädslan att inte 

lyckas med sin dröm. Respondent G (bildstudent) menar att även folk som inte håller på med musik 

kan relatera, då frågan ”kommer vi lyckas, kommer vi inte lyckas” kan appliceras på vad som helst. 

6. Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur dokumentärklippare med hjälp av olika 

metoder och verktyg kan höja underhållningsvärdet utan att förlora autenticiteten i materialet. 

Frågeställningen var: Vilka dokumentär-klippningsmetoder och audiovisuella 
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gestaltningsmöjligheter förhöjer tittarens upplevelse av en cinema vérité-scen?     

 Utifrån respondenternas svar är det tydligt är att ljudet har stor påverkan på kontinuiteten, 

och att det höga bruset i bakgrunden störde upplevelsen. Precis som Eidsvik hävdar tycks det vara 

de plötsliga förändringarna i ljudet som stör mest, då respondenterna som såg sekvens A påpekade 

att variationerna i ljudvolym tog dem ur berättelsen.  

 Trots de något mer utstuderade pauserna i sekvens B tycktes respondenterna i grupp 3 

uppleva att de hade mer tid för eftertanke i sekvens A. Detta beror sannolikt på att flera repliker i 

sekvens B rensades bort och samtalet har något snabbare tempo. Tempot i sekvens A är på så vis 

mer likt det tempo som samtalet hade i verkligheten, vilket styrker Briccas påstående om att 

resultaten ofta blir bättre om klipparen utgår från råmaterialets egna rytm och det naturliga tempot i 

materialet förstärks, snarare än att det konstrueras i klippningen. Detta beror dock på, precis som 

respondent H påpekade, var i filmen scenen förekommer. Som fristående scen fungerar möjligen 

sekvens A bättre, då det finns mer tid för tittarna att lära känna karaktärerna. Som en scen i ett 

längre format däremot hade sekvens A kanske upplevts långsam om karaktärerna och problematiken 

redan presenteras tidigare. I det fallet hade kanske därför sekvens B varit att föredra.  

 Intressant var att respondent G, som tittade på båda sekvenserna, upplevde att mer arbete 

hade lagts ner på sekvens A och att den flöt på bättre. Detta fann jag något förvånande då sekvens B 

är mer bearbetad och flera av de bilder som var allt för skakiga tagits bort. Att både respondent H 

och G hade en starkare upplevelse när de såg sekvens A kan ha att göra med att det är en särskild 

upplevelse att se ett material för första gången. Detta tyder på att det stämmer som Murch skriver att 

det publiken främst kommer ihåg efter att ha sett en film inte är klippningen utan hur de kände. Om 

sekvenserna hade visats i omvänd ordning hade resultaten möjligen varit annorlunda.  

 Utifrån det fokusgruppsdata som finns framgår tydligt att musiken bidrog till att förhöja 

upplevelsen och stämningen. Detta tyckte både gruppen som endast såg sekvens B och gruppen som 

såg båda sekvenserna. Respondent H tyckte att musiken underströk Daniels blick och att musiken 

tillsammans med bilden gjorde att han fick en känsla för vad Daniel tänkte i den stunden. Musiken 

verkar i detta fall förstärka känslan i materialet, utan att minska autenticiteten i ögonblicket. Även 

respondent H tyckte att musiken knöt ihop scenen och underströk känslan i bilden samt etablerade 

konflikten ytterligare. Musiken tycks överlag haft stor inverkan på hur respondenterna upplevde 

stämningen i scenen. Flera beskriver hur de fick en känsla av att något annat ska hända och att 

musiken förde berättelsen framåt. En av respondenterna nämnde även att musiken lättade upp 

stämningen lite.  
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 Överlag tycktes de flesta av respondenterna uppleva att bandet verkade vara bekväma 

framför kameran, och flera av dem beskrev situationen som ”äkta”. En av respondenterna sa att han 

fastnade för Daniels uttryck och upplevde att han fick ta del av Daniels inre process. Detta visar 

precis som Eidsvik skriver att karaktärernas uttryck och kroppsspråk kan ha stor effekt på tittarens 

reaktioner.  

 Denna designforsknings-studie har tydligt visat att det inte går att enbart läsa sig till hur ett 

material ska klippas på bästa sätt. Kvalitén på materialet avgör ibland vilka metoder som går att 

använda. Vissa av metoderna som togs upp i teoriavsnittet kunde till exempel inte tillämpas då 

råmaterialet var begränsat i bildutsnitt och vinklar. Vad gäller pauseringar var det till exempel inte 

möjligt att förlänga vissa bilder på grund av hastiga kamerarörelser. Då endast en kamera användes 

vid inspelningstillfället var antalet möjliga inklippsbilder också begränsade. Med två kameror hade 

det varit möjligt att filma både den som pratade och de som lyssnade, men i detta fall blev det 

nödvändigt att välja och ofta prioriterades då den som pratade, vilket minskade antalet 

reaktionsbilder i råmaterialet.  

 Ett tips som Bricca nämner för att skapa en inklippsbild är att zooma in i en bild. Detta var 

dock inte möjligt i detta fall då upplösningen på bilden inte var tillräckligt hög. En annan sak som 

Bricca föreslår är att återanvända inklippsbilder. Detta fungerade utmärkt då en av bilderna där 

Daniel lyssnar på Johan används två gånger, men ingen av grupperna tycktes reagera på detta. 

Exemplen ovan visar på vikten av materialets formbarhet vilket avgörs redan under filmningen och 

beror mycket på fotografens kompetens och förutsättningar.       

 Jag valde att arbeta med en del av materialet där jag i stunden upplevde att det fanns något 

intressant som kunde lyftas och förstärkas. Det går att hitta andra samtal i råmaterialet där ljudet 

tagits med bom och bilden är stabilare, men där samtalet saknar en nerv som jag upplever finns i det 

valda materialet. Detta kan ha berott på att bandet blev mer självmedvetna när mer utrustning 

användes. 

7. Slutord 
Resultaten visar att flera metoder kan förhöja underhållningsvärdet i en scen, men att det i slutändan 

är materialets formbarhet som avgör till vilken grad detta kan göras. Enligt min analys är ljudet en 

mycket viktig komponent för att förstärka tittarens upplevelse. Bristfälligt ljud gör att fokuset 

hamnar mer på mediet i sig än på berättelsen. Tittarens upplevelse påverkas även av tempot i scenen 

och hur mycket tid som ges för kontemplation, men huruvida effekten är positiv eller negativ kan 
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beror på hur scenen förhåller sig till resten av filmen. Musiken tycks ha en stor påverkan på tittarens 

upplevelse då den förstärker känslan och stämningen om den används på ett lämpligt sätt. Hur den 

ska användas beror således på materialet och vilken stämning som eftersträvas.     

 Genom att använda forskning genom design som metod har det blivit tydligt att det inte är 

tillräckligt att läsa teori om klippning för att bli en bra klippare. Allt material har sina unika 

förutsättningar, möjligheter och begränsningar vilket kräver att klipparen kan improvisera, 

kompromissa och vara kreativ i sitt problemlösande. Den här uppsatsen har ämnat bredda 

designforskningens begreppsapparat för att även kunna appliceras på dokumentärklippning och det 

vore intressant om fler designforsknings-studier gjordes på ytterligare andra aspekter av 

filmskapandet, då jag anser att det är ett användbart och givande tillvägagångssätt när det kommer 

till studier av film, då detta i hög grad är ett kreativt arbete.  
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9. Bilagor 
9.1 Intervjuguide 

Introduktionsfrågor: 

• Vad heter ni? 

• Vilket program går ni? 

• Tittar ni på mycket dokumentärfilm? 

• Håller ni på med musik själva? 

• Är det någon som känner igen bandet/ har lyssnat på dem? 

Kort beskrivning av projektet: 

Jag följde med indiepop-bandet Marigold på en turné genom Europa i somras, och min uppgift var 

att dokumentera resan och de spelningarna. Turnén är lite annorlunda är andra turnéer då bandet har 

med sig sin egna mobila scen som de har byggt själva. Bandet, består av Daniel Wallsten (sång och 

gitarr), Johan Nordin (klaviatur) och Viktor Olsson (trummor). Med på resan var även Sandra 

Windahl som körar.  

Nyckelfrågor till alla grupper: 

• Vad skulle ni säga är det temat i den här sekvensen? (Vad handlar den om?) 

• Upplever ni att det finns det någon eller några konflikter i denna sekvens och i isåfall vilka? 

• Hur skulle ni beskriva stämningen i scenen? 

• Vilka känslotillstånd upplever ni hos de olika karaktärerna? 

• Är det något särskilt i scenen som fångar ert intresse? 

• Skulle ni vilja se hela dokumentären baserat på det ni nu har sett?  

• På en skala mellan 1-10, hur skulle ni betygsätta den här sekvensen?  

• Övriga tankar, reflektioner kring det ni sett? 

Ytterligare nyckelfrågor till grupp 3:  

• På vilka sätt skiljer sig de två olika sekvenserna åt? 

• På en skala mellan 1-10, hur skulle ni betygsätta sekvens A? 

• På en skala mellan 1-10, hur skulle ni betygsätta sekvens B? 

Avslutande frågor: 

• Är det någon som vill tillägga någonting?
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