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Abstract 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka skillnader i tolkningen av karaktärer i två 

versioner av en och samma scen klippta utifrån olika metoder. Den ena klipptes utifrån 

kontinuitetsprincipen och den andra klipptes inte alls, utan gestaltades istället enbart genom en 

helbild, i en tagning, i vad som kallas en sequence shot. Genom att gestalta ett maktspel mellan 

tre karaktärer i scenen tar författarna fasta på skillnader i uppfattningen av makt- och 

statusförhållanden. Versionerna sågs av två olika testgrupper i omvänd ordning som sedan fick 

frågor i enkätform. Resultatet visar på att kontinuitetsklippningen ger tittaren en mer enhetlig 

bild av handlingen och fördjupade bilder av karaktärerna, medan en sequence shot ger en större 

spridning tolkningar och en mer övergripande bild av karaktärernas gruppdynamik i scenen. 
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1. Inledning 

När det kommer till kreativa beslut och processer inom filmskapande använder de flesta sin 

intuition för att berättiga ett kreativt val. En känsla säger dig att ett en komposition är vacker, en 

replik gripande eller att ett bildval i klipprummet rätt. Denna intuition kan mycket väl fungera för 

den erfarne filmskaparen, men att ha underlag till sina beslut genom att utgå ifrån beprövade 

metoder och principer är definitivt till ens fördel - främst för den oerfarne filmskaparen. Att vara 

bekant med exempelvis olika klippningsmetoders för- och nackdelar ger en förutsättningar att 

berätta effektivt och ansvarsfullt. Författaren och manuskonsulten Robert McKee (2008, 28) 

uttrycker det som följande: “Only by using everything and anything you know about the craft of 

storytelling can make your talent forge story. For talent without craft is like fuel without an 

engine. It burns wildly but accomplishes nothing.” 

1.1 Bakgrund  

Vi författare har i det egna filmskapandet en förkärlek till en gestaltningsmetod som går ut på att 

filma varje enskild scen i en film utifrån en statisk kamera, med en tagning. Detta är något man 

kan finna i exempelvis Ruben Östlunds filmer, De Ofrivilliga (2008) och Play (2011) bland 

andra. Men även i Roy Anderssons tre senaste filmer: Sånger från andra våningen (2000), Du 

levande (2007) och En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (2014). Det skulle kunna 

vara så att denna typ av gestaltningsmetod öppnar upp för större möjlighet till tolkning av en 

scen. Som publik har man hela tiden möjlighet att se olika saker i bild, beroende på vad som 

fångar ens uppmärksamhet. Åtminstone gällande de bilder där utsnitten är relativt stora. Varje 

enskild tittare kan därmed eventuellt lämna biosalongen med större möjligheter till individuella 

tolkningar.  

 

Vi författare ämnar tillämpa denna gestaltningsmetod i ett kommande kortfilmsprojekt där vi 

behandlar en tematik med flera karaktärer som representerar olika perspektiv. Vår önskan är att 

gestalta tematiken på ett sätt som öppnar upp för diskussion som konsekvens av att publiken 

lämnar biosalongen med olika tolkningar till vad de just sett. Därmed är det av direkt intresse för 

oss att undersöka huruvida denna gestaltningsmetod faktiskt kan tänkas vara mer fördelaktig för 

oss i jämförelse med exempelvis den konventionella kontinuitetsprincipen med flera bilder. 
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Tidigare forskning talar för att kontinuitetsklippning bland annat används i allt tydligare former 

när filmskaparen är ute efter att kontrollera publikens uppfattning av ens narrativ (Bordwell, 

2002, 25 och Cutting et. al.. 2011). Det finns däremot en brist på undersökningar som påvisar 

detta genom att exempelvis testa olika typer av klippning av samma material på en publik. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur två olika gestaltningsmetoder i en och samma 

scen kan påverka en publiks tolkning. En rådande konvention inom klippning idag är den s.k. 

kontinuitetsprincipen, vilken på många sätt står i kontrast till en gestaltningsmetod där man låter 

en scen fortgå i en och samma tagning utan klipp i en s.k. sequence shot. Det tycks finnas en 

begränsad mängd forskning på området i frågan huruvida en av dessa metoder är mer fördelaktig 

om man som filmskapare ämnar att hålla dörren öppen för fler tolkningsmöjligheter. Därför är en 

komparativ undersökning av dessa två gestaltningsmetoder av intresse för oss, då vi som 

filmskapare vill göra begripliga berättelser men samtidigt gynna ett öppet förhållningssätt till 

filmen i fråga. I huvudsak kommer det tas fasta på maktförhållanden i scenen, då detta är något 

konkret hos karaktärer som en publik kan tolka olika beroende på dess gestaltning. Därför 

kommer det produceras en egen scen där makt och status skiftar och framkommer i tydliga 

uttryck. Detta leder oss fram till uppsatsens primära frågeställning och dess följdfråga: 

 

Påverkas tolkningar av status- och maktförhållanden hos karaktärer annorlunda av 

kontinuitetsklippning i jämförelse med en sequence shot? Och i så fall, på vilket sätt? 

2. Teori 

Eftersom denna uppsats undersöker publikens tolkning av status- och maktförhållanden i en scen 

är det viktigt att denna scen innehåller ett tydligt narrativ kring makt och status. Därför 

presenteras här begrepp kring just makt och status som är av värde både i skapandet av scenen 

och i analysen. Det bör förtydligas att vår metod med att analysera tolkningar av just status- och 

maktförhållanden hos en testpublik är för oss ett verktyg för att ta fasta på något konkret som 

skiljer sig i tolkningen mellan versionerna. Vi avser inte fördjupa oss i det sociologiska område 
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som dessa begrepp tillhör mer än tillräckligt för att urholka eventuella skillnader i 

informanternas tolkningar. Med detta sagt har vi valt ut litteratur till dess teorikapitel som för oss 

varit lättläst och ändamålsenlig. Eftersom uppsatsen fokuserar på kontinuitetsklippningens 

inverkan på karaktärstolknngar presenteras även denna form av klippning och dess 

nyckelbegrepp för att förtydliga och förklara uppsatsens innehåll. 

2.1 Makt och status 

Det kan ibland anses att makt och status är synonyma begrepp eller med väldigt nära 

angränsning till varandra. Därför är det relevant att särskilja och definiera dem en i taget. Sofia 

Ulver-Sneistrup (2012, 7-8), forskare inom konsumtionsmönster och sociala trender, definierar 

status på följande sätt: “Individens status är dennes formella eller informella, givna eller 

presterade, objektivt eller subjektivt upplevda position i ett hierarkiskt och socialt sammanhang, 

som garanterar privilegier och förbättrar individens livschanser ju högre placerad denna position 

är eller upplevs vara.” Kort sagt har folk med låg status en begränsad eller obefintlig mängd 

privilegier medan de med hög status har mycket privilegier. Status är även beroende av ens 

position i den sociala hierarkin. Ulver-Sneistrup (2012, 8) betonar att begreppet status har många 

möjliga definitioner, vilket gör det svårt att uttrycka en generell definition. Däremot finns det ett 

antal processer, mekanismer och begrepp inom status som är mer lätthanterliga och viktiga att ta 

upp. 

 

Människor söker sig instinktivt till en högre status i grupper och samhället, vilket Ulver-

Sneistrup (2012, 51) anser som kanske vår viktigaste instinkt efter överlevnad. Att erhålla en 

högre status är svårt om man saknar förutsättningar i form av exempelvis kläder, 

klasstillhörighet, språkbruk och andra koder som indikerar och avslöjar ens status (Josefsson, 

2008, 32). I jakten på högre status imiterar man ofta de som har högre status än en själv, i hopp 

om att behålla eller vinna status. Denna process kallas emulation (Ulver-Sneistrup, 2012, 51). 

Processen härleds till människans flockbeteende, där man som oftast beter sig på ett sätt som 

anses förväntas av en i gruppen. Detta kan medföra att man som person agerar utan eftertanke 

och går emot sina egna värderingar bara för att instinkten att passa in blir övertagande (Jiborn, 

2008, 25). 
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Denna instinkt drivs även av något som Ulver-Sneistrup (2012, 98) beskriver som statusavund. 

Vad som orsakar avund är något som intresserat filosofer genom historien och det finns en 

konsensus som talar för att detta beror på att den som avundar och den som avundas har en 

relation till varandra som gör att de kan positionera sig i en statushierarki som rivaler. Det är 

enbart personer med liknande privilegier, habitus och tillgångar som kan mäta sig emot varandra 

som jämlikar och därmed bli varandras rivaler. Om man tillhör samma sociala fält finns det 

således risk för avund till den andres framgångar, men inte om man, så att säga, tävlar inom olika 

fält (Ulver-Sneistrup, 2012, 99). 

 

Begreppet makt har på samma sätt som status ingen entydig definition som alla teoretiker står 

bakom. Det finns en konsensus bland teoretiker att makt erhålls och kommer i uttryck i en många 

olika former, vilka är möjliga att dela in i kategorier eller grupperingar. Ett par av dessa 

grupperingar som utgör makt, enligt Mats Börjesson och Alf Rehn (2009, 34), forskare inom 

sociologi respektive företagsekonomi, listar de som följande: 

 

1. Förmågan att utöva påtryckning, via våld eller tvång. 

2. Tillskriven eller tilldelad (legitim) makt. 

3. Kontroll över begränsade resurser, som möjliggör belöning eller bestraffning. Detta 

innefattar även information. 

4. Förmågan att övertala eller övertyga. Detta innefattar även expertmakt. 

Att få sin vilja igenom med hjälp av påtryckningar i form av våld är ofta något som kopplas till 

tvång. Dock är tvång inte alltid en fråga om direkt konfrontation eller uppmaning till någon att 

göra något. Det handlar som oftast om att begränsa valmöjligheterna för en person, vilket tvingar 

denne i en riktning. Tvång existerar även i subtila former där det exempelvis finns outtalade 

konsekvenser av att inte utföra handlingen man blir tvingad till. Börjesson och Rehn (2009, 13) 

exemplifierar detta med hur en kö fungerar, vilket är en social konvention vi alla anpassar oss 

till.  



 

5 

Vi accepterar kösystemet och förstår att vi inte kan bryta normen genom att ställa oss längst fram 

i kön då detta skulle ge konsekvenser. I ett sådant scenario reagerar vi inte på det som tvång, då 

det är en naturlig företeelse i vårt samhälle. Det är först när en makthavande aktör påkallar tvång 

som vi faktiskt reagerar, eller åtminstone då vi reagerar som mest (Börjesson & Rehn, 2009, 14). 

Det som ofta får just denna typ av tvång att fungera är att belöningen väger upp för den 

påtvingade handlingen att exempelvis köa. Belöningen som maktteknik är både tydlig och subtil, 

och fungerar som ett alternativ till våld och tvång för att påtvinga en handling (Börjesson & 

Rehn, 2009, 14). Behandlar vi exempelvis kösystemet enligt samhällets normer blir vi till slut 

belönade med att komma fram till det vi vill. Men om vi å andra sidan inte respekterar systemet 

kan vi bli bortplockade från kön genom exempelvis våld, som en bestraffning på att vi inte 

accepterar maktordningen. (Börjesson & Rehn, 2009, 13). 

Att inneha tillskriven eller tilldelad makt kan innefatta flera saker och ofta handlar det om en typ 

av expertmakt. Kort uttryckt innebär expertmakt att man har ett övertag gentemot någon annan i 

form av en socialt skapad legitimitet eller faktisk kunskap (Börjesson & Rehn, 2009, 24). Den 

sociala legitimiteten kan vara en tilldelad genom att någon eller några accepterat ens kunskap 

inom ett ämne, vilket föranleder att du därefter kan uttala dig fritt inom ämnet i fråga utan större 

motstånd. Det ger även en viss frihet att angränsa till närliggande ämnen och ändå behålla sin 

ställning. Den tillskrivna makten handlar i många situationer om yrkestitlar som tillskriver en 

viss kunskap vilket ger övertaget. Börjesson och Rehn (2009, 23) tar upp ett exempel angående 

titeln “läkare” som påtalar en bred medicinsk kunskap som inte kan ifrågasättas. Det är just en 

sådan tilldelad legitimitet eller faktisk kunskap som gör att personen i fråga har större 

möjligheter att övertala och övertyga en motpart. 

2.1.1 Maktens retorik 

Med en uppfattning om hur makt erhålls och existerar behöver vi nu begrepp som talar för hur 

makten utövas genom språk och handling. Eftersom karaktärerna i scenen försöker vinna över 

varandra genom olika retoriska verktyg, som publiken kommer uppfatta, behöver vi identifiera 

dem så att vi senare kan analysera enkätsvaren utifrån dem. Många av dessa retoriska verktyg 

och metoder som används i scenen är härskartekniker. 
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Retorikkonsulten Elaine Eksvärd (2011, 34) beskriver i sin bok Härskarteknik - den fula vägen 

till makt ett flertal härskarmetoder. Den första hon nämner är projiceringsmetoden, vilken går ut 

på att vända ett problem du lyfter mot dig och göra det till ditt. Det fungerar som en 

försvarsmekanism hos personer som har svårt att ta till sig ett problem och som då istället väljer 

att skifta tillbaka fokus. Vidare beskriver Eksvärd (2011, 169) uteslutningsmetoden som ett sätt 

att osynliggöra någon medvetet eller omedvetet. Det kan finnas flera skäl till att metoden 

används, men konsekvensen blir hur som helst att motparten känner sig mindre värd. Det kan 

handla om att man känner sig hotad i hierarkin och att genom uteslutning av en viss person 

kanske höjer ens värde i gruppen. Detta för oss vidare in på den sista metoden vi valt att lyfta 

fram, vilket är hierarkimetoden. Denna metod kräver att utövaren i fråga har en hög position, och 

utnyttjar detta för att förtrycka eller tysta andra under denne i hierarkin (Eksvärd, 2011, 196). 

 

Utöver härskartekniker finns det andra metoder eller strategier för att utöva makt i samtal. 

Studier talar för att dominanta personer i samtal utövar särskilda strategier och beteendemönster, 

vilka språkvetaren och samtalsforskaren Viveka Adelswärd (1991, 63) hänvisar till som 

dominansmarkörer. Generellt sett tar dominanta personer tid på sig i samtal och talar långsamt, 

ofta utan att tillåta sig själv att avbrytas. Däremot avbryter den dominante gärna andra vid 

tillfälle och tar ordet. Den dominante bestämmer helst ämne själv, men om hen tvingas 

kommentera andras ämnen försöker hen alltid koppla sina svar till andra med makt och status.  

 

Med kännedom till samtalens turordningsregler kan den dominante kontrollera samtalet genom 

att förhindra andra att ta över ordet. Detta utförs genom att exempelvis titta bort från andra som 

vill bli inbjudna till samtalet (Adelswärd, 1991, 43). Vidare kan den dominante skapa osäkerhet 

hos andra i samtalet genom att minska sitt samtalsstöd till dem. De som blir dominerade är mer 

benägna att ge samtalsstöd i form av att exempelvis “mmm-a” den som dominerar samtalet. Den 

i underläge är mer angelägen att påvisa sin uppmärksamhet till den som är i överläge. Förmågan 

att utlösa skratt är ett användbart maktmedel i samtal för att kränka någon annan, enligt Gunilla 

Björk med hänvisning till Bertil Rolf (1999, 165), forskare inom vardagsspråk. Att få någon att 

skratta med en är dels ett typ av samtalsstöd, men också ett verktyg för att trycka ner någon 

annan genom att få gruppen att skratta åt personen i fråga. Björk (1999, 165) beskriver skrattets 
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påverkan som följande: “Skrattet är bekräftelsen på att inte duga, och bekräftar samtidigt en 

tillhörighet eller icke tillhörighet, d.v.s. att vara in eller off game.” 

 

2.2 Klippning 

Klippning kan löst definieras som processen av att sammanfoga bilder i en sekvens för att på 

olika sätt skapa betydelse, sammanhang och berättelser som är lätta att följa (Corrigan, 2012, 

140). Rollen som klippare går inte ut på att försöka pussla ihop den berättelse som regissören 

gick in i inspelningsprocessen med i åtanke. Det handlar om att tolka, översätta och skapa en på 

många sätt ny berättelse utifrån det material som producerats (Crittenden, 1995, 84). Det finns 

flera välutvecklade principer och regler möjliga att förhålla sig till i rollen som klippare för att 

lyckas med detta, och som dessutom är välbekanta för publiken. Den vanligaste av dessa är den 

så kallade kontinuitetsprincipen (Corrigan, 2012, 144). 

2.2.1 Kontinuitetsprincipen 

Under 1910-talet började filmskapare utforska olika sätt att klippa sina filmer i syfte att gestalta 

sina berättelser på enklast vis för tittaren. Det var då kontinuitetsprincipen började växa fram, 

vilken än idag är den rådande normen inom klippning, enligt forskaren och filmhistorikern David 

Bordwell (2016, 230).  Enligt den klassiska kontinuitetsprincipen ska bilderna vara utformade 

och arrangerade på ett sätt som skapar mjuka bildövergångar med minsta möjliga 

störningsmoment i publikens uppfattning av filmens flöde (Pearlman, 2009, 164). Många regler 

och faktorer spelar in för att kunna uppnå detta. 

 

För det första bör man sträva efter att använda homogena bilder att klippa mellan, där 

ljussättning, symmetrin och kompositionen inte skiljer sig (Bordwell, 2016, 230). För det andra 

ska klippunkternas intervall baseras på hur stora bildutsnitten är och hur mycket tittaren behöver 

ta in. Exempelvis kräver etableringsbilder och helbilder generellt sett mer tid för tittaren att 

uppfatta allt som omfattas i bilden. Därför behöver med fördel klipprytmen per bild baseras på 

detta. Främst av allt behandlar kontinuitetsprincipen verktyg i syfte att tittaren ska känna sig ha 

kontroll över rum och tid, vilket appliceras med hjälp av exempelvis 180-gradersregeln 

(Bordwell, 2016, 231). 
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180-gradersregeln kan ses som den viktigaste regeln inom kontinuitetsklippning på grund av dess 

omfattande användning. Generellt sett handlar det om att ta alla bilder i en scen inom samma 

imaginära 180-gradersområde och inte röra sig över den gräns som på engelska kallas axis of 

action. Genom att inte träda utanför det imaginära 180-gradersområdet, över the axis of action, 

kan man garantera att karaktärernas positioner, blickar, rörelser och övrig mise-en-scène känns 

konsekvent för tittaren. Skulle man exempelvis klippa över till en bild på motsatt sida av rummet 

uppfattas karaktärernas position som spegelvänd (Corrigan, 2012, 145). Givetvis kan regissörer 

välja att bryta mot denna regel för att just förvirra publiken och förmedla ett typ av kaos i scenen 

(Corrigan, 2012, 147). 

 

För att undvika förvirring och behålla kontinuiteten i en scen bör man även förhålla sig till 30-

gradersregeln. I sin enkelhet handlar det om att varje ny bild som det klipps till måste skilja sig 

från föregående bild med minst 30 grader i dess nya kameraposition. Man vill genom denna regel 

försäkra sig om att varje ny bild som klipps till ger en ny vinkel av det som händer i bilden. Om 

man å andra sidan håller sig under 30 grader kommer tittaren uppfatta det som händer i bild som 

hoppigt, det blir en så kallad jump cut (Corrigan, 2012, 147). 

 

En vanlig användning av 180-gradersregeln innefattar något som kallas shot/reverese-shot. I 

stora drag innebär det att exempelvis en karaktär filmas ett sätt som visar att den betraktar och 

talar till någon utanför tittarens synfält i en bild och i den motsatta bilden finns en karaktär som 

tittar tillbaka på motsatt sätt. Detta medför att de två karaktärerna tycks titta på varandra när de 

talar. Att placera kameran med känning över en axel bidrar till effekten av att tittaren känner sig 

delaktig i dialogen (Corrigan, 2012, 147). Om shot/reverse-shot används när en karaktär tittar på 

ett objekt är det viktigt att kameraperspektivet matchar karaktärens blick mot objektet för att 

behålla kontinuiteten. Detta kallas eyeline match (Corrigan, 2012, 148). Vidare kan man maskera 

ett klipp genom ett s.k. klipp i rörelse. Genom att klippa i en rörelse och låta rörelsen fortgå i 

nästa bild fångar själva rörelsen tittarens uppmärksamhet och gör klippet i sig mindre märkbart 

(Corrigan, 2012, 157). 



 

9 

2.2.2 Sequence shot 

Långa tagningar kan ofta ses som substitut till en serie av bilder som klippts ihop. Oftast väljer 

filmskapare att gestalta sina scener antingen med en eller flera långa tagningar, eller flera kortare 

bilder ihopklippta och oftast då genom just kontinuitetsklippning. När en hel scen gestaltas 

genom en enda tagning, vare sig den har kamerarörelser eller är helt statisk, kallas den för en 

sequence shot (Bordwell, 2016, 211). Man kan säga att alla filmer till en början var sequence 

shots då man ännu inte hade lärt sig att klippa film. 

 

2.2.3 Tidigare forskning 

Som tidigare nämnts är detta förhållningssätt till filmklippning inget nytt utan något som präglat 

filmskapandet under lång tid. Däremot talar forskning för att kontinuitetsprincipen har 

intensifierats på senare tid, speciellt inom amerikansk film. David Bordwell menar i sin artikel 

Intensified continuity: Visual style in contemporary American film (2002, 25) att den 

intensifierade kontinuiteten i filmklippning gör narrativen allt enklare att följa. Det blir allt 

tydligare för tittaren att förstå och tolka handlingen ju mer filmskaparna förhåller sig till 

principerna och ökar klipptempot. Informationen som tittaren behöver för att förstå presenteras 

allt snabbare och tydligare, men det krävs också mer fokus. Tittar man bort så kan man missa 

viktiga bilder. Filmer i Hollywood uppbyggda av långa tagningar är således sällsynta idag 

(Bordwell, 2002, 24).  

 

Forskningen kring den intensifierade kontinuiteten stöttas även av författarna bakom Quicker, 

faster, darker: Changes in Hollywood film over 75 years av JE Cutting et al. (2011). De har 

undersökt längden mellan klippunkter i amerikansk film mellan 1935 och 2010. Deras resultat 

visar bland annat att mängden klippunkter har ökat drastiskt och att filmer har blivit mörkare sett 

till ljussättning, som en metod att tydligare belysa det viktiga i en scen. Slutsatsen de drar utifrån 

detta är att filmskapare söker allt mer kontroll över sin publik i dag än förr i tiden med 

ljussättning och klippning som är bättre anpassade för publikens iakttagelseförmåga. 

 

Vidare belyser Thorbjörn Swenberg, forskare inom audiovisuell design och perception, 

fördelarna med att upprätthålla en kontinuitet i klippningen i sin doktorsavhandling Framing the 



 

10 

Gaze (2017). Swenberg testade två olika versioner av en sekvens från en dokumentärfilm på 

publik, där den ena versionen hade sämre precision i klippunkterna. Slutsatsen drogs att små 

skillnader vid klippunkterna kan vara avgörande för sekvensens kontinuitet och därmed hur 

publiken uppfattar och uppmärksammar dem. 

 

3. Metod och material 

För att kunna jämföra olika gestaltningsmetoder i klippning krävdes en scen att arbeta utifrån och 

klippa på två olika sätt, med samma innehåll. Därför valde vi att producera en egen scen med tre 

karaktärer som på olika sätt för ett status- och maktspel. Dessa maktförhållanden i scenen och 

maktspelen lät vi sedan en testpublik tolka i omgångar. I scenen sitter karaktärerna William, 

Andreas och Gustav vid ett middagsbord täckt av ölburkar och konverserar medan de dricker. 

Gustav berättar att han ska fria till sin flickvän, vilket provocerar William som tycker han är för 

ung att binda upp sig och bör istället återgå till sitt gamla, ungdomliga jag som låg runt med 

brudar och festade på. Det uppstår en diskussion mellan de två om osund, grabbig jargong och 

dess konsekvenser. Andreas, som sitter i mitten, har svårt att välja sida och blir nervös över 

stämningen. Manuset är tillgängligt att läsa i sin helhet i Bilaga 1.  
 

Maktuttrycken i både dialog och regi skrevs och regisserades utifrån den makt- och statusteori 

presenterad i uppsatsens teorikapitel. Gustav besitter högst status i gruppen, vilket William 

känner statusavund gentemot. William använder främst projiceringsmetoden för att försöka 

vinna makten från Gustav, men också genom att utesluta honom från samtalet med hjälp av att 

fästa blicken på Andreas. Andreas försöker emulera gruppens status genom att ge mycket 

samtalsstöd till de andra. Oftast genom att kränka både William och Gustav med sitt skratt, vilket 

annars är ett verktyg som ligger William närmast. Gustav upprätthåller sin status genom 

dominansmarkörer som minskat samtalsstöd och att ta sig tid när han pratar. 
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Den ena versionen av scenen har klippts utifrån 

kontinuitetsprincipens riktlinjer beskrivna i 

dess teorikapitel. Versionen består av flera 

olika tagningar både i bild och ljud. Den skiljer 

sig således i detaljer från den andra versionen, 

vår sequence shot, som innehåller enbart en 

bild, en tagning, i helbild med ett ljudspår i 

synk vilken kan ses i figur 1. Båda versioner 

kan även ses i sin helhet på följande länkar: 

Kontinuitetsversionen: https://youtu.be/27ZqVDCpS5g 

Sequence shot-versionen: https://youtu.be/JiGZRDZxtso  

 

Enligt kontinuitetsprincipen förhöll vi oss bland 

annat till tidigare nämnda 180-gradersregeln i 

klippningen av kontinuitetsversionen. En 

imaginär avgränsning i scenen utformades och 

ingen bildvinkel överträdde the axis of action, 

enligt figur 2: 

 

 

 

I dialog mellan karaktärerna använde vi oss av shot/reverese-shot och eyeline match, enligt 

exemplet i figur 3 och 4. Vidare klippte vi ofta i rörelse för att maskera klippunkterna och skapa 

ett mjukare flöde mellan bilderna, vilket exemplifieras i figur 5 och 6. 

 

Figur 1. Fr. v: William, Andreas och Gustav 

Figur 2. Ingen kameravinkel överträdde den 

utmarkerade axis of action, enligt 180-gradersregeln. 

Figur 3. Gustav, med känning på William. Figur 4. William, med känning på Gustav. 

https://youtu.be/27ZqVDCpS5g
https://youtu.be/JiGZRDZxtso
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Två grupper med fyra personer per grupp fick därefter se på båda versionerna av scenerna, men i 

motsatt ordning till varandra. Mellan visningarna ombads grupperna besvara frågor i enkätform 

och en gång till efter andra visningen. Anledningen till den omvända ordningen var delvis för att 

få ett första intryck av båda versionerna, men även för att låta grupperna själva reflektera över 

skillnader och likheter mellan versionerna. I den andra enkäten uppmanades således 

informanterna att jämföra versionerna men även att enbart utgå från vad de senast såg. Enkäterna 

innehöll både kvalitativa, öppna frågor och kvantitativa, slutna frågor. Den andra enkäten hade 

färre frågor eftersom vissa frågor inte kunde ge oss någon ny information om de besvarades en 

andra gång och togs därmed bort. Frågorna ämnade fånga upp publikens åsikter kring 

maktskiften inom scenen; vilken karaktär(er) som är ledaren, vem eller vilka de sympatiserar för 

och varför. De kvantitativa svaren tolkades och användes som komplement till de kvalitativa 

svaren. 

 

Urvalet av personerna som fick delta i undersökningen gjordes utifrån ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket går ut på att välja de personer man har lättast att få tag på. Ett 

problem med denna typ av urval är att urvalskresten blir begränsad och ej särskilt representativ 

(Trost & Hultåker, 2016, 31). I vårt fall blev detta studenter vid Högskolan Dalarna i åldrarna 

20-27 utan vidare utvärdering av deras bakgrund eller förkunskaper. Med detta sagt valde vi bort 

studenter inom ämnena samhällskunskap och rörlig bildproduktion eftersom deras förkunskaper 

eventuellt hade försvårat undersökningen. Kontinuitetsversionen har exempelvis några små 

tekniska brister med klaff-fel vid klippunkter och ojämn mixning. Detta var dock inget våra 

Figur 5. Fr.v: William, Andreas och Gustav. Figur 6. William, med känning på Andreas och Gustav. 
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testpersoner anmärkte på eftersom de just saknar förkunskap på området och är ej 

uppmärksamma på sådant. 

 

Resultaten analyserades därefter utifrån de nyckelbegrepp kring makt och status som vi 

presenterar under teorikapitlet. Frågorna var formulerade på ett sätt som inte direkt anknöt till 

makt, för att undvika att ge testpersonerna en uppfattning om vad vi var ute efter. Resultaten 

delades in i kategorier kring handling, karaktärer, sympatier och gruppdynamik, vilka vi 

författare sedan diskuterade löpande och deras svar omtolkades utifrån de nyckelbegrepp 

presenterade i maktteorin. 

 

3.1 Avgränsning 

Vi är medvetna om att undersökningens form ej bejakar andra viktiga gestaltningsaspekter som 

är relevanta för publikens tolkning av karaktärerna. Detta är en medveten avgränsning då ett eller 

flera ytterligare perspektiv utifrån andra gestaltningsaspekter skulle kräva en mycket mer 

omfattande undersökning. Ett av dessa är exempelvis bildkompositionen i scenen, främst 

gällande vår sequence shot, som möjligen står till stor grund för deras olika tolkningar mellan 

versionerna. Vidare gällande kontinuitetsversionen bör det anmärkas att även om vi följt 

principerna och riktlinjerna kring klippningsmetoden är det möjligt att klippa scenen på andra 

sätt, vilket då skulle kunna omforma scenens tolkningar. Men ändå med kontinuitetsprincipen i 

behåll. Därmed bör undersökningens utfall avgränsas till att ses som ett möjligt svar på 

frågeställningen i just vårt fall, och inte på gestaltningsmetoderna i stort. 

 

3.2 Samarbetet 

Den delade nyfikenheten och intresset för ämnet och svaret på frågeställning är vad författarnas 

samarbete bottnar i. Tillsammans har författarna tidigare samarbetat med framgång på 

filmprojekt och funnit en delad kärlek till den långa tagningen som gestaltning. Författarna 

planerar även att inom ett par månader producera en film liknande den scen som använts här, där 

författarna önskar utnyttja sequence shots. Därmed hoppas författarna även få direkt praktisk 

nytta av uppsatsens utfall. Tidigare samarbeten har även underlättat arbetet med den här 

uppsatsen då författarna känner till varandras begränsningar och arbetssätt. 
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Inläsning av teori och tidigare forskning delades upp mellan författarna för att kunna ta in så 

mycket som möjligt på kortast tid. De böcker bara en av författarna läste skrevs det referat på 

vilket den andre då kunde ta del av. Manus till scenen skrevs tillsammans utifrån en förlaga som 

författara även skrivit ihop. Under inspelning delade författarna regirollen medan de tekniska 

rollerna tillsattes av skolkamrater. Enkätundersökningarna utfördes tillsammans, vilka sedan 

diskuterades innan, under och efter resultaten analyserades och presenterades. Samma sak gällde 

diskussion och slutsats. 

 

4. Analys och diskussion 

Eftersom vi låtit två olika testgrupper kommentera båda filmerna i omvänd ordning, med en 

enkät efter varje visning, har vi fått resultat i olika omgångar. De presenteras således var för sig 

för att få en helhetsbild. Först och främst presenteras datan från första enkäten från båda 

testgrupperna. Därefter presenteras vad som framkom i båda gruppernas andra enkät, efter att de 

sett båda versionerna. Slutligen sammanställs de skillnader och likheter som återfinns mellan 

grupperna. Eftersom testgrupperna ombads i vissa fall att belysa de eventuella skillnaderna i 

versionerna sammanställs dessa också utöver de skillnader och likheter vi själva upptäckt. 

Informanterna ombads i andra enkäten att utgå från vad de senast såg, och inte sin första version, 

i de flesta av frågorna. Detta misslyckades i många av fallen då informanterna tycktes svara på 

frågan utifrån båda versionerna. Som en konsekvens av detta har vi ibland undvikit att lyfta 

exempel från dessa svar då de har tvivelaktig pålitlighet. Resultaten från grupperna diskuteras 

och tolkas sedan kort utifrån makt- och statusteorin tidigare presenterad och eventuella begrepp 

identifieras i deras svar. I detta kapitel är diskussionen begränsad för att sedan utvecklas i 

uppsatsens slutdiskussion. 

  

För att underlätta läsningen kommer testgrupperna hädanefter benämnas utifrån vilken version 

de först fick se i undersökningen. Informanterna i vardera grupp har anonymiserats och tilldelats 

namn utifrån vilken grupp de tillhörde: 
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Grupp K:   Gruppen som fick se kontinuitetsversionen först. 

Bestående av informanterna K1, K2, K3 och K4. 

Grupp S:    Gruppen som fick se sequence shot-versionen först. 

Bestående av informanterna S1, S2, S3 och S4. 

4.1 Handling 

Båda grupper framhävde kontinuitetsversionen som generellt sett fördelaktig i sin förmedling av 

handling, med ett fåtal undantag hos enstaka informanter. På den slutna frågan om handlingen 

var lätt att följa efter första visningen svarade båda grupperna att så var fallet och deras 

respektive sammanfattningar av scenens handling överensstämde mellan grupperna. Däremot 

ansåg båda grupper efter andra visningen att den senaste versionen de såg var enklare att följa. 

Här fanns dock en mindre gradskillnad, där Grupp S var aningen säkrare än Grupp K på sin 

åsikt. Båda grupperna hade en avvikande informant (K1 och S4) som tyckte raka motsatsen och 

ansåg att första versionen var enklare att följa. Vidare uttryckte Grupp S att det var lättare att 

behålla fokus i kontinuitetsversionen. 

4.1.1 Diskussion av handling 

Kort sagt kan vi konstatera att en uppfattning om skillnader i maktförhållanden eller 

gruppdynamik ej framkommer i handlingsfrågornas svar. Däremot kan små skillnader uppfattas, 

exempelvis att kontinuitetsversionen gjorde det lättare för tittaren att fokusera och uppfatta 

gruppdynamiken. Vi kan även slå fast att informanterna inte lyckades beskriva handlingen enbart 

utifrån den senaste versionen de sett, utan istället fyllde de luckorna i handlingen efter sin andra 

visning. Detta baserar vi på att samtliga informanter ansåg att den andra versionen de fick var 

lättare att följa, vilket gör svaren från andra enkäten angående handling opålitliga. 

4.2 Karaktärerna 

Varje karaktärs resultat presenteras diskuteras var för sig, främst med koppling till dess 

uppfattade status hos båda testgrupper men även deras olika maktutövningar. 
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4.2.1 William 

Grupperna skiljde sig i sina uppfattningar om William på så vis att ena gruppen fann en tydlig 

osäkerhet i Williams beteende, medan den andra såg honom mer som en person bekväm i sitt 

omogna beteende. Grupp K såg en osäkerhet i William samtidigt som de beskrev honom som en 

alfahane. Informant K1 identifierade Williams kränkningar av de andra karaktärerna som ett sätt 

att dölja sin osäkerhet. Grupp S identifierade liknande egenskaper hos William som Grupp K 

efter första visningen, men betonade inte en osäkerhet på samma sätt. De fann en större brist på 

självinsikt och självbelåtenhet.  

 

Efter att vardera grupp sett båda versionerna och ombads lyfta skillnader de fann hos 

karaktärerna beskrev båda grupper William som mindre dominant. Informanterna S3 och S4 

identifierade även kränkningar som ett maktverktyg i kontinuitetsversionen, likt en informant i 

Grupp K gjorde. Grupp S identifierade samma osäkerhet hos William efter andra visningen, som 

Grupp K fann i deras första visning. 

4.2.2 Diskussion av William 

Om vi kopplar in teorin till informanternas svar kan vi konstatera att Grupp K fann en högre 

status hos William i scenens sociala hierarki initialt genom att hänvisa till honom som alfahane. 

Båda gruppernas tolkning av Williams status minskade efter att ha sett båda versioner, vilket 

troligen är ett resultat av att de sammankopplade versionerna istället för att resonera kring båda 

enskilt. Båda grupper identifierade projiceringsmetoden och utlösande av skratt som Williams 

främsta maktverktyg och försvarsmekanismer. Grupp S nämnde dessa i större utsträckning efter 

att ha sett kontinuitetsversionen. 

4.2.3 Andreas 

Grupperna hade spridda uppfattningar om Andreas som person, dels mellan grupperna men 

också inbördes. Båda grupper identifierade en stark osäkerhet hos honom, men hade olika åsikter 

om Andreas beteende sett till sin vilja i scenen. Efter första visningen beskrev Grupp K Andreas 

som bekräftelsesökande som grundar sig i ett behov av uppmärksamhet. De beskrev enstämmigt 

en vilja hos Andreas att bryta sig ur rollen som hackkyckling, vilket de ansåg honom göra genom 

att delta i kränkningarna och skämten. K1 beskrev det som följande: “Han skämtar t.ex. bara om 



 

17 

William när han vet han kommer få uppbackning av Gustav. Detta hänger ihop med att han 

känner sig underställd såväl William som Gustav. “  

 

Utöver en osäkerhet fann de även Andreas som svag, vilket härleddes till hans oförmåga att välja 

sida mellan Gustav och William. Grupp S hade däremot en mindre enhetlig syn på Andreas inom 

gruppen. De var överens om osäkerheten hos honom, men hade i övrigt svårt att få en tydlig bild 

av honom. Informanterna S1 och S4 ansåg att han hade lätt att falla för grupptryck och bytte ofta 

sida mellan Gustav och William, men härledde inte uttryckligen detta till en svaghet hos 

Andreas. 

 

Efter att även ha sett sequence shot-versionen ansåg K1 och K3 att Andreas bidrog mer till 

scenens stämning och jargong där än de såg i kontinuitetsversionen. Det bör tilläggas att 

informant K4 inte uppfattade någon skillnad på Andreas som person mellan versionerna. Grupp 

S hade en oerhört spridd syn på Andreas efter att även ha sett kontinuitetsversionen, vilken mer 

eller mindre skiljde sig mellan varje informant. S1 ansåg att Andreas verkade starkare i sin 

ställning samtidigt som hans osäkerhet blev tydligare i närbilderna. S3 tyckte hans ambivalens i 

att välja sida mellan Gustav och William, beroende på vem som vinner diskussionen, blev 

tydligare, S4 hade lättare att sympatisera för Andreas med närbilderna som gav en tydligare bild 

av hans ansiktsuttryck och informant S2 fann inga skillnader. 

4.2.4 Diskussion av Andreas 

Båda grupper identifierade en emulation hos Andreas i olika grad efter första visningen där han 

väljer och imiterar den av Gustav och William han tror har högst status i stunden. Grupp K 

härledde deras syn på Andreas som en person med låg status eller i underläge till just denna 

emulation. Grupp S uppmärksammade även Andreas sätt att ständigt byta sida i gruppen, men 

kopplar inte detta till emulation på samma sätt. De såg det möjligen snarare som att Andreas ger 

mer samtalsstöd till den som är i överläge, men önskar inte direkt emulera någon status. 

 

Två informanter i Grupp K fann som sagt efter att ha sett sequence shot-versionen att Andreas 

inte bara reagerade på jargongen, utan agerade också på eget initiativ. Med andra ord kan vi 

genom teorin konstatera att de ansåg att han tydligare utövade makt. Möjligen i form skratt och 
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begränsning av samtalsstödet mellan Gustav och William som en uteslutningsmetod vilket får 

mer utrymme i bild i vår sequence shot. Grupp S hade fortsatt spridda tolkningar efter att ha sett 

kontinuitetsversionen, men många vittnade om att deras tidigare bilder av Andreas förstärktes. 

4.2.5 Gustav 

Grupperna beskrev Gustav som stark och med hög integritet efter varderas första visning. De 

beskrev honom även som mogen. Grupp K tolkade dock Gustavs självbild som att han ser sig 

själv som mogen, till skillnad från Grupp S som uttryckte sina egna åsikter kring Gustavs 

mognad. Informant S4 betonade dock att Gustavs mogna fasad faller mot slutet av scenen när 

han faller in i jargongen. Informant K1 ansåg att detta inte bottnar i osäkerhet, vilket hen ansåg 

att de två andra karaktärernas jargong och kränkningar gjorde. 

 

Efter att ha sett sequence shot-versionen beskrev Grupp K versionerna sett till Gustav som 

karaktär som väldigt lika, fast med små skillnader. K1 ansåg att han framstod mer av en ledare i 

gruppen i den versionen. Informant K3 tyckte han var lite mer lättsam och inte lika stel. K4 hade 

inga vidare åsikter om Gustav som karaktär, men påpekade att han inte längre var i fokus i bild 

på samma sätt som tidigare. Informant K2 var den enda som ansåg att det fanns stora skillnader 

mellan versionerna då hen upptäckte att Gustav var en sämre person än denne trott innan. Detta 

på grund av hans dåliga attityd gentemot Andreas. När Grupp S jämförde versionerna påpekade 

de att Gustav uppfattas som stelare och inte särskilt lättsam i kontinuitetsversionen. 

4.2.6 Diskussion av Gustav 

Med koppling till teorin kan vi börja med att diskutera båda gruppers konsensus kring Gustav 

som en stark och mogen person. Egenskapen ‘stark’ kan tänkas bottna i Gustavs 

dominansmarkörer, exempelvis att han tar tid på sig att prata och tar ordet när han vill vilket i sin 

tur signalerar en hög status i gruppen. Den mognad som beskrevs handlar troligtvis om den 

expertmakt Gustav försöker utöva i och med att anse sig besitta kunskap om rätt och fel i 

diskussionen. Informant S4 såg detta som en fasad av expertmakt som senare föll till följd av att 

Gustav inte behärskade ämnet. Informant K1s kommentar om att Gustavs återfall till jargongen 

inte bottnar i osäkerhet är en statusfråga. Eftersom Gustav besitter högst status i gruppen är hans 
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kränkningar av exempelvis Andreas ett missbruk av sin makt, enligt hierarkimetoden, snarare än 

ett medel till att höja sin status genom att imitera gruppen i en emulation. 

 

När Grupp K jämförde versionerna var de som sagt spridda i sina tolkningar efter sequence shot-

versionen. K1 ansåg att Gustav verkade mer som en ledare, vilket kan bero på att man som tittare 

oftare får se hur William och Andreas söker samtalsstöd och uppbackning hos Gustav. Detta är 

något som man gör mot personer i överläge. Informant K2 tyckte mindre om Gustav som person 

efter sequence shot på grund av hans attityd mot Andreas. Det kan tänkas bero på att Gustavs 

osynliggörande och uteslutning av Andreas i samtalet är tydligare där, vilket påvisar att Gustav 

missbrukar sin makt och ställning i hierarkin. Grupp S uttryckte samma åsikt som informant K3 

om att Gustav tycktes vara mer lättsam i sequence shot än i kontinuitetsversionen. Detta ser vi 

som en fråga om bildval, där Gustavs många reaktionsbilder i kontinuitetsversionen är ganska 

uttryckslösa. 

4.3 Sympatier 

Grupperna fick svara på hur mycket de sympatiserade med karaktärerna efter båda visningarna, 

utan uppmaning att jämföra sina sympatier mellan versionerna. Svaren från andra enkäten är 

således en utökning på svaren de angav i första enkäten. Båda grupper hade en relativt stabil nivå 

av sympati för Andreas och Gustav genomgående, medan deras åsikt till William förändrades i 

ett av fallen. I förhållande till William uttryckte Grupp S relativt mycket mer sympati efter andra 

visningen, medan Grupp K istället sympatiserade gradvis mindre för honom. Båda grupperna 

kände likadant för honom efter sina första visningar, vilket var en låg grad av sympati. Andreas 

erhöll samma mängd höga sympatier från båda grupper efter första visningen, och förlorade lite 

sympatier efter andra visningen med Grupp S som den grupp med minst sympatier. Informant S3 

uttryckte dock mer sympatier efter sin andra visning efter att ha fått en tydligare bild av hur 

Andreas utsattes för tvång i och med alkoholhetsen. Slutligen kan vi konstatera att Gustavs 

sympatier var oföränderliga i stort mellan versionerna. Dock med en informant i Grupp S som 

fann Gustav aningen mindre sympatisk. 
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4.3.1 Diskussion av sympati 

William tycks erhålla minst sympatier i sequence shot-versionen, vilket möjligen kan härledas 

till att hans maktutövningar får mer utrymme i bild där. De många närbilder som utgör 

kontinuitetsversionen på Williams reaktioner kan även vara det som gör honom mer sympatisk 

där. Publiken blir medveten om att även William blir sårad av jargongen, vilket kanske inte är 

lika tydligt i sequence shot-versionens stora bildutsnitt. Andreas minskade sympatier hos båda 

grupper i slutändan beror troligen på deras då fullständiga bild av karaktären. De har insett att 

Andreas inte bara är ett offer, utan även aktiv missbrukare av makt. Anledningen till att Grupp S 

uttryckte minst sympatier efter andra visningen beror möjligen på scenens avslutande närbilder 

på Andreas som försöker trycka ner William, vilket är sista intrycket de anländer till sin andra 

enkät med. Eftersom Gustavs sympatier var oföränderliga hos informanterna är de svåra att 

tolka. Den avvikande informanten i Grupp S kan möjligen bero på den stora spridning av 

tolkningar och åsikter vi generellt sett hos Grupp S efter deras första visning, där då denne 

informant kan ha ändrats sig efter kontinuitetsversionens tydligare handling. 

4.4 Gruppdynamik 

Vi kommer här presentera och diskutera informanteras svar med hänseende på gruppdynamiken. 

Detta innefattar samtalsstöd, det vill säga hur de förhåller sig till varandra i samtalet, men även 

hur deras relationer till varandra tolkats. 

4.4.1 Samtalsstöd 

Vi har vidrört samtalsstöd som en del av informanternas kommentarer på de olika karaktärerna. 

Men eftersom detta är en sån stor del av maktspelet i scenen, och något vi eftersökt med 

specifika frågor till informanterna, kommer vi nu vara lite mer ingående i just den aspekten. På 

frågan om informanterna ansåg att William var intresserad av vad de andra hade att säga gav 

sequence shot-versionen en bred tolkning, medan kontinuitetsversionen var relativt enhetlig. 

Grupp S var delad efter sin första visning, där två informanter (S1 och S4) inte alls tyckte 

William var intresserad av övriga. Resterande två informanter fann ett visst intresse, om än lågt. 

Grupp K såg en anspråkslös skillnad i mer intresse hos William jämfört med Grupp S efter sin 

första visning. Efter sin andra visning var alla informanter eniga om att Williams intresse 
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uppfattades som “i ganska låg grad”, vilket är en marginell ökning i gruppen i genomsnitt. Grupp 

K fann ett relativt högt intresse hos William efter sin andra visning, där exempelvis informant K1 

ändrade sig från “inte alls” till “i ganska hög grad.” 

 

Andreas intresse av de andra ansåg grupperna vara lika högt, med ungefär två informanter 

vardera på svaren “i ganska hög grad” eller “i mycket hög grad” i varje grupp. Efter sina andra 

visningar ändrades tolkningarna gradvis inom grupperna, men med samma utfall på det totala 

och samma konsensus rådde därmed fortfarande. Grupp K fann att Gustavs intresse var relativt 

högt, men aningen mindre än Andreas efter sin första visning. Grupp S delade denna åsikt i stort, 

men såg lite mer intresse hos Gustav i sin första visning. Grupp K närmade sig denna åsikt efter 

sin andra visning, då de delvis identifierade ett större intresse. Specifikt hos en informant, K4, 

som gick från “inte alls” till “i mycket hög grad.” Grupp S sänkte däremot sin uppfattning efter 

andra visningen och såg Gustav som mindre intresserad än tidigare. 

4.4.1.1 Diskussion av samtalsstöd 

Vi kan fastslå en generellt högre uppfattning av karaktärernas intressenivå hos informanterna 

efter att ha sett sequence shot-versionen. Det bör dock påpekas att detta i många fall är en väldigt 

liten gradskillnad, som är svår att utläsa i en kvantitativ, sluten frågeställning som denna. Det kan 

även fastställas att tolkningarna baserade på sequence shot-versionen är mer splittrade än de från 

kontinuitetsversionen. Utifrån resultatet presenterat kan vi konstatera att William är den som ger 

minst samtalsstöd och Andreas mest. Baserat på teorin kan detta tolkas som ett maktmissbruk 

från Williams sida, men även Gustav, som begränsar sitt samtalsstöd gentemot andra i en form 

av uteslutningsmetod. Den dominante i ett samtal skapar osäkerhet hos andra genom brist på 

samtalsstöd medan en person i underläge, Andreas, är mer benägen att visa intresse för vad andra 

har att säga. 

4.4.2 Relationer 

Följande analys och diskussion grundar sig på svar som informanterna givit efter att ha sett sin 

första version enbart, då frågorna om karaktärernas relationer ej återkom i den andra enkäten. 
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4.4.2.1 Gustav och William 

Grupp K tolkade Gustav och William som gamla vänner, men att Gustav vuxit ifrån William 

vilket tydliggörs i deras diskussion. Informant K1 påpekade dock att han inte tyckte deras 

diskussion var ett hot mot deras vänskap. De uttryckte att William troligen är medveten om 

denna klyfta mellan dem och vet inte längre hur han ska kommunicera med Gustav. Ändå 

försöker han använda samma jargong som tidigare fungerat i deras vänskap i brist på alternativ. 

Grupp S vittnade i samma utsträckning om en destruktiv vänskap och kommunikation mellan 

dem, där Gustav tycker William är omogen och William ogillar Gustavs nya jag. Däremot 

uttryckte inte Grupp S samma optimism kring deras vänskap som Grupp K och fokuserade mest 

på hur dålig relation de har. Båda grupperna var även eniga i att William ser på Gustav som en 

rival. 

4.4.2.2 Diskussion av Gustav och William 

Det som gör sig tydligt här är gruppernas tolkning av Williams statusavund gentemot Gustav, 

vilket huvudsakligen grundar sig i deras åsikter kring rivaliteten. Gruppernas delade åsikter kring 

deras vänskap ligger högst sannolikt i det att William för en tydligare kamp om makten i 

sequence shot-versionen. Medan kontinuitetsversionen synliggör deras känslor gentemot 

varandra i närbilder, vilket ger Grupp K deras optimistiska inställning till relationen. 

4.4.2.3 Gustav och Andreas 

Grupp K var eniga i sin tolkning att Andreas ser upp till Gustav, däremot var de lite oense i 

huruvida Andreas och Gustav är nära vänner sedan länge eller inte känner varandra så bra. 

Informanterna K1 och K4 anmärkte på att Gustav kan säga kränkande saker till Andreas utan 

mothugg. Vidare utvecklade K1 detta och spekulerade i om gruppens jargong gjort Gustav blind 

inför sitt agerande mot Andreas. Grupp S hade däremot en spretig syn på Andreas och Gustavs 

relation. Informanterna S2 och S3 inledde med att uttrycka en osäkerhet kring deras relation 

överhuvudtaget, medan S1 och S4 såg en avund hos Andreas gentemot Gustav. De senare 

nämnda hade även en motsatt uppfattning om Gustav gillar Andreas mer eller mindre än 

William.  
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4.4.2.4 Diskussion av Gustav och Andreas 

Genom att Grupp S identifierade en avund hos Andreas gentemot Gustav kan vi spekulera i om 

detta bottnar i att Grupp S likställer deras status. Likt vår teori påpekar grundar sig avund i 

rivalitet där två personer tycks tävla inom samma sociala fält. Grupp K talar däremot om Gustav 

som en förebild till Andreas, vilket signalerar att de inte placerar Gustav och Andreas lika nära 

varandra i hierarkin. Grupp S har möjligen fått en bild av Andreas som starkare i sequence shot-

versionen eftersom Andreas framträder tydligare där som en del av maktspelet. Specifikt kan 

man se skratt riktade mot Gustav, vilket medför att han tycks vara närmare Gustavs status. 

4.4.2.5 Andreas och William 

Informanterna i Grupp K var överens om att Andreas ser upp till William även om K2 och K3 

ansåg att Andreas egentligen inte tycker om William som person. William beskrevs som 

överlägsen till Andreas och att han är i kontroll över Andreas samt driver med honom utan 

vidare. K1 beskrev bland annat deras relation som destruktiv och därutöver på följande vis: 

“William verkar nästan se och använda Andreas som ett form av stöd för att kunna hävda sig 

själv. Möjligen för att kunna konkurrera med Gustav om vem som är gruppens alfahane.” I 

Grupp S kan vi börja med att anmärka på informant S3 som ännu en gång var osäker och angav 

inga svar på frågan. Av de resterande tre beskrev S1 och S4 ett behov av bekräftelse hos Andreas 

gentemot William, vilket de utvecklade och påpekade att Andreas gör detta trots sin medvetenhet 

om Williams omogna beteende. S1 tyckte William använde Andreas för att trycka ner Gustav. 

Dessutom ansåg informant S4 att William kände sig överlägsen till Andreas. Generellt sett fanns 

en spridning av åsikter i Grupp S kan vi därmed fastslå. Mellan grupperna fanns en skillnad i syn 

på nivån av vänskap mellan de två, där Grupp S ansåg att de var lite närmare vänner än Grupp K. 

Förutom informant S2 som trodde William såg Andreas som en rival 

4.4.2.6 Diskussion av Andreas och William 

En informant i vardera grupp identifierade troligtvis uteslutningsmetoden och utlösande av skratt 

när de beskrev hur William använde Andreas mot Gustav. Båda grupper har dessutom två 

informanter som identifierade en väldigt tydlig emulation hos Andreas. De observerade hur 

Andreas såg upp till William och försökte vara som han. I sin strävan mot Williams status 

agerade Andreas utan eftertanke på sina egna värderingar, vilket är en tydlig indikation på 
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emulation. Anledningen till att Grupp S tolkade in en starkare vänskap mellan Andreas och 

William kan möjligen bero på att deras samtalsstöd och uppbackning sinsemellan får mer tid i 

bild i sequence shot-versionen. Kontinuitetsversionen har ett fokus på Gustav vilket därmed inte 

framhåller William och Andreas relation lika mycket. 

5. Slutdiskussion 

Innan vi fortsätter diskussionen i detta kapitel kring vad analysen har gett oss för utfall bör vi 

påminna oss ännu en gång om syftet med den här uppsatsen. Vi har ämnat undersöka hur två 

olika klippningsmetoder påverkar karaktärstolkningar i en och samma scen i syfte att besvara 

följande frågeställning: 

 

Påverkas tolkningar av status- och maktförhållanden hos karaktärer annorlunda av 

kontinuitetsklippning i jämförelse med en sequence shot? Och i så fall, på vilket sätt? 

 

Resultatet från analysen har initialt visat att båda versionerna generellt sett har förmedlat en 

liknande uppfattning av makt- och statusförhållanden hos karaktärerna. De flesta av 

kommentarerna på resultaten i tidigare kapitel har inletts med ett fastställande av båda gruppers 

konsensus kring vad de just sett, men att det finns många gradvisa skillnader. Det vi därmed kan 

börja med att konstatera är att ingen grupp uppfattade något helt annorlunda från den andra, men 

alltid i olika omfattning beroende på vilken version de såg först. Vid uppmaningen att försöka 

tolka den andra versionen de såg, frånkopplad den första i sina resonemang, har de flesta 

informanter misslyckats. Detta medförde en data i mindre utsträckning än vi räknat med. Vidare 

fanns ofta en splittring av tolkningar baserade på sequence shot-versionen, om än med liknande 

riktning. Därmed kan vi konstatera i första hand att det finns skillnader i tolkningar mellan 

versionerna, vilket leder oss vidare till att diskutera på vilket sätt de skiljer sig och varför. En av 

de största skillnaderna mellan versionerna fann vi i tolkningen av karaktärernas hierarki och 

relationer. 

 

Kontinuitetsversionen tycks bidra till en starkare bild av hög status hos William i deras hierarki. 

Andreas ses där som den med lägst status, och även i underläge, som också försöker emulera de 
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andras status. Gustav uppfattas som en förebild till Andreas, vilket pådriver denna emulation. 

Det finns ett visst statusavund mot Gustav synligt hos William, men också en optimism kring 

deras vänskap. Relationen mellan William och Andreas ger sig inte i uttryck lika väl i den här 

versionen eftersom Gustav ligger i fokus i bildvalen. Vidare kan det vara så att andelen speltid i 

bild varje karaktär får kan spela in på deras tolkade status. Detta är inget vi kan koppla till 

specifika svar, men teorin talar om att privilegier hos människor avgör deras status. Därmed kan 

tiden i bild vara ett privilegium som publiken omedvetet läser in. Detta för oss in på sequence 

shot-versionen, och det som troligen utgör den största skillnaden i hierarkitolkningen mellan de 

två. 

 

I vår sequence shot får Andreas mer tid i bild, eftersom alla syns samtidigt, vilket bara av just 

den anledningen möjligen höjer hans status enligt föregående resonemang. Om vi antar att tid i 

bild är ett privilegium publiken läser in jämnar vår sequence shot ut detta mellan karaktärerna 

eftersom alla är i bild samtidigt. Publiken uppfattar honom därmed som viktigare i 

sammanhanget och med en starkare tillhörighet till det sociala fältet. Dessutom har publiken 

möjlighet att se Andreas roll i maktspelet mycket tydligare, vilket synliggör hans makt. Således 

uppfattas han som närmare Gustav och William i status, vilket gör att sequence shot-versionen 

inte förmedlar en emulation från Andreas på samma sätt. Med mindre fokus på bara Gustav och 

Williams relation och maktspel, som det framställs i kontinuitetsversionen, ger sequence shot-

versionen en tydligare bild av William och Andreas vänskap. Där uppfattas vänskapen starkare, 

vilket kan bero på att Andreas inte längre framställs enbart som ett maktverktyg för de andra två. 

Han är mer än ett tredje hjul i sammanhanget, han blir mer av en i gänget. 

 

Generellt sett framställdes varje karaktär lite mer sympatisk i kontinuitetsversionen, vilket 

troligen är ett resultat av de många närbilder versionen utgörs av. Där får man som tittare se att 

varje karaktär är sårbar och inte bara maktmissbrukare, som sequence shot-versionen möjligen 

framställer dem primärt som. Den väcker mer känslor, som en informant löst uttryckte det. 

Exempelvis har nästan varje närbild på Andreas givit uttryck för hans offerskap och låga status, 

vilket bidragit till denna sympati. Vidare fann man ett tydligare statusavund hos Andreas i 

sequence shot-versionen, vilket möjligen uppfattats som oattraktivt hos publiken och därmed 

gjort honom mindre sympatisk där. Detsamma gäller William som erhöll minst sympati i 
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sequence shot-versionen, vilket vi tror bottnar i samma resonemang. Vidare kan det tydligare 

statusavundet hos båda karaktärer vara ett resultat av deras mer jämställda status i denna version. 

Liknande priviliegier medför att människor kan mäta sig med varandra som rivaler, vilket går 

hand i hand med statusavund. Williams maktmissbruk synliggörs även mer i sequence shot-

versionen, vilket bidrar till publikens minskade sympatier för honom efter att ha sett den 

versionen. 

 

Gällande vår intention med scenen sett till regi och klippning av kontinuitetsversionen måste det 

medges att vi inte lyckades. Eftersom William anses vara högst upp i hierarkin i 

kontinuitetsversionen har vi uppenbarligen misslyckats med vår avsikt att framhäva Gustav som 

den med högst status bland de tre. Däremot kan det finnas en viss förvirring kring Williams 

status, både sett till informanterna själva och våra tolkningar av dem. Att de tillskriver William 

högst status kan egentligen vara en misstolkning av Williams maktmissbruk. Han är den karaktär 

som identifierats med flest härskartekniker i sin strävan mot högre status, vilket kan ha uppfattats 

som att han besitter mer makt än övriga karaktärer och därmed högre status. Detta kan möjligen 

härstämma ur scenens slut där Gustav faller in i jargongen. Detta kan uppfattas som antingen 

emulation, där Gustav anpassar sig till gruppens beteende, eller ett resultat av tvång från William 

primärt. Vår avsikt med detta slut var snarare att låta detta framstå som Gustavs egna val, som ett 

sätt att visa hur han faller tillbaka i gamla beteenden. Med detta sagt anser vi fortfarande att deras 

tolkningar är befogade och vår självkritik i viss grad likaså, även om handlingen tycks tvetydig i 

detta skede. 

 

Vi nämnde ett kommande kortfilmsprojekt i uppsatsens bakgrund som en av anledningarna till 

vår undersökning. I kortfilmen gestaltas flera karaktärer som representerar olika perspektiv på 

filmens tematik, där vi hoppas på att publiken tolkar dem annorlunda. Utifrån vår analys och 

slutdiskussion kan vi konstatera att flera lärdomar finns att bära med till projektet. Fördelen med 

sequence shots är uppenbarligen att samtliga karaktärer får ett jämnt fördelat utrymme i bild, 

vilket ger en tydligare bild av dem i gruppdynamiken. Därför, om de exempelvis representerar 

olika budskap eller perspektiv, kan det vara en fördel med att ha denna jämna fördelning i syfte 

att låta alla komma till uttryck. Eftersom sequence shots ger ett bredare spann av tolkningar kan 

detta göra en tematisk berättelse med flera perspektiv rikare. Det finns möjlighet att se filmen 
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flera gånger om och utvinna nya uttryck och tolkningar, vilket då fördjupar tematikens olika 

perspektiv. Kontinuitetsversionen visar däremot sina fördelar i det att närbilderna fördjupar 

karaktärernas känsloliv och spelar därmed i större utsträckning på publikens sympatier än en 

sequence shot. Åtminstone i jämförelse med en sequence shot likt den i uppsatsen. Därför ligger 

skillnaden för vår del möjligen i bildutsnittens storlek, eftersom fördelarna vi funnit i 

kontinuitetsversionen på sätt och vis är möjliga att uppnå i en sequence shot. 

 

Tidigare forskning talade för att kontinuitetsklippning bidrar till en tydligare bild av berättandet 

och en enklare handling, men även att detta är något som tillämpas när en filmskapare söker 

kontroll över sin publik (Bordwell, 2002). Detta visade sig överensstämma med vår 

undersökning eftersom informanterna beskrev kontinuitetsversionen som övergripande lättare att 

följa sett till dess handling. Informanterna uttryckte även att det var lättare att hålla fokus i 

kontinuitetsversionen, vilket exempelvis JE Cutting et al. (2011) fann i sin forskning, med 

hänvisning till att kontinuitetsklippning är bättre anpassad för publikens iakttagelseförmåga. 

6. Slutsats 

Den här uppsatsen fastställer att dessa två olika klippningsmetoder har på olika sätt påverkat 

tolkningen av dels våra karaktärer men även deras gruppdynamik på. Kontinuitetsklippningen 

har bidragit till en fördjupad bild av karaktärerna på grund av dess förmåga att framhäva 

ansiktsuttryck i närbilder, vilket visat karaktärernas känslor. Detta gäller främst de två karaktärer 

vi riktat fokus mot i bildvalen. Vår sequence shot har å andra sidan belyst den tredje karaktären 

och fördjupat denne samt lyft den från att vara en biroll till en mer betydelsefull och delaktig 

karaktär i scenen. Dessutom har vår sequence shot givit en tydligare, mer ingående bild av 

gruppdynamiken mellan karaktärerna. Slutligen kan vi konstatera att sequence shot-versionen 

föranlett en bredare mängd tolkningar av karaktärerna i sig. Kontinuitetsversionen hade liknande 

tolkningar och handlingen ansågs lättare att följa, i enighet med tidigare forskning om 

kontinuitetsprincipen. Detta sätter troligen inte punkt för svaret på frågan om 

klippningsmetodernas skillnader och likheter i stort. Däremot är det en fingervisning till att en 

sequence shot håller dörren öppen för fler tolkningsmöjligheter hos en publik. 



 

28 

7. Källförteckning 

Adelswärd, Viveka (1991). Prat, skratt, skvaller och gräl. Stockholm: Bromberg. 

Björk, Gunilla (1999). Mobbning. Lund: Studentlitteratur. 

Bordwell, David (2002). Intensified Continuity: Visual Style in Contemporary American Film. Film Quarterly 55 

(3): 16-28. 

Bordwell, David (2016). Film art: an introduction. 11. uppl. Boston: McGraw-Hill Education. 

Börjesson, Mats och Rehn, Alf (2009). Makt. Stockholm: Liber. 

Corrigan, Timothy och White, Patricia (2012). The film experience: an introduction. 3. uppl. Boston: Bedford/St. 

Martin’s. 

Crittenden, Roger (1995). Film and video editing. London: Blueprint. 

Cutting, J. E. et al. (2011). Quicker, Faster, Darker: Changes in Hollywood Film over 75 Years. i-Perception 2 (6): 

569–576. 

De Ofrivilliga (2008) [Film]. Regissör: Ruben Östlund. Sverige: Plattform Produktion. 

Du levande (2007) [Film]. Regissör: Roy Andersson. Sverige: Studio 24. 

Eksvärd, Elaine (2011). Härskarteknik. Stockholm: Forum. 

En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (2014) [Film]. Regissör: Roy Andersson. Sverige: Studio 24. 

Jiborn, Magnus (2008). Om maktens teater. I Makt. Stockholm: Verbum, 15-27. 

Josefsson, Lena (2008). Om språket och makten. I Makt. Stockholm: Verbum, 28-37. 

McKee, Robert (1998). Story: substance, structure, style, and the principles of screenwriting. London: Methuen. 

Pearlman, Karen (2009). Cutting rhythms. Oxford: Focal Press. 

Play (2011) [Film]. Regissör: Ruben Östlund. Sverige: Plattform Produktion. 

Swenberg, Thorbjörn (2017). Framing the gaze. Diss., Västerås: Mälardalens Högskola. 

Sånger från andra våningen (2000) [Film]. Regissör: Roy Andersson. Sverige: Studio 24. 

Trost, Jan och Hultåker, Oscar (2016). Enkätboken. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur. 



 

29 

Ulver-Sneistrup, Sofia (2012). Status. Malmö: Liber. 

  



 

30 

Bilaga 1 – manuset 

 

INT. MIDDAGSRUM - KVÄLL 

 
Vi befinner oss i ett mörkt rum med endast ett middagsbord 
och tre stolar. På bordet står det många ölburkar, en 

flaska vodka, tallrikar med matrester och en vinflaska. 
WILLIAM, 24, sitter bakåtlutad på sin stol. Mittemot honom 

sitter GUSTAV, 24, och snurrar ett glas vin i ena handen. 

 
ANDREAS, 24, kommer in i rummet med en ölburk som han ger 

till William och sätter sig ned mellan William och Gustav. 

Alla tre är lite sluddriga till talet, ganska berusade. 
 

WILLIAM 

Tack mannen. Men ska du inte 

dricka, eller? 
 

ANDREAS  
Nä, alltså, jag måste nog chilla 
lite. Höll nästan på att spy nyss. 

 
WILLIAM  

Men vafan, nu när vi äntligen fått 

till en kväll att supa på får du 
fan släppa till. 

 
ANDREAS  

Säger killen som druckit typ fem 

bärs hittills. 
 

WILLIAM  
Jo, men jag behöver inte bli full. 
Jag blir hög på att respektera 
kvinnor. 
 

Gustav reser sig upp. 

 
GUSTAV  

Hörrni, jag måste säga ett par saker 
innan vi drar till bastun. Vi har ju 
inte setts på ett tag och-- 

 
ANDREAS  

Nej och vems fel är det då? Du som 
jobbar bara hela tiden eller hänger 
med Sara ju. 
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GUSTAV  
Ja, det är också därför jag vill 
prata med er. Jag har bestämt mig 
för att fria till Sara. 

 
ANDREAS 

Men va? Shit, grattis eller vad 

säger man. 
 

WILLIAM 

(skrattandes)  
Nej nej nej, sätt dig ner nu. Inte 

fan ska du gifta dig. Hur mycket 
har du druckit? 

 

Andreas skrattar lite tills han ser Gustavs ansiktsuttryck. 

 

GUSTAV 
 

Du ska alltid hålla på.. Jo, eller 

alltså jag ska fria. 
 

WILLIAM 
 

Asså, du är för fan 24 år gammal. 

Fattar du hur många år av singellivet 

som du sumpar? Vad hände med den 

Gustav som.. som knullade Malin i 

bastun fem på morgonen? 
 

Andreas skrattar och tittar på Gustav som sätter sig ner. 

 

GUSTAV 
 

Det var ju typ sju år sen, det är 

väl dags att växa upp. 
 

ANDREAS 

Vänta, försökte inte du haffa 

Malin hela den kvällen innan 

Gustav tog henne? 
 

WILLIAM 
 

Jo, hon teasade ju sönder. Sen skyllde 
hon på mens. Och jag vill ju inte komma 
ut ur stugan med clownmun, om man säger 
så. 

 

Andreas gapskrattar. 
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GUSTAV 
 

Alltså, det är sånt här jag pratar 
om. Vad är det för jävla snack? 
Klart som fan ni inte har nån att 
fria till som ni håller på. 
 

William reser sig upp och höjer sitt glas. 

 

WILLIAM 

(formell ton) 

Ärade bröllopsgäster, vi har samlats 
här idag för att fira Sara och Gustavs 
kärlek. I nöd och lust, mens och 
motvind. 
 

GUSTAV 

(irriterad)  
Du är fan sjuk i huvet. Du låter 

likadan som vi gjorde på högstadiet. 
 

WILLIAM 
 

Äh, du vet att jag bara skämtar. 
Klart jag inte säger så här inför 

folk som inte fattar. Då tror dom 

att man är en metoo-olycka på väg 
att hända. 

 

GUSTAV 
 

Du fattar ingenting, sätt dig ner. 

Har du missat allt det senaste 
året, eller? 

 

William sträcker ut armarna, nästan provocerande. 

 

WILLIAM 

Vad? 
 

GUSTAV 

Det handlar om att du odlar en 

kultur även om du hävdar att du 

skämtar hela tiden. Det blir 

normaliserat liksom. 
 

William skakar på huvudet. 

 

WILLIAM 
 

Poängen är att vi fattar att vi 
bara skämtar. Jag måste få stå här 
inför er och säga att.. säga att.. 
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William tar en paus med en rap fast i halsen, som att 

han tappat ordet för en sekund. 
 

GUSTAV 

Sitt ner nu- 
 

WILLIAM 

Att kvinnor är fucking fittor mannen! 

 

William skrattar mot Andreas och får medhåll. Andreas reser 

sig upp. 
 

ANDREAS 
 

Ärade gäster, en gång i tiden, ska 
ni veta, var Gustav väldigt 
kreativ med användningen av bastu-
slevar sådär runt fem på morgonen. 
 

William skrattar, Andreas tittar på Gustav som argt fyller 

på vin i sitt glas. Andreas sätter sig ner. 
 

ANDREAS (CONT'D) 
 

Men vad jag minns ännu tydligare är 
när William sket på sig när vi 

nattbadade. 
 

Gustav fnissar lite för sig själv. William sätter sig ner. 

 

WILLIAM 

Men vad fan... 
 

ANDREAS 

Minns du det, Gustav? 
 

GUSTAV 

Mm, jag och typ fem brudar minns 

det. Jävla trauma alltså. 
 

WILLIAM 

Jag var för fan sjuk. Ni kanske 

ska skämta om cancersjuka också. 
 

ANDREAS 

Du var för fan inte sjuk, du var 

pinfull. Alla stod fan i kö till 

duschen efter det. 
 

WILLIAM 

Men käften. 
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ANDREAS 

Antar att du inte fick nån fitta 

den kvällen. 
 

GUSTAV 
 

Stora ord från killen med typ ett 
och ett halvt ligg i karriären. 

 

William ler åt Gustav och lägger sin hand på Andreas axel. 

 

WILLIAM 
 

Var inte ledsen mannen, du får säkert 

ligga nångång också. Om du bara spar 
lite pengar så. 

 

Andreas dricker uppgivet, besegrad. 

 

WILLIAM (CONT'D) 

Men en sak undrar jag, Gustav. 

 

GUSTAV 

   Vadå? 

 

WILLIAM 

(sjungandes)) 

Kan Adde, kan Adde, kan Adde 

dricka sprit! 
 

Gustav hoppar snabbt in i sången. 

 

WILLIAM & GUSTAV 

(sjungades) 

Kan Adde, kan Adde, kan Adde 

dricka sprit! 

 
Gustav räcker vodkaflaskan med slatten kvar till Andreas, 

som motvilligt tar emot den och börjar dricka medan de 

sjunger vidare. Gustav reser sig upp. 
 

GUSTAV 

Nej, nu drar vi och bastar istället. 
 

Gustav lämnar rummet. De andra följer efter. 

 

SLUT. 

 


