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Sammanfattning 

Den kognitiva forskaren och teoretikern inom tecknade serier, Neil Cohn, har utvecklat en 

narrativ grammatisk teori som både förklarar hur människan uppfattar tecknade serier och 

fungerar som ett ramverk för narrativa analyser av serier. Cohn anser att teorin också kan 

användas för att analysera film. Avsaknaden av en liknande teori för film gör det intressant att 

testa i vilken utsträckning teorin kan appliceras på rörliga bilder. Uppsatsen har först beskrivit 

Cohns teori och relevanta skillnader mellan film och tecknade serier. Med dessa skillnader i 

åtanke har uppsatsen analyserat fem olika filmscener genom Cohns teori. I slutsatsen 

konstaterades det att teorin går att applicera på film i samma utsträckning som på tecknade 

serier. Teorin kan användas för att förstå bildernas samverkan och hjälpa regissören i arbetet 

att få en översikt över filmsekvensernas narrativ. Teorin är också användbar under 

manusbearbetning, i regi av främst foto och klippning och vid arbetet av bildmanus. 
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1.  Inledning 

Denna uppsats handlar om filmscensanalys. Texten ska belysa hur Neil Cohns grammatiska 

system kan användas för att analysera filmscener. Cohns system fungerar som redskap för att 

förstå hur människor uppfattar narrativet i bilder som presenteras i följd. Hans teori bygger på 

att kategorisera bilder efter narrativa funktioner för att kunna förstå bildsekvensens narrativa 

struktur. Cohns teori fokuserar primärt på tecknade serier, men han förklarar även att hans 

system kan appliceras på film, eftersom film också är ett visuellt medium som presenterar 

bilder i följd.  

1.1 Bakgrund 

Citatet nedan är en del av inledningen till kapitlet om narrativ, från boken Film Art: An 

Introduction, av Filmteoretikerna David Bordwell och Kristin Thompsons:  

  
Narrative is a fundamental way that humans make sense of the world. The prevalence of stories in 

our lives is one reason that we need to take a close look at how films may embody narrative 

form. When we speak of “going to the movies,” we almost always mean that we are going to see a 

narrative film—a film that tells a story. Likewise, a great many filmmakers choose narrative as the 

best way to express their ideas and feelings (2012, s. 72). 

 

Regissörens främsta uppgift är att forma filmens narrativ, det vill säga hur filmen ska berättas. 

Det är alltså filmskaparen som bär huvudansvaret för att forma filmnarrativet, alltså inte 

enkom manusförfattaren och/eller filmens sponsor (Armstrong och Cutting, 2017). Termen 

Fabula (berättelse), kan användas för att beskriva händelseförloppet i kronologisk ordning, 

och termen syuzhet (intrigen) kan användas för att beskriva hur filmen strukturerar 

ordningsföljden av händelseförloppet, alltså narrativet (jmfr med Bordwell och Thompson, 

2012; Axelson, 2014; Cobley, 2014; Barthes, 1977; Cutting, 2016, s. 1713–1743; Cutting, 

2014, s. 69–77; Armstrong och Cutting, 2017; Cutting och Iricinshi, 2015, s. 434–456; Cohn, 

2015, s. 105–132; Hven, 2015, s 93–110). Bordwell bygger vidare på detta resonemang och 

menar att narrativet i film formas efter en serie orsaker och verkan genom tid och rum (2012, 

s. 73). En situation presenteras som sedan följs av orsaker och konsekvenser som ändrar 

situationen till ett nytt utgångsläge (Ibid). Bordwell och tidigare teorier skapar grundläggande 

generella idéer om hur syuzheten kan struktureras. Dessa narrationsteorier tar jag i beaktande 

när jag skriver denna uppsats. 
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1.1.1 Mina egna erfarenheter 

Jag har regisserat några kortfilmer under kandidatprogrammet Film- och TV-produktion på 

Högskolan Dalarna. Jag saknar en narrativteori som är mer konkret, exempelvis en 

narrativteori som skulle kunna användas mer praktiskt under en filmproduktion. En sådan 

teori skulle vara ett användbart verktyg för att kunna förstå bilderna som separata narrativa 

enheter som alla utgör specifika funktioner i en kortare serie av bilder eller hel scen. Den 

kunskapen tror jag skulle göra det lättare för en regissör att förstå bildernas narrativa samspel 

med varandra, eftersom Bordwell och tidigare teorier inte analyserar flera bilder i följd så 

specifikt och konkret. 

 

1.1.2 Visuell narrativ grammatik 

Till skillnad från Bordwell, så anser flera forskare att bilder och film har grammatiska 

uppbyggnader precis som litteraturen. På så sätt har filmens berättarstrukturer mycket 

gemensamt med litterära texter samt stillbilder. Kress och Van Leeuwen anser att bilder kan 

analyseras grammatiskt det skrivna språket (2006, s.1). Författarna liknar bildkomponenter 

som ord i det visuella språket. Hur bildkomponenterna kombineras för att forma uttrycket 

kallar de bildens grammatik. Författarna exemplifierar att val av färger och komposition i 

bilden påverkar bildens budskap och hur det tolkas, precis som ordval och ordföljd påverkar 

budskapet i en mening (Ibid, s. 2). Semiotikern Barthes visade att narrativa och grammatiska 

teorier går att applicera på stillbilder och film så som de appliceras på litteratur (1977). 

Barthes menar att grammatik beskriver hur människan avkodar och tolkar verbala budskap, 

texter, men även bilder och i film (Ibid).   

 

Neil Cohns grammatiska system fokuserar dock inte på relationen mellan bildkomponenter i 

en bild, som Kress och Van Leeuwen, utan på relationen mellan bilderna i en sekvens. Detta 

jämför han med hur litteraturen kombinerar meningar i följd för att konstruera en 

sammanhängande text (Cohn, 2012, s. 417). Han kategoriserar varje serieruta efter dess 

narrativa funktion för att visa hur vi människor ser bildrutor i följd (Ibid, s. 413). Dock är 

Cohns teori inte primärt utformad för film utan för tecknade serier. Till skillnad från serier 

visar film runt 24 bilder i sekunden och i vissa fall mer än dubbelt så många. Film har även 

auditiva komponenter, som dialogljud, musik och ljudeffekter, istället för serier som bara är 

visuellt. Trots det så bygger båda konstformerna på att presentera bilder i följd som formar 

narrativet, vilket är vad Cohns narrativteori bygger på. Filmproduktioner använder sig också 

av bildmanus, en ritning i form av tecknade serier, för att planera och visualisera hur filmen 
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ska se ut. Många tecknade serier har adapterats till filmer som anammat originalmaterialets 

visuella stil. Trots olikheter är tecknade serier och film besläktade konstformer som liknar 

varandra.  

 

1.1.3 Bildmanus och vändpunkter 

Bildmanus och att arbeta med vändpunkter är två metoder som redan finns i filmproduktion 

för att arbeta med filmens narrativ. Steven D. Katz anser att bildmanus fungerar som ett 

verktyg för regissören att testa och förbättra sin visualisering av hur bilderna ska filmas 

(1991, s. 45). Det är även en tydlig beskrivning av regissörens vision som resten av 

filmteamet kan ha nytta av för att förstå regissörens idéer. Arbetsprocessen med bildmanus 

kan resultera till nya narrativa och visuella idéer som i sin tur förbättrar hela sekvensen (Ibid, 

s. 24).  

 

Narrativteorier som beskriver hur bildkomponenter relaterar till varandra kan vara till stor 

nytta vid visualisering av bilderna. Innan regissören går in på detaljer hur bildkomponenterna 

ska samspelas för att skapa ett specifikt uttryck så bör det fastslås vad de olika bilderna ska 

tjäna för syfte. En bild som är tänkt att filmas och klippas som en längre tagning tjänar 

troligen flera syften under resans gång. En teori som Cohns visuella grammatik kan då 

användas för att förstå hur bilderna i bildmanuset relaterar till varandra och vilka narrativa 

syften de har eller bör ha i scenen.  

 

Författaren Robert McKee skriver att vändpunkten är scenens minsta beståndsdel (1997, s. 

37). Varje gång en karaktär ändrar sitt beteende så initieras det en ny vändpunkt. Förutom att 

termen vändpunkt används i manusarbete så kommer den i början från Stanislavski som 

delade in scenerna i mindre delar vid repetitioner med teaterskådespelare (Baron, 1984, s. 28). 

Termen förekommer även i postproduktion vid klippning av filmmaterialet (Perlman, 2009, s. 

119–120). Pearlman formar rytmen av klippningen efter de dramatiska vändpunkterna som 

sker i scenen för att förstärka karaktärernas intentioner, känslor och reaktioner. 

 

De andra narrativa teorierna, som Cohns och Bordwells teorier, är direkt kopplade till bilder 

medan begreppet vändpunkt är en mer generell narrativ enhet. I filmscener kan då 

mellanrummet mellan två vändpunkter vara så stort att flera bilder eller längre tagningar sker 

under en och samma vändpunkt. Om Cohns narrativa teori kan förklara bilder i följd i film så 
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som den gör i analys av tecknade serier så skulle teorin kunna hantera de situationer där 

vändpunkter brister som verktyg. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna text är att utforma ett verktyg som kan stödja regissörens arbete i att forma 

filmens narrativ. Därför bör verktyget innehålla termer som gör det lättare att kommunicera 

narrativa fenomen. Verktyget bör även göra det lättare att kartlägga narrativa strukturer för att 

förstå hur olika komponenter som skådespel, komposition, klippning, musik och så vidare 

kombineras för att forma berättelsen. Cohns visuella grammatiska system är teorin som detta 

verktyg kommer att grunda sig på. Detta för att de filmteorier som finns brister i att konkret 

förklara hur flera bilder i följd relaterar till varandra narrativt. Cohns teori har ett grammatiskt 

system som praktiskt kan användas som ett narrativt verktyg, då ett liknande system tyvärr 

inte finns för film.  

 

1.3 Frågeställning 

Mina två frågeställningar är:  

● Hur kan Cohns narrativa teori användas för att förstå den narrativa strukturen i 

filmsekvenser?  

● Vilket värde har teorin som verktyg för regissörer i deras arbete? 

Min förförståelse är att tecknade serier och filmer har tillräckligt många likheter för att Cohns 

teori även kan applicera på film. Likheterna tror jag kan öppna upp för möjligheter att 

använda Cohns teori på film så som han använder den för att förklara tecknade serier.  

 

2. Metod 

Denna metod utgår från en deduktiv analytisk ansats. Uppsatsens referensram är Cohns 

narrativa teori, som jag kommer att identifiera och konkretisera i teoridelen. Teorin kommer 

sedan appliceras på fem filmexempel. Detta gör jag genom att välja ett representativt urval av 

olika scener. Scenerna har olika narrativa syften och strukturer. En annan viktig faktor var att 

jag ville välja filmsekvenser där gestaltningen av en specifik narrativ kategori eller strukturen 

av sekvensens narrativ har en avgörande roll för hur sekvensen uppfattas. Dessa scener är mitt 

urval: 
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● Den första sekvensen är scenövergången när Chigurh singlar slant om Carla Jean ska 

få leva eller inte, till att han lämnar huset, från filmen No Country for old Men. Scenen 

har klippt bort höjdpunkten. Publiken får inte se om Carla blev skjuten eller om hon 

fick leva.   

● Den andra är scenen när kvinnans öga blir genomskuret i den surrealistiska filmen 

Den andalusiska hunden. Scenen är klippt okonventionellt för att skapa obehag och 

chockera publiken.  

● Öppningsscenen i Butch Cassidy and The Sundance kid är ett exempel på begränsad 

etablering effektivt narrativt kameraarbete och klippning.  

● The Graduate visar hur avtoning kan ändra hela betydelsen för scenen och filmens 

budskap. 

● Shosannas flykt från nazisterna i början av Inglourious Basterds visar hur förlängning 

är avgörande för sekvensens spänning.  

 

Jag kommer att titta och lyssna på scenerna från Youtubeklipp i 480p på en datorskärm, men 

även via DVD och Bluray-utgåvor på en platt-TV. Det första jag tänker ta reda på är vad som 

är sekvensens höjdpunkt. Vilket ögonblick är mest spännande och det ögonblick som 

definierar och summerar sekvensen. Efter det kategoriserar jag resten av sekvensens 

ögonblick genom att avgöra hur de relaterar till höjdpunkten. Då har jag kartlagt narrativets 

struktur och börjar analysera hur strukturen påverkar hur sekvensen uppfattas. Jag ställer mig 

frågor som: hur skulle det uppfattas om denna del är bortklippt eller avkortad eller om 

informationen presenteras annorlunda eller i annan ordning. Processen är iterativ i den 

bemärkelse att jag tittar och lyssnar på sekvensen, reflekterar och skriver ned slutsatser, och 

ser om sekvensen igen och repeterar processen tills jag har nog material för att skriva en kort 

analys.  

2.1 Avgränsningar och metodkritik 

Filmexemplen är alla fiktiva live-actionfilmer, men narrativa och tekniska skillnader mellan 

dem gör att urvalet är brett i den genren. Med live-action menar jag filmer som fotograferar 

skådespelare istället för att använda animationer. Genom att testa hur framgångsrikt teorin 

kan beskriva och analysera filmsekvenser som är tekniskt och narrativt olika, så kan jag 

kartlägga utsträckningen av teorins applicerbarhet på film. 

I en längre uppsats skulle det vara intressant att även inkludera exempel från dokumentärer 

och animerade filmer. Det skulle kunna leda till ett mer nyanserat resultat om analyserna 



6 

 

lyckas upptäcka relevanta skillnader mellan fiktiva live action-filmer, dokumentärer och 

animerade filmer. 

Cohns teori är utformad efter visuella narrativ, men film består också till stor del av ljud och 

musik. Appliceringen av teorin på film kan då brista om den inte kan ta hänsyn till filmens 

ljud i samma utsträckning som filmens bild. Alternativt så får Cohns applicering på film 

modifieras för att kunna ta hänsyn till filmens förutsättningar. Modifikationerna kan kritiseras 

om det skapar för stora skillnader mellan hur teorin applicerar på film och hur den applicerar 

på serier, om det resulterar till att metoderna inte längre är jämförbara.  

3. Teori 

Teoridelen kommer först gå igenom Cohns narrativa teori. Sedan kommer två filmexempel 

som visar problematiken med att applicera teorin direkt på film, och där presenteras ett 

förslag på hur appliceringen kan modifieras för att bättre fungera på film. I slutet presenteras 

relevant teori som stödjer de modifikationer som har gjorts genom att belysa viktiga likheter 

och skillnader mellan tecknade serier och film.    

3.1 Visual Narrative Structure 

I tecknade serier är serierutan den grundläggande narrativa enheten (Cohn, 2012, s. 419; 

McCloud, 1993). Cohn delar in serierutorna efter deras narrativa roller enligt kategorierna: 

Establisher, Initial, Prolongation, Peak och Release (2012, s. 421). Detta översätter jag till 

etablering, inledning, förlängning, höjdpunkt och avtoning. Etablering presenterar situationen, 

karaktärerna, objekten och dess relation till varandra (Ibid, s 421, 424). Inledning är när en 

eller flera karaktärer börjar utföra aktioner som leder till narrativets höjdpunkt (Ibid, s. 421, 

423). Förlängning är endast en fortsättning på inledningen innan den når sitt slutmål i 

höjdpunkten. Förlängningen är då den enda av kategorierna som inte presenterar en ny 

händelse i narrativet händelseförlopp (Ibid, s. 425). Höjdpunkten är narrativets klimax och det 

som bär narrativets huvudsakliga händelse (Ibid, s. 421–423). Avtoningen kan visa följderna 

av höjdpunkten eller en reflektion eller kommentar på det som nyss har hänt (Ibid, s. 423). 

Seriestripparna under det här stycket exemplifierar kategorierna.  
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Seriestripparna är två av flera bildexempel från Cohns bok Visual Narrative Structure som 

demonstrerar de narrativa kategorierna på praktiska exempel (2012, s. 422). 
 

Ett händelseförlopp från etablering till avtoning utgör en narrativ fas (Cohn, 2012, s. 421). En 

narrativ fas behöver inte innehålla alla kategorier, men varje höjdpunkt med tillhörande 

kategorier formar en fas. En ensam bildruta som visar höjdpunkten kan förmedla fasens 

väsentliga budskap utan ytterligare rutor i övriga kategorier (Ibid, s. 421). Under nästa 

underrubrik, Sin City som serie och film, beskrivs ett exempel på en ensam höjdpunkt i serien 

och jämför den med filmen som visade samma fas från etablering till avtoning.  

 

Denna seriestripp är ett senare exempel från Visual Narrative Structure på hur de narrativa 

kategorierna kan förklara längre och mer avancerade strukturer (Cohn, 2012, s. 428). Linjerna och 

strecken ovanför visar hur serierutor kan grupperas enligt konjunktioner och narrativa fraser. 

 

I seriestrippen ovan visar Cohn att teorin kan applicera på mer avancerade strukturer. De fyra 

första bildrutorna visar ungefär samma information och alla fyra bilderna fungerar som 

inledning till höjdpunkten när jonglören får en kägla i huvudet (Cohn, 2012, s. 427).  En serie 

av bilder med samma narrativa syfte och information kallar Cohn för en konjunktion. De fyra 

första bilderna är en inledande konjunktion, de första sex bilderna utgör strippens höjdpunkt 

och de sista två bildar avtoningen (Ibid, s. 427–428). Enstaka bilder kan då kategoriseras efter 

sin funktion i en fas och varje fas kan kategoriseras efter sin roll i ett längre narrativ (Ibid, s. 

428). 
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Neil Cohn testade sina teorier på deltagare i fyra olika experiment som publicerades i 

tidskriften Cognitive Science (2014): 

● Deltagarna fick pussla ihop lösa serierutor så att de skulle forma en fungerande 

seriestripp. 

●  I det andra experimentet fick de läsa seriestrippar där vissa var grammatiskt korrekta 

och andra var i fel ordning. 

● De blev uppmanade att välja bort en serieruta men se till att strippen fortfarande 

verkade vettig. 

●  Och i det sista experimentet fick deltagarna gissa var det fattades serierutor i 

inkompletta stripar. 

Resultatet konstaterade det som Cohn uttryckt i sin narrativa teori. Deltagarna hade lätt att 

känna igen och kategorisera höjdpunkten och inledningen, men de andra kategorierna var mer 

utbytbara och deltagarna valde bort dem i högre utsträckning (Ibid, s. 1355). Deltagarna tog 

längre och längre tid på sig att läsa och förstå seriestripparna desto mer dem bröt mot de 

grammatiska reglerna som Cohn beskrev i sin teori (Ibid, s. 1353–1355; Cohn, 2012). Till 

exempel så tog deltagarna mest tid på sig läsa de seriestrippar där höjdpunkten var placerad 

som första eller sista ruta, eftersom dessa varianter bryter mot kronologin tydligt (Cohn, 2014, 

s. 1336–1337). 

3.2 Två filmexempel 

Nedan kommer två filmexempel i varsin rubrik. Det första exemplet är från Sunes Jul (1991) 

där syftet är att visa på problem som kan uppstå när Cohns teori appliceras direkt på film utan 

några modifikationer. Det andra exemplet jämför en sekvens ur serieboken The Hard Eight 

(2005) och hur samma sekvens gestaltas i den filmatiserade adaptionen Sin City (2005). Där 

kommer ytterligare skillnader och likheter mellan medierna film och tecknade serier att 

belysas för att kunna formulera en modifierad version av Cohns teori som bättre kan applicera 

på film.  

3.2.1 En scen i en tagning, Sunes Jul (1991) 

Se videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=3aJGrtD-mio  

 

Detta exempel ska belysa begränsningar i att applicera Cohns teori på film utan någon 

modifikation. Fokuset kommer ligga på hur Cohns teori kan applicera på en enda lång 

filmtagning. Denna form av framställning är så att säga omöjlig i en tecknad serie, men fullt 

möjlig, om än ovanlig, i en film. 

https://www.youtube.com/watch?v=3aJGrtD-mio
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Scenen etableras med att fadern Rudolf städar huset och försöker öppna dörren till sonen 

Håkans sovrum, men Håkan har låst in sig. Rudolf försöker förhandla med Håkan som vägrar 

att städa (inledning). Tillslut säger Rudolf att om Håkan inte öppnar så kommer han använda 

våld för att öppna dörren. Håkan svarar “gör det då, då”. Fadern tar sats och springer mot 

dörren med armbågen först. I sista sekunden låser Håkan upp dörren och säger “Titta 

pappa…” och Rudolf hinner inte stanna. Höjdpunkten är när Rudolf försvinner in i rummet 

och det hörs hur han skrikandes springer rakt genom fönsterrutan och landar ned på marken. 

Scenens avtoning är direkt efter när kameran går in på en närbild på Håkan som avslutar sin 

mening “...vad jag har städat”.  

Serietidningens grundläggande narrativa enhet är serierutan, alltså en bild. Serierutan är den 

grundläggande enheten för att den endast kan bära en narrativ kategori. Till exempel så kan 

inte en serieruta vara en höjdpunkt och samtidigt vara en etablering eller någon annan 

ytterligare kategori. Kan scenen från Sunes jul, som bara är filmad i en tagning, ses som en 

enda lång narrativ enhet? Eftersom scenen har en tydlig etablering, inledning, höjdpunkt och 

avtoning så går det inte att påstå att den långa tagningen är en grundläggande narrativ enhet. 

Det andra alternativet är att se varje bildruta, alltså “frame”, som scenens narrativa enhet. 

Detta skulle fungera, men analysprocessen blir då tidskrävande och ineffektiv eftersom denna 

scen har över tusen bildrutor. Direkt applicering av Cohns teori på film har svårt att hantera 
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längre tagningar. Det uppstår även problem i att definiera ett praktiskt svar till vad som är 

filmens grundläggande narrativa enhet. 

 

3.3 Sin City som serie och film 

Sin City (2005) är en tecknad serie som senare blev filmatiserad. I detta exempel jämförs 

skillnader i hur filmen och serien gestaltar samma händelseförlopp. Syftet här är också att 

upptäcka och belysa möjligheter och begränsningar i hur Cohns teori kan applicera på film 

jämfört med serier.  

 

 

Hela händelseförloppet när mannen blir skjuten visas endast i denna bildruta ovan, som en 

ensam höjdpunkt. I filmen så visas det när huvudkaraktären Marv drar upp pistolen, siktar 

mot den andra mannens ansikte ett ögonblick innan han skjuter och ljudet från pistolskottet 

tonas ut till en svart bild. Filmen visade samma händelse, men med konjunktioner av bilder 
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från inledning till höjdpunkt och en avtoning av enbart ljud. Serien skulle ha kunnat visa flera 

bilder på händelsen, men ändå inte lika många som filmens tjugofyra bilder i sekunden. Då 

hade serien varit tvungen att visa över femtio bilder extra. Men tjugofyra bilder i sekunden är 

inget problem när bilderna byts av sig själv på en och samma skärm, och publiken behöver 

varken bläddra eller scrolla igenom alla bilder som de annars måste göra med tecknade serier.   

Detta klargör varför serier ofta visar enbart höjdpunkter och övergångar från agerande till 

agerande. Det kan då även konstateras att film visar en högre frekvens av konjunktioner och 

narrativa faser än serier. Trots att film har en högre frekvens av konjunktioner och faser så 

kan en filmsekvens ändå kategoriseras och struktureras efter Cohns teori. Det blir bara en 

större volym av data som måste hanteras. Scenen visar också att ljud bara är en extra 

informationskälla som kan formas och analyseras narrativt enligt denna teori. Ljudet av 

pistolskottet stod själv för hela avtoningen. 

I serier uppfattar läsaren varje bildruta som självständiga bilder som tillsammans bygger upp 

ett narrativ. Men människan kan bara uppfatta runt elva bilder i sekunden som separata bilder. 

Högre bildhastigheter uppfattas istället som rörelser (Read, 2000, 24–26). Bilden när Marv 

drar pistolen och skjuter är egentligen många stillbilder i hög frekvens som formar illusionen 

av en rörelse. Den narrativa kategoriseringen av det utsnittet är att alla bilder som visas innan 

han drar pistolen är etableringen, alla bildrutor som visar när han drar pistolen och siktar är 

initiering, bildrutorna som visar när han skjuter är höjdpunkten och de svarta bildrutorna 

tillsammans med ljudvågorna som formar ljudet av skottets eko är avtoningen.  

Filmens praktiska ekvivalent till serietidningens bildruta som grundläggande narrativa enhet 

är då konjunktioner av bildrutor och ljudvågor som formar illusionen av en rörelse och inte 

enstaka bildrutor. Det finns redan en term för det: en rörlig bild. I tecknade serier syns det på 

namnet att det bygger på flera tecknade bilder i följd, alltså en serie av bilder. Termen rörliga 

bilder syftar även med sin pluralform på en serie av bilder som skapar illusionen av rörelser. 

De bildrutor som visar att Marv drar upp pistolen bildar en rörlig bild, avfyrningen av pistolen 

blir nästa, och ekot av skottet blir den tredje. Denna modifikation löser problemen som 

belystes i scenen från Sunes jul. Scenen kan nu delas in i rörliga bilder efter narrativa 

kategorier samt fraser och därmed kan scenens narrativa struktur kartläggas. 

 

3.4 Mental sammanfogning och bildövergångar 

I serien Sin City (2005) får läsaren se Marv skjuta den skalliga mannen, men mycket av 

händelsen får läsaren tolka in själv. Serien visar inte hur Marv drar pistolen, den skallige 
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mannens reaktion visas bara precis när han blir skjuten och blodet visas bara som ett taggigt 

vitt fält med svart streck som ramar in det. Ljudet av skottet representeras med texten BLAM 

och läsaren får själv tolka hur skottet låter. McCloud kallar det fenomenet att se helheten 

genom att kombinera beståndsdelarna och tolka vad som fattas i informationsluckorna för 

mental sammanfogning (1994, s. 64–67).  

Film har en högre frekvens av mental sammanfogning med sin höga bildhastighet, men serier 

kräver mer tolkning från sina läsare än vad film gör av sina tittare (Ibid, s. 65–69). 

Bildövergångar med små förändringar som inte kräver mycket mental sammanfogning kallar 

McCloud för ögonblick till ögonblick-övergångar (Ibid, s. 70). Filmsekvensen visar när Marv 

skjuter med tjugofyra ögonblick i sekunden. Den vanligaste bildövergången i tecknade serier 

är dock aktion till aktion (Ibid, s. 75–76).  Aktion till aktion visar samma karaktär utföra en 

distinkt aktion från en serieruta till nästa för att visa ett händelseförlopp (Ibid, s. 70). I 

exemplet från serien Sin City visas Marv från en aktion i ena bilden när han sitter och pratar 

med den andre mannen och i nästa ser vi att Marv skjuter honom. Den bildövergången kräver 

mer mental sammanfogning än en övergång från ögonblick till ögonblick (Ibid, s. 68–70).  

Serier försöker, med hjälp av mental sammanfogning få publiken att tolka in en rörelse mellan 

två serierutor (McCloud, 1994, s. 66–67). Film förlitar sig inte till lika hög grad av tittarens 

tolkning utan får publiken att uppfatta rörelsen genom en hög frekvens av ögonblick till 

ögonblick-övergångar, som skapar illusionen av rörelse (Ibid, s. 65). Då film bygger på 

illusionen av rörelser, till skillnad från serier som får publiken att tolka rörelserna, så bör 

filmens grundläggande narrativa enhet omfatta illusionen av en rörelse. Övergången mellan 

två bildrutor i en filmtagning visar endast en mycket liten utveckling av ett händelseförlopp. 

Faktum är att övergången uppträder under enstaka hundradelar av en sekund. I en serie 

varierar denna övergångstid (Eriksson et al., 2018). Flera bildrutor i följd kan däremot visa en 

rörelse eller situation som kan jämföra sig med en tecknad serieruta, som i exemplet från Sin 

City. Om den narrativa och informationsmässiga ekvivalenten till en serieruta i tecknade 

serier i film är en konjunktion av bildrutor i följd, så bör den rörliga bilden ses som filmens 

grundläggande narrativa enhet. 

 

3.5 Summering 

Teoridelen avhandlade kärnan i Cohns narrativa grammatiska system. Med exempel från 

Sunes Jul och Sin City kartlades relevanta skillnader i film jämfört med tecknade serier. 

Under exemplet från Sin City föreslogs en modifiering av Cohns teori för att kunna ta hänsyn 
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till filmens skillnader som belystes i båda exemplen. Filmens grundläggande narrativa enhet 

är en rörlig bild. Den enheten kommer uppsatsens analyser att grundlägga sig på. 

Cohns teori lyckas till skillnad från de andra teorierna kartlägga den narrativa strukturen, 

alltså syuzhet, konkret och explicit på både tecknade serier och film. De andra teorierna kan 

förklara syuzhet i generella drag efter relevanta faktorer, men endast Cohns teori har ett 

grammatiskt system som kan beskriva en scens narrativa bildföljd så utförligt. 

4. Analys 

Under varje exempel kommer filmsekvensen att beskrivas med hjälp av termer från Cohns 

narrativa teori, för att visa hur teorin kan användas för att beskriva utmärkande narrativa val i 

sekvenserna. Teorin kommer även appliceras för att förstå hur tekniska och estetiska val 

formar sekvensen uttryck. Varje exempel börjar även med bilder från de viktigaste 

ögonblicken från sekvenserna.   

4.1 Öppningsscenen ur Butch Cassidy and The Sundance Kid (1969) 

Se videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=TG-PlNi1vto  

 

   

Bild 1–3 

   

Bild 4–5 

   

Bild 6–9  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TG-PlNi1vto
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4.1.1 Beskrivning 

Scenen etableras med en närbild på The Sundance kid som är dealer på ett pokerspel. Två av 

hans motståndare syns “over-the-shoulder”. Mannen till vänster anklagar Sundance för att ha 

fuskat. Mannen till höger lämnar spelet och han till vänster ställer sig upp och säger 

“pengarna stannar och du går”. Andra bilden är från Sundance synvinkel där mannen står redo 

att dra upp sin revolver. Klipp tillbaka på samma närbild på Sundance när Butch Cassidy 

kommer in och säger “Oj, vi verkar ha lite för lite broderlig kärlek här”. Varpå mannen med 

revolver säger att ni båda kan få gå iväg. Butch försöker få Sundance att lämna sina pengar på 

bordet och gå, men Sundance Kid vill inte lämna spelet så länge revolvermannen inte erbjuder 

honom att fortsätta spela. Då hörs ljudet av mannens revolver som blir osäkrad och Butch och 

Sundance tittar på mannen och på revolvern. Bilden panorerar med fortsatt närbild på Butch 

som går runt bordet och ber revolvermannen att han ska bjuda in Butch och Sundance att 

hänga kvar i spelet, men revolvermannen puttar bort Butch som kommer lite för nära. Varpå 

Butch säger till Sundance “Jag kan inte hjälpa dig Sundance” och då klipps det till den tredje 

bilden som är den första bilden på revolvermannens ansikte när han blir överraskad av 

namnet. Då kommer den första helbilden när Sundance kliver upp. “Jag visste inte att du var 

The Sundance kid när de sade att du fuskade. Genom att dra [revolvern] mot dig kommer du 

att döda mig.” Efter lite dialog ber revolvermannen dem att stanna kvar, men Butch börjar 

packa ihop pokermarker och Sundance börjar gå iväg. Revolvermannen frågar Sundance hur 

snabb han är. Då skyndar sig Butch att ta skydd när Sundance vänder sig om, skjuter bort 

revolvermannens revolver och träffar den flygande revolvern flera gånger i rad. Sedan går 

Butch och The Sundance kid iväg.  

 

Scenen är fyra minuter lång. De första nittio sekunderna är bara närbilden på Butch, sedan en 

närbild på revolvermannens revolver och sedan återgår den till den första närbilden i sjuttio 

sekunder till. Sedan blir klippningen snabbare och efter bara en serie närbilder kommer den 

första helbilden runt den tredje minuten. Det enda ljud som hörs är männens dialog och 

fotsteg. Ljudbilden ger publiken därmed nästan ingen information om den miljön karaktärerna 

befinner sig i. Det gör att Sundance kid och mannen med revolvern lever i en isolerad miljö 

där det inte verkar finnas något som kan hjälpa Sundance. Även när Butch träder in i bild så 

är de båda i underläge mot revolvermannen som snabbt kan dra sitt vapen. 
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4.1.2 Analys 

Scenens etablering och större delen av inledningen är i en och samma närbild. Detta fungerar 

eftersom dialogen och ljudet av revolvern som blir osäkrad ger den informationen som behövs 

av det som sker ur bild.  Det mesta av etableringen och scenen i övrigt är dialogdriven. 

Revolvermannen anklagar Sundance för att fuska men Sundance erkänner inte anklagelsen. 

Detta leder till inledningen när revolvermannen ställer sig redo för att skjuta och förtydligar 

hotet med att säga Sundance ska lämna pengarna och gå. Butch följer upp revolvermannens 

inledning med att försöka övertyga Sundance att lämna pengarna och gå istället för att riskera 

livet, och alltså då forma Sundance inledning mot en fredlig höjdpunkt. Butch lyckas inte med 

det och hans försök att lösa situationen fredligt når sin höjdpunkt när revolvermannen puttar 

bort honom och visar Butch att han inte vill kompromissa. Denna fas med Butch i fokus får 

sin avtoning när han säger “Jag kan inte hjälpa dig Sundance”, som en förtydligande och 

kommentar på höjdpunkten.  

Detta leder mot revolvermannens höjdpunkt som blir chockad av namnet. Sundance som har 

vägrat alla chanser att lämna spelet och pengarna ser nu att situationen har ändrats till hans 

fördel. Bilden när Sundance kliver upp blir då hans inledning, då han för första gången svarar 

på revolvermannens hot. Scenen och revolvermannens höjdpunkt är när revolvermannen går 

med på att be dem att spela vidare, varpå Butch svarar med att de måste dra vidare och börjar 

packa ned pengarna varpå Sundance passar på att gå iväg. 

Höjdpunkten blev ingen duell så revolvermannen och publiken undrar fortfarande vem som 

skulle ha vunnit. Revolvermannens fråga “hur snabb är du?” inleder scenens avtoning och 

avtoningsfasens höjdpunkt är när Sundance svarar på frågan genom att skjuta bort hans 

revolver från hölstret. Scenens avtoning blev Sundance höjdpunkt, som äntligen fick avfyra 

revolvern. Det gav revolvermannen och publiken en inblick till hur scenen skulle ha kunnat 

slutat om det blev en duell.  

Så länge mannen i förgrunden bara var en man så hade han ingen chans, men när publiken 

fick höra namnet Sundance kid och se revolvermannens reaktion så kunde han enkelt bryta sig 

loss och vinna bataljen bara med hans rykte. Scenen skalade bort all överflödig etablering av 

miljön och revolvermannens ansikte tills dess att de hjälpte till att etablera hur ökänt farlig 

Sundance är. Scenens fokus ligger på att presentera huvudkaraktärernas personligheter och 

dynamik, samt Sundance Kids rykte som han även lever upp till i slutet. En tidigare helbild, 

halvbild eller detaljrik ljudbild hade försvagat den presentationen och intensitet som de 

långvariga närbilderna skapar.  
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4.2 No Country for old Men (2007), mordet på Carla Jean 

Se videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=oGfvV3Syud8  

  

  

Bild 10–14 

 

Carla Jean kommer hem och träffar på Anton Chigurh som har brutit sig in bärandes med ett 

hagelgevär i händerna. Han singlar slant och försöker få henne att chansa på krona eller klave, 

gissar hon rätt får hon leva. Men Carla vill inte gissa på krona eller klave. Då klipper filmen 

till en exteriörbild av huset och Chigurh kliver ut ur huset, tittar på undersidan av sina 

skosulor och går sedan iväg. Scenen klippte bort hela höjdpunkten. Cohn kallar detta fenomen 

för radering (2012, s. 433). Att radera höjdpunkten tvingar publiken att leta efter antydningar 

om vad som kan ha hänt i höjdpunkten (Ibid). Tittarna kan anta att Chigurh sköt henne 

eftersom han kanske tittade efter blod under stövlarna, då hans tidigare mord har varit blodiga 

och nära att bloda ned hans stövlar.  

 

Eftersom Carla fick en chans att överleva genom att gissa på krona eller klave, så skulle 

hennes val och myntets resultat kunnat blivit höjdpunkten. Tänk om hon hade valt krona, 

Chigurh drar sakta bort handen och läser upp krona vilket resulterar i att hon överlever. Eller 

så läser han upp klave och hon dör. Men i och med att Carla vägrade att välja så avstod hon 

från den höjdpunkten. Carla vägrade sin höjdpunkt, Chigurh fick då inget avslut på sin 

singlade slant och därmed ingen höjdpunkt. Därför tyckte narrationen att publiken heller inte 

får uppleva någon höjdpunkt i scenen. Så de klippte bort hennes död för att poängtera att 

scenen aldrig fick sin höjdpunkt eftersom Carla avstod. 

https://www.youtube.com/watch?v=oGfvV3Syud8
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Ett annat sätt att se på det är att det faktiskt var en höjdpunkt, men vi fick inte se den. Genom 

att klippa innan publiken får reda på om hon dog eller inte så säger narrationen att hennes liv 

eller död inte är viktigt. Avtoningen och den bortklippta höjdpunkten visar likgiltighet för 

Carlas liv. Chigurhs oro att få blod på skorna och hans odramatiska promenad till bilen har 

scenen valt att belysa istället och värdesätter den informationen mer. Scenen poängterar att 

avtoningen hade varit nästan likadan oavsett om Carla blev dödad eller inte. Enda skillnaden 

är att Chigurh inte skulle ha behövt titta under sin stövel om han lät Carla överleva. Därför är 

de två rörliga bilderna när Chigurh undersöker sina skor avtoningens höjdpunkt, eftersom det 

ögonblicket ger tydligast kommentar och reflektion på höjdpunkten. 

 

I nästa scen kör Chighurh iväg från huset och han får grönt ljus i korsningen, men blir ändå 

påkörd av en annan bil. Haltandes med skadat ben, bruten arm och blodigt ansikte lyckas 

Chigurh fly innan ambulansen kommer. Detta blev en oväntad höjdpunkt och ett oväntat 

avslut. Tittaren kan förvänta sig att bilkrocken ska leda till något nytt för Chigurh och att hans 

resa får ett avslut. Men han haltar iväg, nästan som om inget hade hänt. Dessa två scener visar 

att höjdpunkter vi är övertygade om ska inträffa kan uteblivas och oväntade olyckor kan 

inträffa när som helst. Scenerna kanske valde att bryta mot narrativa konventioner för att visa 

människans maktlöshet mot allt kaos i omvärlden. 

4.3 Slutet på The Graduate (1967) 

Se videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=2TP4MuVnS2A  

 

  

Bild 15 och 16 

I förra filmexemplet gav avtoningen publiken svar på det som de inte fick se, då höjdpunkten 

var bortklippt. Avtoningen på slutscenen i The Graduate får tittarna att tänka om hela 

budskapet i filmen. Elaine står bredvid sin blivande man och ska gifta sig, men när hon hör 

Ben ropa hennes namn från andra sidan kyrkan väljer hon att fly iväg med honom. Ben och 

Elaine får med våld fäkta bort bröllopsgästerna och sedan rusar de iväg och hoppar på 

https://www.youtube.com/watch?v=2TP4MuVnS2A
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närmaste buss. Paret ler och skrattar fortfarande när de sitter i bussen, men båda två tappar 

sina leenden när de inser vad deras impulsiva agerande har lett dem till. De verkar inte vara 

lika nöjda med sina beslut längre. Det förstärks med att den inte så särskilt muntra låten The 

Sound of Silence (Simon, 1965) börjar spelas. Om filmskaparna hade valt att avsluta scenen 

på bild 15, innan den rörliga bilden då de tappar sina leenden, så skulle Ben och Elaine 

framstå som ungdomar som äntligen lyckas göra egna modiga livsbeslut istället för att följa 

föräldrarnas vilja. Avtoningen får publiken att tänka tillbaka på scenen från ett helt nytt 

perspektiv.  

 

Denna avtoning ändrade innebörden av scenen och hela filmen. Filmens avtoning i bussen blir 

filmens höjdpunkt, eftersom den summerar filmens budskap. Budskapet blir i stil med “det är 

frestande att vara rebell och gå emot auktoriteter och normen, men impulsiva beslut leder lätt 

till konsekvenser som man inte var redo på”. Då blir kyrkoscenen en inledning till det 

budskapet som når sin höjdpunkt i bussen när ungdomarna inser vad det har gjort. Där 

manifesteras budskapet.  

 

Hade filmskaparna valt att korta ned scenen så att den slutar på när ungdomarna ler, så hade 

sekvensen när ungdomarna flyr skrattandes från kyrkan varit filmens höjdpunkt och scenen i 

bussen bara en avtoning till den. För då hade filmens budskap varit mer i stil med att “För att 

leva lyckligt måste man våga göra impulsiva beslut som går emot normen och följa sitt hjärta 

istället för att slaviskt följa hur föräldrarna och ens omgivning vill att man ska leva.”  

4.4 Den andalusiska hunden (1929) 

Se videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=SJndr9mRGgE  

   

Bild 17–19 

   

 Bild 20–22 

https://www.youtube.com/watch?v=SJndr9mRGgE
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En man förbereder sin rakkniv, men ett långsmalt moln som är på väg över månen och fångar 

hans intresse. Det klipps till mannen som nu särar på kvinnans ögonlock och för kniven mot 

hennes öga. Då klipps höjdpunkten bort, när kniven skär igenom ögat, och filmen visar en 

bild på molnet som skär genom månen. Direkt efter kommer en tät närbild när kniven skär 

genom ögat och sen slutar scenen tvärt med en svart bild.  

 

Om den sista bilden när ögat blir uppskuret skulle varit bortklippt, så skulle Cohns narrativa 

teori benämna bild 21 på molnet som en ersättande höjdpunkt (Cohn. 2012, s. 431–432). En 

ersättande höjdpunkt indikerar en höjdpunkt utan explicit visa höjdpunkten. Den andra bilden 

på molnet indikerar att kvinnans öga blir beskuret. Månen symboliserar ögat och molnet 

symboliserar rakkniven. När tittaren ser scenen för första gången är det lätt att tro att det 

värsta är över, eftersom filmen visade molnet som skär igenom månen istället för att visa 

rakkniven och ögat. Musiken hjälper också till här eftersom publiken hör att den tonas ut och 

går mot sitt slut i samma takt som molnet lämnar bilden. Publiken luras då att tro att den 

rörliga bilden när molnets åker över månen är en ersättande höjdpunkt och molnets rörelse ut 

ur bild är avtoning, men innan molnet försvinner klipper scenen till den explicita höjdpunkten 

som visas i extrem närbild. Bilden på molnet var då bara en maskerad förlängning. 

 

Sedan tar scenen tvärt slut. Scenen visar inte vad mannen tycker eller känner efter det han 

gjorde. Därmed ingen avtoning alls. Publiken lämnas då med den chockerande hemska bilden 

på ögat utan någon efterreflektion. Strukturen blev alltså etablering, inledning, förlängning 

maskerad som både ersättande höjdpunkt och avtoning, en explicit höjdpunkt och ingen 

avtoning. 

4.5 Inglourious Basterds (2009) 

Se videoklipp: https://youtu.be/uIOhxD7yCcY?t=67  

   

Bild 23–25 

https://youtu.be/uIOhxD7yCcY?t=67
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Bild 26–28 

   

Bild 29–31 

 

Judeflickan Shosanna springer för sitt liv från nazisterna i öppningsscenen från Inglourious 

Basterds. Nazist-översten Hans Landa upptäcker henne (etablering) och drar upp pistolen mot 

Shosanna och siktar (Inledning). Det klipps till en helbild på Shosanna från Landas 

perspektiv, till en helbild i grodperspektiv framför Shosanna, klipp till närbild på henne från 

sidan när hon springer och klipp till en tätare närbild. Sedan klipper scenen till en närbild på 

Landa som sänker ned sin pistol utan att skjuta, och den dramatiska musiken försvinner. Den 

bilden är höjdpunkten eftersom den avslöjar att Shosanna inte kommer att bli skjuten. Alla 

bilder mellan att Landa siktar till bilden han drar ned pistolen bildar då en förlängningsfas. 

Speciellt eftersom de bara är olika bilder där Shosanna springer. Bild 31 är dock en avtoning 

då Shosanna för första gången springer ur bild och dödshotet från inledning till höjdpunkten 

är över. 

 

Första bilden när hon springer varar i tio sekunder innan någon ny information presenteras, då 

Landa går in i bilden. Detta visar att en etableringsbild i film kan övergå till en förlängning 

och sedan etablera ett nytt utgångsläge. Den bilden innehåller då flera narrativa fraser som är 

uppbyggda av olika rörliga bilder. Varje bildruta som Shosanna springer i skapar också en 

konjunktion i varje utsnitt, eftersom varenda frame ger ungefär samma information. Flykten 

visas med en serie rörliga bilder på Shosanna som springer.  Det skulle räcka med att visa ett 

utsnitt i enstaka sekunder för att visa att hon springer, men filmen visar flera utsnitt, vardera i 

flera sekunder, för att bygga spänning. Med denna scen som exempel kan Cohns förlängning 

applicera på varje bildutsnitt som inte presenterar något nytt i händelseförloppet. Tittarna vill 

veta om Shosanna kommer att lyckas fly, men narrativet drar ut på att presentera svaret 
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genom förlängningar och utdragna konjunktioner. Majoriteten av de rörliga bilderna i denna 

scen är just förlängningar och upprepningar av olika slag. 

5. Slutsats 

Cohns teori har visat sig kunna beskriva den narrativa strukturen i en serie av bilder både i 

tecknade serier och i film. Hans teori utgår från att dela in en sekvens i narrativa enheter och 

faser för att sedan beskriva händelseförloppets (fabulans) narrativa struktur. Den stora 

skillnaden gentemot de övriga narrativa teorierna är att Cohns teori kan kategorisera en bild 

eller en serie av bilder efter dess narrativa roll i en sekvens. Cohns teori kan då alltså 

formulera en detaljerad struktur för filmsekvensens syuzhet.  

Genom att applicera Cohns narrativa teori på fem olika filmsekvenser har jag kommit fram till 

svar på uppsatsens båda frågeställningar. Den första forskningsfrågan var: Hur kan Cohns 

narrativa teori användas för att förstå den narrativa strukturen i filmsekvenser? Svaret är att 

Cohns teori går att applicera på film genom att utgå från att den grundläggande narrativa 

enheten i film är den rörliga bilden. Sedan är det bara att kartlägga den narrativa strukturen i 

film såsom Cohn gör på tecknade serier.  

Forskningsfråga nummer två är: Vilket värde har teorin som verktyg för regissörer i deras 

arbete? Svaret på denna fråga är att teorin kan användas som redskap för att lättare analysera 

och kommunicera filmens narrativ. Cohns teori är också användbar för en regissör vid 

manusredigering, i regi av foto och klippning samt vid utformning av bildmanus, vilket 

beskrivs mer ingående under rubriken: 5.2 Värdet av att applicera teorin på film. 

5.1 Teorins applicerbarhet  

Med lite modifikationer kan Cohns grammatiska narrativteori applicera på film. Den främsta 

modifikationen är att istället för en statisk bild som grundläggande narrativa enhet, som 

serieruta eller filmens bildruta, så är filmens lämpliga grundenhet en rörlig bild. Med detta 

menas att de bildrutor i följd, med tillhörande ljud, som bildar en konjunktion av en och 

samma narrativa kategori bildar tillräcklig information för att kunna klassificeras som en 

narrativ enhet. Som i exemplet från Sin City så är alla bildrutor där Marv drar pistolen en 

inledning och den rörliga bilden avslutas med den första bildrutan där han börjar avfyra 

vapnet. Då börjar en ny rörlig bild som är höjdpunkten, som i sin tur ersätts av avtoningen när 

bilden blir svart och ekot från skottet hörs. 
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Rörliga bilder kan då variera i antal bildrutor och då även i längden speltid. Detta är i sig inget 

problem och kan jämföras med serierutor som kan skifta i storlek och mängd information. 

Denna modifikation gör det möjligt för teorin att ta hänsyn till ljud i samma utsträckning som 

bilden. Långa tagningar innehållande hela narrativa fraser, som i Sunes Jul och Butch 

Cassidy, kan också brytas ned till konkreta beståndsdelar i olika kategorier. Den 

nedbrytningen var omöjlig innan denna modifiering.  

 

5.2 Värdet av teorin för regissörer i praktiken 

Cohns narrativteori innehåller en terminologi som gör det enkelt att kategorisera narrativets 

delar för att få en tydlig överblick av strukturen. Jag har aldrig tidigare kunnat dissekera 

scener så effektivt och hitta vad som gör scenen otäck, spännande, hur de förmedlar ett 

djupare budskap och vilka tekniska val som åstadkommer det resultatet. De subtila uttrycken 

och skaparnas tekniska val som annars är svåra att se vid första anblick upptäcks relativt 

snabbt med denna narrativteori. Terminologin gör det också lättare att tydligt och kortfattat 

skriva och diskutera om filmsekvensernas narrativ.  

Texten började med att gå in på en av regissörens främsta uppgifter: att forma filmens 

narrativ. Förutom att förstå och kommunicera narrativen lättare så kan teorin vara till hjälp för 

regissörer i dessa situationer: 

 

● I manusnedbrytning och revidering kan regissören visualisera filmen och hur den 

narrativa strukturen ser ut och hur den förändras efter olika revideringar i manuset.  

● Klippningen bestämmer ordningsföljden, längden på klipp och vilka tagningar som 

ska användas. Klippningen är där filmens struktur konstrueras och rekonstrueras. 

Alltså är klippningen där narrationens struktur bestäms.  

● I planeringsstadiet kan regissören med hjälp av Cohns teori lättare förstå vad varje bild 

och ögonblick i filmen ska tjäna för syfte. Detta är användbart i skapandet av 

bildmanus.  

● Cohns teori kan gå in djupare i detaljer på scenens vändpunkter, exempel genom att 

dissekera en vändpunkt ned till dess inledning, förlängning, höjdpunkt och avtoning. 

Vändpunkter kan, som tidigare nämnts, användas som verktyg både i manusarbete, vid 

repetitioner med skådespelare och under klippningen.  

● Indirekt så kan regissören använda teorin för att regissera alla konstnärliga delar av 

filmproduktionen. Allt som syns och hörs i filmen, och det som inte syns och hörs, 
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formar narrativet. När ska något visas, för hur länge och hur ska det visas? Analysera 

det genom Cohns narrativa kategorier, faser och hur det ska förhålla sig till tidigare 

och senare sekvenser. Teorin kan då bli en referensram som stödjer arbetet att 

visualisera en enad bild och bli som en spelplan där olika idéer analyseras och jämförs 

narrativt. 

 

5.3 Framtida forskning 

Fortsatt forskning skulle kunna fokusera på hur teorin applicera på dokumentärer och 

animerade filmer för att se om det skiljer sig från hur denna studie applicerar teorin på fiktiva 

live action-filmer. Fortsatta studier skulle kunna arbeta på mikronivå genom att fokusera på 

förändringar mellan enstaka bildrutor i följd. Till exempel för att analysera narrativa 

skillnader i olika bildhastigheter, flashframes och hur subtila ansiktsrörelser hos en 

skådespelare kan analyseras narrativt bildruta för bildruta.  

 

Det skulle också vara intressant att läsa en uppsats om hur teorin kan applicera på livesända 

flerkamera-produktioner. Jag själv har varit bildproducent på några flerkamera-produktioner 

och tror att denna teori kan användas som stöd för att dirigera fotot så att kamerorna är redo 

att fånga inledningar, höjdpunkter och avtoningar i de händelseförloppen som sker. Till 

exempel vid en målchans på en fotbollsmatch, höjdpunkten i en låt på Eurovision, eller 

förtydliga de narrativa faserna som uppstår i debattprogram eller dialoger i en talkshow.  

 

I filmexemplen från The Graduate, Inglourious Basterds och Andalusiska hunden så framgår 

det att musiken förstärker scenernas narrativ. Denna uppsats har dock bara hanterat musik och 

ljud ytligt och det finns då möjligheter att forska vidare på det. Uppsatsen har också myntat 

ett nytt förslag till filmens grundläggande narrativa enhet: ”den rörliga bilden”. Det arbetet 

utfördes främst på grund av att det behövdes formulera en ny narrativ grundenhet för att 

Cohns teori ska kunna användas praktiskt på film. Fortsatt forskning skulle därför kunna gå in 

djupare och göra en mer detaljerad beskrivning av filmens grundläggande narrativa enhet 

”den rörliga bilden” eller uppfinna en bättre grundenhet. Jag tror även att det finns bra 

kunskap att utvinna från att forska ännu djupare på hur den rörliga bilden relaterar till 

vändpunkter, bildmanus, klippning och skådespel. 
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