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Abstract: 
Uppsatsen söker skapa en förståelse för anti-tempo och temporärt anti-tempo i dagens 
filmskapande. Appliceringen av anti-tempo och de klipprytmsmetoder som i samverkan eller 
motverkan med fenomenet används för att förhöja känsloförmedlingar är de delar som 
undersöks. En djupare förståelse för fenomenet är vad uppsatsen resulterar i, genom en 
analys av klipprytmsmetodernas närvaro och frånvaro i utvalda scener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
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Bakgrund 

Filmklippning är en central del i berättandet av en film, och är en stor del av vad som 

definierar film som ett medium för berättelser. Man använder sig bland annat av rytm, puls 

och takt för att förmedla en scens känslor och budskap.1 Genom att sakta ner scenen så pass 

att dessa moment försvinner så skapas ett nytt fenomen, en slags motsats, som Dancyger valt 

att kalla anti-tempo.2  

Detta fenomen öppnar upp möjligheter för nya tillvägagångssätt av förmedling i scener, men 

det begränsar också användningen av klipprytm och liknande vilket betyder att man måste 

göra valet beroende på vad scenen i klippningen behöver för att gestalta det tänkta budskapet.  

I dagens filmskapande är normen en användning av ett högt tempo och kontrasten till det som 

anti-tempot medför strider mot de konventioner som idag bildar normerna inom klipprytm. 

Quentin Tarantino är en regissör som använder sig av denna avsaknad av klipprytmer vid fler 

än ett tillfälle för att bygga spänning.3 Utöver det så finns det en mer subtil användning 

närvarande övergripande inom filmskapande för att förmedla en mängd olika känslor men 

dessa instanser blir inte alltid identifierade och erkända, vilket leder till att fenomenet till stor 

del blivit förbisett.  

Fenomenet finns alltså och används inom filmskapande, men det saknas en förklaring till hur 

det fungerar och hur det förhåller sig till klippteori, särskilt teori om klipprytm.   

Denna tolkning av anti-tempo som ett fenomen med direkt anknytning till klipprytm nämns 

bara i den utsträckning som krävs för att påvisa att den existerar, men en djupare förklaring 

ges aldrig av Dancyger.4 Anti-tempo presenteras alltså endast som ett påstående. Detta leder 

till en kunskapslucka om hur anti-tempo appliceras och används och det är vad jag ämnar 

åtgärda.  

Genom att förstå hur anti-tempo fungerar och hur det är kopplat till klipprytmstekniker så 

utvecklas möjligheterna vid klipparbete markant och bidrar till en ökad variation i arbetet. 

Utöver det så kan det bidra till ett ökat samarbete mellan nyckelrollerna under en produktion 

 
1 Pearlman, Karen, Cutting rhythms: intuitive film edit, Second edition, Focal Press, Burlington, MA, 2016, s. 24-
56 
2 Dancyger, Ken, The technique of film and video editing: history, theory, and practice, 5th ed., Focal Press, New 
York, 2010, s. 200 

3 Dancyger 2010 s. 200 
4 Dancyger 2010 s.200 
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även under inspelning och förproduktion eftersom scener redan i det stadiet kan anpassas för 

att fungera bättre med anti-tempo i åtanke.  

 

Syfte och frågeställningar 

Jag vill konstruera en tydlig förklaring av filmiskt anti-tempo och jag vill se hur detta 

representeras samt vad det bidrar till i en scen eller en tagning. Jag vill veta om detta fenomen 

ersätter andra erkända klippmetoder eller om anti-tempo faktiskt är en helt separat entitet i 

klippningen utan anknytningar till rytm, puls eller takt. Jag vill också undersöka om detta 

fenomen endast uppstår när de andra klipprytmsmetoderna är helt frånvarande eller om de kan 

samspela med målet att kunna bidra till en förståelse för anti-tempo inom klippning överlag 

men framförallt i samband med användningen av klipprytmsmetoder. 

De frågor som besvaras är: Hur kan man förklara begreppet anti-tempo som en 

klipprytmsmetod? Hur framställs det i en scen eller en tagning? Vad kan det frambringa 

emotionellt i en scen eller i en tagning? 

 

Metod och material 

Jag använder mig av litteratur som undersöker klippmetoder som Karen Pearlmans Cutting 

Rhythms5, och Ken Dancygers Technique of film and video editing6 för att definiera 

klipprytm, puls och takt. Detta gör det i sin tur möjligt för mig att identifiera motsatserna till 

klippmetoderna och påvisa parametrar för att förklara anti-tempo.  

Jag väljer sedan ut scener i filmer som använder sig av ett tydligt anti-tempo och undersöker 

om de andra metoderna är närvarande i ett samspel eller om de är helt frånvarande, med hjälp 

av de resurser som nämnts i föregående stycke.  

Jag undersöker även vad anti-tempo frambringar i de olika scenerna genom att använda mig 

av den hypotesteori som David Bordwell presenterar i sin bok Narration in the fiction film.7 

Mitt urval av scener fokuseras först och främst på de filmer som tydligt använder sig av anti-

tempo vid ett eller flera tillfällen. Jag har av den anledningen valt att fokusera på Quentin 

 
5 Pearlman 2016 
6 Dancyger 2010 
7 Bordwell, David, Narration in the fiction film, Methuen, London, 1985 
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Tarantinos filmer, tack vare att anti-tempot är väl framhävt i de filmer han har regisserat. Jag 

har valt att avgränsa mig till Inglorious Basterds8 och The Hateful Eight9. Jag har valt dessa 

två filmer eftersom Ken Dancyger beskriver användningen av anti-tempo i filmen Inglorious 

Basterds10 och jag har personligen uppmärksammat användningen av temporärt anti-tempo i 

den filmen samt i The Hateful Eight. Tarantino har också i intervjuer förklarat att han tycker 

om att anpassa och avlägsna tempo för att bygga scener11, vilket rättfärdigar mitt urval. 

Utöver det så analyserar jag en scen ur filmen Captain Fantastic där anti-tempo används utan 

att samverka med spänning för att förmedla en känsla helt olik de som tydliggörs i Tarantinos 

filmer. Jag har valt att analysera denna scen av anledningen att påvisa den motsatta 

känsloförmedling som är möjlig att åstadkomma.12 

Jag använder mig även av Barry Salts bok Moving into pictures13 genomgående i analysen 

som metodlitteratur och drar också nytta av ett antal vetenskapliga texter, specifikt för att 

styrka den klippmetodsteori som jag använder mig av.   

Dessa artiklar är: 

- ”Editing and cognition beyond continuity” av Karen Pearlman. 

- ”Brain science and film theory: reassessing the place of cognitive discontinuity in 

cinema” av Maria Poulak. 

- ”The illusion of continuity: active perception and the classical editing system” av 

Todd Berliner och Dale J. Cohen. 

- ”The attentional theory of cinematic continuity” av Tim J. Smith. 

- ”An attentional theory of continuity editing” av Tim J. Smith 

 

Jag använder mig utöver det av Thorbjörn Swenbergs avhandling Framing the gaze14 och drar 

nytta av den sammanfattning som han skrivit angående Karen Pearlmans Cutting Rhythms för 

att säkerställa mina tolkningar av det hon skrivit.  

 

 
8 Tarantino, Quentin, Inglorious Basterds, Universal Pictures, USA, 2009 
9 Tarantino, Quentin, The Hateful Eight, Visiona Romantica, USA, 2015 
10 Dancyger 2010 s. 200 
11 The Howard Stern Show (2015) 
12 Ross, Matt, Captain Fantastic, Electric City Entertainment, USA, 2009 
13 Salt, Barry, Moving into pictures: more on film history, style, and analysis, Starword, London, 2006 

14 Swenberg, Throbjörn, Framing the gaze: (Audio-) visual design intentions and perceptual considerations in 
film editing, Mälardalens Högskola, Stockholm, 2017 
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Uppsatsen använder sig av klipprytmsteori för att framställa en analysmetod baserad på 

teoriernas motsatser. Begreppen i klipprytmsteorin är Rörelserytm, Blinkrytm, Andningsrytm, 

Puls, Timing & Varaktighet och Spänning & avspänning. Dessa begrepp presenteras mer 

ingående under Tidigare Forskning och Teori. Jag kommer också använda mig av uttrycket 

temporärt anti-tempo för att markera att fenomenet endast används på en eller ett fåtal 

tagningar i en scen. Jag använder mig också av Maria Poulaks ”Brain science and film theory: 

reassessing the place of cognitive discontinuity in cinema” för att förstå varför 

klipprytmsmetoderna är nödvändiga.15 

 

Tidigare Forskning och Teori 

 

Klipprytmsteori 

Karen Pearlmans bok Cutting Rhythms och Ken Dancygers bok Technique of film and video 

editing utgör grunden för de delar av klipprytmsteori som jag använder för att forma min 

analysmetod. Dessa två böcker redovisar de erkända delteorierna inom klipprytm och det 

omnämnande av anti-tempo16 som utgör grunden för min frågeställning. Jag får genom 

Pearlmans bok en tydlig genomgång hur rytmer appliceras och tar form samt hur de medvetet 

avlägsnas eller avbryts17 och kan genom detta systematiskt strukturera upp min analys efter 

dessa kriterier.  

 

Långa och korta tagningar 

Jag har också använt mig av Barry Salts bok Moving into Pictures och David Bordwells 

Narration in the ficiton film för att kunna definiera korta och långa tagningar och för att få en 

inblick i de hypoteser om känslotolkningar som möjliggör skapandet av spänning. Genom 

Salts bok kan jag sammanfatta tidigare filmers tagningslängder för att konkret avgöra om en 

tagning är lång eller kort och genom Bordwells bok får jag en förståelse för de subtila 

känsloreaktioner som presenteras för att möjliggöra känslotolkningar.18 

 

 

 

 
15 Poulak 2015 
16 Dancyger 2010 s. 200 
17 Swenberg 2017 s. 120-122  
18 Bordwell 1985 s. 41-42 
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Andra studier av filmklippning 

”Editing and cognition beyond continuity” är en artikel av Karen Pearlman som jag använder 

mig av för att stärka och utveckla det jag har valt att lyfta fram i Cutting Rhythms. Artikeln 

och boken är väldigt sammanlänkade och komplimenterar varandra på ett bra sätt. 

”An attentional theory of continuity editing” av Tim J. Smith använder jag för att konkretisera 

användningen av blinkrytm och rättfärdiga användningen av denna delteori för att dölja klipp. 

Artikeln ger en övergripande inblick i kontinuitetsklippning. Detsamma gäller den andra 

artikel av Tim J. Smith med namnet ”The attentional theory of continuity editing.  

”Brain science and film theory: reassessing the place of cognitive discontinuity in cinema” av 

Maria Poulak är en artikel om kognitiv kontinuitet inom film och jag använder mig av den för 

att få en förståelse för händelsesegmentation och dess komposition för att ytterligare förstå 

rättfärdigandet av klipprytmsanvändningen.19 

”The illusion of continuity: active perception and the classical editing system” av Todd 

Berliner och Dale J. Cohen är en artikel angående hur människan fysiskt tolkar 

representationen en film framför, och vad som behövs för att väcka vilka reaktioner. Jag 

använder mig av den för att se vad klipprytmstekniker frambringar hos en människa.20 

 

Rörelserytm 

Rörelserytm är den rytm som uppstår vid rörelse i världen i form av till exempel musik, dans, 

rodd, matlagning. I stort sett vad som helst som innefattar en rörelse eller fler kan ge upphov 

till rörelserytm och genom att uppfatta dessa former av världsrytm så blir möjligheten att 

övergripande applicera dem på en filmscen större.21 Klipparen hittar genom detta rytmiska 

hintar i form av rörelse i bilden, till exempel när en karaktär rör sig, vid rörelse av bilden, när 

kameran rör sig, eller i uppfattningen av bilden, genom att uppfatta hur åskådaren flyttar sin 

fokus i bilden. Med hjälp av detta kan klipparen skapa rörelserytm i klippningen.22 Genom att 

identifiera dessa rörelser i råmaterialet så kan klipparen välja ut de punkter där detta medför 

den största emotionella eller sensationella förmedlingen och på så vis strukturera 

 
19 Poulak, Maria, "Brain science and film theory: reassessing the place of cognitive discontinuity in cinema”, 
Projections: The Journal for Movies & Mind, Vol 9, Issue 1, 2015, s. 24. 

20 Berliner, Todd & Cohen, Dale J, ”The illusion of continuity: active perception and the 
classical editing system”, Journal of Film & Video, Vol 63, Issue 1, 2011, s. 44. 

21 Pearlman 2016 s. 16-17 
22 Pearlman 2016 s. 17  
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klippningen.23 Denna sorts rytm är inte bunden till manus eller den vision som regissören har, 

utan istället kopplas den till det filmade materialet, och dess rörelserytmer.24 

 

Det motsatta anti-tempot till rörelserytm blir då tydligt när dessa rörelserytmiska hintar 

ignoreras och valet att dröja kvar på samma bild görs.  

 

Blinkrytm 

Blinkrytm framkommer då klipparen synkar upp sin rytm med när karaktärerna i bilden 

blinkar, och använder detta för att etablera sitt klipptempo. Det betyder inte att klipparen 

klipper vid varje tillfälle karaktären eller karaktärerna blinkar med ögonen utan kanske med 

ett visst antal blinkningars mellanrum. I grunden så hjälper detta klipparen att skapa en 

grundläggande rytm och det behöver inte diktera klippunkterna men det kan göra det.25 En 

annan positiv tillgång som blinkrytmen medför är att man oundvikligen döljer klippen 

eftersom människan har ögonen i stort sett helt stängda i cirka 100ms under en blinkning, utan 

att medvetet uppfatta det. På så vis framstår klippen som helt dolda.26 

 

Klipparen kan också medvetet bryta blinkrytmen för att förändra scenen genom att klippa i 

otakt med att karaktärerna blinkar, men eftersom denna form av rytm sällan framkommer helt 

fristående från andra rytmer så blir det svårt att avgöra i de flesta fall. Anti- tempo i det här 

sammanhanget är då denna klipprytm helt ignoreras, oavsett takt eller otakt med en karaktärs 

blinkningar.  

 

Andningsrytm 

Andningsrytm fungerar precis som blinkrytmen men med koppling till karaktärens andning.27 

Det som särskiljer andningsrytmen är att förändringen beroende på situation i scenen är större. 

När det är en scen med högt tempo så blir andningsrytmen snabbare och när det är en scen 

med lågt tempo så händer det motsatta. 

 

 
23 Pearlman 2016 s. 19 
24 Pearlman, Karen, ”Editing and cognition beyond continuity”, Projections: The Journal for Movies & Mind, Vol 
11, Issue 2, 2017, s. 71 
25 Pearlman 2016 s. 24 
26 Smith, Tim J, ”An attentional theory of continuity editing”, Informatics thesis and dissertation collection, 
2006, https://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/1076. s. 88 

27 Pearlman 2016 s. 25 
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Anti-tempot i förhållande till andningsrytm är detsamma som förhållandet till blinkrytm. 

Takten eller otakten med karaktärens andning ignoreras. 

 

Puls 

Puls är den minsta och mest närvarande rytmen i en film. Pulsen i en film ökar i takt och 

saktar ned i takt, precis som pulsen hos en människa, beroende på situationen i scenen. När en 

scen förmedlar spänning, förväntan, stress eller liknande så är pulsen hög och när en scen 

istället förmedlar lugn, trötthet, avslappning eller liknande så är pulsen låg. Detta tar form 

genom rörelse i filmen. Karaktärernas rörelser, kamerans rörelser och tid mellan klippunkter 

är några av faktorerna som bidrar till en ökad eller sänkt puls. Desto mer karaktären och 

kameran rör sig tillsammans med kortare intervall mellan klippunkterna, desto mer bidrar det 

till en ökad puls. Motsatsen gäller för en lägre puls.28 

 

Anti-tempo i det här fallet är när pulsen är så låg så att den är omöjlig att märka, eller när den 

helt enkelt är frånvarande. Scenen somnar in och pulsen försvinner helt.  

 

Timing och Varaktighet 

Timing refererar oftast till längden eller varaktigheten som en tagning varar. Att hålla en 

tagning länge eller vad som känns som en lång tid är att använda sig av timing.29 Skillnaden 

mellan en faktisk lång tagning och en tagning som känns lång är att den tagning som känns 

lång endast behöver vara det i jämförelse med närliggande tagningar, men i praktiken så 

behöver den inte vara lång. Timingpunkten kommer sedan när man väljer var klippunkten ska 

vara.30 Detta kan också referera till timing vid ett händelseförlopp. Vilken ordning man väljer 

att presentera händelser i en scen bidrar till timingen av avslöjanden och överraskningar.31  

 

Anti-tempo i det här fallet blir då som i tidigare stycken när rytmen saktas ned så pass att 

denna timing blir oväsentlig. Alla tagningar känns långa i förhållande till varandra. Timingen 

för avslöjanden och överraskningar bortses från genom att helt enkelt inte använda sig av 

timade klippunkter.  

 

 
28 Pearlman 2016 s. 35-36 
29 Salt 2006 s. 389-397 

30 Pearlman 2016 s. 53 
31 Pearlman 2016 s. 54 
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Spänning & Avspänning 

Spänning och avspänning spelar på metoden att skapa en fråga eller en förväntan, för att 

sedan låta publiken vänta på tillfället då frågan besvaras eller förväntningen bekräftas. Detta 

bygger spänning och definieras som händelserytm.32 Händelserytmer används för att skapa 

cykler av spänning och avspänning som talar till åskådarna emotionellt.33 

 

Händelserytmer är de enda rytmer som medverkar tillsammans med anti-tempo eftersom de är 

kopplade mer till ett händelseförlopp och mindre till en klipprytm. Händelserytmer spelar en 

central roll i scener som använder sig av anti-tempo eftersom anti-tempo ofta appliceras för 

att skapa spänning och för att förhöja känslor på samma sätt som dessa händelserytmer gör. 

 

Känslohypoteser 

I nära anknytning till spänning och avspänning finns känslohypoteser som innan 

introduktionen av spänning i en scen presenterar en hypotetisk känslotolkning för att definiera 

vilken känsla vi som publik är menade att uppfatta.34 Dessa känslohypoteser representeras i 

form av en presenterad tolkning av något som sker i scenen. Denna händelse i scenen bjuder 

in till tolkning och slutligen en uppfattning av en känsla. Det är upp till filmskaparna att 

noggrant förmedla de känslor de planerat men det är väldigt lätt hänt att även andra 

känslotolkningar uppstår av samma känslohypoteser.35 Ett exempel då detta implementeras är 

i introduktionsscenen i Inglorious Basterds då vi som publik får se personer som gömmer sig 

under golvet. Vid detta tillfälle presenteras en känslohypotes i form av fara och oro. Detta i 

koppling till det faktum att Hans Landa som befinner sig i rummet där detta utspelar sig letar 

efter de personerna som gömmer sig under golvet.36 

 

Anti-tempot är alltså beroende av känslohypoteser i de fallen då en samverkan med spänning 

används, eftersom spänningen grundar sig i dessa hypoteser. 

 

 

 

 
32 Pearlman 2016 s. 69-70 
33 Pearlman 2016 s. 85 
34 Bordwell 1985 s. 41-42 
35 Bordwell 1985 s. 42 
36 Tarantino 2009, 00::12:30 
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Analys 

 

Inglorious Basterds 

 Den första scenen i Inglorious Basterds37 påvisar en väldigt okonventionell användning av 

klipprytmer vilket bjuder in till att undersöka användningen av anti-tempo genomgående i 

scenen. Redan i de tidiga exteriöra bilderna i filmen då Hans Landas dialog med herr LaPadite 

initieras så störs klipprytmen i scenen. Detta åstadkoms genom att kameran dröjer kvar i 

helbild under dialogen för att sedan övergå till en halvbild i profil istället för att klippa till 

närbilder på personerna som talar. Den klipprytm som konstruerats av scenens första 

tagningar störs genom detta val av bilder.38  Halvbilden som helbilden övergår till är också 

femton sekunder lång vilket är betydligt längre än tidigare tagningar vilket resulterar i att den 

upplevs som väldigt lång. Den inklippsbild som återfinns mellan helbilden och halvbilden 

visar att Hans Landa skakar hand med herr LaPadite vilket etablerar en förväntad rörelserytm 

i kommande bild, men istället för att släppa taget om LaPadites hand så håller Hans Landa 

kvar i handen betydligt längre än nödvändigt (se figur 1) vilket stör rörelserytmen 

ytterligare.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Tarantino, Quentin, Inglorious Basterds, Universal Pictures, USA, 2009, 00:04:00, Landa och LaPadite 

skakar hand och Landa håller fast handskakningen obekvämt länge. 

 
37 Tarantino 2009, 00:02:00 
38 Tarantino 2009, 00:04:00 
39 Tarantino 2009, 00:04:00 
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Scenen övergår sedan till interiören av det lilla hus vi såg under introt i scenen (se figur 2). 

Redan den första tagningen inne i huset bryter klipprytmen ännu en gång eftersom kameran 

dröjer kvar när vi som publik förväntar oss att få se en överblick av interiören och de personer 

som står uppradade i förgrunden.40 Blinkrytmen och timingen störs väldigt mycket av detta 

och vid det här tillfället så börjar klipprytmen bli mer och mer oväsentlig och frånvarande. 

Den klipprytmiska närvaron som finns kvar är den spänning som oundvikligen byggs upp när 

vi som publik ser att Hans Landa har en tysk uniform på sig. En officersuniform från andra 

världskriget för att vara mer exakt, och eftersom vi har hört Landa och LaPadite konversera 

på franska så förväntas det att vi som publik förstår att detta utspelar sig i naziockuperade 

Frankrike på 1940-talet. Med denna vetskap så kommer oundvikligen en oro, då vi som 

publik börjar undra varför Hans Landa har kommit på besök.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Tarantino, Quentin, Inglorious Basterds, Universal Pictures, USA, 2009, 00:04:30, Landa och LaPadite 
går in i huset och möts av LaPadites döttrar. 

 

Efter att Hans Landa har presenterat sig för herr LaPadites döttrar så sätter han sig vid bordet 

som står mitt i rummet och blir erbjuden ett glas mjölk. När han sedan dricker mjölken så 

dröjer tagningen kvar ända tills Landa har druckit upp allt som finns i glaset (se figur 3). Detta 

ökar varaktigheten på klippet markant och ignorerar helt timingpunkter för att istället 

framhäva anti-tempo. Rörelserytmen blir även här störd eftersom klippet inte kommer i 

samband med rörelsen när Landa dricker.41 

 
40 Tarantino 2009, 00:04:30. 
41 Tarantino 2009, 00:06:00 
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Efter detta blir Hans Landa och herr LaPadite ensamma i huset och när de två männen 

presenterat sig så börjar Landa packa upp sin väska samtidigt som han förklarar varför han är 

där. Medan han gör detta så dröjer kameran kvar på honom tills han har packat upp allt utan 

att visa någon reaktionsbild på herr LaPadite. Detta stör ännu en gång rörelserytmen och 

timingen, men också blinkrytmen och andningsrytmen eftersom vi dröjer kvar på en karaktär 

vars ansikte vi tydligt kan se genomgående i tagningen och som fysiskt andas och blinkar. 

Dessa klipprytmsmetoder bortses från till fullo och därför bidrar även detta till en störd 

klipprytm och ett ökat anti-tempo.42 

Rörelserytmen störs ännu en gång direkt efter detta när herr LaPadite går för att hämta sin 

pipa bakom Hans Landa. Istället för att klippa i enlighet med rörelserytmen så dröjer kameran 

kvar på Hans Landa vilket också påverkar timingen och ökar varaktigheten på tagningen till 

den punkt att anti-tempot framkommer väldigt tydligt.43 Fram till den här punkten i scenen har 

anledningen av Hans Landas besök varit otydligt men vid det här tillfället framkommer det att 

han letar efter judar vilket ökar spänningen markant och den är fortsättningsvis ökande till 

avspänningen vid scenens klimax. 

 

 
 

Figur 3 Tarantino, Quentin, Inglorious Basterds, Universal Pictures, USA, 2009, 00:06:00, Landa dricker mjölk 

medan hela familjen LaPadite tittar på. 

 

 
42 Tarantino 2009, 00:09:00 
43 Tarantino 2009, 00:10:00 
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Tagningen direkt efter att herr LaPadite har hämtat sin pipa ignorerar också rörelserytmen 

väldigt tydligt. Även här dröjer kameran kvar på karaktären utan att klippa till en 

reaktionsbild eller liknande på Landa när denne reagerar och pratar. Ännu en gång framhävs 

avsaknaden av klipprytm.44 

 

Klipprytmsavbrotten fortsätter redan i nästa tagning då herr LaPadite tänder sin pipa. 

Närbilden som detta utspelar sig i dröjer sig kvar under hela tiden pipan tänds vilket får 

tagningen att framstå som lång. Detta beror till stor del på att Hans Landa samtidigt pratar 

med herr LaPadite men ingen fokus läggs på dialogen. Istället ligger all fokus på pipan. Detta 

stör rörelserytmen, andningsrytmen, blinkrytmen, pulsen och timingen i tagningen eftersom 

alla dessa klipprtymstekniker är kopplade till ett klipp som reagerar på det Hans Landa gör 

vid tillfället.45 

 

Sedan följer en väldigt lång tagning med en åkning då herr LaPadite namnger medlemmarna i 

den judiska familj Hans Landa är där och letar efter. Eftersom tagningen innehåller en åkning 

så finns det ingen störning i rörelserytmen och pulsen, andningsrytmen samt blinkrytmen är 

oväsentliga eftersom åkningen ser till att de inte är nödvändiga för att bibehålla en klipprytm. 

Det enda som störs i tagningen är timingen för att åkningen och dialogen är så pass lång att 

varaktigheten blir väldigt lång.46 

 

Efter detta kommer en inklippsbild som följs av ännu en åkning som fortsätter ner under 

golvet, där man ser personer som gömmer sig (se figur 4). Det är väldigt tydligt att detta är 

judarna som Hans Landa letar efter och spänningen ökar markant. Den åkningen är också 

väldigt varaktig och kameran vilar i slutskedet av tagningen på personen som gömmer sig 

vilket också bidrar till en ökad uppfattning av varaktighet och spänningsökning.47  

 
44 Tarantino 2009, 00:10:25 
45 Tarantino 2009, 00:11:00 
46 Tarantino 2009, 00:11:15 
47 Tarantino 2009, 00:12:30 
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Figur 4: Tarantino, Quentin, Inglorious Basterds, Universal Pictures, USA, 2009, 00:11:15 & 00:12:30, Under 
golvet ser vi en judisk familj som gömmer sig. 

 

Därefter ber Hans Landa om ännu ett glas mjölk innan han går och detta medföljs av en lång 

tagning då herr LaPadite tar fram flaskan med mjölk och serverar Landa ännu ett glas medan 

de talar.48 Rörelserytmen och timingen störs här ännu en gång eftersom herr LaPadite hela 

tiden gör något fysiskt under tagningen och timingen störs eftersom kameran ännu en gång 

väljer att lägga fokus på det som karaktärerna gör istället för det dem säger. Detta leder till att 

klipprytmsavbrotten blir tydligare och det leder i sin tur till att anti-tempot blir mer märkbart 

och spänningen höjs tack vare detta. 

Det som följer efter denna tagning är en lång monolog från Hans Landa med inklippsbilder på 

LaPadite och personerna som gömmer sig under golvet. Det faktum att Landa tar lång tid på 

sig att gå och fortsätter att prata i kombination med väldigt långa tagningar på honom i 

halvbild bidrar till att spänningen fortsättningsvis ökar tillsammans med en avsaknad av 

blinkrytm, andningsrytm och puls. Anti-tempot framträder tydligare och den direkta inverkan 

som detta har är att det förhöjer spänningen ännu mer.49 

Efter att monologen fortgått en stund så säger Hans Landa att han är medveten om vad 

människor är kapabla att göra när de överger sin värdighet, mer exakt var de kan tänka att 

gömma sig.50 Vid det här tillfället ökar spänningen ännu mer eftersom vi som publik vid det 

 
48 Tarantino 2009, 00:13:05 
49 Tarantino 2009, 00:15:00 
50 Tarantino 2009. 00:17:00 
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här laget förstår att han vet att det kan finnas folk som gömmer sig i huset. Efter detta frågar 

Landa herr LaPadite om han också får röka och tempot saktas ned medan han preparerar 

pipan.  

Vid det här tillfället berättar Hans Landa att om herr LaPadite hjälper honom så kommer han 

att bli belönad och därefter avslöjar Landa att han vet att det är folk som gömmer sig under 

golvet. Detta i samband med två långsamma varaktiga åkningar mot de två karaktärernas 

ansikten, i figur fem och sex, med en avsaknad av puls, andningsrytm och blinkrytm i 

kombination med spänningshöjning och anti-tempo leder till scenens klimax.51  

 

Figur 5 och 6: Tarantino, Quentin, Inglorious Basterds, Universal Pictures, USA, 2009, 00:18:20, åkningar mot de 
två karaktärernas ansikten när LaPadite avslöjar att han gömmer judar. 

 

Efter detta avslutas scenen med att herr LaPadite visar var under golvet personerna gömmer 

sig och Hans Landa instruerar sina soldater att skjuta dem genom golvet. En av personerna 

överlever beskjutningen och flyr utomhus och springer iväg över de öppna fälten. Landa går 

ut för att skjuta henne men bestämmer sig i sista stund för att skona henne (se figur 7). Även i 

dessa tagningar så dröjer kameran kvar utöver timingpunkterna för att störa klipprytmen 

vilket höjer spänningen. Detta görs för att så länge som möjligt presentera möjligheten att 

Landa kan skjuta flickan som flyr.52  

 

Sammantaget så är medellängden mellan klippunkterna i scenen 30 sekunder långa vilket i 

stort sett eliminerar känslan av rytm, puls eller takt.53 Anti-tempot bidrar genomgående i 

 
51 Tarantino 2009, 00:18:20 
52 Tarantino 2009, 00:20:50 
53 Dancyger 2010, s. 200-201 
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scenen till att spänningen får ännu en ökning eftersom vi som publik uppfattar att den utspelar 

sig under en lång tid och väntan på en avspänning blir väldigt lång. 

 Du får i det här fallet ett tydligt anti-tempo där fokus istället läggs på skådespelarnas 

känsloförmedling och kameravinklarnas placeringar.54 Längden på tagningarna tydliggörs 

efter den introduktion vi får till platsen scenen utspelar sig på då händelserna förflyttar sig 

från exteriör till interiör.55 

Anti-tempot som framkommer med den oro som presenteras när vi som publik ser Landas 

klädsel och sätt förstärker den spänning som presenteras i scenen markant och fungerar i 

resten av scenen som en spänningshöjare fram till den slutgiltiga avspänningen då de tyska 

soldaterna avfyrar sina vapen. 

 
 

Figur 7: Tarantino, Quentin, Inglorious Basterds, Universal Pictures, USA, 2009, 00:20:50, Hans Landa överväger 
om han ska skjuta eller skona flickan som flyr. 

 

Senare i filmen ser vi karaktären Shosanna på ett café. Medan hon sitter och läser en bok går 

karaktären Fredrick Zoller förbi utanför och lägger märke till henne. Dessa två personer har 

talats vid tidigare så han går fram till fönstret Shosanna sitter vid, knackar på det för att sedan 

hälsa (se figur 8). Fredrick går in och Shosanna suckar medan hon lägger ifrån sig boken. 

Tagningen är 24 sekunder lång och bilden är en statisk halvbild. Detta leder till att timingen i 

scenen störs redan i första tagningen eftersom bland annat rörelserytmen störs på grund av att 

 
54 Dancyger 2010, s. 200-201 
55 Tarantino 2009, 00:04:30 
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alla Fredricks rörelser förbises i klippningen. Fokus läggs istället på Shosanna och hennes 

reaktion på Fredricks ankomst, men eftersom hennes reaktion dröjer 20 sekunder in i 

tagningen så upplevs tagningen som väldigt långvarig.  

 

 
 

Figur 8: Tarantino, Quentin, Inglorious Basterds, Universal Pictures, USA, 2009 00:20:50, Fredrick känner igen 
Sosanna och knackar på fönstret till caféet för att sedan hälsa. 

 

Vid detta tillfälle är tiden mellan klippunkterna 25 sekunder men scenens klippning blir 

kvickare allt eftersom scenen fortgår.56 Den ökade klipprytmen faller samman med att 

Shosanna intresserar sig för Fredrick och hans inflytande vilket medan scenen fortgår 

eliminerar den obekväma känsla som anti-tempot frambringade. Även i den här scenen läggs 

ett stort fokus på skådespelarnas agerande och känsloförmedling i kombination med anti-

tempot för att ytterligare framhäva den obekväma känslan. Anti-tempot och skådespelarnas 

känsloförmedling fungerar i samverkan för att förhöja varandras inverkan på scenen. 

 

Fortsättningsvis återgår scenen till en mer konventionell klipprytm och använder sig av 

rörelserytm, blinkrytm, andningsrytm, puls och timing. De mest framstående klipprytmerna är 

rörelserytmen och blinkrytmen. När Fredrick pratar om varför han blir igenkänd och ansedd 

som en krigshjälte så avbryts timingen för att störa klipprytmen. Anti-tempot som då 

 
56 Tarantino 2009, 00:42:00 



 

17 
 

framkommer lyfter det obehag som kopplas till det han talar om för att påvisa allvaret av 

skeendet.57 

 

I den här tagningen används inte anti-tempot för att bygga spänning. Istället appliceras det för 

att visa hur obekväm Shosanna är och hur irriterande hon finner Fredricks upprepade 

närmanden. De två tagningarna därefter tar samma form som föregående med en upplevd 

långvarighet för att lyfta den obekväma känsla som Shosanna känner. 

 

Efter att Shosanna och Fredrick bestämt att de ska ha en visning av en film som Fredrick 

medverkar i på Shosannas biograf så befinner de sig ännu en gång på ett café. Tillsammans 

med en grupp karaktärer diskuteras filmvisningen när Hans Landa anländer. Shosanna känner 

igen Landa från sin barndom och spänningen höjs tack vare detta, vi som publik får vid detta 

tillfälle också en inklippsbild från tagningen då Shosanna som barn flyr och Landa väljer att 

inte skjuta henne. Sedan säger Landa att han måste intervjua Shosanna inför filmvisningen (se 

figur 9). Vid det här tillfället används en 58 sekunder lång tagning som sakta rör sig närmare 

Shosannas ansikte och i bakgrunden förs en dialog mellan Fredrick och Landa angående 

anledningen till intervjun. Fredrick frågar Landa om han och Shosanna bör vara oroliga 

eftersom att Landas rykte föregår honom. Under den här tiden höjs spänningen ytterligare 

eftersom vi vet vad som hände förra gången Landa förde en intervju. Tillsammans med detta 

så störs klipprytmen genom att timingen och rörelserytmen ignoreras vilket i sin tur skapar ett 

temporärt anti-tempo för just den här tagningen. Filmskaparna har vid det här tillfället gjort 

det aktiva valet att fokusera på Shosannas reaktioner istället för dialogen vilket bidrar till anti-

tempot. Även genom att ignorera klipprytmsmetoder som andningsrytm, blinkrytm, puls och 

genom att stanna på den här bilden i en minut ökar anti-tempot. Allt detta bidrar till en höjd 

spänning som sedan finns kvar genomgående i scenen fram till dess klimax när Hans Landa 

lämnar rummet och Shosanna börjar gråta.58 Alltså bidrog en tagning med ett temporärt anti-

tempo till en höjd spänning i hela scenen.  

 
57 Tarantino 2009, 00:45:00 
58 Tarantino 2009, 00:55:00 
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Figur 9: Tarantino, Quentin, Inglorious Basterds, Universal Pictures, USA, 2009, 00:55:00, Fredrick och Landa 
diskuterar vad Landa ska intervjua Shosanna angående. 

 

The Hateful Eight 

I filmen The Hateful Eight i kapitlet som heter Domergue’s got a secret så presenteras en rad 

klipprytmsavvikelser i en och samma tagning.59 Vi har i början av kapitlet fått veta att en 

kanna med kaffe har blivit förgiftad60 och efter detta har vi en lång statisk tagning som 

avslutas med en utåkning på en minut och 40 sekunder då Domergue spelar gitarr samtidigt 

som tre karaktärer rör sig i bakgrunden mot kaffet. I den här tagningen ignoreras 

timingpunkter, rörelserytm, puls, andningsrytm och blinkrytm för att istället ligga kvar 

obekvämt länge för att observera karaktärernas rörelser och det oundvikliga närmandet som 

görs mot kaffekannan. Fokusförändringar görs mellan förgrund och bakgrund för att inkludera 

både karaktärerna som rör sig mot kaffekannan och de reaktioner på karaktärernas rörelser 

som Domergue visar på när hon spelar gitarr.61 Detta bygger en väldigt märkbar spänning i 

tagningen och spänningen ökar exponentiellt genom tagningen för att sedan finnas kvar i 

filmen till klimaxen senare i kapitlet då effekterna av giftet i kaffekannan uppenbarar sig i sin 

våldsamma form.62 Tagningen innan den i fråga är 43 sekunder och upplevs som lång vilket 

underlättar övergången till tagningen då det temporära anti-tempot appliceras. Genom att 

föregå användningen av temporärt anti-tempo med en långvarig tagning så förminskas 

 
59 Tarantino 2015, 01:35:15 
60 Tarantino 2015, 01:37:00 
61 Tarantino 2015, 01:39:30 
62 Tarantino 2015, 01:43:45 
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tillfällena i tagningen då klipprytmsmetoderna ignoreras vilket leder till en mer subtil 

applicering av fenomenet.  

 

 

 

Figur 10: Tarantino, Quentin, The Hateful Eight, Visiona Romantica, USA, 2015, 01:41:00, Domergue spelar 
gitarr medan de andra karaktärerna dricker kaffe. 

 

Captain Fantastic 

I kontrast till de tidigare nämnda exemplen på anti-tempo så finns det tillfällen då anti-tempo 

används för att förhöja andra känslor än spänning. Anti-tempo kan användas för att förhöja de 

flesta känslor, däribland lugn. Filmen Captain Fantastic är en film som genomgående håller 

ett högt tempo för att förmedla en stress och osäkerhet hos karaktärerna man får följa. Filmen 

håller detta tempo genom att använda sig av de konventionella klipprytmsmetoderna som 

puls, andningsrytm, rörelserytm, blinkrytm, timing och så vidare. Filmen mynnar ut i att den 

tillvaro som karaktärerna växt upp i och befinner sig i förändras till en mer avslappnad och 

framförallt säker miljö. En kompromiss mellan den tidigare tillvaron och det samhälle som vi 

är vana vid.  

Den sista scenen i filmen börjar som alla andra i filmen med ett högt tempo där vi som publik 

får se den tillvaro de lever i och en viss stress för att hinna till skolan i tid presenteras också. 
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När karaktärerna sedan sätter sig vid ett bord för att äta frukost så förändras tillvaron.63 Allt 

saktas ned och istället för att använda sig av en snabb klipprytm så presenteras en statisk 

tagning på 52 sekunder där vi vilar på karaktärerna när de sitter runt bordet och världen runt 

dem blir tyst. Musiken tonas ut och det enda ljudet som återstår är de ljud som karaktärerna 

avger när de äter64 (se figur 11). 

Den här tagningen upplevs som väldigt lång eftersom resterande delar av filmen håller ett 

högt klipprytmstempo och det är första gången i hela filmen vi får se alla dessa karaktärer 

tysta och lugna tillsammans. Denna känsla av lugn förhöjs här genom att blinkrytm, 

andningsrytm, puls och timingpunkter ignoreras. Det är denna säkerhet som genom 

användningen av anti-tempo, och en presenterad hypotes av en säker tillvaro, som i sin tur 

presenterad en förhöjd känsla av lugn.  

 

 

 

Figur 11: Ross, Matt, Captain Fantastic, Electric City Entertainment, USA, 2009, 01:52:00, familjen äter en lugn 
och tyst frukost 
 

 

 

 

 
63 Ross 2009, 01:50:00 
64 Ross 2016, 01:52:00 
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Diskussion och slutsats 

Det som huvudsakligen framkommer vid användningen av anti-tempo är en uppbyggnad av 

en vald känsla. Känslans omfattning ökar vanligtvis i takt med att scenen dröjer sig kvar 

längre. Det betyder alltså att känslan ökar exponentiellt i takt med bildernas varaktighet. Det 

finns också tillfällen då känslan helt enkelt gestaltas med hjälp av anti-tempo för att sedan 

behålla samma omfattning utan förändring. Detta betyder att anti-tempo fyller två funktioner 

beroende på applicering, en känslomässig ökning eller en känslomässig varaktighet. Denna 

förmedling kan sträcka sig över en hel scen eller en viss del av en scen. 

Genom att använda detta som grund så framkommer ett annat fenomen som endast fokuserar 

på en tagning i en scen istället för en scen i sin helhet, temporärt anti-tempo. Temporärt anti-

tempo fungerar precis som anti-tempo men det är begränsat till en tagning i en scen, vilket gör 

det lättare att applicera men också svårare att identifiera. Detta temporära anti-tempo är något 

som jag personligen identifierat med anti-tempo som utgångspunkt. 

Det finns också tillfällen då anti-tempo är närvarande under ett flertal tagningar i en scen men 

inte under hela scenen. Dessa tillfällen faller också under kategorin temporärt anti-tempo 

eftersom de representeras på precis samma sätt.  

 

Anti-tempo inom film och tv är definitivt ett tillvägagångssätt för att förhöja känslor och dess 

förmedling. Detta görs mer eller mindre diskret och mer eller mindre i samverkan med 

klipprytmsmetoder. Vanligtvis så framkommer anti-tempot när andra klipprytmsmetoder 

saknas eller medvetet avlägsnas men ibland formas en samverkan som förhöjer 

känsloförmedlingen ytterligare. Detta är i samverkan mellan anti-tempo och spänning.65  

Anti-tempot används i kombination med spänningen för att förhöja känslor och därför är vissa 

av användningsområdena till och med beroende av spänning. Med detta så menar jag att 

känslorna som förmedlas av spänningsbyggnad inte kan nyttja anti-tempo om spänningen är 

frånvarande. Anti-tempot är beroende av spänning, men spänningen är inte beroende av anti-

tempot.  

 

När det gäller de andra klipprytmsmetoderna så är det just avsaknaden av klipprytmsmetoder 

som rytm, puls, blinkrytm, andningsrytm och rörelserytm som frambringar anti-tempots 

användningsområden.66 Det är som tidigare nämnt tydligt i samverkan med spänning men det 

 
65 Pearlman 2016 s. 69, 70, 85 
66 Pearlman 2016 s. 16-19 
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kan också ta form utan spänning för att förmedla andra känslor. När alla klipprytmsmetoder 

avlägsnas så uppstår ett anti-tempo som kan förmedla tex. lugn och avslappning. Detta görs 

tydligt i scenen som jag analyserad i filmen Captain Fantastic. I det fallet avlägsnas alla 

klipprytmsmetoder för att ge tydlig plats för anti-tempo och känsloförmedling.67 

Detta betyder att anti-tempo fungerar som ett enastående komplement till spänning men också 

som en delmetod till en större känsloförmedlingsmetod.  

 

En viktig detalj är att anti-tempo endast framkommer om man har en sedan tidigare etablerad 

rytm i tidigare scener eller tagningar. Eftersom vi som publik måste presenteras en avsaknad 

av klipprytmer så måste vi först få dessa tydligt visade i förhand, för att kunna uppfatta deras 

frånvaro. Det ska också noteras att anti-tempo inte kan användas genomgående i mer än en 

del av en helhet eftersom det då skulle uppstå en situation där anti-tempot blir det nya tempot 

och klipprytmsavbrottet kommer då när man återgår till de konventionella klipprytmerna 

istället för när man bryter dem. Ett konstant anti-tempo är alltså bara ett tempo. 

 

Användningen av anti-tempo är alltså något som kan användas genomgående i filmskapande 

och är en stor tillgång och möjlighet för att kunna uttrycka sig med en större kreativ rörlighet. 

En del av arbetet med att applicera anti-tempo framkommer redan under inspelning i form av 

scenanpassning och dialogupplägg, men den viktiga delen ligger i efterbearbetningen med 

förutsättningen att användningen åtminstone möjliggjorts under inspelning. Detta möjliggörs 

genom att ge utrymme i materialet för att kunna dröja kvar några sekunder längre på en 

tagning med anledning att bryta klipprytmer. Denna anpassning möjliggör alltså förhöjningen 

av känslor och skapandet av nya känslor.  

 

Fortsättningsvis så kan detta arbete användas som en grund för att ytterligare utveckla 

appliceringen av klipprytmsmetoder vid efterbearbetningen inom film- och tv-produktion. Det 

öppnar också upp en motsatt väg där avsaknaden av klipprytm är ett aktivt val som i sin tur 

kan frambringa något helt annat.  

 

Arbetet öppnar upp möjligheter för en fördjupning inom anti-tempo där en mer preciserad 

definition beroende på appliceringsnivå skulle kunna göras. Jag har i den här texten gjort en 

särskiljning mellan anti-tempo och temporärt anti-tempo beroende på till vilken utsträckning 

 
67 Ross 2016, 01:52:00 
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det har applicerats i en scen. Detta är endast ett första steg som skulle kunna utvecklas till en 

tolkning där anti-tempot särskiljs beroende på utsträckningen det appliceras under, men också 

vilken känsla som framhävs med hjälp av anti-tempot och vilka skillnader som kan observeras 

beroende på detta. En mer djupgående och särskiljande definition beroende på diverse 

faktorer är alltså av intresse. Detta grundar sig i att en större förståelse för tillvägagångssätt 

och valmöjligheter inom efterbearbetning leder till en större variation i färdiga projekt vilket i 

sin tur driver utvecklingen inom gestaltning och tolkning framåt.  

 

En annan fortsatt undersökning skulle kunna grunda sig i de observationer och tolkningar jag 

har gjort för att sedan ställa dessa mot de uppfattningar som filmskapare som applicerat anti-

tempo i sina filmer har. Varför skillnader uppstår i tolkningarna eller hur man kan 

sammanfatta likartade tolkningar är funderingar som genast framkommer.  
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