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Abstrakt 

Kan klippningen i en film påverka hur en karaktär framställs och uppfattas av 

tittaren? Syftet med den här uppsatsen är att analysera och jämföra två utvalda 

scener från filmen Låt den rätte komma in och de två motsvarande scenerna i 

remaken Let me in. Detta för att se huruvida klippningen kan påverka hur 

karaktärerna upplevs och vilka skillnader det finns när det gäller vilken klippteknik 

som använts i de båda filmerna. 

Med hjälp av Jens Eders analysmodell Karaktärsklockan som används vid 

analys av karaktärer och Roger Crittendens teorier om filmklippning, undersöker 

uppsatsen hur karaktärerna framställs och upplevs genom användandet av olika 

klipptekniker. 

Resultatet visar på att det går att fastställa att klippningen har haft stor 

påverkan hur karaktärerna i Låt den rätte komma in och Let me in uppfattas av 

tittaren. Det är även väldigt tydligt att klippningen och valet av olika klipptekniker 

skiljer sig åt mellan de två scenerna och karaktärerna har således framställts på 

olika sätt. 
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”What is the audience going to be thinking at any particular moment? Where are 

they going to be looking? What do you want them to think about? What do they 

need to think about? And, of course, what do you want them to feel? If you keep 

this in mind (and it’s the preoccupation of every magician), then you are a kind of 

magician.”1 

 

Walter Murch, om filmklipparen.  

                                                           
1 Walter Murch. In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing. 2:a upplagan. Los Angeles: Silman-
James Press, 2001, s. 21. 
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1. Inledning 

Filmen Låt den rätte komma in2 med regi av Thomas Alfredson och dess remake Let 

me in3 regisserad av Matt Reeves, är två filmer baserade på romanen Låt den rätte 

komma in4 skriven av författaren John Ajvide Lindqvist. Filmerna handlar om den 

12-årige pojken Oskar som blir utsatt för både fysisk och psykisk mobbning, i och 

utanför skolan. En natt flyttar det in en jämngammal flicka vid namn Eli i lägenheten 

bredvid Oskars familj och så småningom bildas en stark vänskap mellan dem, men 

Oskar tycker att det är något som inte riktigt stämmer med Eli. Hon luktar konstigt, 

går barfota ute i snön och uttrycker sig inte på samma sätt som andra barn gör i hans 

ålder. Det visar sig senare att Eli är en vampyr och lever på människoblod. Den här 

uppsatsen kommer handla om hur dessa två ensamma karaktärer gestaltas ur ett 

klipperspektiv och vad som skiljer sig åt mellan den svenska filmatiseringen och den 

amerikanska. 

När Låt den rätte komma in hade premiär den 24:e oktober år 2008 runt om på 

biograferna i Sverige fick man ta emot ovationer från många av de svenska 

filmrecensenterna. Det gick även bra på Guldbaggegalan där filmen var nominerad 

och vann i fem kategorier, bland annat för bästa manus (Thomas Alfredson), bästa 

regi (Thomas Alfredson) och bästa foto (Hoyte van Hoytema).5 Utanför Sverige 

hyllades filmen också och framförallt i USA och det dröjde inte länge innan planerna 

på att göra en remake för den amerikanska publiken förverkligades. Den 1:a oktober 

år 2010 hade också den amerikanska remaken Let me in premiär. 

Uppsatsens fokus kommer ligga på klippningens roll för gestaltningen av 

karaktärerna i de två filmerna och berör till exempel hur huvudkaraktärerna gestaltas 

olika med hjälp av olika klippstrategier och rytm.  

1.1 Adaption och remake 

Majoriteten av de filmer som görs idag är baserade på andra medium såsom böcker 

och teaterstycken eller på verkliga händelser. Detta visar sig också på Oscarsgalan 

där 85 procent av alla filmer, som hittills fått utmärkelsen ’bästa film’, är 

                                                           
2 IMDB, Låt den rätte komma in, Thomas Alfredsson. http://www.imdb.com/title/tt1139797/ (Hämtad 
2015-10-30). 
3 IMDB, Let me in, Matt Reeves. http://www.imdb.com/title/tt1228987/ (Hämtad 2015-10-30). 
4 Ajvide Lindqvist, John. Låt den rätte komma in. Stockholm: Ordfront förlag, 2004. 
5 Svensk Filmdatabas. Dött lopp mellan ”Låt den rätte” och ”Maria Larsson”. 2012-01-09 
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/guldbaggen/Nyheter-om-Guldbaggen-/Dott-lopp-mellan-Lat-
den-ratte-och-Maria-Larsson/ (Hämtad 2015-10-11). 
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adaptioner.6 En adaption kan beskrivas som en övergång eller omvandling från ett 

medium till ett annat.7 Ett problem som uppstår när den här övergången görs är att 

väldigt få hela originalkällor går att omvandla till en exempelvis två timmar lång 

film.8 En flera hundra sidor lång roman kommer att vara för lång och en novell på få 

sidor är för kort. Första uppgiften för personen som ska adaptera ett källmaterial är 

alltså att bearbeta ner materialet och anpassa det till det nya mediet. Det är således 

fullt naturligt att karaktärer och stora bakgrundshistorier riskeras att bli utelämnade 

under processen.9 Detta i sig behöver inte vara negativt utan kan istället göra att 

exempelvis en lång roman blir mer lätthanterlig i processen till film. 

I fallet med filmen Låt den rätte komma in så klassas den alltså som en 

adaption då den är baserad på boken med samma namn. Filmen har därmed 

genomgått processen som beskrevs tidigare. När det gäller Let me in så klassas den 

istället som en remake då handlingen nästan är helt lik den svenska adaptionen och 

där vissa kameravinklar till och med är helt identiska. Det finns heller inget nytt 

material i filmen som den svenska versionen inte redan tagit upp. Thomas Leitch 

menar att skillnaden mellan adaption och remake ligger i vilken relation de har till 

källmaterialet.10 Filmproducenten till en remake betalar vanligtvis inte ut någon 

ersättning till skaparna av originalfilmen utan betalar istället författaren för att få 

samma rättigheter till källmaterialet som remaken delvis också är baserad på. Detta 

trots att remaken i grunden konkurrerar med originalfilmen. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mitt övergripande syfte med den här uppsatsen är att analysera och jämföra filmerna 

Låt den rätte komma in och Let me in, för att se vad som skiljer sig åt i klippningen 

och hur karaktärerna påverkas av detta. Analysen avgränsas till två centrala scener 

som är mycket lika varandra i det avseendet att samma handling utspelas i de två 

versionerna.  

 

 

                                                           
6 Linda Seger. The Art of Adaptation: Turning Fact and Fiction into Film. New York: Henry Holt and 
Company, 1992, s. xi. 
7 Linda Seger. The Art of Adaptation: Turning Fact and Fiction into Film, s. 2. 
8 Ibid, s. 2. 
9 Ibid, s. 2-3. 
10 Thomas Leitch. “Twice-Told Tales: Disavowal and the Rhetoric of the Remake” ur Dead Ringers: The 
Remake in Theory and Practice. Albany: State University of New York Press, 2002, s. 39. 
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De frågor som ska besvaras i relation till detta är: 

 Hur påverkas och framställs karaktärerna i filmerna Låt den rätte komma in 

och remaken Let me in med hjälp av klippningen?  

 På vilket sätt bidrar de eventuella skillnaderna mellan filmerna, i klippningen 

och användning av olika klipptekniker, till att karaktärerna upplevs olika? 

1.3 Metod och material  

För att kunna svara på frågeställningarna huruvida klippningen har betydelse för 

karaktärsutvecklingen i film har jag valt att använda mig av Jens Eders modell 

Karaktärsklockan11 som går att använda vid en karaktärsanalys. Den består av fyra 

kategorier, ’artefakt’, ’fiktionell existens’, ’symboler’ och ’symptom’. Modellen 

erbjuder en enkel översikt av egenskaper eller funktioner som går att applicera på en 

karaktär. Eder menar också att modellen är flexibel och går att använda vid analys av 

enskilda scener eller hela filmer. I mitt fall kommer den användas i två enskilda 

scener i de valda filmerna där jag anser klippningen har lämnat störst avtryck på hur 

karaktärerna framställts. Valet av scener är baserat på dess innehåll och där 

kriterierna är att innehållet i scenerna, när det gäller handling och dialog, måste vara 

lika varandra så att en jämförelse är möjlig att göra. Jag kombinerar sedan Eders 

modell med Roger Crittendens teorier om klippmetoder som han tar upp i sin bok 

Film and Video Editing. Crittenden skriver bland annat om hur klipparen är som en 

andra regissör och utifrån materialet denne tilldelas, i form av flera olika tagningar 

från inspelningsplatser, kunna omvandla detta till en fungerande narrativ historia som 

kan kommunicera och förmedla mening till tittaren. 

Med hjälp av Eders Karaktärsklockan och Crittendens aspekter på klippning 

kommer jag analysera klippningen i två scener från Låt den rätte komma in och 

jämföra detta med de två motsvarande scenerna ur Let me in. 

1.3.1 Avgränsning 

Jag är medveten om att Låt den rätte komma in och Let me in är producerade i två 

olika länder med olika produktionsteam. Det finns alltså skillnader när det gäller 

tilldelad budget, distribution och kultur, men framförallt har filmerna olika regissörer 

med olika syn på hur skådespelarna ska agera och hur filmens handling ska vara 

                                                           
11 Jens Eder. Understanding Characters. Projections: The Journal for Movies and Mind, Volume 4, Issue 1 (2010): 
16-40, doi: 10:3167/proj.2010.040103, s. 17. 
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uppbyggd och berättas. För att en jämförelse ska vara genomförbar är därför första 

kriteriet att scenerna ska utspelas på liknande sätt i båda filmerna. 

Eftersom uppsatsen är begränsad i antalet sidor finns det ingen möjlighet att 

analysera karaktärerna utifrån filmernas fullständiga längd, vilket Jens Eders modell 

förespråkar. Jag kommer således inte att ta hänsyn till tidigare händelser i filmerna 

och hur detta påverkat karaktärerna. 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Karaktärer och Karaktärsklockan 

I artikeln Understanding Characters skriver Jens Eder att definitionen av en karaktär 

är högst kontroversiellt.12 Han menar att karaktärer ofta ses som påhittade människor, 

men ordet ’karaktär’ kan även inkludera andra varelser. Dessa varelser är avskilda 

från övriga objekt i den fiktiva världen genom att de innehar ett inre liv och 

förmågan att uppfatta tankar, motiv och känslor. Eder menar också att vi människor 

är skapta och formade utifrån egna livshändelser och erfarenheter från den egna 

uppväxten. Varje enskild individs fiktiva värld är därför till en viss grad bunden till 

dess verklighet. Eder anser därför att karaktärer antingen kan formas efter 

människors verkligheter eller gå emot dem.13 Eders förslag är därför att 

filmkaraktärer bör ses som identifierbara fiktiva individer med ett inre liv som 

existerar som kommunikativt konstruerade artefakter. Han menar att alla egenskaper 

hos en karaktär uppkommer när filmer produceras och visas upp inför publik. 

Filmskaparen producerar och filmtittaren behandlar informationen som existerar i 

film. Både filmskaparen och filmtittaren bidrar med egna erfarenheter och kunskap 

till att skapa mer levande fiktiva varelser.14 

Eder skriver också om den ’mentala karaktären’ som är unik för varje individ 

som upplever film. Det faktum att karaktärer kan bli förstådda, ihågkomna, älskade 

eller hatade betyder att de finns mentalt representerade i någon form.15 Denna 

mentala representation är dynamisk och kan komma att ändras med tiden, eftersom vi 

som individer ständigt tar in och bearbetar ny information från omvärlden i form av 

känslor och andra upplevelser. Den mentala representationen framträder exempelvis 

                                                           
12 Jens Eder. Understanding Characters. Projections: The Journal for Movies and Mind, Volume 4, Issue 1 (2010). 
13 Jens Eder. Understanding Characters, s. 18. 
14 Ibid, s. 18. 
15 Ibid, s. 19. 
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under en filmvisning och finns tillgängligt i arbetsminnet för att sedan dra sig tillbaka 

och förvaras i långtidsminnet. 

Formandet av den ’mentala karaktären’ är en nödvändig förutsättning för att en 

karaktär blir till, men det är definitivt inte den enda aspekten. Eder menar att det 

finns fem olika nivåer av karaktärsrelaterade reaktioner från tittaren som bygger på 

varandra.16 

1. Den primära uppfattningen av bilden och ljudet i film 

2. Formandet av den mentala karaktärsmodellen 

3. Slutsatser som dras utifrån dess indirekta innebörd 

4. Hypoteser som bygger på verkliga händelser och vilka konsekvenser detta 

medför till karaktären i den film som ses 

5. Den estetiska reflektionen i hur karaktärerna presenteras i filmen och på våra 

reaktioner som tittare. 

Utifrån dessa fem nivåer tog Eder fram enklare modell som går att applicera vid en 

karaktärsanalys. Modellen har han valt att kalla Karaktärsklockan.17 Enligt den här 

modellen går karaktärer att analysera utifrån fyra aspekter: 

 

 

 

Bild 1 Jens Eders Karaktärsklocka.18 

 

’Artefakt’ handlar om hur och på vilket sätt karaktären är representerad i filmen med 

hjälp av ljud och bild. De bidragande faktorerna här är bland annat mise-en-scéne, 

kameravinklar, musik, ljuddesign och klippning.19 ’Fiktionell existens’ rör vilka 

                                                           
16 Jens Eder. Understanding Characters, 19. 
17 Ibid, s. 21-22. 
18 Ibid, s. 21. 
19 Ibid, s. 26. 
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egenskaper och relationer karaktärer innehar i den fiktiva världen och hur de agerar 

och beter sig utifrån det som utspelar sig.20 ’Symboler’ visar vad karaktären står för 

och vad vill denne förmedla. Till sist omfattar ’Symptom’ vad det är som orsakar att 

karaktären är som den är och vad effekten blir av detta, filmskaparens avsikt kontra 

filmtittarens reaktion.21 Modellen erbjuder en enkel översikt av egenskaper eller 

funktioner som går att applicera på en karaktär. Eder sammanfattar användandet av 

sin modell med att den är väldigt flexibel och går att använda vid karaktärsanalys i 

filmers enskilda scener, men att den framförallt gör bäst ifrån sig om den används 

genom en films fullständiga längd vilket ger ett mer komplett resultat vid en 

karaktärsanalys.22 

2.2 Klipparens roll 

Without experience it is natural to conclude that a well-cut film only requires 

the editor to put the pieces together in the right order. In fact, no editor 

believes that his task is simply to find the one perfect conjunction that is just 

waiting to be discovered. If this were so cutting would be analogous to jigsaw 

solving. The difference between editing a film and assembling a jigsaw is that 

with a film nothing is completely predetermined.23 – Roger Crittenden 

Filmklippning kan med enklare ord beskrivas som en process där individuella rörliga 

bilder sätts ihop för att bilda en sammanhängande historia.24 Ett klipp eller 

klippunkten markerar var den aktuella bilden slutar och nästa bild börjar. Klipparens 

roll är emellertid betydligt mer omfattande än att bara sätta ihop en serie bilder likt 

ett pussel och där en erfaren klippare förmodligen skulle ta illa upp av den enkla 

beskrivningen. Klippningen är ett av de sista stegen när det kommer till 

filmproduktion. Manusförfattaren skriver filmens historia, regissören instruerar 

skådespelarna, fotografen tar alla bilder och klipparen sammanfogar de här bitarna 

till en fungerande berättelse.25 Roger Crittenden anser att klipparen är den andra 

regissören som regisserar filmen ytterligare en gång till under klippningen.26 Walter 

                                                           
20 Jens Eder. Understanding Characters, s. 23. 
21 Ibid, s. 32. 
22 Ibid, s. 22. 
23 Roger Crittenden. Film and Video Editing, 2:a upplagan. London: Blueprint. 1995, s. 83. 
24 Christopher Bowen och Roy Thompson. Grammar of the Edit. 3:e upplagan. Burlington: Focal Press, 
2013, s. 3. 
25 Christopher Bowen och Roy Thompson. Grammar of the Edit, s. xi. 
26 Roger Crittenden. Film and Video Editing, s. 83. 
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Murch är lite inne på samma spår som Crittenden och menar att regissören är en 

drömmare som kommer med idéer och där klipparen är den som lyssnar och kommer 

med förslag på hur idéerna kan förverkligas med hjälp av klippningen.27 

Nedan beskrivs några av Crittendens aspekter på klippning som kommer 

beröras i analysen för att förstå klippningens roll när det gäller karaktärsgestaltningen 

i enlighet med Eders modell: 

Crittenden menar att klippning kan bidra med att hålla uppe dramaturgin som 

utspelar sig i scenen genom rätt balans och betoning.28 Att kunna upprätthålla 

balansen genom en hel scen är ett väldigt känsligt moment där varje klipp som 

klipparen gör måste tänkas igenom noga och där rätt betoning på klippet hjälper till 

att behålla balansen. Varje gång klipparen väljer att klippa till ett närmare bildutsnitt 

är det viktigt att den visuella betoningen i bilden håller upp den dramatiska balansen 

i detta skede.  

Crittenden skriver också om att redan genom det sätt en scen är uppbyggd, rent 

karaktärmässigt och vilka kamera rörelser som är inblandade, försöker regissören 

med hjälp av det fysiska rummet att hålla uppe det känslomässiga innehållet i scenen 

och hitta en balans och betoning.29 Klipparen måste därmed respektera regissörens 

val och förstärka dessa. Allt eftersom varje scen utvecklas måste klipparen vara 

medveten om de förändringar som sker på den dominanta linjen för den dramatiska 

spänningen, den så kallade dynamiska axeln. Här handlar det om att kunna bortse 

från det uppenbara som händer i scenen, det som är centralt och dominerande, och 

fråga sig själv vad som egentligen är syftet med händelserna som utspelar sig i 

scenen.30 Om ett slagsmål uppstår, till exempel, mellan två karaktärer kan reaktionen 

från en tredje part, som inte är inblandad i slagsmålet utan bara står och observerar, 

vara viktigare att lägga mer fokus på för filmens utveckling. Här måste man även 

vara försiktig att detta inte blir till en överdrift genom klippningen. Det kan vara så 

att regissören noga har byggt upp scenen så att fokus ligger på reaktionerna från den 

tredje parten, utan att exkludera de två andra karaktärerna. Att förstå den dynamiska 

axeln i en scen underlättar för klipparen vad denne ska klippa och varför.31 

                                                           
27 Walter Murch. In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing, s. 27. 
28 Roger Crittenden. Film and Video Editing, s. 84. 
29 Ibid, s. 84. 
30 Ibid, s. 84-85. 
31 Ibid, s. 85. 
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Crittenden tar också upp motivation och att det måste finnas en tanke eller 

motivering bakom varje klipp man gör och att det inte blir en mekanisk handling.32 

Bara för att det finns rörelse i bilden, som kan tänkas betonas med ett klipp, är inte 

detta en giltig anledning till att klippa. Det är viktigare att se till helheten och var 

fokuset i scenen ska ligga än att klippa till händelser i bilden som inte bidrar till 

något. Att ligga kvar på en vid bild kan ibland gynna den dramatiska spänningen 

bättre än att klippa in till en närbild, och tvärtom gäller samma sak där det kan vara 

bättre att istället ligga kvar på en närbild än att klippa ut till en vidare bild. Klipparen 

måste också vara medveten om att publikens uppmärksamhet hela tiden är fokuserad 

runt ett område på bilden, det vill säga att det finns en fokuspunkt.33 Ett klipp, som är 

tillräckligt motiverat, drar oftast inte heller till sig onödig uppmärksamhet som gör 

att flödet i scenen blir lidande. Om ögat däremot måste anpassa sig på ett oväntat sätt 

vid klippunkten och på så sätt fokusera kring ett nytt område, blir flödet i scenen 

lidande.  

Det finns även övergångar mellan scener som klipparen måste ta hänsyn till. 

När en scen tar slut sker en övergång till nästa scen och klipparen måste vara 

medveten om vad som fungerar och vad som inte fungerar klippmässigt.34 

Övergången är alltså det sista klippet som sker i slutet av en scen och där nästa scen 

börjar. Regissören har stort ansvar huruvida en lyckad övergång är genomförbar med 

hjälp av de bilder som klipparen har till förfogande. Finns inte tillräckligt mycket 

material att använda sig utav kan övergången till nästa scen bli lidande och filmens 

rytm och tempo blir således också lidande. 

3. Analys 

3.1 Analysbeskrivning 

Analysen av varje scen kommer att inledas med en kort beskrivning av respektive 

scens handling, vilken är gemensam för båda versionerna. Analysen är därefter 

indelad i två delar där den svenska filmatiseringen undersöks före den amerikanska. 

Först beskrivs sammanfattande hur klippningen är uppbyggd genom scenen från 

början till slut. Undersökningen går sedan vidare med hjälp av Jens Eders 

Karaktärsklockan där kategorierna ’artefakter’, ’fiktionell existens’, ’symboler’ och 

                                                           
32 Roger Crittenden. Film and Video Editing, s. 85. 
33 Ibid, s. 85. 
34 Ibid, s. 85-86. 
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’symptom’ studeras var för sig under scenens gång. Detta kommer kombineras med 

Roger Crittendens teorier rörande olika klipptekniker och hur dessa interagerar och 

påverkar Eders fyra kategorier. Slutligen jämförs hur karaktärerna framställts med 

hjälp av klippningen i de två versionerna. Samtliga bilder som redovisas under 

analysens gång är skärmdumpar tagna från de analyserade scenerna.  

3.2 Scen 1 – Det första mötet 

3.2.1 Handlingen i scen 135 

Det är kväll och Oskar är på väg ut för att gå ner på gården utanför lägenheten där 

klätterställningen finns och med sig i hemlighet har han sin kniv.36 Oskar går sakta 

mot ett ensligt träd med kniven i beredskap i sin hand. Han låtsas att trädet är 

mobbaren från skolan samtidigt som han aggressivt hugger trädet med kniven. Oskar 

slutar plötsligt upp med huggandet då han hör att det är någon som iakttar honom. 

Han vänder sig om och uppe på klätterställningen står flickan som precis flyttat in i 

lägenheten bredvid. Samtalet som sedan utspelar sig är väldigt obekväm för Oskars 

del. Flickan förklarar att de inte kan vara vänner och lämnar Oskar som står kvar vid 

trädet, tillsynes förbryllad av samtalet. 

3.3 Klipp- och karaktärsanalys i Låt den rätte komma in37 – scen 1 

3.3.1 Klippsammanfattning 

Det är en väldigt lugn scen som utspelar sig och bara två klipp görs. Kameran följer 

Oskar när han kommer ner för trappan inne i trapphuset tills han går ut. Där stannar 

han upp för att inspektera kniven som han drar fram ur innerfickan. Sedan klipps det 

till Oskar sakta gåendes mot trädet vilket han sedan hugger i med kniven. Kameran 

går bakom ryggen på Oskar och fokus hamnar istället på Eli. Inga klipp görs under 

hela dialogen och det är inte förrän Eli går därifrån som det klipps från Oskars rygg 

till en halvbild framifrån och sista repliken sägs. 

3.3.2 Artefakter 

Jens Eder menar att karaktärer representeras olika beroende på hur dessa byggs upp i 

en scen med hjälp av olika produktionstekniker som är relevanta när det gäller 

                                                           
35 Tidsintervall: Låt den rätte komma in 00:11:24-00:13:52, Let me in 00:17:50-00:19:23. 
36 I Let me in heter karaktären ’Owen’ och Eli heter istället ’Abby’. 
37 Låt den rätte komma in. Blu-Ray. Thomas Alfredson. 2008. Stockholm: Sandrew Metronome Distribution 
Sverige AB, 2009. 
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filmproduktion. Kort menat hur och på vilket sätt karaktären är representerad i filmen 

med hjälp av ljud och bild. Hit hör bland annat klippningen till.38  

Redan i klippövergången från den föregående scenen, där det sker ett brutalt 

och groteskt mord, bidrar därför genom kontrastverkan till att Oskar uppfattas mer 

som en oskyldig pojke. Shlomith Rimmon-Kenan menar att när två karaktärer 

presenteras under liknande omständigheter, där likheter eller kontraster mellan deras 

beteende betonas, förstärker detta den karaktäristiska bilden av dem.39 I och med att 

scenerna är så pass olika förstärker klippningen de individuella egenskaperna och 

bilden av Oskar som den oskyldiga pojken. Tempot i rörelser och agerande är precis 

som klippningen lugnt genom hela scenen och man får följa Oskar från det att han 

noga inspekterar kniven till att han går från porten till trädet. Klippet i själva scenen 

sker medan han kontrollerar kniven i en närbild och i nästa bild är han redan 

halvvägs på väg mot trädet, vilket kan bidra till att Oskar uppfattas som en bestämd 

person med läget under kontroll och att han vet vad han ska göra med kniven.  

Under dialogen mellan Oskar och Eli sker inga klipp eller så kallad 

dialogklippning.40 Fokus ligger istället på Eli genom hela dialogen, utan att närbilder 

används. Jennifer Van Sijll menar att närbilder på en karaktärs ansikte låter tittaren 

komma innanför dess personliga sfär och kan bidra till sympatikänslor.41 Eli framstår 

därmed som en väldigt reserverad person och eftersom bildutsnittet förblir detsamma 

genom hela dialogen förstärks den gåtfullhet hennes beteende utstrålar, mer än om 

närbilder hade klippts in på henne. Innan Oskar ska säga den avslutande repliken för 

scenen blir det ett klipp som slutligen byter till Oskar framifrån och lägger därmed 

mer tyngd och fokus på hans replik och stärker hans ansiktsuttryck, eftersom detta är 

första gången vi får se Oskars reaktion till Eli. 

3.3.3 Fiktionell existens 

En karaktär som skildrar egna tankar och känslor leder till att publiken ofta uppfattar 

karaktären som en enskild individ och detta menar Eder är något av det viktigaste en 

karaktär kan förmedla.42 Med fiktionell existens undersöks karaktärens känslor, 

                                                           
38 Jens Eder. Understanding Characters, s. 26. 
39 Shlomith Rimmon-Kenan. Narrative Fiction. 2:a upplagan. London: Routledge, 2002, s. 70. 
40 Tidsintervall: 12:48-13:42. 
41 Jennifer Van Sijll. Cinematic Storytelling: 100 most powerful film conventions every filmmaker must know. USA: 
Michael Wise Productions, 2005, s. 148. 
42 Jens Eder. Understanding Characters, s. 23. 
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tankar och egenskaper som denne har i den fiktiva världen och även hur den agerar 

och beter sig.  

Oskar utstrålar många känslor i den här scenen. Han förbereder sig mentalt och 

kontrollerar att ingen annan är på gården innan han går ut genom portdörren för att 

sedan lugnt och metodiskt ta fram kniven. Klippningen förstärker detta genom sitt 

lugna tempo i den första halvan av scenen. Klippningen betonar också något som kan 

liknas vid en mental vandring som Oskar måste genomföra, från tanke till handling, 

genom att klippa från närbilden på Oskar till helbilden när han går mot det ensliga 

trädet.43 Väl framme vid trädet får han också utlopp för sina känslor och den vrede 

som finns inom honom genom att hugga trädet frenetiskt med kniven. Han vänder sig 

långsamt om när han märker att det är någon som iakttar honom. Den långsamma 

vändningen i kombination med en långsam kamerarörelse i riktning mot Eli gör att 

Oskar inte verkar blir rädd för henne utan istället håller sig lugn, men att det uppstår 

en viss osäkerhet från hans sida när han inte får fram några ord och det är istället Eli 

som påbörjar konversationen.  

Oskar vet därefter inte hur han ska reagera när Eli, väldigt abrupt, lämnar 

honom ensam kvar på gården. Bilden ligger kvar i flera sekunder efter att Eli har 

försvunnit ur bild, vilket förstärker uttrycket av osäkerhet och förundran hos Oskar. 

Även efter klippet till nästa bild framifrån dröjer det någon sekund innan han säger 

sin replik vilket bidrar till att utrycka hans osäkerhet. 

3.3.4 Symboler och symptom 

När en eller flera karaktärer betraktas som symboler ställs frågan om vilka de 

indirekta betydelserna är som karaktären står för och som de ska förmedla. Eder 

menar att frågorna leder in på vad det är tänkt att tittaren ska ta till sig.44 Med 

symptom beskrivs vad det är som orsakat karaktärens symbolik och hur detta 

påverkar tittaren. 

I den här scenen symboliserar Oskar den utstötte och svage människan som 

fallit offer för orättvisan. Den vrede och ilska som säkert många har inombords när 

livet inte går så bra tar Oskar ut på trädet och kniven fungerar som en symbol på hur 

omfattande vreden är. Eli kan ses som den starke individen med makt när hon i 

bilden står högst upp på klätterställningen och ser ner på Oskar och ifrågasätter hans 

                                                           
43 Tidsintervall: 00:11:27-00:12:37. 
44 Jens Eder. Understanding Characters, s. 32. 
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beteende. Kniven ger bara makt för stunden och det blir ett mycket tydligt maktskifte 

i bilden när fokus först ligger på Oskar för att sedan gå över på Eli i en 

kameraåkning.45  

 Bild 2 (00:12:30-00:12:42) 

 Oskar har makten i bilden.46 

 

 

 

 Bild 3 (00:12:50-00:13:20) 

 Eli får makten genom en 

 kameraåkning och ett tydligt 

 maktskifte sker i bilden.47 

 

 

 

Oskar förlorar snabbt makten över scenen och kan uppfattas som den svaga individen 

genom hela dialogen. Symbolerna förstärks även med hjälp av klippningens lugna 

tempo eftersom det är lång tid mellan varje klipp och tittaren således ges mer tid att 

fundera över vad Oskar och Eli representerar. I sista bilden där Oskar syns framifrån 

står också trädet tydligt bredvid honom, vilket antyder symboliskt att Oskar inte är 

bättre än hans mobbare när han väljer att använda sig av en kniv. 

3.4 Klipp- och karaktärsanalys i Let me in48 – scen 1 

3.4.1 Klippsammanfattning 

Även i den amerikanska versionen är det inledningsvis en lugn scen med få klipp 

som sedan byggs upp till en dialogscen med många klipp mellan karaktärerna. 

Scenen börjar med en röstövergång där Owens röst hörs från bilden som strax 

kommer klippas in. Nu står Owen utomhus framför ett träd med kniven som han 

precis köpt riktad mot ett träd som han strax därefter hugger våldsamt. Kameran 

vrids mot klätterställningen och fokus läggs på Abby, som säger sin replik med 

                                                           
45 Tidsintervall: 00:12:42-00:12:52. 
46 Låt den rätte komma in. Blu-Ray. Thomas Alfredson. 2008. 
47 Ibid. 
48 Let me in. Blu-Ray. Matt Reeves. 2010. Stockholm: Nonstop Entertainment AB, 2011. 
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vilken hon undrar vad Owen håller på med. När dialogen inletts så kommer även det 

första klippet, från helbilden på Abby till en halvbild på Owen och detta sker efter att 

Abby avslutat sin replik. Owen säger sin replik och det klipps sedan över på Abby. 

Den här typen av klippteknik kallas för ’shot/reverse shot’ och är vanligt i en dialog 

mellan två eller fler karaktärer.49 Klippen växlar mellan karaktärerna genom hela 

dialogen fram till sista replik varefter Owen avslutar scenen genom att fortsätta 

hugga med kniven i trädet. 

3.4.2 Artefakter 

Klippövergången skiljer sig väldigt mycket åt mellan versionerna. I den amerikanska 

sker en övergång från att Owen, av en ren tillfällighet, får syn på ett antal knivar vid 

kassan till att han står framför trädet med en kniv i handen,50 vilket indikerar att han 

köpte kniven i föregående scen. Övergången gör därmed att Owen kan uppfattas som 

en impulsdriven person som agerar i vrede eller desperation och letar efter tillfälliga 

lösningar till hans utsatthet och att har en övertygelse att kniven skulle kunna få 

honom att bli mer hotfull. 

Dialogen är klippt på ett sådant sätt att Owen framställs som en osäker eller 

nervös person över situationen som precis uppstått. Owen pratar väldigt snabbt och i 

kombination med det snabba tempot i klippningen förstärker detta nervositeten. 

Helbilderna och halvbilderna som klippts in på Abby där hon ger korta men lugna 

svar på hans frågor skapar kontrast i bilden och bidrar till den nervösa stämningen. 

Bilderna på Abby är till en början helbilder där hela hennes kropp är med i bild, men 

klipps sedan till halvbild när hon ska berätta att dem inte kan vara vänner.51 

Skiftningen från helbild till halvbild betonar således att det hon kommer säga härnäst 

är allvarligt och viktigt att uppfatta. 

Det sker ingen dialogklippning i den svenska versionen och man uppfattar 

tydligt att det finns ett visst avstånd mellan Eli och Oskar i hur nära de står varandra 

fysiskt i bilden, eftersom man kan se marken. Att det bara finns en helbild gör också 

att Eli uppfattas som väldigt reserverad. Mellan Abby och Owen förekommer en 

dialogklippning med olika tempo och rytm som bidrar till hur de framställs. 

Avståndet mellan dem går inte att urskilja eftersom marken inte syns och i 

                                                           
49 Timothy Corrigan och Patricia White. The Film Experience: An Introduction. 3:e upplagan. New York: 
Bedford/St. Martin’s, 2012, s. 148. 
50 Tidsintervall: 00:17:48-00:17:53. 
51 Tidsintervall: 00:18:29-00:18:49. 
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kombination med att det klipps från helbild till halvbild gör att Abby inte uppfattas 

som lika reserverad till följd av detta. Tittaren tillåts alltså komma närmre henne med 

hjälp av klippningen från helbild till halvbild och tydligt kan uppfatta hennes 

ansiktsuttryck och konturerna i ansiktet. 

 Bild 4 (00:18:47-00:19:03) 

 Tittaren tillåts komma närmre Eli 

 och kan tydligt se hennes ansikte.52  

 

 

 

 Bild 5 (00:13:26-00:13:39) 

 Det finns ett tydligt avstånd i bilden 

 mellan Eli och Oskar.53 

 

 

 

 

3.4.3 Fiktionell existens 

Owen visar med sitt impulsköp av kniven att han börjar leta efter ett sätt att ta sig ur 

eländet som han befinner sig i och där kniven kan hjälpa honom att känna sig 

psykiskt starkare och få honom att slå tillbaka. Samtidigt så skäms han över den då 

han råkar visa upp den för Abby efter ha pekat med samma hand som han höll 

kniven med. Hans skamsenhet förstärks när nästa klipp är en halvbild på Abby som 

tydligt tittar med blicken på kniven och förflyttar därefter blicken mot Owen och 

sedan tillbaka på kniven igen i samma bild.54 

Owen visar också en viss hoppfullhet om en potentiell vänskap när Abby dyker 

upp och visar intresse genom att fråga vad han gör för något. Han ställer försiktigt 

frågor till henne och hans emotionella engagemang förstärks med ett snabbt ökande 

tempo i klippningen där han snabbt svarar på hennes motfrågor. Hans besvikelse när 

                                                           
52 Let me in. Blu-Ray. Matt Reeves. 2010. 
53 Låt den rätte komma in. Blu-Ray. Thomas Alfredson. 2008. 
54 Tidsintervall: 00:18:34-00:18:42. 
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hon talar om för honom att de inte kan vara vänner betonas genom att tempot i 

klippningen sänks. 

3.4.4 Symboler och symptom 

Owen symboliserar också den utstötte och svage människan som fallit offer för 

orättvisan och kniven betonar hur omfattande vreden är, men det är inte lika 

betydande jämfört med Oskar i den svenska versionen. Oskars kniv var inte ett 

impulsköp utan något han gömt på sitt rum sedan en längre tid och på så sätt kan 

vreden uppfattas som något som varit med under en stor del av hans uppväxt. 

Klippövergången i början av den amerikanska versionen visar att Owen precis har 

köpt kniven och tar ut vreden samma kväll. Han kan ses som en människa för vilken 

bägaren precis runnit över och som insett att det får vara nog. Abby kan, precis som 

Eli, ses som den starke individen med makt och får Owen att känna hoppfullhet och 

mindre vrede bara genom att hon lägger märke till honom. Hans vrede återvänder 

däremot när Abby istället väljer att lämna honom utan att ha någon vidare förklaring 

till varför hon gör det.55 

3.5 Sammanfattning av scen 1 

Sammanfattningsvis finns det skillnader i klippningen mellan scenerna vars 

betydelse, för hur karaktärerna framställs, kan vara lätt att missa vid en första 

anblick. Framförallt har val av klippövergång från föregående scen stor betydelse för 

hur karaktärer uppfattas och där exempelvis antagonisten och dennes handlingar kan 

förstärka hur protagonisten i nästa scen uppfattas av tittaren. Denna inverkan på 

karaktärsframställandet går att uppnå förutsatt att scenerna är upplagda på så sätt att 

föregående scen avslutar med antagonisten och där nästa scen börjar med 

protagonisten. I de fall där föregående scen avslutar med fokus på protagonisten och 

nästa scen också inleder med fokus protagonisten förstärks dennes val och handling 

kraftigt, vilket sker i den amerikanska versionen. 

De båda versionernas klippövergång är olika och gör således att karaktärerna 

uppfattas olika av tittaren, men innehållet i scenerna i övrigt, när det gäller handling 

och dialog, är annars väldigt lika varandra. Det är istället olika klippstrategier som är 

den avgörande skillnaden för hur karaktärerna framställs. Att endast använda sig av 

en enda helbild genom hela dialogen i den svenska versionen är ovanligt när det 

                                                           
55 Tidsintervall: 00:19:10-00:19:22. 
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gäller dialogklippning. Reaktionsbilder från Oskar saknas och det är svårt att få en 

direkt bekräftelse på hur han uppfattar situationen eftersom hans ansikte och 

ansiktsuttryck uteblir. Effekten av detta blir istället att all fokus hamnar på Eli och 

tvingar tittaren att granska henne mer, men tillåts inte att komma för nära henne då 

halvbilder eller närbilder saknas. Detta behöver i sig inte vara något negativt 

beroende på hur regissören eller klipparen vill att karaktärerna ska uppfattas. Är 

målet att första mötet med Eli ska vara lite mystiskt och där hennes karaktär upplevs 

som väldigt reserverad så har man uppnått detta genom valet av klippning. 

3.6 Scen 2 – Konfronteringen 

3.6.1 Handlingen i scen 256 

Det är en solig dag och Oskars klass är på utflykt vid en frusen sjö där blandade 

aktiviteter sker ute på isen. En del barn åker pulka medan andra spelar ishockey med 

medtagna hockeyklubbor. Deras lärarinna och magister Avila är de enda vuxna som 

är på plats för att hålla reda på alla barn.57 Oskar håller sig för sig själv en bit ifrån 

alla andra barn och hittar en snökäpp58 liggandes i snön som han tar med sig. Efter en 

stund dyker Conny, Andreas och Martin upp, de tre klasskamraterna som utsätter 

Oskar för fysisk och psykisk mobbing.59 Conny, som är ledaren i gänget, går fram till 

honom och frågar om han vill bada och hotar med att knuffa ner honom i isvaken. 

Oskar varnar Conny att om han försöker sig på något så kommer han slå till honom 

med snökäppen. Samtidigt står Avila på långt avstånd och iakttar dem. Conny 

ignorerar Oskars varning och går sakta fram mot honom. Oskar höjer snökäppen och 

slår till Conny rätt över örat. Conny faller ner på knä och ger ifrån sig ett högt skrik 

och drar till sig Avila och lärarinnans uppmärksamhet. Samtidigt hörs ett till skrik 

från två barn som gått iväg för att kissa. Det visar sig att barnen upptäckt ett lik som 

är fastfruset i sjön. Polis och ambulans tillkallas och kroppen bärgas strax därefter. 

3.7 Klipp- och karaktärsanalys i Låt den rätte komma in – scen 2 

3.7.1 Klippsammanfattning 

Scenen är långsamt uppbyggd och börjar med en helbild på långt avstånd där barnen 

syns komma gående på väg ut från skogen mot den isbelagda sjön. Nästa klipp 

                                                           
56 Tidsintervall: Låt den rätte komma in 00:59:05-01:03:30, Let me in 01:04:57-01:08:37. 
57 I Let me in heter karaktären ’Zoric’. 
58 Orange pinne med reflex som är vanligt att se längs vägarna i Sverige som visar var vägkanten tar slut. 
59 I Let me in heter Karaktärerna ’Kenny’, ’Mark’ och ’Donald’. 
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kommer efter 13 sekunder, en halvbild på barnen som går på led ut från skogen. 

Därefter klipps det till en etableringsbild eller översiktsbild för att etableras själva 

miljön där scenen utspelar sig. Under tiden som Magister Avila ropar åt alla barn att 

se upp för isvak görs ett klipp till en halvbild på Oskar där Conny syns komma 

gående mot honom bakifrån och lägger sin hand på hans axel. Conny säger sin replik 

och går sedan därifrån. Bilden varar i 20 sekunder innan det klipps till en närbild på 

ett rör av sten som leder ut vatten i sjön. Detta för att visa att det är samma plats där 

en kropp dumpades i en tidigare scen och då samma rör syntes i bild.  

Nästa klipp är till en helbild på långt avstånd där Oskar går omkring vid röret 

ifråga och hittar en snökäpp liggandes i snön. Efter 22 sekunder kommer nästa klipp 

till en lång helbild som följer Conny, Andreas och Martin gåendes på isen först 

ovetande att Oskar står en bit längre fram, men upptäcker sedan honom och byter 

riktning mot Oskar istället. Efter 28 sekunder klipps en närbild in på Oskars ansikte 

och han ger svar på Connys replik. Nästa klipp är till en halvbild på Avila som fått 

syn på något som fångar hans uppmärksamhet. Efter att Avila uppmanat två barn, 

som är kissnödiga, att gå bakom ett träd klipps det till nästa bild som visar att han fått 

syn på Oskar och de andra. För att visa vad det är han fått syn på används en så 

kallad ”point-of-view”-bild60 och tittaren får se en helbild utifrån Avilas ögons 

perspektiv.  

Nu sker dialogklippning mellan Oskar och Conny och närbilder används 

genom hela dialogen. En helbild klipps in i mitten av dialogen på de två barnen, som 

gick iväg för att kissa, vilka upptäcker något på isen. Det klipps sedan tillbaka till en 

närbild på Oskar och därefter ett klipp igen till en närbild på Conny som strax börjar 

gå mot Oskar. Ett klipp till närbild igen på Oskar som gör sig redo att slå till med 

snökäppen. Precis i början av slaget klipps det till en helbild från sidan som visar var 

slaget träffar och Conny som går ner på knä av smärtan. Nästa bild är en helbild på 

lärarinnan och Avila som reagerar på Connys skrik och där lärarinnan snabbt skyndar 

sig iväg mot Conny och Oskar. Det klipps nästan direkt till en lång helbild där 

lärarinnan åker skridskor in i bilden från vänster sida fram till Conny och tröstar om 

honom. I samma stund blir det ett klipp tillbaka till föregående helbild på Avila som 

reagerar på ett annat barnskrik som hörs från åt motsatt håll. Därefter kommer en 

                                                           
60 David Bordwell och Kristin Thompson, Film Art: An Introduction. 10:e upplagan. New York: McGraw-
Hill, 2013, s. 90. 
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serie närbilder först på Conny som börjat blöda rejält från örat, sedan på Oskar, 

tillbaka på Conny samt lärarinnan och slutligen tillbaka till Oskar igen. Slutligen 

klipps det till barnen som upptäcker det fastfrusna liket. Scenen avslutas med en 

undervattensbild på ett motorsågsblad som sågar itu isen för att kunna bärga liket 

som sitter fast i isen. 

3.7.2 Artefakter 

Genom att inledningsvis bygga upp scenen i ett lugnt klipptempo med bilder på glada 

barn som är på utflykt förstärks också Oskars utsatthet när han i nästa bild står och 

njuter av värmen i solen men blir, efter Connys hot, genast orolig av vad som 

kommer hända härnäst. Bilden ligger också kvar på Oskar i över tio sekunder utan 

klipp vilket förstärker hans oro. Vid konfronteringen ute på isen är det istället Conny 

som framställs som lite osäker över situationen som uppstår när Oskar säger ifrån 

och visar motstånd. Detta betonas i klippet till närbilden på Conny från sidan när han 

vrider huvudet bak mot Andreas och Martin och hans ansiktsuttryck tydligt visar att 

han söker bekräftelse eller någon form av respons eller hjälp från deras sida. 

Roger Crittenden skriver om den dynamiska axeln och att klipparen ska kunna 

ta hänsyn till subtila detaljer och bortse från det uppenbara som händer i scenen. Det 

som är uppenbart i den här scenen är mötet mellan Oskar och Conny, men det är så 

mycket mer som händer runt om kring. Andreas och Martin glöms inte bort utan 

klipps in till och från för att visa att situationen börjar bli obehaglig. Avila klipps 

också in för att förstärka att situationen börjar bli allvarlig. Dessa tillsynes subtila val 

som gjorts i klippningen bidrar till ett större djup i scenen när det gäller 

karaktärsutvecklingen. 

Efter att Oskar slagit till Conny med snökäppen är klippningen väldigt tydlig 

med att framställa Oskar som den som för stunden har makten genom att klippa fram 

och tillbaka från närbilden på Oskar underifrån och till närbilden på Conny 

ovanifrån. En kameravinkel underifrån gör att karaktären ifråga utstrålar mer makt 

och tvärtom när det gäller en kameravinkel ovanifrån vilket istället förminskar 

karaktären och gör denne svagare.61 Att man väljer att klippa ytterligare en gång 

                                                           
61 Bruce Mamer. Film Production Technique: Creating the Accomplished Image. 5:e upplagan. Belmont: 
Wadsworth Cengage Learning, 2009, s. 7-8. 
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Bild 6 (01:00:58-01:01:02) 

En helbild där Oskar vrider bak 

huvudet och tittar mot isvaken.62 

Bild 7 (01:01:03-01:01:06) 

Klipp från helbild till närbild vilket 

förstärker hans val att visa 

motstånd.63 

tillbaka till en halvbild där lärarinnan uttrycker obehag mot Oskar förstärker bilden 

av Oskar fylld med hat. 

3.7.3 Fiktionell existens 

Klippningen betonar Oskars utsatthet och ensamhet genom klipp från närbilden där 

han nyligen blivit hotad av Conny till helbilden där han tydligt håller sig utanför och 

undviker aktiviteterna, men hittar snökäppen vilket ger honom lite mod att ändå bege 

sig ut på isen. Oskar ställs även inför ett ultimatum vid konfronteringen när Conny 

går fram till honom i helbilden och frågar om han skulle bada. Han måste välja att bli 

nerknuffad eller visa motstånd. Han väljer att visa motstånd och klippningen 

förstärker hans val genom att klippa från helbilden, där han tydligt tittar mot isvaken, 

till närbilden där han vrider tillbaka huvudet mot Conny och bestämt säger ifrån. 

 

 

62 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

Oskar visar många känslor i kommande sekvens där han måste välja om han ska slå 

tillbaka eller inte. Klippningen förstärker i sin tur hans känslor med sitt ökade tempo 

genom att klippa fram och tillbaka mellan närbilder på honom och Conny. Det börjar 

med att han visar ilska vilket förstärks när det klipps till en närbild på Oskar efter att 

Conny går fram och försöker knuffa ner honom. Ilskan övergår sedan till chock och 

detta betonas genom klipp från närbilden på Connys blodiga öra till närbild på Oskar 

som nu andas lite häftigare än förut. Chocken övergår i sin tur till glad lättnad genom 

                                                           
62 Låt den rätte komma in. Blu-Ray. Thomas Alfredson. 2008. 
63 Ibid. 
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klipp tillbaka till Conny, som blir ompysslad av lärarinnan, sedan tillbaka igen till 

Oskar där han visar glädje och lättnad genom att titta ut i tomma intet och le. 

Klippövergången till nästa scen förstärker Oskars glädje och upprymdhet då 

det nästa scen inleds med en närbild på honom när han står utanför dörren till hans 

lägenhet och ler med stängda ögon och huvudet lutandes bakåt. Inifrån lägenheten 

hörs samtidigt hans mamma som är fått reda på vad han har gjort tidigare idag och är 

ursinnig. 

3.7.4 Symboler och symptom 

Oskar symboliserar den utstötte människan som försöker hålla sig undan bråk, men 

när detta inte går beväpnar han sig för att ha en chans att slå tillbaka. Conny, Andreas 

och Martin är de tre mobbarna där Conny är ledaren. Det blir uppenbart ganska fort 

att Andreas och Martin symboliserar två individer som faller för grupptrycket och 

där Martin visar att han helst vill undvika bråk när det finns en lärare i närheten, 

medan Andreas befinner sig någonstans i mitten och vill varken eller med risk för att 

göra Conny upprörd.  

Att det finns tecken på grupptryck betonas när det klipps till en helbild på långt 

avstånd där det tydligt syns att Andreas och Martin håller sig en bit ifrån Conny. Det 

visas också när det klipps till en halvbild framifrån och Martin står längst bak, 

Andreas i mitten och Conny tydligt längst fram. I helbilden från sidan där Oskar slår 

till Conny symboliserar vändningen för Oskars del då han stod upp mot mobbarna. 

Bilden ligger kvar länge och ger tittaren längre tid på sig att ta in och fundera över 

det som just skett. 

3.8 Klipp- och karaktärsanalys i Let me in – scen 2 

3.8.1 Klippsammanfattning 

Den amerikanska versionen skiljer sig lite från den svenska versionen i hur scenen 

inleds. Scenen är även den långsamt uppbyggd, men den börjar istället med två bilder 

inifrån en fullsatt skolbuss med högljudda skolungdomar. Owen sitter tyst för sig 

själv och läser en bok och strax klipps det till en helbild på långt avstånd där 

kameran följer ungdomarna gåendes genom skogen. Bilden varar i 17 sekunder innan 

nästa klipp kommer som visar i en panorering att man är framme vid isen och där 

Zoric högljutt står och instruerar barnen om att hålla sig borta från hål i isen. Nästa 

klipp är till en halvbild som följer Owens rygg när han tillsammans med resten av 
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klassen går mot isen. Kenny dyker upp bakom ryggen på Owen och ska precis lägga 

handen på hans axel när nästa klipp sker till en halvbild framifrån dem. Kenny säger 

sin replik och går vidare medan Owen stannar upp. Det klipps sedan till en halvbild 

från sidan med Owen i profil som fortfarande står still, men fortsätter strax ner mot 

isen. 

Nästkommande klipp är till en halvbild där Owen hittar snökäppen, eller en 

metallstav i det här fallet, för att sedan efter han plockat upp staven klippa till en 

utzoomad helbild från samma vinkel. Därefter klipps det till en fast halvbild på Zoric 

som släpper ner en hockeypuck för att sätta igång hockeymatchen mellan barnen. Det 

klipps därefter till en helbild från sidan på långt avstånd där Kenny, Mark och 

Donald kommer gående mot Owen. När dem är halvvägs framme kommer nästa 

klipp till en mer inzoomad helbildbild och när väl Owen vänder sig om och 

upptäcker dem klipps det till en närbild på honom. Under dialogen används 

’shot/reverse shot’ och inleds med ett klipp till en halvbild från sidan på Kenny som 

säger sin replik, sedan tillbaka till en halvbild på Owens replik. Därefter klipps det 

tillbaka igen till en halvbild på Kenny som säger den första halvan av nästa replik. 

Sista halvan av repliken sägs efter ett klipp till en närbild på honom rakt framifrån 

och där det även klipps in en reaktionsbild på Owen. Förutom att det klipps in halv- 

och närbild på Zoric som tittar åt deras håll så fortsätter dialogen i samma klippstil 

fram tills Owen slår till Kenny med staven. Efter slaget med staven sker en serie 

klipp i högre tempo, först till en halvbild på Owen som släpper staven och sedan en 

när- och halvbild på Zoric som reagerar över skriken. Därefter klipps det tillbaka till 

en närbild på Owen och sedan ett klipp till Kenny som ligger på marken tätt följt av 

ett klipp till närbild på det blödande örat och ytterligare en närbild på Owen och som 

avslutar det höga tempot i klippningen. 

Scenen avslutas med klipp till halvbilder på Zoric tillsammans med alla barnen 

som står och tittar mot det fastfrusna liket i isen. Det klipps sedan till närbild på 

motorsågsbladet och helbild på bärgningen av liket. 

3.8.2 Artefakter 

Inledningen i den amerikanska versionen skiljer sig en hel del jämfört med den 

svenska motsvarigheten. Scenen inleds med en fast bild som överblickar hela bussen 

där glada ungdomar syns och hörs. Det är också tydligt att samtliga sitter två och två 

i sätena. Framförallt framställs nu Owen som mer utstött än Oskar och scenen får 
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direkt en lätt negativ klang över sig, eftersom första klippet är till en närbild på Owen 

och visar att han sitter helt för sig själv och läser en bok. Hans utstötthet betonas och 

är mer påträngande i den amerikanska versionen redan innan han hunnit ner till isen. 

Detta visas på ett effektivt sätt i klippningen genom att efter Kennys replik klippa 

från halvbilden framifrån Owen till en halvbild från sidan där han syns i profil. I 

halvbilden syns det sedan tydligt hur alla andra barn går förbi honom bekymmerslöst 

mot isen medan han själv står kvar ovetandes över vad som kommer ske härnäst.  

På vilket sätt Owen hittar snökäppen skiljer sig också mellan de båda 

versionerna. I det här fallet klipps det till en halvbild där han direkt hittar staven och 

tar upp den för inspektion. När han sedan lyfter upp blicken ut över isen kommer 

nästa klipp till en lång helbild och där han även provsvingar staven i luften som ett 

vapen. Owen framstår här som att han förväntar sig att en konfrontation kommer att 

ske och beväpnar sig för att försöka försvara sig. När väl själva konfrontationen sker 

framställs Owen osäker och väldigt rädd över situationen som uppstår. Detta betonas 

genom att klippa in reaktionsbilder på honom i form av närbilder varje gång Kenny 

avslutar sina repliker, som även dessa sker i närbilder. När Owen sedan slår till 

honom med staven blir situationen än mer kaosartad och den lättnaden han hoppades 

skulle uppstå leder istället till mer rädsla och ångerfullhet. Detta förstärks genom att 

klippa från en halvbild bakifrån Owen till en helbild från sidan där han släpper 

staven. Det betonas ytterligare med ett klipp till närbild på Zoric som reagerar 

kraftigt och sedan ett klipp tillbaka till en närbild på Owen som utrycker skam.  

3.8.3 Fiktionell existens 

Klippningen förstärker inledningsvis Owens tankar och känslor genom att klippa från 

halvbilden framifrån till halvbilden från sidan av honom där alla andra barn fortsätter 

ner mot isen medan han står kvar. Det går bara att spekulera i vilka tankar som far 

omkring inuti hans huvud, men han utstrålar en stor oro av att han ligger illa till. Vid 

konfronteringen vänder sig Owen om i den långa helbilden och upptäcker att han är 

omringad. Precis efter att han vänt sig om klipps det till en närbild med fokus på hans 

ansiktsuttryck och detta betonar att Owen nu inser att han är omringad och oron 

växer inom honom. Dialogen är till en början klippt med halvbilder mellan dem och 

Kenny är mer skämtsam i sitt sätt att föra dialogen då han skrattar sarkastiskt 

tillsammans med Mark och Donald åt staven Owen har hittat. Den skämtsamma 

stämningen övergår sedan till att Kenny blir mer allvarlig och hotfull. Detta förstärks 
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genom att klippa från halvbilden från sidan till en närbild på honom. Därefter 

kommer nästa klipp till en närbild på Owen vilket i sin tur betonar allvaret i Kennys 

replik och förstärker Owens oro. 

     Bild 8 (01:06:46-01:06:52) 
 En halvbild som visar den 
 ”skämtsamma” stämningen.64 

 

 

  

 

 

 

 Bild 9 (01:06:53-01:06:56) 
 Direkt följt av en närbild på Kenny 

 som betonar att han menar allvar.65 

 

 

 

 

 

 

Kennys besatthet och hat gentemot Owen är påtagligt genom hela dialogen med hjälp 

av närbilderna där han stirrar intensivt med blicken. Hans hat förstärks när Donald 

säger sin replik över närbilden på Kenny som i sin tur ignorerar honom genom att 

inte släppa blicken från Owen. Hela sekvensen med slaget med snökäppen och 

efterreaktionerna till följd av slaget skiljer sig oerhört mycket mellan versionerna. 

Owen verkar till och med ångra att han slog till Kenny med staven och blir istället 

chockad och släpper staven. Det blir ett klipp till en närbild på Owen som förstärker 

hans chocktillstånd. Det sker ytterligare ett klipp till en närbild på Kennys blodiga 

öra och därefter ett klipp igen till en närbild på Owen som ser ut att vara ännu mer 

chockad eller rentav rädd. 

 Bild 10 (01:07:57-01:08:00) 

Owen är i chocktillstånd över vad 

han precis gjort mot Kenny.66 

 

 

 

 

  
 

                                                           
64 Let me in. Blu-Ray. Matt Reeves. 2010. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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 Bild 11 (01:02:50-01:02:55) 
 Oskar är lättad över att han äntligen 

 vågade slå tillbaka. Kameravinkeln 

 ligger underifrån och ger en känsla 

 av makt i bilden.67 

 

 

 

 

Scenen avslutas med klippövergången till nästa scen där Owen sitter inne hos rektorn 

på skolan och verkar skämmas rejält. Till skillnad från Oskar i den svenska 

versionens klippövergång stället står och njuter innan han går in till sin arga mamma. 

3.8.4 Symboler och symptom 

Även här symboliserar också Owen den utstötte människan som försöker hålla sig 

undan bråk, men går inte detta beväpnar han sig för att slå tillbaka. Här är det 

däremot betydligt mer uppenbart att Owen beväpnar sig och klippningen förstärker 

detta tydligt när det klipps från halvbild till helbild där han provar slå med staven i 

luften i en bestämd attackposition. Kenny symboliserar någon form av besatthet över 

Owen då han inte låter honom vara ifred och är igång och psykar honom direkt innan 

de ens hunnit fram till den frusna sjön. Denna besatthet blir desto mer påtaglig efter 

konfrontationen och under dialogen där han inte släpper blicken från Owen 

överhuvudtaget. 

Owens reaktion, i form av chock och rädsla, efter att han slagit till Kenny med 

staven kan symbolisera att hämnd inte löser någonting utan istället gör situationen 

betydligt värre. Detta förstärks också i klippövergången till nästa scen där Owen 

sitter inne hos rektorn som förklarar att han kunde ha blivit avstängd men slipper 

detta. 

3.9 Sammanfattning av scen 2 

Även i den här scenen finns det tydliga skillnader i klippningen mellan scenerna som 

har stor betydelse för hur karaktärerna framställs. Framförallt är det skillnad i hur 

klippningen är upplagd under dialogerna. I den amerikanska versionen används fler 

närbilder på Owen och Kenny under dialogen. Detta bidrar till en ökad tydlighet för 

tittaren att Owen är rädd och är illa ute. Det finns alltså en uppenbar klippstrategi 

                                                           
67 Låt den rätte komma in. Blu-Ray. Thomas Alfredson. 2008. 
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Bild 12 (01:08:37-01:08:41) 

I klippövergången till nästa scen 

förstärks Owens skamsenhet från 

föregående scen.68 

Bild 13 (01:03:30-01:03:35) 

Oskars enorma lättnad över att han 

vågade slå tillbaka förstärks i 

klippövergången till nästa scen där 

han också känner lättnad och ler.69 

genom hela dialogen att när Kenny säger sin replik klipps det till reaktionsbild på 

Owen för att betona det sista som sägs i hans replik. När det gäller dialogen i den 

svenska versionen är användandet av närbilder eller reaktionsbilder betydligt mer 

sparsamt. Fokus ligger istället på Conny, Andreas och Martin och hur dem förhåller 

sig till en tillsynes lugn Oskar. 

Klippövergången till nästa scen är också väldigt olika mellan versionerna. 

Klipparen sitter nu i ett sådant läge där det som precis utspelat sig i handlingen är så 

pass dramatiskt att klippövergången till nästa scen har stor inverkan på huruvida 

karaktärernas handlingar kommer förstärkas eller inte. Owen sitter med sin mamma 

inne hos rektorn på skolan där han skäms över det han har gjort mot Kenny. Oskars 

sinnesstämning är istället den motsatta och han visar en enorm lättnad över att han 

vågade slå tillbaka. I det här fallet är det tydligt att deras handlingar förstärkts, men 

det är ändå värt att påpeka hur viktigt det är att tänka igenom valet av nästa bild i ett 

sådant här läge. Exempelvis så hade det varit fullt möjligt att klippa direkt till Owen 

som klär av sig jackan hemma i lägenheten istället för att klippa till rektorn, men då 

blir också hans skamsenhet inte lika påträngande. 

 

 

68 

 

 

 

 
69 

 

  

                                                           
68 Let me in. Blu-Ray. Matt Reeves. 2010. 
69 Låt den rätte komma in. Blu-Ray. Thomas Alfredson. 2008. 
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4. Slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka huruvida filmklippning kan 

påverka hur karaktärer framställs i de två utvalda scenerna från filmerna Låt den 

rätte komma in och remaken Let me in. En jämförelse har gjorts mellan två scener 

från respektive film där handlingen är den samma, detta för att också fastställa om 

skillnaderna i klippningen gör att karaktärerna upplevs olika. 

Frågeställningarna var följande:  

 Hur påverkas och framställs karaktärerna i filmerna Låt den rätte komma in 

och remaken Let me in med hjälp av klippningen?  

 På vilket sätt bidrar de eventuella skillnaderna mellan filmerna, i klippningen 

och användning av olika klipptekniker, till att karaktärerna upplevs olika? 

Resultatet av analysen har tydligt visat att det finns skillnader i klippningen mellan 

filmerna och där olika klipptekniker har använts. Således har också skillnaderna 

bidragit till att karaktärerna upplevs olika. De största skillnaderna i klippningen som 

har varit en bidragande faktor till de olika karaktärsframställningarna är 

klippövergångarna, betoning och tempo/rytm. 

Klippövergången som inleder den första scenen sätter direkt en prägel på hur 

karaktärerna uppfattas av tittaren. Kontrasten mellan mördaren och Oskar är oerhört 

påtaglig och förstärker bilden av honom som den oskyldiga pojken. Owen framställs 

istället som impulsiv och osäker i och med köpet av kniven som upptäcktes av en 

slump. I den andra scenen som analyserats är det istället den avslutande 

klippövergången som framställer karaktärerna olika. Här bidrar övergången till att 

alla tankar och handlingar som gjorts i scenen förstärks ytterligare i nästkommande 

scen. Oskar och Owen skulle i det här fallet nästan vara helt olika karaktärer då 

skillnaderna är så pass stora. De båda står på sig och slår tillbaka mot mobbaren, men 

Owen ångrar sig och blir skärrad över skadan han orsakade. Oskar däremot visste 

precis vad konsekvenserna skulle bli och kände istället stor lättnad över att han 

vågade ta steget. 

Det framgår också utifrån resultat ur analysen att det finns stora skillnader när 

det gäller scenernas rytm och tempo i klippningen, alltså i hur många klipp det finns 

och var man väljer att klippa, som också bidrar till karaktärsframställningen på olika 

sätt. I den första scenen i Låt den rätte komma in finns det bara två klipp. Man tillåter 
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tittaren att bilda sig en egen uppfattning om karaktärerna då det inte är helt uppenbart 

vad det är som händer i scenen. När Eli dyker upp är Oskar vänd med ryggen mot 

publiken och det är svårt att bedöma hur han uppfattar situationen. I Let me in är det 

betydligt fler klipp inblandat och karaktärerna är lättare att läsa av eftersom tittaren 

tydligt kan se deras ansiktsuttryck. Klippningen är mer förutsägbar och leder in 

tittaren vad denne ska fokusera på i bilden och hur karaktärerna uttrycker sig. I den 

andra scenen gäller samma sak. Dialogklippningen håller ett lugnare tempo i Låt den 

rätte komma in där man låter bilden vila längre på Kenny och är mer sparsam med 

närbilder på Oskar. Detta ger således tittaren mer andrum att bilda sig en egen 

uppfattning om situationen. Medan man har ett högre klippintervall och tempo i Let 

me in och reaktionsbilder klipps för att hela tiden hålla tittaren uppdaterad om hur 

karaktärerna känner just nu. 

Det tål att undersöka vidare om det finns betydande kulturella skillnader när 

det gäller filmklippning. Om det är så att det till exempel finns en amerikansk 

klippstil och en europeisk klippstil. Roger Crittenden har intervjuat flera europeiska 

filmklippare i sin bok Fine Cuts: The Art of European Film Editing och där tar man 

upp just detta och berör ämnet lite grann.  

While, as I’ve already said, European film-makers produce films that focus on 

people and their relationships, American films want to manipulate the viewers 

without allowing them to participate creatively. This is exactly the rhythm that 

one discerns in the editing of the film.[…] When I worked as an assistant editor 

on both English and American films, with both English and American editors I 

noticed that directors usually say ‘boom, boom, boom’; they give a tempo 

regardless of the dramaturgical requirements of the scene. The cuts have to 

change every sixty or eighty frames, perhaps even faster[…]By contrast the 

European director leaves silences in the film and creates plausible and 

realistic situations, aiming at the involvement of the audience and not at a 

cascading choreography of things that work only as entertainment. To the 

European mentality time and space are of primary importance and this attitude 

effects editing as well.70 – Takis Yannopoulos, filmklippare. 

                                                           
70 Roger Crittenden. Fine Cuts: The Art of European Film Editing. Burlington: Focal Press, 2006, s. 145-146. 
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Citatet ovan är bara ett exempel i mängden där det tydligt talas om att det finns en 

skillnad i hur klippningen går till i USA jämfört med i Europa. Det är också 

vanligare med diskontinuitetsklippning inom amerikansk film, vilket innebär att det 

sker tidshopp i filmerna. Med detta menas bland annat att det ofta klipps in 

återblickar i filmens handling för att visa en tidigare händelse. Let me in inleds i 

början av filmen med en framåtblick i handlingen för att visa vad som komma skall 

och sätter på så vis en prägel på filmens tema. I Låt den rätte komma in är 

inledningen helt annorlunda och börjar istället med att introducera filmens 

protagonist Oskar och följs därefter av en tydlig kontinuitetsklippning utan hopp i 

handlingen. Jag anser, utifrån min analys av de båda filmernas två scener, att det går 

att utläsa i klippningen att det finns olika nationella klippstilar, men det finns ingen 

forskning inom det här området som stödjer detta påstående. 

Som resultatet i analysen visar så kan klippningen styra hur tittaren uppfattar 

karaktärerna i Låt den rätte komma in och Let me in, men det är inte en helt rättvis 

slutsats. Film är kollaborativt och hur karaktärer uppfattas är en kombination av 

klippning, skådespelarinsats, ljuddesign, kameravinklar, ljussättning och så vidare. 

Valet av scener som analyserats har troligtvis haft mycket stor påverkan i resultatet 

av undersökningen. Hade man valt mindre händelserika scener, där innehållet inte 

har haft lika stor betydelse för handlingen, så hade det säkert också varit svårare att 

hitta distinkta skillnader i klippningen och hur karaktärerna framställs. 

Jens Eder och Roger Crittendens teorier har varit bra vägledning genom 

analysen eftersom de har tagit fasta på viktiga begrepp att fokusera på. Eders modell 

i kombination med Crittendens teorier om klippning är en bra metod att använda sig 

av om syftet är att analysera karaktärerna utefter klippningen. Eftersom bland annat 

ljuddesign i film också påverkar karaktärerna och stämningen kan det vara bra att 

utöka metoden med teori om förståelse för ljudets roll och påverkan för 

karaktärsuppfattningen.  

  



 

29 
 

5. Slutord 

Den här uppsatsen har visat att det går att fastställa att klippningen har haft stor 

påverkan hur karaktärerna i Låt den rätte komma in och Let me in uppfattas av 

tittaren. Det är även tydligt att klippningen och valet av olika klipptekniker som 

använts skiljer sig åt mellan de två scenerna som analyserats och karaktärerna har 

således framställts på olika sätt. Jag personligen upplever också att Låt den rätte 

komma in bjuder in mig, som tittare, till handlingen på ett mer kreativt sätt och där 

jag måste tänka efter lite extra emellanåt och sätta mig in i hur karaktärerna tänker i 

vissa situationer. När jag tittar på Let me in känns det istället som filmen håller mig i 

handen och ständigt informerar om var jag ska titta, hur jag ska känna och tycka.  

Med detta sagt går det bara att konstatera att klippning är ett kraftfullt och 

värdefullt verktyg och där klipparen har möjlighet att forma hur karaktärer uppfattas 

av betraktaren. 
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