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3.1	  Inledning	  

I	  denna	  rapport	  ska	  jag	  ta	  reda	  på	  hur	  klippning	  och	  redigering	  kan	  påverka	  ett	  

slutresultat.	  Jag	  kommer	  att	  använda	  mig	  utav	  olika	  metoder,	  i	  form	  av	  ett	  gestaltande	  

humorprojekt	  samt	  genom	  olika	  intervjuer	  med	  personer	  inom	  yrket	  redigering.	  	  

	  

Efterbearbetning	  av	  ett	  inspelat	  material	  är	  inget	  nytt	  fenomen,	  det	  har	  gjorts	  så	  länge	  

film	  och	  tv	  har	  funnits,	  det	  jag	  vill	  titta	  på	  är	  humoristisk	  redigering	  inom	  området	  tv,	  

går	  det	  att	  finna	  en	  formel	  för	  att	  redigera	  ett	  material	  till	  en	  komisk	  resultat.	  	  

	  

I	  dagens	  sociala	  mediasamhälle	  finner	  man	  klippt	  material	  överallt,	  hela	  tiden,	  på	  

internet	  i	  tv,	  i	  radion	  i	  musiken.	  Alla	  olika	  former	  av	  medier	  har	  en	  form	  av	  bearbetning	  

bakom	  sig	  för	  att	  skapa	  den	  ultimata	  känslan	  när	  man	  upplever	  dem.	  

	  

	  

3.2	  Gestaltande	  del:	  
	  
Jag	  kan	  börja	  med	  att	  berätta	  att	  jag	  ingår	  i	  en	  grupp	  som	  gör	  en	  gestaltande	  del	  till	  

examensarbetet,	  den	  gestaltande	  delen	  är	  en	  produktion	  sketcher	  av	  olika	  slag,	  inom	  

humor	  och	  tv,	  som	  skapar	  ett	  60	  minuter	  långt	  sketchprogram.	  	  

	  

Syftet	  med	  våran	  produktion	  var	  att	  alla	  i	  gruppen	  ville	  utvecklas	  mer	  praktiskt	  inom	  

området	  tv	  och	  film.	  Vi	  ansåg	  att	  tv	  är	  lika	  mycket	  mot	  det	  praktiska	  området	  som	  det	  

teoretiska,	  vi	  ville	  blanda	  dessa	  områden	  till	  en	  stor	  produktion	  och	  slå	  ihop	  vår	  kunskap	  

som	  vi	  fått	  under	  åren	  på	  utbildningen.	  Att	  försöka	  beskriva	  vad	  tv	  är,	  är	  inte	  lätt,	  men	  

alla	  kan	  relatera	  till	  olika	  format	  inom	  tv-‐branschen.	  Humorområdet	  är	  kanske	  det	  

svåraste	  området,	  men	  den	  genre	  som	  vi	  alla	  i	  gruppen	  ville	  arbeta	  inom.	  

	  

I	  detta	  projekt	  är	  vi	  sex	  personer	  som	  har	  olika	  områden	  i	  produktionen,	  en	  producent,	  

tre	  manusskrivare,	  en	  fotograf	  och	  en	  rekvisitör/castingansvarig.	  Efter	  att	  inspelningen	  

är	  färdig	  blir	  jag,	  efter	  att	  ha	  varit	  manusskrivare,	  redigeringsansvarig	  för	  hela	  projektet.	  

Min	  uppgift	  blir	  då	  att	  färdigställa	  alla	  olika	  sketcher	  till	  ett	  program,	  skapa	  en	  helhet,	  en	  

röd	  tråd	  genom	  programmet	  få	  en	  dramaturgiskt	  korrekt	  historia.	  Denna	  roll	  jag	  tagit	  på	  
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mig	  har	  lett	  fram	  till	  min	  frågeställning,	  hur	  jag	  ska	  förvalta	  min	  roll	  som	  

redigeringsansvarig,	  vad	  är	  mitt	  huvudsakliga	  syfte	  med	  detta	  arbetet.	  Kan	  man	  prata	  

om	  att	  det	  finns	  en	  formel	  för	  att	  få	  ett	  lyckat	  resultat.	  

	  

Under	  det	  första	  månaderna	  skrev	  jag	  tillsammans	  med	  Fredrik	  Bodin	  och	  Andreas	  von	  

Kern	  manus	  till	  samtliga	  sketcher.	  	  Vi	  samlades	  kontinuerligt	  i	  gruppen	  och	  diskuterade	  

idéer	  och	  manus	  för	  att	  komma	  fram	  till	  hur	  vi	  ville	  att	  strukturen	  på	  programmet	  skulle	  

se	  ut.	  Vilken	  typ	  av	  humor	  är	  det	  vi	  vill	  få	  fram?	  Ska	  vi	  tänka	  brett	  eller	  smalt?	  Är	  det	  för	  

mycket	  intern	  humor?	  Vilken	  är	  våran	  målgrupp?	  När	  vi	  skrivit	  i	  stort	  sett	  alla	  manus	  

började	  inspelningsperioden.	  Ett	  inspelningsschema	  skrevs	  av	  producenten	  Tobias	  

Serlander,	  casting	  och	  rekvisitaansvarig	  Leah	  Helander	  skaffade	  fram	  skådespelare	  och	  

rekvisita	  för	  alla	  sketcher.	  Fotografen	  Kim	  Bergqvist	  gick	  igenom	  bildmanus	  med	  

regissören	  som	  var	  ansvarig	  för	  dagens	  inspelning.	  Denna	  procedur	  genomfördes	  för	  

alla	  7	  inspelningsperioder,	  totalt	  23	  inspelningsdagar.	  I	  slutet	  av	  april	  månad	  spelades	  

de	  sista	  sketcherna	  in	  och	  därefter	  började	  efterbearbetningen	  av	  vårat	  material.	  Min	  

roll	  som	  redigeringsansvarig	  blev	  hundraprocentig	  och	  jag	  var	  nu	  fullt	  ansvarig	  för	  att	  

det	  schema	  jag	  skrivit,	  följdes	  och	  att	  strukturen	  på	  programmet	  och	  slutresultatet	  hölls	  

inom	  de	  ramar	  vi	  bestämt.	  Detta	  gjorde	  att	  jag	  tillbringade	  mer	  tid	  i	  redigeringsrummet	  

än	  de	  flesta	  andra.	  Men	  detta	  också	  för	  att	  min	  huvudsakliga	  frågeställning	  handlar	  om	  

just	  den	  biten	  i	  olika	  produktioner	  inom	  tv.	  
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5:1	  Problemdiskussion:	  

Inom	  flera	  områden	  säger	  man	  att	  humor	  är	  bland	  det	  svåraste	  och	  dyraste	  man	  kan	  

göra	  för	  tv,	  radio	  och	  film,	  det	  är	  svårt	  att	  skådespela,	  regissera,	  skriva	  men	  även	  inom	  

klippning	  är	  det	  ett	  problematiskt	  område,	  när	  ska	  man	  klippa?	  När	  ska	  man	  inte	  klippa?	  

Detta	  problem	  har	  jag	  tänkt	  att	  jag	  ska	  försöka	  ta	  reda	  på	  om	  det	  finns	  ett	  svar	  på,	  och	  

om	  det	  inte	  gör	  det,	  varför	  inte	  då?	  

	  

	  

5:2	  Syfte:	  

Att	  ta	  reda	  på	  om	  det	  finns	  en	  viss	  ”teknik”	  inom	  redigering	  som	  gör	  att	  det	  material	  man	  

har	  blir	  roligt/humoristiskt.	  	  

	  

	  

5:3	  Frågeställning:	  

Hur	  kan	  man	  tillämpa	  en	  eventuell	  ”humorteknik”	  i	  redigeringen	  för	  att	  ett	  

sketchmaterial	  ska	  bli	  en	  rolig	  slutprodukt?	  Vad	  pratar	  man	  om	  för	  ”tekniker”	  när	  man	  

redigerar	  material?	  	  
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Historiskt	  perspektiv	  

	  

	  	  	  Redigering	  och	  klippare	  har	  funnits	  sen	  den	  allra	  första	  filmen	  gjordes	  i	  slutet	  av	  1800-‐

talet,	  även	  fast	  det	  från	  början	  kanske	  var	  en	  och	  samma	  skapare	  som	  fotade,	  

regisserade	  och	  klippte	  filmen.	  Även	  fast	  det	  från	  början	  kanske	  inte	  var	  flera	  klipp	  i	  en	  

film	  utan	  en	  lång	  tagning,	  så	  var	  det	  ändå	  ett	  val	  som	  hade	  gjorts	  av	  filmskaparen.	  Den	  

första	  filmen	  som	  klipptes	  var	  Life	  of	  an	  American	  Fireman	  som	  kom	  1903	  och	  var	  klippt	  

av	  Edwin	  S.	  Porter,	  i	  denna	  film	  fick	  man	  följa	  en	  brandman	  i	  vardagen.	  Under	  sin	  tid	  

som	  filmskapare	  hann	  Porter	  göra	  flera	  revolutionerande	  upptäckter	  inom	  klippkonsten	  

i	  klipprummet,	  allt	  som	  gjordes	  på	  den	  tiden	  gjordes	  för	  första	  gången.	  Klippningen	  har	  

genom	  århundradet	  som	  gått	  ändrats	  en	  hel	  del	  rent	  teknikmässigt,	  men	  har	  alltid	  haft	  

en	  grund	  som	  liknar	  den	  som	  allra	  först	  användes.	  En	  grundtanke	  bakom	  klippning	  är	  

att	  få	  historien	  att	  gå	  framåt	  att	  göra	  den	  intressant,	  spännande,	  dramatisk,	  vacker	  och	  

andra	  känslomässiga	  uttryck	  som	  man	  vill	  fånga	  eller	  skapa	  för	  publiken.	  Ett	  citat	  från	  

boken	  3Selected	  Takes;	  Film	  Editors	  on	  Editing	  av	  Vincent	  LoBrutto	  beskriver	  ganska	  bra	  

vad	  en	  klippare	  gör,	  ”Film	  editors	  speak	  eloquently	  using	  their	  splicers.	  They	  make	  order	  

out	  of	  chaos	  and	  help	  make	  the	  contributions	  of	  all	  who	  toil	  in	  the	  film	  business	  the	  best	  

they	  can	  be.”	  	  

	  
3	  	  Från	  Selected	  Takes;	  Film	  Editors	  on	  Editing	  av	  Vincent	  LoBrutto	  (1991),	  sid	  xiv	  

(introduktion)	  	  
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Generell	  klippning:	  

	  

Kan	  börja	  med	  att	  beskriva	  begreppen	  klippning	  och	  redigering,	  när	  man	  pratar	  om	  

klippning	  är	  det	  i	  ett	  mer	  klassiskt	  sammanhang,	  innan	  den	  digitala	  revolutionen	  inom	  

klippteknik,	  klipptes	  filmremsorna	  rakt	  av,	  ett	  traditionellt	  klippt	  material	  kan	  man	  säga	  

är	  lite	  ”enklare”	  i	  sin	  utformning,	  andelen	  effekter	  och	  svårare	  övergångar	  i	  ett	  färdigt	  

material	  var	  färre.	  Vid	  redigering	  av	  ett	  material	  är	  det	  ofta	  mer	  än	  bara	  olika	  klipp	  som	  

ska	  sättas	  samman	  i	  en	  meningsfull	  följd,	  det	  är	  fler	  områden	  i	  råmaterialet	  som	  ändras	  

och	  mixtras	  med,	  färger,	  skärpa,	  ljus,	  svärta,	  hastighet	  och	  många	  fler.	  Jag	  använder	  mig	  

av	  båda	  begreppen,	  beroende	  på	  vilken	  sorts	  bearbetning	  som	  ska	  ske	  med	  materialet,	  

är	  det	  ett	  lättare	  nyhetsinslag	  som	  skall	  bearbetas	  skulle	  jag	  säga	  klippning,	  medans	  

kanske	  en	  sketch,	  musikvideo,	  reklamfilm	  mer	  redigeras	  då	  jag	  vill	  tillföra	  något	  till	  det	  

material	  jag	  har.	  	  

	  

	  

När	  jag	  sätter	  mig	  med	  ett	  material	  som	  är	  uppdelat	  i	  massor	  av	  olika	  klipp	  är	  det	  ganska	  

svårt	  att	  föreställa	  mig	  om	  hur	  det	  kommer	  att	  se	  ut	  som	  slutprodukt.	  Jag	  kan	  ha	  en	  bild	  i	  

huvudet	  om	  hur	  jag	  vill	  att	  det	  ska	  vara	  redigerat	  och	  i	  vilken	  ordning	  klippen	  skall	  ligga,	  

men	  det	  är	  oftast	  inte	  förens	  jag	  fått	  min	  första	  råa	  redigering	  klar	  som	  jag	  ser	  vad	  som	  

behöver	  göras	  med	  materialet	  för	  att	  få	  det	  färdigt.	  Generellt	  vid	  klippning/redigering	  är	  

det	  raka	  klipp	  som	  gäller	  om	  man	  inte	  håller	  på	  med	  musikvideos	  eller	  reklamfilmer	  

som	  ska	  ge	  en	  annan	  känsla	  eller	  intryck,	  där	  kanske	  fler	  effekter	  och	  filter	  adderas.	  Vad	  

man	  än	  väljer	  att	  lägga	  för	  övergång,	  filter,	  färg,	  text	  eller	  något	  annat	  attribut,	  säger	  det	  

alltid	  någonting,	  det	  ger	  en	  tanke	  eller	  skapar	  en	  föreställning	  om	  någonting.	  Alla	  val	  jag	  

gör	  i	  klipprummet	  ska	  vara	  medvetna.	  Som	  Anne	  V.	  Coates	  säger	  i	  LoBrutto´s	  bok	  “It´s	  a	  

feeling,	  an	  emotion.	  That´s	  what	  editing	  is	  about:	  knowing	  how	  many	  cuts	  to	  put	  in	  and	  

knowing	  when	  you´ve	  got	  it	  cut	  right.”	  Du	  måste	  veta	  när	  scenen,	  filmen	  är	  klar,	  om	  man	  

pillar	  i	  det	  för	  mycket	  kan	  det	  till	  slut	  vara	  så	  förstört	  att	  det	  inte	  går	  att	  rädda.	  Inser	  

man	  inte	  sina	  begränsningar	  eller	  sin	  erfarenhet	  kan	  det	  bli	  för	  mycket	  eller	  för	  lite	  

kommer	  och	  du	  kommer	  inte	  vidare.	  	  
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I	  nyhetssammanhang	  är	  det	  en	  mer	  traditionell	  redigering	  och	  man	  använder	  inga	  

effekter	  eller	  liknande,	  endast	  raka	  klipp.	  I	  en	  ”vanlig”	  svensk	  sketchserie	  kanske	  inte	  

redigerare	  går	  så	  hårt	  på	  effekter	  heller,	  men	  de	  kan	  däremot	  plocka	  upp	  klipptempot	  

desto	  mer,	  för	  att	  skapa	  en	  mer	  komisk	  touch	  kan	  det	  ofta	  räcka	  med	  att	  redigeringen	  

blir	  snabbare,	  kvickare.	  De	  bara	  tänjer	  på	  grundprinciperna	  lite	  och	  skapar	  

modifieringar	  av	  den	  ursprungliga	  tekniken.	  Ibland	  kanske	  de	  även	  tonar	  ner	  

redigeringen	  för	  att	  få	  fram	  ett	  budskap.	  Något	  man	  inte	  ska	  glömma	  bort	  vid	  redigering	  

och	  klippning	  är	  att	  titta	  på	  områdena	  där	  inte	  fokus	  ligger,	  vad	  händer	  där,	  hur	  reagerar	  

lyssnaren	  i	  en	  dialog,	  vad	  ger	  denne	  för	  uttryck,	  vilket	  är	  kroppsspråket,	  ibland	  kan	  

betraktaren/lyssnaren	  vara	  mer	  intressant	  att	  klippa	  in	  än	  den	  som	  pratar	  för	  stunden.	  

Den	  kanske	  ger	  en	  undermening	  i	  dialogen,	  konflikten,	  sammanhanget	  eller	  intrigen	  av	  

scenen.	  	  	  

I	  Vincent	  LoBruttos	  6	  bok	  säger	  Tom	  Rolf	  detta	  om	  dialogklippning	  “I	  have	  an	  overall	  

formula	  and	  philosophy	  of	  editing,	  and	  that	  is	  action,	  reaction,	  action,	  reaction.”	  Med	  detta	  

menar	  han	  att	  för	  att	  skapa	  ett	  flöde	  i	  klippningen	  och	  en	  framåtrörelse	  vill	  tittaren	  se	  en	  

reaktion	  i	  motspelarens	  ansikte	  när	  en	  dialog	  förs.	  	  

Korsklippning	  är	  ett	  sätt	  att	  skapa	  dramatik	  i	  en	  sekvens,	  som	  Ralph	  Winters	  beskriver	  i	  

LoBruttos	  intervjubok,	  Ralph	  fortsätter	  beskriva	  var	  en	  publik	  tittar	  i	  en	  bild,	  ögon	  

attraheras	  av	  rörelse	  och	  öron	  attraheras	  av	  ljud,	  så	  även	  om	  en	  bild	  har	  ett	  scriptafel,	  

t.ex.	  en	  cigarett	  i	  fel	  hand	  på	  en	  karaktär	  så	  tittar	  inte	  publiken	  på	  handen	  om	  det	  händer	  

något	  i	  bakgrunden	  eller	  om	  karaktären	  pratar.	  Ralph	  berättar	  att	  som	  erfaren	  klippare	  

lär	  man	  sig	  var	  publiken	  tittar	  och	  att	  man	  därför	  kan	  klippa	  mellan	  olika	  klipp	  som	  inte	  

direkt	  matchar.	  	  

	  

Jag	  brukar	  normalt	  ligga	  på	  en	  bild	  i	  cirka	  sex	  sekunder	  vid	  nyhetsreportage	  eller	  

studiosändningar,	  detta	  är	  en	  norm	  som	  bortses	  ifrån	  vid	  redigering	  av	  andra	  material	  

och	  till	  andra	  former	  av	  visning.	  Inom	  humorområdet	  är	  snarare	  kontrasten	  att	  ligga	  för	  

länge	  eller	  väldigt	  kort	  på	  en	  bild,	  en	  av	  stolparna	  inom	  humoristisk	  klippning.	  Med	  hjälp	  

av	  denna	  teknik	  kan	  jag	  i	  stort	  sett	  få	  allt	  material,	  vilket	  innehåll	  det	  än	  har,	  att	  bli	  

”roligt”.	  En	  man	  som	  kämpar	  med	  en	  plastpåse	  inne	  på	  Ica	  är	  en	  rolig	  bild	  i	  sig	  men	  om	  

jag	  klipper	  upp	  tagningen	  i	  flera	  småklipp	  där	  tittaren	  ser	  hur	  han	  frenetiskt	  försöker	  få	  

upp	  påsen	  höjer	  jag	  humorskalan	  en	  dimension	  till.	  Likaså	  om	  jag	  låter	  bilden	  ligga	  kvar	  

på	  hans	  fingrar	  som	  sakta	  försöker	  glipa	  påsen	  men	  inte	  lyckas	  får	  jag	  en	  komisk	  effekt	  
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av	  det	  också.	  Detta	  skulle	  lika	  gärna	  kunna	  vara	  ett	  material	  om	  kravmärkt	  frukt	  från	  Ica	  

för	  en	  lokal	  nyhetsstation	  som	  inte	  alls	  har	  syfte	  att	  vara	  komiskt.	  Carol	  Littleton	  

beskriver	  det	  ganska	  bra	  i	  Vincent	  LoBrutto´s	  bok	  om	  vad	  man	  bör	  tänka	  på	  när	  man	  

klipper	  komiskt	  material.	  “You	  don´t	  want	  to	  cut	  so	  the	  scene	  is	  just	  about	  a	  gag.	  You	  want	  

the	  scene	  to	  be	  about	  something,	  some	  conflict.	  One	  person´s	  agenda	  is	  not	  the	  same	  as	  an	  

other´s.	  Comedy	  is	  usually	  based	  on	  the	  conflict	  of	  agenda.	  You	  want	  to	  cut	  the	  scene	  for	  its	  

meaning	  and	  then	  deal	  with	  the	  comedic	  aspects.	  One	  of	  the	  more	  valuable	  things	  in	  

cutting	  comedy	  is	  to	  realize	  that	  everything	  is	  a	  brick	  and	  you´re	  building	  bricks	  in	  the	  

comedy”	  ...”All	  you	  are	  doing	  is	  accelerating	  the	  tempo	  and	  you´re	  not	  dealing	  with	  the	  real	  

comedy,	  which	  is	  born	  out	  of	  character	  and	  incident.”	  Hon	  menar	  att	  man	  inte	  bara	  ska	  

klippa	  en	  scen	  så	  att	  den	  bara	  handlar	  om	  ett	  skämt,	  utan	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  konflikt	  i	  

den,	  att	  man	  klipper	  materialet	  i	  små	  bitar	  av	  en	  hel	  film	  eller	  serie.	  Man	  måste	  behålla	  

alla	  aspekter	  i	  dramat/komedin.	  Den	  riktiga	  komiken	  är	  född	  ur	  karaktären	  och	  

händelsen.	  Något	  mer	  som	  är	  viktigt	  med	  karaktärer	  är	  att	  hålla	  dem	  ”levande”,	  även	  

statisterna	  i	  bakgrunden	  måste	  ha	  ett	  syfte,	  det	  ska	  se	  ut	  som	  hämtat	  ur	  verkligheten,	  de	  

ska	  skapa	  en	  förståelse	  till	  huvudkaraktären,	  ge	  insikt,	  få	  historien	  att	  gå	  framåt,	  annars	  

kan	  de	  lika	  gärna	  tas	  bort,	  alla	  karaktärer	  runtomkring.	  Finns	  det	  klipp	  där	  inte	  

bakgrunden	  är	  ”levande”	  går	  de	  inte	  att	  använda,	  de	  är	  som	  att	  ha	  gäspande	  publik	  i	  ett	  

studioprogram,	  det	  sätter	  en	  stämning	  på	  programmet.	  

	  

Små	  knep	  som	  kan	  användas	  om	  du	  har	  material	  som	  du	  vill	  att	  de	  ska	  gå	  obemärkt	  

förbi,	  men	  som	  ändå	  måste	  vara	  med	  för	  historiens	  framåtrörelse,	  som	  exempel	  

feltagningar	  eller	  andra	  inte	  lyckade	  scener.	  Det	  är	  att	  lägga	  något	  distraherande	  i	  det	  

negativa	  rummet,	  det	  rum	  som	  inte	  syns	  i	  bild,	  till	  exempel	  kan	  ett	  ljud	  läggas	  eller	  att	  du	  

klipper	  in	  en	  bild	  där	  skådespelarens	  blickriktning	  fångar	  publiken	  uppmärksamhet	  och	  

en	  felplacering	  av	  ett	  föremål	  kanske	  inte	  upptäcks	  för	  att	  publiken	  tittar	  på	  fel	  ställe	  i	  

bilden.	  Likadant	  kan	  människans	  oförmåga	  att	  inte	  fokusera	  på	  flera	  olika	  ställen	  i	  bild	  

samtidigt	  utnyttjas,	  och	  därmed	  komma	  undan	  med	  felplaceringar,	  eller	  andra	  scriptafel	  

som	  dyker	  upp	  i	  efterhand.	  

	  

Något	  som	  jag	  fortfarande	  undrar	  över	  är	  frågan	  om	  klippning	  skiljer	  sig	  länder	  emellan.	  

I	  ett	  citat	  från	  Vincent	  LoBruttos	  bok	  svarar	  Rudi	  Fehr	  på	  LoBruttos	  fråga	  om	  denne	  kan	  

se	  någon	  skillnad	  inom	  klippteknik	  mellan	  städerna	  Los	  Angeles	  och	  New	  York	  och	  han	  
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svarar	  –	  7”Of	  course	  not.	  Editors	  get	  film	  created	  by	  the	  director	  and	  there	  is	  only	  one	  way	  

to	  put	  a	  film	  together	  –	  that´s	  the	  right	  way.”	  Han	  menar	  att	  det	  finns	  en	  universal	  teknik	  

över	  klippning	  och	  redigering,	  att	  det	  inte	  är	  landsbundet.	  	  

	  

	  

6	  Selected	  Takes;	  Film	  Editors	  on	  Editing	  av	  Vincent	  LoBrutto,	  citat	  Tom	  Rolf,	  sid	  95	  

(1991)	  
7	  Selected	  Takes;	  Film	  Editors	  on	  Editing	  av	  Vincent	  LoBrutto,	  citat	  Rudi	  Fehr,	  sid	  36	  

(1991)	  
8	  Selected	  Takes;	  Film	  Editors	  on	  Editing	  av	  Vincent	  LoBrutto,	  citat	  Ralph	  Winters,	  sid	  47	  

(1991)	  
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Den	  ”osynliga”	  konsten	  	  

	  

Ofta	  talas	  det	  om	  att	  klippning	  är	  den	  “osynliga	  konsten”,	  och	  med	  detta	  menas	  att	  vid	  en	  

bra	  klippning	  märker	  inte	  ens	  tittaren/publiken	  att	  det	  är	  klippt.	  De	  blir	  så	  inne	  i	  

handlingen	  att	  de	  klipp	  som	  finns	  känns	  naturliga	  och	  följer	  endast	  dramaturgin	  med	  

karaktärerna.	  Detta	  gäller	  i	  både	  tv	  och	  filmvärlden,	  men	  ofta	  kan	  klippning	  inom	  film	  

vara	  mer	  banbrytande	  än	  i	  tv-‐mediet.	  I	  filmen	  ska	  klippningen	  ibland	  synas	  eller	  märkas,	  

den	  ska	  säga	  någonting,	  förstärka	  en	  känsla	  som	  visas.	  I	  många	  nutida	  tv-‐program	  följer	  

redigeringen	  en	  norm,	  där	  det	  ska	  vara	  på	  ett	  visst	  sätt.	  	  

Men	  i	  den	  traditionella	  klippningen	  följer	  detta	  mönster	  väldigt	  väl,	  och	  även	  inom	  

fimklippning	  är	  den	  absolut	  vanligaste	  tanken	  med	  klippning,	  att	  det	  inte	  ska	  synas	  och	  

störa	  publiken	  i	  deras	  betraktande.	  Vissa	  filmer	  blir	  dock	  nyskapande	  med	  nya	  trender	  

och	  då	  är	  ofta	  klippningen	  en	  stor	  del	  av	  denna	  nya	  våg	  filmskapande,	  dagens	  publik	  

accepterar	  en	  snabbare	  klippteknik	  än	  vad	  som	  gjordes	  för	  25-‐30	  år	  sedan.	  ”Today	  they	  

cut	  a	  lot,	  they	  don´t	  dissolve”....”	  Audiences	  are	  smarter	  today,	  they´re	  wiser	  and	  accept	  

things.	  It´s	  from	  looking	  at	  a	  lot	  of	  television.”	  1	  Klipparen	  som	  person	  har	  en	  mycket	  stor	  

roll	  i	  en	  produktion,	  vare	  sig	  det	  rör	  sig	  om	  en	  film,	  en	  serie,	  korta	  sketcher	  eller	  

nyhetsredigering,	  det	  är	  klipparen	  som	  sätter	  sin	  prägel	  på	  slutprodukten.	  Rudi	  Fehr	  

säger	  i	  boken	  Selected	  Takes;	  Film	  Editors	  on	  Editing	  av	  Vincent	  LoBrutto	  att	  ”An	  editor	  

should	  follow	  his	  own	  instinct	  when	  it	  comes	  to	  editing”2,	  alltså	  att	  klipparen	  ska	  följa	  sina	  

instinkter,	  sin	  magkänsla	  när	  det	  gäller	  klippning.	  Tycker	  denne	  själv	  att	  det	  inte	  är	  bra	  

är	  det	  oftast	  inte	  det	  heller.	  	  

	  

Något	  som	  jag	  kommit	  fram	  till	  under	  min	  studietid	  är	  just	  insikten	  av	  att	  ha	  en	  

fingertoppskänsla.	  Ett	  resultat	  blir	  inte	  bättre	  för	  att	  jag	  kan	  mjukvaran	  innan	  och	  utan,	  

jag	  måste	  kunna	  veta	  när	  jag	  är	  klar	  med	  ett	  material	  eller	  när	  det	  behövs	  göras	  mer	  

med	  det.	  Det	  går	  inte	  att	  lära	  ut	  eller	  lära	  sig	  att	  hitta	  den	  där	  känslan	  som	  alla	  

redigerare	  bör	  ha	  för	  att	  vara	  en	  god	  redigerare,	  att	  veta	  när	  du	  är	  klar	  och	  kan	  gå	  

vidare.	  Sen	  kan	  ingen	  säga	  att	  du	  gör	  rätt	  eller	  fel,	  alla	  har	  en	  individuell	  stil	  i	  

redigeringsrummet,	  alla	  är	  ute	  efter	  olika	  slutresultat,	  det	  viktiga	  är	  att	  du	  själv	  är	  nöjd.	  
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1	  Ralph	  Winters,	  Selected	  Takes;	  Film	  Editors	  on	  Editing	  av	  Vincent	  LoBrutto	  (1991)	  
2	  Rudi	  Fehr,	  Selected	  Takes;	  Film	  Editors	  on	  Editing	  av	  Vincent	  LoBrutto	  (1991)	  

http://en.wikipedia.org/wiki/Film_editing	  
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Varför	  klipps	  det?	  

	  
1När	  bröderna	  Lumieré	  i	  slutet	  av	  1800-‐talet	  visade	  sina	  första	  filmer	  för	  en	  publik	  på	  en	  

biograf	  så	  var	  dessa	  filmer	  endast	  en	  tagning	  långa.	  Arbetarna	  lämnar	  fabriken	  och	  Ett	  

tåg	  anländer	  till	  stationen	  anses	  vara	  det	  första	  filmer	  i	  världen	  som	  visades	  för	  publik.	  
2Innan	  hade	  korta	  filmer	  visats	  men	  då	  endast	  i	  så	  kallade	  Kinetoskop	  eftersom	  ljuset	  i	  

dessa	  filmer	  var	  alldeles	  för	  svagt	  för	  att	  projiceras	  på	  en	  stor	  duk.	  Bröderna	  Lumieré	  

hade	  hittat	  en	  teknik	  som	  möjliggjorde	  att	  deras	  filmer	  kunde	  visas	  på	  en	  stor	  duk	  och	  

då	  en	  större	  publik	  som	  kunde	  se	  alla	  samtidigt.	  Lumierés	  filmer	  var	  fortfarande	  klippta,	  

men	  endast	  i	  början	  och	  slutet,	  ingen	  klippning	  mitt	  i	  som	  det	  är	  i	  dagens	  filmer.	  Vad	  är	  

egentligen	  anledningen	  till	  att	  ett	  inspelat	  material	  klipps?	  Det	  är	  ganska	  svårt	  att	  svara	  

med	  ett	  enkelt	  svar,	  kanske	  för	  att	  få	  ett	  tempo	  i	  sitt	  material,	  för	  att	  få	  en	  dialog	  att	  

fungera	  bättre,	  för	  att	  skapa	  en	  framåtgående	  rörelse	  i	  en	  film.	  Ofta	  handlar	  det	  om	  att	  

skapa	  en	  stämning,	  en	  känsla.	  Att	  kunna	  förmedla	  för	  tittaren,	  publiken	  vad	  det	  är	  

skaparen	  vill	  komma	  åt,	  vad	  denne	  vill	  säga	  med	  sin	  film.	  Då	  är	  redigeringen	  en	  hjälp	  att	  

få	  fram	  detta,	  hur	  man	  ska	  visa	  det	  man	  vill	  säga,	  genom	  klippning.	  Men	  även	  att	  allt	  fler	  

medier	  kunde	  adderas	  i	  det	  filmade	  materialet,	  som	  ljud	  och	  färger,	  bidrog	  till	  att	  det	  

blev	  tvunget	  att	  klippas	  i	  materialet.	  För	  att	  inte	  skapa	  förvirring	  i	  tillexempel	  dialoger	  

klipptes	  närbilder	  in	  för	  att	  tydliggöra	  vem	  det	  var	  som	  pratade.	  När	  sedan	  klippningen	  

blev	  en	  norm	  kunde	  scener	  tas	  om,	  bytas	  ut	  eller	  byta	  följd	  i	  det	  slutliga	  materialet.	  

Klippningen	  blev	  mer	  och	  mer	  avancerad	  och	  idag	  finns	  den	  traditionella	  klippningen	  

endast	  kvar	  i	  talform.	  Som	  3Anne	  V.	  Coates	  en	  gång	  sa,	  “Telling	  a	  story	  with	  pictures	  is	  

what	  editing	  is	  all	  about”.	  Du	  ska	  kunna	  se	  en	  film	  utan	  ljud	  och	  fortfarande	  förstå	  vad	  

den	  handlar	  om,	  vad	  dess	  budskap	  är.	  Kan	  man	  göra	  det	  då	  har	  man	  lyckats	  med	  sin	  

redigering	  fullt	  ut.	  Mycket	  av	  dagens	  tänk	  handlar	  just	  om	  att	  berätta	  en	  historia	  i	  

redigeringen,	  att	  med	  hjälp	  av	  tekniken	  och	  effekterna	  förstärka	  budskapet	  och	  syftet	  

med	  filmen.	  	  

	  
1	  Bonniers	  Lexikon	  vol	  6,	  Om	  Filmkonsten,	  Lena	  Ahlgren,	  (1994)	  
2	  URL:	  http://sv.wikipedia.org/wiki/Auguste_och_Louis_Lumiére	  	  
3	  Från	  Selected	  Takes;	  Film	  Editors	  on	  Editing	  av	  Vincent	  LoBrutto	  (1991),	  sid	  70	  	  
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Metod	  Intervju:	  

	  

Jag	  vill	  lära	  mig	  tekniken	  bakom	  hur	  jag	  gör	  en	  humorsketch	  i	  redigeringsrummet,	  finns	  

det	  en	  teknik	  att	  tillämpa?	  Kan	  jag	  med	  hjälp	  av	  research	  av	  mina	  förebilder	  finna	  denna	  

teknik	  i	  så	  fall?	  Kan	  jag	  med	  min	  tidigare	  erfarenhet	  skapa	  lika	  bra	  sketcher	  som	  om	  jag	  

skulle	  ha	  använt	  mig	  av	  en	  speciell	  teknik?	  

	  

För	  att	  komma	  fram	  till	  ett	  svar	  för	  mina	  frågor	  har	  jag	  tänkt	  göra	  ett	  antal	  intervjuer	  

med	  svenska	  redigerare	  och	  klippare.	  Till	  intervjun	  har	  jag	  skrivit	  ner	  några	  ytterligare	  

frågor	  som	  ska	  ge	  mig	  en	  inblick	  i	  hur	  det	  är	  att	  vara	  klippare,	  samt	  om	  det	  finns	  någon	  

speciell	  teknik	  bakom	  olika	  genres	  inom	  tv	  -‐	  och	  filmbranschen.	  När	  jag	  intervjuat	  klart	  

personerna	  ska	  jag	  sammanställa	  svaren	  de	  ger	  mig	  och	  försöka	  finna	  om	  det	  existerar	  

en	  teknik	  för	  humoristisk	  klippning.	  Personerna	  jag	  valt	  jobbar	  med	  olika	  stilar	  inom	  

klippområdet,	  person	  ett	  har	  klippt	  en	  humor/sketch	  serie	  (Grotesco)	  samt	  klipper	  

SVT:s	  program	  Kobra,	  person	  nummer	  två	  har	  klippt	  för	  olika	  underhållningsprogram	  

(Halv	  Åtta	  Hos	  Mig,	  Fortet	  m.fl)	  och	  håller	  dessutom	  på	  med	  egna	  humorprojekt	  vid	  

sidan	  av,	  person	  tre	  som	  jag	  tänkt	  intervjua	  gör	  olika	  verk	  inom	  komedigenren	  

(Grotesco)	  och	  som	  dessutom	  klipper	  sina	  egna	  filmer.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  valt	  just	  

dessa	  personer	  är	  för	  att	  jag	  ville	  ha	  ett	  så	  pass	  brett	  spektra	  som	  möjligt	  över	  olika	  

typer	  av	  klippning	  som	  i	  slutänden	  ändå	  skall	  vara	  av	  humoristisk	  karaktär.	  Alla	  tre	  

personer	  skapar	  en	  form	  av	  underhållning,	  två	  inom	  kommersiell	  tv	  på	  vardagskvällar	  

och	  en	  som	  ”renodlad”	  humorunderhållning	  på	  en	  helgdag.	  Om	  jag	  skulle	  ha	  haft	  mer	  tid	  

skulle	  jag	  ha	  utökat	  antalet	  intervjupersoner	  till	  det	  dubbla	  eller	  till	  och	  med	  trippla	  

antalet,	  men	  jag	  anser	  att	  jag	  ändå	  med	  detta	  antal	  och	  urval	  kan	  få	  ett	  grepp	  om	  utifall	  

det	  finns	  en	  viss	  teknik	  eller	  inte	  bakom	  humoristisk	  klippning.	  	  

	  

Jag	  vill	  börja	  med	  ett	  par	  generella	  frågor	  värmer	  upp	  samtalet	  mellan	  mig	  och	  

intervjupersonen,	  för	  att	  sedan	  försöka	  smala	  ner	  frågornas	  inriktning	  mer	  mot	  humor	  

och	  klipptekniker	  kring	  det	  området.	  Jag	  anser	  att	  jag	  inte	  behöver	  beskriva	  för	  

personerna	  vad	  jag	  menar	  med	  ”vanlig”	  allmän	  redigering,	  det	  kommer	  jag	  att	  beskriva	  

lite	  närmare	  i	  en	  annan	  del.	  När	  jag	  skriver	  formel	  i	  mina	  frågor	  menar	  jag	  mera	  
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tekniken	  bakom	  klippningen,	  om	  det	  finns	  en	  speciell	  teknik	  man	  kan	  tänka	  på	  vid	  

redigering	  av	  humor	  material.	  Syftet	  med	  att	  jag	  skriver	  så	  personliga	  frågor	  är	  att	  jag	  

vill	  ha	  personliga	  svar.	  Jag	  är	  mer	  nyfiken	  på	  hur	  de	  som	  klippare	  tänker	  vid	  olika	  

projekt	  och	  material	  som	  det	  får	  i	  uppgift	  att	  sätta	  ihop.	  Fler	  av	  frågorna	  är	  inspirerade	  

av	  frågor	  som	  Vincent	  LoBrutto	  ställer	  i	  sin	  bok	  Selected	  Takes;	  Film	  Editors	  on	  Editing,	  

där	  han	  intervjuar	  några	  av	  USA:s	  största	  filmklippare	  mellan	  1930-‐talet	  fram	  till	  1990.	  	  

	  

Intervjuperson	  1.	  Kvinna,	  utbildad	  vid	  klippbordet	  numera	  Producent,	  

Inslagsproducent,	  Klippare	  och	  Redaktör.	  Klipper	  underhållning	  och	  vardags-‐tv.	  

Intervjuperson	  2.	  Man,	  klippare.	  Klipper	  dokumentärer,	  samhällsprogram	  och	  enstaka	  

humorprojekt.	  

Intervjuperson	  3.	  Man,	  började	  med	  att	  klippa	  sina	  egna	  projekt,	  numera	  Regissör,	  

Producent	  och	  Klippare.	  Klipper	  humor/sketch	  program.	  
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Metod	  Gestaltning	  

Min	  huvudsakliga	  uppgift	  i	  den	  gestaltande	  biten	  är	  att	  med	  hjälp	  av	  mina	  tidigare	  

erfarenheter,	  litteratur	  som	  jag	  läser	  och	  med	  de	  intervjuer	  jag	  gjort,	  skapa	  en	  bild	  av	  

hur	  ett	  material	  skall	  klippas	  för	  att	  få	  bästa	  komiska	  effekt.	  	  

Under	  tidigare	  projekt	  har	  jag	  ofta	  suttit	  med	  material	  som	  ska	  bli	  komiska	  och	  

underhållande	  och	  har	  då	  ofta	  använt	  mig	  av	  trial	  and	  error	  tekniken	  för	  att	  komma	  fram	  

till	  ett	  resultat.	  Men	  ofta	  har	  detta	  varit	  en	  tidskrävande	  process,	  efter	  ett	  tag	  har	  jag	  

dock	  fått	  in	  ett	  visst	  tänk	  och	  det	  har	  varit	  lättare	  att	  prioritera	  i	  materialet,	  jag	  har	  

kunnat	  se	  vad	  som	  kan	  användas	  och	  till	  vad	  det	  kan	  användas.	  Trial	  and	  error	  använder	  

jag	  fortfarande,	  men	  det	  är	  mer	  i	  råklippningstadiet,	  alltså	  det	  första	  stadiet	  av	  klippning	  

där	  jag	  lägger	  klipp	  efter	  varandra	  för	  att	  se	  den	  dramaturgiska	  uppbyggnaden	  i	  

sketchen,	  när	  ordningen	  på	  bilderna	  och	  scenerna	  ligger	  som	  jag	  vill	  är	  det	  de	  små	  

knepen	  och	  trixen	  som	  kommer	  in	  i	  bilden.	  En	  fördel	  med	  att	  studera	  tv-‐produktion	  är	  

att	  jag	  tittar	  på	  tv	  med	  andra	  ögon	  och	  uppmärksammar	  saker	  som	  kanske	  inte	  en	  

”vanlig”	  tittare	  skulle	  göra,	  jag	  ser	  olika	  redigeringsknep	  i	  program	  som	  jag	  sedan	  

applicerar	  på	  mina	  egna	  material.	  En	  metod	  som	  i	  många	  fall	  skapar	  den	  effekt	  jag	  är	  ute	  

efter	  när	  jag	  redigerar	  mitt	  material.	  
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Analys	  av	  intervjuer:	  

En	  sak	  som	  kan	  spela	  roll	  när	  jag	  gjort	  mina	  intervjuer	  är	  att	  tiden	  har	  varit	  en	  

stressfaktor,	  under	  mina	  intervjuer	  har	  de	  som	  ställt	  upp	  visserligen	  tagit	  sig	  tid,	  men	  

jag	  har	  endast	  fått	  cirka	  en	  halvtimme	  av	  dem	  var.	  Jag	  skulle	  i	  efterhand	  kanske	  ha	  varit	  

tydlig	  med	  hur	  mycket	  tid	  jag	  skulle	  vilja	  ha	  med	  var	  och	  en,	  det	  dyker	  hela	  tiden	  upp	  

följdfrågor	  när	  ett	  samtal	  förs,	  det	  är	  då	  svårt	  att	  hålla	  sig	  till	  frågorna	  på	  papperet.	  När	  

intervjupersonen	  väl	  börjar	  prata	  vill	  jag	  inte	  avbryta,	  även	  om	  det	  kan	  vara	  ett	  luddigt	  

svar	  kan	  det	  till	  slut	  leda	  till	  ett	  bra	  citat.	  Ibland	  tyckte	  jag	  det	  var	  svårt	  att	  få	  klarhet	  i	  

om	  jag	  fått	  svar	  på	  mina	  frågor,	  ofta	  var	  svaren	  väldigt	  långa	  och	  därför	  svåra	  att	  

sammanfatta	  under	  tiden,	  men	  som	  jag	  sen	  i	  transkriberingen	  kunde	  korta	  ner	  och	  

förstå	  innebörden	  i	  svaren.	  Jag	  hade	  i	  efterhand	  kunnat	  göra	  uppföljningar	  av	  

intervjuerna	  där	  eventuella	  frågor	  kommit	  fram	  under	  tiden	  som	  jag	  lyssnat	  igenom	  

intervjuerna,	  på	  detta	  sätt	  hade	  jag	  kunnat	  få	  ut	  ännu	  mer	  utav	  dessa	  källor.	  Den	  

mailkontakt	  jag	  hade	  med	  en	  av	  intervjupersonerna	  var	  svaren	  helt	  tydliga	  och	  inte	  alls	  

svårtolkade	  eller	  svårförstådda.	  Där	  kunde	  jag	  däremot	  inte	  ha	  samma	  direkta	  kontakt	  

och	  de	  eventuella	  följdfrågor	  eller	  andra	  frågetecken	  som	  dök	  upp	  förblev	  obesvarade.	  	  	  

	  

	  

Mina	  intervjuer	  skedde	  vid	  tre	  olika	  tillfällen:	  

Intervjuperson	  1,	  7	  maj	  kl	  18.00	  

Intervjuperson	  2,	  13	  maj	  kl	  22.00	  

Intervjuperson	  3,	  16	  maj	  kl	  12.32	  (per	  mail)	  

	  

Generell	  klippning	  som	  kan	  användas	  till	  allt	  material,	  oavsett	  materialets	  genre	  eller	  

ändamål	  var	  något	  som	  togs	  upp	  ganska	  ytligt	  under	  intervjuerna	  då	  det	  förstås	  används	  

dagligen	  av	  dessa	  vana	  klippare,	  det	  var	  den	  ytterligare	  tekniken,	  som	  jag	  ville	  utforska	  

med	  mina	  frågor.	  Jag	  ville	  veta	  om	  det	  finns	  ett	  tankesätt,	  en	  teknik,	  en	  formel	  som	  går	  

att	  använda	  till	  filmat	  material	  som	  ska	  bli	  roligt.	  Det	  som	  kom	  fram	  under	  intervjuerna	  

är	  mer	  likt	  tips	  och	  allmänna	  hörnstolpar	  för	  att	  få	  ett	  material	  roligt.	  

	  

Det	  första	  som	  jag	  kunde	  fastställa	  under	  mina	  intervjuer	  är	  att	  alla	  pratade	  om	  tajming,	  

kontraster,	  uppbyggnad	  av	  skämt,	  skapa	  en	  förståelse	  av	  skämtet,	  att	  inte	  tappa	  det	  i	  
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klippningen.	  Som	  intervjuperson	  3	  skriver	  "Vad	  handlar	  den	  har	  scenen	  om?",	  "Förstår	  

jag	  sammanhanget?",	  "Hur	  berättar	  jag	  det	  på	  ett	  kul	  men	  tydligt	  sätt?",	  "Vart	  ska	  jag	  

någonstans	  i	  slutet?"	  etc.”	  Att	  sätta	  upp	  mål	  för	  sig	  själv,	  innan	  du	  börjar	  klippa	  gör	  att	  

arbetet	  blir	  enklare.	  	  

	  

Gemensamt	  för	  alla	  klippare	  var	  även	  att	  de	  aldrig	  hört	  talas	  om	  någon	  formel	  för	  hur	  de	  

ska	  klippa	  för	  att	  ett	  material	  ska	  bli	  roligt.	  De	  pratar	  mer	  om	  en	  teknik	  och	  erfarenhet	  

för	  att	  lyckas	  med	  klippningen.	  Och	  de	  knep	  de	  använder	  sig	  av	  är	  just	  att	  leka	  med	  

klyschor,	  kontraster	  mellan	  olika	  saker,	  människor,	  färger,	  bilden	  i	  sig,	  musiken,	  ljud	  i	  

bakgrunden,	  leka	  med	  stereotyper,	  tajming,	  leka	  med	  tystnader,	  mixtra	  med	  hastigheten	  

i	  klippen,	  långsamt	  mot	  snabbt,	  klippa	  snabba	  klipp,	  jumpcutta	  sekvensen,	  alltså	  hoppa	  i	  

tid	  väldigt	  mycket,	  rytmen	  i	  klippningen,	  även	  klippen	  kan	  vara	  dramaturgiskt	  

uppbyggda.	  	  

Intervjuperson	  3	  sa	  ”Humor	  är	  överhuvudtaget	  tufft,	  inte	  bara	  att	  klippa	  utan	  att	  göra	  

överlag	  -	  eftersom	  det	  är	  så	  direkt.	  Det	  blir	  väldigt	  uppenbart	  om	  du	  misslyckas.	  Om	  ingen	  

skrattar	  eller	  ler	  i	  publiken,	  eller	  i	  alla	  fall	  hummar	  roat	  eller	  ser	  glad	  ut,	  då	  är	  du	  stekt.”	  

Och	  jag	  tror	  det	  är	  det	  som	  är	  det	  mest	  nervösa	  inom	  humorbranschen,	  kommer	  

målgruppen	  gilla	  det	  som	  görs,	  var	  ligger	  huvudkonflikten	  i	  en	  produktion,	  är	  de	  i	  

klippningen,	  i	  skådespeleriet,	  i	  manus	  i	  regi,	  var	  ligger	  det	  någonstans?	  Jag	  tror	  såklart	  

att	  det	  inte	  är	  ett	  ensamt	  område	  som	  är	  ansvarig	  för	  att	  det	  blir	  roligt	  eller	  katastrof,	  

alla	  områden	  drar	  sitt	  strå,	  men	  jag	  tror	  att	  i	  klippningsstadiet	  så	  skapar	  man	  produkten,	  

det	  är	  där	  visionen	  ska	  ut	  för	  beskådan.	  Som	  jag	  kommer	  beskriva	  senare	  om	  sketchens	  

olika	  faser	  så	  ändras	  bilden	  av	  hur	  sketchen	  ser	  ut	  under	  produktionens	  olika	  stadier,	  

från	  ide	  till	  färdigredigerad	  sketch.	  	  

Ett	  ämne	  som	  tas	  upp	  är	  Kill-‐Your-‐Darlings.	  Citat	  från	  Intervjuperson	  1.	  ”Om	  du	  har	  för	  

mycket	   roligt	   så	   blir	   de	   inte	   roligt	   längre.”	   (…)	   ”de	   tar	   ut	   varandra,	   man	   får	   försöka	  

komma	  tillbaka	  till	  sketchen,	  ta	  något	  emellan	  …	  de	  tycker	  jag	  är	  en	  grej,	  de	  är	  Kill	  your	  

darlings	  grejen.”	  Att	  inte	  mata	  rolig	  bild	  efter	  rolig	  bild	  utan	  att	  låta	  tittaren	  få	  andas,	  en	  

neutral	  bild,	  där	  det	  tillåts	  att	  slappna	  av	  i	  smilbanden.	  Bygg	  istället	  upp	  ett	  skämt	  som	  

intervjuperson	  3	  sa	  ”Man	  avslöjar	  inte	  poängen	  i	  förväg,	  och	  försöker	  bygga	  upp	  mot	  den	  

så	  att	  den	  blir	  både	  klar	  och	  tydlig,	  och	  maximalt	  överraskande.”	  På	  detta	  sätt	  kan	  du	  få	  

maximalt	  med	  skratt.	  	  
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Intervjuperson	  1	  sa	  i	  intervjun	  att	  det	  är	  svårt	  att	  klippa	  överlag,	  men	  att	  humor	  ändå	  är	  

något	  svårare,	  på	  frågan	  hur	  personen	  tänker	  innan	  denne	  ska	  klippa	  ett	  ”humoristiskt”	  

material	  svarade	  personen	  ”då	  har	  jag	  ångest	  en	  stund	  …	  och	  så	  drar	  jag	  ut	  på	  de	  en	  stund	  

…	  de	  här	  är	  sanningen,	  de	  är	  fler	  redigerare	  som	  gör	  de	  …”	  Men	  det	  är	  kanske	  just	  det	  som	  

behövs	  för	  att	  man	  ska	  prestera	  ännu	  bättre	  i	  redigeringsrummet,	  lite	  som	  att	  många	  

musiker/artister	  säger	  att	  de	  gör	  ett	  bättre	  framträdande	  om	  de	  är	  lite	  nervösa,	  har	  lite	  

fjärilar	  i	  magen.	  När	  känslan	  är	  borta,	  och	  allt	  blir	  likgiltigt	  då	  kanske	  inte	  redigering	  är	  

rätt	  jobb.	  Rent	  generellt	  behövs	  det	  lite	  mer	  utmaningar	  i	  redigeringsvärlden	  för	  att	  

resultaten	  ska	  bli	  bättre	  och	  bättre,	  om	  det	  inte	  finns	  någon	  konkurrens	  eller	  inspiration,	  

kommer	  tv-‐formaten	  till	  slut	  se	  exakt	  likadana	  ut	  inom	  de	  olika	  genrerna.	  	  	  

	  

	  

	  

19:1	  Intervjuperson	  3.	  

	  

”Lika	  många	  sätt	  som	  det	  finns	  att	  tajma	  ett	  skämt,	  eller	  sätta	  tonen	  i	  ett	  skämt	  -	  lika	  

många	  sätt	  att	  klippa	  det	  på	  finns	  det.”	  Det	  som	  är	  svårt	  med	  att	  redigera	  en	  sketch	  är	  att	  

du	  som	  redigerare	  måste	  förstå	  publiken	  den	  är	  ämnad	  för	  och	  hur	  regissören	  vill	  att	  

den	  ska	  framställas.	  Eftersom	  alla	  har	  olika	  humor	  och	  skrattar	  åt	  olika	  saker,	  kan	  en	  

sketch	  se	  ut	  på	  väldigt	  många	  olika	  sätt,	  beroende	  på	  hur	  klippen	  ligger	  efter	  varandra.	  

Det	  som	  är	  viktigt	  är	  att	  få	  fram	  är	  budskapet,	  syftet	  med	  sketchen,	  även	  om	  det	  kan	  vara	  

ett	  väldigt	  enkelt	  budskap,	  som	  att	  du	  ska	  inte	  gå	  över	  gatan	  med	  ögonbindel,	  så	  måste	  

det	  framgå	  av	  sketchen	  att	  det	  är	  det	  som	  är	  syftet,	  annars	  försvinner	  det	  roliga.	  

	  

Det	  som	  många	  komiker	  pratar	  om	  är	  igenkänningsfaktorn,	  småproblem,	  konflikter	  och	  

annat	  som	  man	  stöter	  på	  i	  vardagen,	  att	  de	  spelar	  på	  det.	  Det	  är	  viktigt	  att	  få	  fram	  det	  i	  

klippningen.	  ”Tajming	  och	  psykologi	  är	  allt	  i	  klippning.”	  

	  

19:2	  Intervjuperson	  1.	  

	  

”Jag	  brukar	  alltid	  ”gå	  ut”	  när	  folk	  har	  sagt	  något	  kul,	  då	  klipper	  du,	  för	  att	  om	  du	  har	  kvar	  

de	  efteråt	  då	  loosar	  du	  den	  där	  roliga	  grejen.”	  När	  jag	  klippte	  vinjetten	  hade	  jag	  faktiskt	  

detta	  citat	  i	  huvudet	  hela	  tiden,	  att	  det	  inte	  skulle	  bli	  för	  mycket	  tokiga,	  roliga	  klipp	  i	  den,	  
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från	  början	  var	  den	  nästan	  två	  minuter	  lång,	  men	  efter	  att	  ha	  tänkt	  igenom	  en	  gång	  till	  så	  

lyckades	  jag	  få	  ner	  den	  till	  runt	  40	  sekunder,	  och	  där	  var	  det	  just	  för	  mycket	  av	  ”roliga”	  

klipp,	   det	   blev	   alldeles	   för	   mättande,	   det	   blev	   inte	   roligt	   till	   slut.	   I	   vinjetten	   hade	   vi	  

material	  så	  att	  det	  räckte	  och	  blev	  över,	  detta	  kan	  vara	  både	  positivt	  och	  negativt,	  om	  du	  

vet	  hur	  slutresultatet	  ska	  se	  ut,	  men	  om	  du	  har	  för	  mycket	  material	  och	  ingen	  form	  att	  

lägga	  det	  i,	  är	  det	  svårare	  att	  komma	  fram	  till	  ett	  resultat.	  En	  sketch	  vi	  gjorde	  blev	  inte	  

riktigt	  som	  vi	  tänkt	  oss	  inspelningsmässigt,	  när	  vi	  tittade	  igenom	  materialet	  insåg	  vi	  att	  

ingen	   skulle	   förstå	   skämtet	   om	   vi	   klippte	   efter	   manuset,	   vi	   var	   tvungna	   att	   krydda	  

sketchen	   en	   aning.	   Vi	   gjorde	   till	   och	  med	   två	   versioner	   av	   sketchen,	   en	   som	   gick	   helt	  

utanför	  manus	  och	  en	  som	  delvis	   följde	  manus.	  Version	  två	  var	  som	  en	  helt	  ny	  sketch,	  

den	  blev	  faktiskt	  bättre	  än	  originalmanus	  enligt	  min	  mening,	  men	  den	  kom	  aldrig	  med	  i	  

programmet.	  Vi	   trodde	   först	  att	  vi	   skulle	  behöva	  slopa	  hela	  sketchen,	  men	  det	  gick	   till	  

slut	   att	   få	   en	   version	   av	   den.	   Så	   lite	   som	   intervjuperson	  1	   säger	   är	   det	   ”du	   kan	   rädda	  

skräp,	  du	  kan	  skapa	  från	  ingenting	  och	  det	  är	  magiskt”	  Även	  fast	  det	  ser	  ut	  som	  att	  det	  

inte	  kommer	  gå	  att	  rädda	  så	  kan	  man	  få	  ett	  hyfsat	  resultat,	  men	  då	  kanske	  byggt	  på	  det	  

ursprungliga	  manuset.	  	  

	  

”De	  är	  bara	  på	  riktigt,	  de	  är	  verklighet	  och	  sen	  när	  du	  har	  klippt	  massor,	  då	  känner	  man	  

plötsligt	  att	  de	  är,	  de	  är	  som	  i	  en	  film,	  du	  har	  skapat	  …	  någon	  låtsasverklighet.”	  Något	  som	  

är	  intressant	  med	  detta	  citat	  är	  att	  när	  jag	  sitter	  i	  redigeringen	  så	  skapar	  jag	  en	  

låtsasverklighet,	  den	  har	  en	  gång	  utspelat	  sig	  på	  riktigt,	  men	  jag	  kan	  göra	  vad	  jag	  vill	  

med	  den	  nu.	  Med	  hjälp	  av	  mjukvaran,	  materialet	  och	  min	  erfarenhet	  så	  kan	  jag	  skapa	  en	  

illusion	  av	  en	  verklighet	  som	  inte	  finns	  och	  det	  accepteras	  av	  tittaren.	  	  	  

	  

	  

Intervjuperson	  2.	  

Klippare	  för	  bland	  annat	  Grotesco,	  Kobra	  och	  ett	  antal	  dokumentärer.	  

	  

Svar	  på	  frågan	  om	  hur	  mycket	  frihet	  de	  är	  i	  klippning.	  ”De	  är	  väldigt	  olika	  beroende	  på	  

situation	  och	  beroende	  på	  vilket	  jobb	  de	  är,	  hur	  mycket	  tid	  de	  finns,	  med	  vilka	  personer	  

man	  jobbar	  med	  …	  som	  klippare	  kan	  du	  vara	  allt	  från	  en	  tekniker	  som	  kommer	  in	  och	  är	  en	  

knapptryckare	  på	  vissa	  jobb.”	  (…)	  ”till	  att	  du	  i	  princip	  är	  någon	  sorts	  …	  vad	  ska	  man	  kalla	  

de,	  inte	  andre	  regissör,	  men	  innehållsmässigt	  …	  du	  får	  ett	  jättematerial,	  kollar	  vad	  man	  ska	  
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göra	  med	  det	  och	  så	  bygger	  du	  en	  hel	  historia.”	  Det	  som	  bestämmer	  friheten	  på	  ditt	  jobb	  

tror	  jag	  är	  tiden,	  ju	  mer	  tid	  det	  finns	  desto	  mer	  experimentering	  tillåts	  i	  arbetet.	  Du	  kan	  

testa	  dig	  fram	  till	  resultat,	  men	  ibland	  behövs	  tyglar.	  Hade	  vi	  haft	  mer	  tid	  i	  efterarbetet	  

av	  produktionen,	  hade	  jag	  bestämt	  att	  vi	  skulle	  lägga	  mer	  arbete	  på	  de	  sketcher	  som	  alla	  

verkligen	  tyckte	  var	  bra	  och	  försöka	  rensa	  bort	  de	  mindre	  bra.	  Det	  skulle	  vara	  en	  

självkritisk	  utvärdering	  att	  rensa	  bland	  sitt	  eget	  material.	  	  

	  

Intervjuperson	  2	  säger	  en	  ganska	  intressant	  sak	  som	  jag	  själv	  kände	  flera	  gånger	  under	  

tiden	  då	  vi	  redigerade,	  att	  manuset	  och	  regissören	  kan	  ha	  en	  vision	  för	  sketchen,	  men	  att	  

det	  är	  när	  jag	  tittar	  igenom	  materialet	  som	  jag	  får	  känslan	  för	  om	  det	  kommer	  fungera	  

att	  klippa	  efter	  visionen.	  ”Kolla	  av	  materialet,	  för	  de	  kan	  ju	  vara	  en	  sak	  det	  dom	  hade	  för	  

avsikt	  att	  få	  med	  i	  manuset,	  sen	  när	  du	  sätter	  dig	  och	  tittar	  kanske	  de	  är	  något	  helt	  annat,	  

de	  är	  ju	  de	  här	  helt	  andra	  som	  du	  har	  på	  band	  eller	  film,	  de	  är	  ju	  de	  som	  räknas.”	  Flera	  

gånger	  har	  jag	  märkt	  att	  materialet	  inte	  kan	  hålla	  upp	  manusets	  handling,	  trots	  att	  vi	  

gått	  stenhårt	  på	  manus	  under	  inspelning,	  det	  har	  inte	  tagits	  några	  safebilder,	  (exempel	  

närbild,	  som	  kan	  användas	  som	  klippbild)	  och	  därför	  har	  det	  känts	  fattigt	  när	  vi	  ska	  

klippa.	  En	  enkel	  närbild	  på	  någon	  eller	  något	  kan	  rädda	  en	  alldeles	  för	  lång	  tagning	  till	  

exempel.	  Ett	  exempel	  är	  från	  en	  sketch	  som	  heter	  Tjejer	  snackar	  skit	  där	  dialogen	  har	  

den	  största	  och	  viktigaste	  delen,	  kameraarbetet	  blev	  lite	  tafatt,	  resultatet	  hade	  kunnat	  

bli	  mycket	  bättre	  om	  fotot	  gjorts	  mer	  ordentligt,	  så	  att	  inte	  all	  tyngd	  låg	  på	  ett	  ganska	  

skört	  manus.	  Där	  hade	  också	  manuset	  samt	  redigering	  skapat	  ett	  bättre	  slutresultat	  om	  

man	  tänkt	  mer	  på	  orden	  tajming	  och	  kontrast	  som	  intervjuperson	  2	  pratade	  om	  i	  

intervjun.	  ”Kontraster	  och	  tajming	  de	  är	  viktigt	  med	  humor.”	  (…)	  ”	  de	  är	  väl	  en	  formel,	  

tajming	  och	  kontrast.”	  ”Allt	  från	  de	  lågmälda	  till	  jättestort	  o	  bombastiskt.”	  Ibland	  är	  det	  

det	  som	  känns	  överdrivet	  som	  är	  det	  roliga.	  Jag	  skulle	  ha	  varit	  mer	  övertydlig	  ibland	  i	  

mitt	  redigeringsarbete.	  Och	  gått	  emot	  regissören,	  tagit	  den	  tagning	  som	  kändes	  

överdriven	  istället	  för	  den	  som	  var	  lite	  mer	  lågmäld.	  	  
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Sketchens	  olika	  faser:	  

	  

En	  sketch	  har	  olika	  faser	  som	  den	  är	  rolig	  i,	  de	  kan	  bli	  pånyttfött	  när	  de	  går	  in	  i	  en	  ny	  fas.	  

I	  idéfasen	  är	  den	  rolig	  som	  bilder	  i	  huvudet,	  när	  den	  sedan	  går	  vidare	  ner	  på	  papper	  i	  

manusfasen	  är	  de	  det	  tryckta	  ordet	  som	  kan	  skapa	  roliga	  scenarion,	  bilder	  och	  

föreställningar,	  vid	  regin	  och	  inspelning	  är	  det	  ytterligare	  en	  dimension	  som	  tas	  upp,	  

den	  synliga	  bilden,	  uttalet	  och	  agerande,	  till	  sist	  kommer	  man	  till	  redigeringsfasen	  där	  

klippningen	  ger	  en	  ny	  tolkning	  av	  manuset	  och	  regin,	  den	  sista	  fasen	  av	  sketchen.	  Från	  

manus	  till	  redigering	  hinner	  idén	  gå	  igenom	  flera	  faser	  och	  kan	  utvecklas	  åt	  olika	  håll,	  

det	  kan	  vara	  negativt	  men	  också	  positivt	  för	  den	  att	  gå	  igenom	  alla	  dessa	  faser.	  En	  idé	  

kan	  få	  ett	  lyft	  vid	  slutfinishen,	  i	  redigeringen,	  men	  den	  kan	  också	  tappas	  innan	  vid	  

manusstadiet	  eller	  vid	  inspelning,	  frågan	  är	  varför	  inte	  alla	  kommer	  fram	  till	  

slutprodukten.	  I	  min	  analys	  gick	  jag	  igenom	  varför	  de	  fyra	  sketcherna	  kom	  hela	  vägen	  

alternativt	  inte	  gjorde	  det.	  En	  sketchidé	  som	  inte	  tar	  sig	  vidare	  från	  idéfasen	  kan	  ändå	  

kanske	  funka	  efter	  redigering,	  det	  kanske	  är	  där	  som	  den	  kan	  utvecklas	  till	  en	  

fungerande	  slutprodukt.	  Men	  ofta	  utsätts	  en	  idé	  för	  eventuell	  bortrensning	  under	  flera	  

steg	  i	  en	  produktion.	  Men	  även	  att	  idén	  förverkligas	  i	  manusform	  och	  inspelning	  för	  att	  

sedan	  avvecklas	  i	  klipprummet.	  Man	  kan	  likna	  hela	  denna	  serie	  av	  faser	  vid	  

viskningsleken,	  där	  en	  person	  viskar	  en	  mening	  i	  öret	  på	  grannen,	  som	  sen	  viskar	  vidare	  

tills	  meningen	  gått	  ett	  varv	  tillbaks	  till	  den	  som	  kommit	  på	  meningen,	  det	  som	  då	  

kommer	  fram	  kanske	  inte	  alls	  är	  som	  personen	  viskat	  allra	  först.	  	  

	  

En	  av	  de	  sketcher	  som	  kommit	  fram	  på	  detta	  vis	  är	  parabolinstallatören	  som	  började	  

med	  ett	  citat	  som	  sedan	  utvecklades	  till	  ide,	  redan	  där	  är	  två	  olika	  människors	  visioner	  

inblandade,	  sedan	  skrev	  en	  av	  dessa	  manus,	  en	  tredje	  person	  regisserade,	  en	  fjärde	  

klippte	  alltsammans,	  men	  resultatet	  blev,	  enligt	  mitt	  tycke,	  en	  av	  dom	  bättre	  sketcherna.	  

Trots	  att	  det	  hela	  byggde	  på	  ett	  citat.	  
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Analys	  av	  sketcher:	  

	  

I	  denna	  del	  kommer	  jag	  att	  analysera	  tre	  stycken	  sketcher	  som	  jag	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  

varit	  inblandad	  i.	  Det	  är	  antingen	  i	  redigeringen	  eller	  i	  manuset.	  Jag	  kommer	  även	  att	  

analysera	  en	  sketch	  där	  jag	  inte	  varit	  inblandad	  på	  något	  sätt.	  Totalt	  kommer	  jag	  att	  

analysera	  fyra	  stycken	  sketcher.	  Det	  jag	  skall	  analysera	  är	  huruvida	  slutresultatet	  

påverkas	  beroende	  på	  olika	  faktorer	  innan	  redigeringsstadiet.	  Hur	  ser	  redigeringen	  ut	  

av	  sketcherna	  beroende	  på	  vem	  som	  sitter	  och	  redigerar?	  Hur	  mycket	  kan	  jag	  förändra	  

den	  slutgiltiga	  sketchen	  utifrån	  den	  ursprungliga	  manusidén?	  Hur	  har	  jag	  tänkt	  när	  jag	  

redigerat	  sketcherna?	  Varför	  har	  jag	  gjort	  som	  jag	  gjort?	  Jag	  kommer	  även	  att	  tittat	  på	  

om	  sketcherna	  ”fungerar”	  som	  sketcher,	  alltså	  om	  det	  blir	  roliga	  och	  i	  vilken	  fas	  

sketcherna	  blir	  roliga.	  	  

	  

En	  sak	  med	  att	  redigera	  andras	  material,	  och	  manus,	  är	  att	  jag	  bör	  verkligen	  sätta	  mig	  in	  

i	  hur	  deras	  vision	  ser	  ut,	  vad	  det	  vill	  uppnå	  med	  sin	  historia.	  Jag	  gör	  min	  egen	  tolkning	  av	  

ett	  manus	  och	  ett	  material	  och	  måste	  finna	  en	  ömsesidig	  förståelse	  för	  vad	  som	  ska	  

skapas.	  

	  

Uppdelningen	  av	  sketchanalyser	  lyder,	  en	  analys	  av	  en	  sketch	  där	  jag	  skrivit	  manus,	  

Fredrik	  Bodin	  regisserat	  och	  Andreas	  von	  Kern	  redigerat.	  En	  analys	  av	  en	  sketch	  där	  

Andreas	  skrivit	  manus	  och	  regisserat,	  och	  Fredrik	  redigerat.	  En	  analys	  av	  en	  sketch	  där	  

Fredrik	  skrivit	  manus	  och	  regisserat,	  och	  jag	  redigerat	  och	  en	  fjärde	  analys	  där	  jag	  

skrivit	  manus	  och	  redigerat	  samt	  där	  Andreas	  regisserat.	  
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Tabell	  av	  sketchanalyser	  
	  

Sketch	  nr	   Manus	   Regi	   Redigering	   Sketchnamn	  

1	   G	   F	   A	  	   Blomkillen	  

2	   A	   A	   F	   Såskocken	  

3	   F	   F	   K	  	   Nakna	  Kocken	  

4	   G	   A	   G	   Bilskolläraren	  

	  

G	  =	  Gustav	  Gustavsson,	  A	  =	  Andreas	  von	  Kern,	  F	  =	  Fredrik	  Bodin,	  K	  =	  Kim	  Bergqvist	  

	  

	  

Analys	  av	  sketchen	  Såskocken:	  

I	  den	  här	  sketchen	  har	  Andreas	  skrivit	  manus	  och	  regisserat	  och	  Fredrik	  redigerat.	  Hela	  

sketchen	  är	  inspelad	  i	  en	  tagning	  och	  därför	  förekommer	  en	  del	  sidospår	  i	  manus	  rent	  

dialogmässigt.	  Sketchen	  utspelar	  sig	  i	  en	  studiomiljö,	  där	  två	  karaktärer	  står	  vid	  ett	  

högre	  bord,	  en	  är	  kock	  och	  den	  andra	  en	  programledare.	  Det	  första	  du	  får	  se	  är	  en	  bild	  

på	  en	  text	  där	  det	  står	  Morgonmys	  med	  gula	  varma	  bokstäver	  mot	  en	  himmelsbakgrund	  

och	  en	  sol	  som	  går	  upp	  bakom	  texten.	  	  
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Detta	  intro	  ger	  en	  första	  känsla	  av	  mys,	  gemytlighet	  trygghet	  och	  öppen	  glädje,	  musiken	  

i	  bakgrunden,	  två	  ljusa	  långa	  toner,	  förstärker	  denna	  känsla	  och	  du	  anar	  stuket	  av	  att	  ett	  

soffprogram	  ska	  ta	  form.	  När	  man	  sedan	  kommer	  in	  i	  studion	  är	  det	  en	  ganska	  generell	  

klippteknik	  som	  gäller,	  en	  typisk	  flerkameraklippning	  där	  det	  blandas	  med	  halvbild	  på	  

den	  som	  pratar	  till	  tvåbild	  på	  kocken	  och	  programledaren	  och	  lyssningsbilder.	  Fredrik	  

har	  försökt	  framhäva	  framförallt	  kocken	  i	  sketchen,	  få	  fram	  den	  karaktären	  för	  tittaren,	  

du	  ska	  känna	  dig	  äcklad	  och	  besvärad	  över	  hur	  han	  beter	  sig	  i	  programmet,	  

programledarens	  reaktioner	  är	  lite	  i	  skymundan,	  men	  är	  ändå	  en	  uppgiven	  och	  viljelös	  

programledare.	  Redigeringsmässigt	  är	  sketchen	  inte	  något	  utöver	  det	  vanliga,	  det	  

element	  i	  klippningen	  som	  förstärker	  humorn	  och	  komiken	  är	  att	  rätt	  bild	  kommer	  vid	  

rätt	  tillfälle,	  när	  kockkaraktären	  säger	  ett	  roligt	  säg	  eller	  ser	  rolig	  ut	  så	  finns	  det	  en	  bild	  

på	  det,	  det	  handlar	  om	  tajming	  och	  att	  veta	  vad	  man	  har	  för	  material.	  Klipptempot	  är	  

ganska	  lugnt	  och	  sketchen	  i	  sig	  är	  lugn	  i	  både	  dialog	  och	  i	  rörelser,	  därför	  finns	  det	  

mycket	  andrum	  för	  tittaren,	  det	  är	  inga	  direkta	  kontraster	  i	  bild	  och	  dialog,	  kontrasten	  

ligger	  mellan	  karaktärerna	  i	  den	  här	  sketchen.	  	  

För	  att	  få	  lite	  av	  den	  livekänsla	  som	  finns	  vid	  flerkameraproduktioner	  har	  Fredrik	  valt	  

att	  ha	  kvar	  lite	  av	  de	  kamerajusteringar	  som	  finns	  under	  inspelning,	  bara	  för	  den	  extra	  

livekänslan	  i	  en	  studiosändning.	  

Fredrik	  hade	  en	  ganska	  tydlig	  bild	  av	  hur	  sketchen	  skulle	  se	  ut	  då	  han	  själv	  medverkade	  

i	  den,	  det	  var	  ett	  enkelt	  kameraspråk,	  dialogen	  betonades	  av	  skådespelet	  och	  behövde	  

inte	  någon	  extra	  bearbetning	  i	  redigeringen,	  med	  förklarande	  bilder	  eller	  liknande	  för	  

att	  förstå.	  	  

Anledningen	  till	  att	  den	  här	  sketchen	  är	  rolig	  är	  kanske	  inte	  på	  grund	  av	  klippningen	  

utan	  snarare	  av	  skådespeleri,	  rekvisita	  och	  placering	  av	  objekt	  i	  bild.	  Men	  han	  hade	  

kunnat	  plocka	  fram	  kockkaraktären	  ytterligare	  om	  han	  klippt	  in	  fler	  bilder	  på	  när	  han	  

”äcklar”	  sig,	  överlag	  en	  lite	  snabbare	  klippning.	  Dock	  förloras	  då	  programformatet,	  alltså	  

stilen	  på	  denna	  typiska	  programform,	  där	  det	  ska	  vara	  ett	  ganska	  lugnt	  tempo	  med	  

subtila	  kamerarörelser,	  en	  lugn	  och	  mysig	  stämning	  i	  studion	  och	  hos	  gäster	  och	  

programledare.	  Det	  kunde	  varit	  en	  kontrast	  att	  bygga	  på	  att	  det	  var	  en	  sådan	  lugn	  

klippning	  till	  de	  bilder	  som	  visas,	  som	  kanske	  annars	  skulle	  skapat	  ett	  högre	  tempo.	  
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Analys	  av	  sketchen	  Blom	  –	  Lars:	  

Sketchen	  bygger	  på	  ett	  manus	  som	  jag	  skrivit,	  och	  där	  Fredrik	  Bodin	  regisserat	  och	  

Andreas	  von	  Kern	  redigerat.	  I	  manusform	  tänkte	  jag	  mycket	  på	  hur	  slutresultatet	  skulle	  

kunna	  se	  ut.	  Jag	  hade	  en	  bild	  av	  hur	  klippningen	  skulle	  vara	  och	  även	  litegrann	  hur	  

kameraarbetet	  skulle	  vara.	  Det	  positiva	  med	  den	  här	  sketchen	  och	  slutresultatet	  är	  att	  

jag	  inte	  var	  med	  vid	  inspelningen	  och	  redigeringen,	  då	  hade	  det	  blivit	  som	  jag	  tänkt	  från	  

början.	  Det	  som	  producerades	  var	  så	  mycket	  bättre	  än	  jag	  kunde	  ana	  när	  jag	  skrev	  den.	  

Tempot	  och	  timingen	  var	  mycket	  rappare	  och	  snyggare	  än	  det	  jag	  hade	  tänkt	  i	  förstadiet.	  

Den	  handlar	  i	  stora	  drag	  om	  en	  motorcykelkille	  som	  har	  ett	  eget	  trädgårdsprogram	  på	  

tv.	  Det	  jag	  ville	  få	  in	  i	  sketchen	  var	  dels	  att	  leka	  med	  stereotyper,	  hårda	  killar	  som	  gör	  

hårda	  saker,	  men	  också	  kontraster	  och	  överraskningar.	  En	  kontrast	  till	  den	  här	  sketchen	  

hade	  förstås	  varit	  att	  Metal	  –	  Lars	  ser	  väldigt	  tuff	  och	  hård	  ut	  men	  att	  han	  sen	  behandlar	  

växterna	  som	  barn	  och	  är	  väldigt	  from	  i	  rösten	  och	  rörelser.	  Jag	  ville	  behålla	  det	  hårda	  

hos	  Lars	  och	  sätta	  honom	  i	  en	  kontrast	  som	  i	  det	  här	  fallet	  blev	  miljön.	  Det	  ända	  mjuka	  

jag	  stoppade	  in	  i	  mitt	  manus	  var	  ett	  par	  blommiga	  trädgårdshandskar,	  som	  tyvärr	  ströks	  

då	  de	  inte	  gick	  att	  få	  tag	  på.	  	  

När	  sketchen	  börjar	  är	  det	  ett	  blinkande	  sammelsurium	  med	  bilder,	  samtidigt	  som	  en	  

tung	  hårdrockslåt	  ligger	  som	  musik.	  Först	  vet	  man	  inte	  alls	  vad	  som	  kommer	  att	  hända,	  

du	  ser	  en	  kille	  med	  väst	  och	  skarf	  på	  huvudet	  som	  ser	  väldigt	  tuff	  ut,	  en	  text	  läggs	  in	  

”Floristen	  Metal	  -‐	  Lars,	  din	  guide	  i	  det	  botaniska	  riket”,	  när	  musiken	  tonas	  ner	  så	  skriker	  

han	  rakt	  ut	  den	  första	  repliken,	  samtidigt	  arbetar	  kameran	  fram	  och	  tillbaka	  mot	  

karaktären	  och	  skakar	  effektfullt	  när	  han	  skriker	  ut	  sina	  repliker.	  
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Det	  skiljer	  sig	  ifrån	  manuset	  och	  jag	  kan	  tycka	  att	  det	  har	  för	  och	  nackdelar,	  det	  hade	  

varit	  kul	  att	  få	  kontrasten	  med	  den	  fromma	  rösten	  och	  det	  hårda	  yttre,	  men	  på	  ett	  annat	  

sätt	  fungerar	  det	  att	  Lars	  bara	  skriker	  ut	  replikerna.	  Som	  övergångar	  mellan	  de	  olika	  

scenerna	  i	  sketchen	  så	  skrev	  jag	  inte	  att	  det	  skulle	  vara	  snabba	  bilder	  i	  form	  av	  Lars	  som	  

står	  och	  headbangar,	  gör	  djävulstecken	  samt	  spelar	  luftgitarr.	  Detta	  har	  Andreas	  tagit	  

vara	  på	  från	  mina	  beskrivningar	  på	  hur	  vinjetten	  till	  programmet	  skulle	  se	  ut	  och	  lagt	  

musik	  samtidigt	  som	  snabba	  bilder	  visas	  på	  Lars.	  Detta	  ger	  en	  passande	  övergång	  till	  

nästa	  scen	  i	  programsnutten.	  Klippningen	  är	  väldigt	  rapp	  och	  intensiv,	  det	  finns	  ingen	  

plats	  för	  paus,	  men	  eftersom	  den	  är	  så	  pass	  kort	  så	  är	  detta	  inget	  problem,	  man	  köper	  att	  

det	  inte	  finns	  någon	  lugn	  stund	  för	  andhämtning.	  Däremot	  om	  en	  lika	  intensiv	  och	  snabb	  

sketch	  skulle	  komma	  direkt	  efter	  så	  skulle	  vi	  vara	  tvungna	  att	  ändra	  om	  i	  ordningen	  på	  

sketcherna	  i	  det	  slutliga	  programmet.	  	  

I	  det	  här	  fallet	  har	  alltså	  den	  ursprungliga	  idén	  gått	  från	  en	  inre	  föreställning	  till	  ett	  

lysande	  slutresultat	  och	  det	  tror	  jag	  delvis	  är	  tack	  vare	  att	  jag	  inte	  var	  med	  i	  processen	  

efter	  manusskrivandet.	  Hade	  jag	  varit	  det	  så	  hade	  jag	  kanske	  hållit	  tillbaks	  vid	  

inspelning	  och	  sagt	  att	  vi	  skulle	  hålla	  oss	  till	  manus	  osv.,	  likaså	  i	  redigeringen	  kanske	  

tempot	  skulle	  ha	  sänkts	  en	  aning	  om	  jag	  själv	  hade	  redigerat.	  	  

I	  klipprummet	  är	  det	  ofta	  bristen	  på	  kunskap	  av	  programmet	  som	  stoppar	  mig,	  jag	  har	  

en	  bild	  i	  huvudet	  som	  jag	  vill	  få	  ut	  men	  som	  jag	  inte	  kan	  förverkliga	  på	  grund	  av	  att	  jag	  

inte	  kan	  få	  tanken	  visualiserad	  i	  programmet.	  	  

	  

	  

Analys	  av	  sketchen	  Bilskolläraren:	  

När	  jag	  befann	  mig	  i	  skrivstadiet	  tänkte	  hur	  jag	  skulle	  klippa	  sketchen,	  jag	  hade	  tänkt	  ut	  

klipptempo	  och	  rytm	  för	  att	  få	  ut	  överraskningar	  och	  vändningar	  maximalt	  från	  manus.	  

Bilskollärarsketchen	  är	  indelad	  i	  fem	  sekvenser,	  men	  klippstilen	  är	  densamma	  på	  alla	  

delar.	  Stämningen	  jag	  ville	  få	  fram	  i	  manuset	  var	  att	  det	  var	  ett	  högt	  tempo	  där	  läraren	  

inte	  tolererade	  något	  felsteg,	  han	  ville	  visa	  sin	  elev	  om	  olika	  realistiska	  scenarion	  i	  

vardagen	  en	  bilist	  kan	  råka	  ut	  för.	  För	  att	  få	  fram	  det	  ganska	  hetsiga	  tempot	  i	  dialogen	  

valde	  jag	  att	  försöka	  få	  med	  alla	  olika	  vinklar	  vi	  spelade	  in	  sketchen	  med.	  Om	  en	  karaktär	  

är	  snabb	  och	  härjig,	  tycker	  jag	  att	  man	  får	  fram	  dess	  personlighet	  genom	  att	  klippa	  

mycket	  i	  karaktärens	  dialog.	  Man	  har	  kanske	  först	  en	  bild	  i	  profil	  och	  sedan	  en	  bild	  
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framifrån	  och	  sedan	  från	  profil	  från	  andra	  hållet	  osv.,	  detta	  kan	  ge	  en	  effekt	  av	  att	  

personen	  har	  kort	  stubin,	  är	  rastlös	  vill	  komma	  framåt.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Som	  exemplet	  visar	  är	  det	  väldigt	  mycket	  klipp,	  samma	  sekvens	  skulle	  kunna	  vara	  från	  

en	  vinkel	  med	  tillexempel	  eleven	  i	  förgrund,	  men	  det	  skulle	  ge	  ett	  annat	  intryck	  av	  

bilskolläraren.	  Eleven	  valde	  jag	  ungefär	  samma	  tempo	  i	  klippningen	  men	  där	  hade	  jag	  i	  

manus	  inte	  lagt	  så	  mycket	  av	  dialogen,	  det	  var	  snarare	  en	  monolog	  från	  läraren.	  Eleven	  

klipptes	  ofta	  in	  när	  han	  såg	  besvärad	  ut	  eller	  protesterade	  mot	  lärarens	  framfart.	  Rent	  

bildmässigt	  är	  det	  svårt	  att	  spela	  in	  i	  en	  bil	  så	  därför	  fanns	  det	  ungefär	  fyra	  

kamerautsnitt,	  profil	  på	  vardera	  karaktär,	  ett	  utsnitt	  framifrån	  på	  läraren	  och	  en	  helbild	  

utifrån	  på	  bilen.	  Men	  detta	  accepteras	  ganska	  snabbt	  att	  det	  är	  en	  trång	  miljö	  och	  att	  det	  

inte	  finns	  fler	  bilder,	  det	  som	  kan	  vara	  lurigt	  med	  bilder	  som	  liknar	  varandra	  är	  att	  du	  får	  

en	  jumpcut	  effekt	  om	  du	  vill	  hoppa	  framåt	  i	  tiden.	  Finns	  det	  för	  få	  utsnitt	  är	  det	  svårt	  att	  

klippa	  mellan	  med	  en	  lyssningsbild	  eller	  etableringsbild	  för	  att	  kringgå	  ett	  jumpcut.	  På	  

två	  av	  de	  fem	  sekvenserna	  fick	  jag	  göra	  tidshopp	  som	  jag	  inte	  hade	  planerat	  från	  början	  

just	  för	  att	  det	  endast	  fanns	  en	  vinkel	  från	  inspelningen,	  vi	  hade	  flera	  olika	  tagningar	  

men	  det	  var	  fortfarande	  samma	  kamerautsnitt.	  Att	  göra	  tidshopp,	  jumpcut,	  brukar	  vara	  

sista	  utvägen	  i	  en	  sketch	  som	  du	  kanske	  tycker	  är	  lite	  långsam	  eller	  inte	  blir	  som	  du	  

tänkt	  sig	  i	  tempo.	  Det	  är	  en	  ganska	  enkel	  metod	  för	  att	  få	  den	  roligare	  och	  mer	  effektiv,	  

men	  det	  kan	  också	  se	  väldigt	  enkelt	  och	  billigt	  ut.	  Är	  inte	  tanken	  från	  början	  att	  man	  ska	  
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jumpcutta	  materialet	  är	  det	  faktiskt	  lite	  tråkigt	  att	  göra.	  Det	  som	  brast	  i	  den	  här	  sketchen	  

tycker	  jag	  var	  att	  min	  bild	  rent	  skådespelarmässigt	  inte	  kom	  fram,	  jag	  hade	  inte	  benat	  ut	  

hur	  karaktären	  skulle	  vara.	  Redigeringsmässigt	  kunde	  det	  egentligen	  inte	  gjorts	  på	  så	  

många	  fler	  sätt,	  med	  tanke	  på	  de	  material	  vi	  hade.	  Det	  hela	  satt	  i	  en	  ganska	  tung	  

skådespelarinsats	  som	  inte	  riktigt	  kom	  hela	  vägen.	  

	  

	  

Analys	  av	  sketchen	  Nakna	  Kocken:	  

Denna	  sketch	  har	  Fredrik	  Bodin	  skrivit	  manus,	  regisserat	  och	  Kim	  Bergqvist	  redigerat.	  

Detta	  är	  en	  sketch	  som	  jag	  inte	  varit	  inblandad	  i	  på	  något	  sätt.	  Det	  är	  en	  parodi	  på	  den	  

engelska	  kocken	  Jamie	  Oliver	  och	  hans	  matlagningsprogram.	  Det	  som	  utmärker	  denna	  

sketch	  är	  ett	  högt	  tempo	  liknande	  det	  två	  senaste	  sketcherna,	  tekniken	  är	  klippning	  

mellan	  två	  synkade	  kameror.	  En	  från	  sidan	  som	  tar	  närbilder	  på	  olika	  ingredienser	  och	  

skålar,	  den	  andra	  kameran	  håller	  ett	  större	  utsnitt	  och	  fokuserar	  på	  karaktären.	  Båda	  är	  

dock	  handhållna	  och	  lite	  skakiga.	  Tekniken	  är	  i	  sig	  ingen	  banbrytande	  klippteknik,	  inga	  

effekter	  som	  påverkar	  känslomässigt	  åt	  något	  håll	  eller	  färger	  som	  vill	  säga	  något,	  

förhöja	  bilden.	  Men	  detta	  är	  en	  sketch	  som	  inte	  behöver	  något	  extra	  för	  att	  få	  den	  rolig,	  

det	  är	  manuset	  och	  skådespeleriet	  som	  är	  den	  starka	  pelaren	  i	  sketchen,	  det	  är	  det	  som	  

tar	  den	  hela	  vägen	  till	  programmet.	  Hade	  det	  bara	  funnits	  ett	  utsnitt	  eller	  att	  tempot	  i	  

skådespeleriet	  inte	  hade	  varit	  högt	  nog	  hade	  den	  inte	  varit	  med	  i	  programmet	  utan	  lagts	  

åt	  sidan	  för	  nyinspelning.	  	  

Men	  som	  exemplet	  visar	  är	  tempot	  högt.	  
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Med	  vissa	  sketcher	  har	  vi	  tagit	  bort	  delar	  i	  manus	  för	  att	  få	  upp	  tempot	  och	  för	  att	  få	  

fram	  syftet	  med	  sketchen,	  hade	  den	  här	  sketchen	  inte	  fungerat	  hade	  vi	  kanske	  fått	  

plocka	  bort	  delar	  i	  den	  och	  gjort	  den	  mycket	  kortare	  och	  använt	  den	  som	  en	  så	  kallad	  

bumper,	  en	  sketch	  som	  ligger	  mellan	  två	  lite	  längre	  sketcher	  och	  som	  ibland	  inte	  ger	  

någon	  som	  helst	  förklaring	  eller	  poäng	  utan	  återkommer	  under	  programmet.	  
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Slutsats:	  

Vad	  har	  jag	  då	  kommit	  fram	  till,	  finns	  det	  en	  formel	  för	  klippning	  av	  humor?	  Både	  ja	  och	  

nej,	  det	  finns	  ingen	  formel	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  det	  liknar	  någon	  matematisk	  ekvation	  

eller	  kemisk	  lag,	  som	  man	  kan	  applicera	  på	  sitt	  material	  och	  ut	  kommer	  det	  en	  fullt	  

fungerande	  sketch,	  med	  dramaturgi	  och	  slutkläm.	  Däremot	  finns	  det	  en	  mängd	  olika	  

knep	  och	  trix	  att	  ta	  till	  som	  testats	  fram	  under	  ett	  drygt	  decennium	  av	  filmskapande,	  

alltifrån	  klipptempo,	  rytm,	  kontraster,	  uppbyggnader	  av	  scener	  till	  olika	  antiklimax,	  

hastigheten	  i	  klipp,	  långa	  tystnader	  och	  mycket	  mer.	  Utvecklingen	  av	  klipptekniker	  

kommer	  aldrig	  att	  sluta,	  nya	  smarta	  tekniker	  kommer	  dyka	  upp	  och	  efterliknas,	  nya	  

klyschor	  kommer	  skapas,	  nya	  sätt	  att	  bryta	  den	  traditionella	  dramaturgin	  och	  

uppbyggnaden	  i	  en	  sketch	  kommer	  existera,	  dagens	  banbrytande	  sketcher	  och	  

sketchgrupper	  kommer	  vara	  normen	  om	  tio	  år.	  Skämten	  som	  idag	  är	  politiskt	  och	  

moraliskt	  inkorrekta	  kommer	  vara	  vardagsmat	  och	  tråkiga	  i	  framtiden.	  Även	  om	  man	  

skulle	  finna	  en	  formel	  i	  framtiden	  som	  skulle	  kunna	  användas	  på	  vilket	  sketchmaterial	  

som	  helst,	  skulle	  den	  formeln	  slitas	  ut	  och	  kastas	  för	  ett	  nyskapande	  tänk	  istället.	  	  

	  

Eftersom	  humorn	  är	  en	  svår	  uppgift	  att	  ta	  tag	  i	  så	  kräver	  det	  att	  man	  själv	  har	  humor,	  

alla	  har	  humor,	  men	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  själv	  förmedla	  den	  på	  ett	  roligt	  sätt.	  	  
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Bilaga.	  	  
	  
	  
Frågorna	  till	  intervju:	  

	  

»	  Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  du	  började	  med	  klippning/redigering?	  

»	  Vilka	  är	  dina	  influenser/förebilder/inspirationskällor	  när	  det	  gäller	  redigering?	  

»	  När	  arbetar	  du	  som	  bäst	  på	  dagen/kvällen?	  

»	  Finns	  det	  en	  speciell	  formel	  för	  att	  klippa	  ett	  material	  som	  ska	  bli	  roligt/humoristiskt?	  

»	  Kan	  man	  i	  så	  fall	  applicera	  den	  formeln	  på	  all	  form	  av	  inspelat	  material?	  

»	  Vad	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  vid	  klippning/redigering	  inom	  humorområdet?	  

»	  Kan	  man	  rädda	  ett	  dåligt	  material	  genom	  att	  klippa	  det	  ”humoristiskt”?	  

»	  När	  du	  ska	  klippa	  en	  ”rolig”	  scen,	  hur	  tänker	  du	  då	  innan	  du	  börjar?	  

»	  Tänker	  du,	  nu	  klipper	  jag	  en	  scen	  som	  ska	  bli	  rolig?	  

»	  Är	  humor	  den	  svåraste	  formen	  att	  klippa?	  

»	  Hur	  mycket	  feedback	  behöver	  du	  när	  du	  klipper,	  vet	  du	  själv	  när	  en	  scen	  är	  ”färdig”?	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


