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Abstract 
Many people today have no idea that film editing is more than simply putting scenes 
together. Previous research also reveals very limited information about the editors 
line of thinking, the creative decision making, intuition and how they reflect upon 
their own profession. The purpose of this essay is to explore the film editors 
meaningful role in productions of moving image. We look at editors competence and 
characteristics and try to break down the hidden, magical touch they contribute with 
in an attempt to uncover the implicit and tacit knowledge they carry. Further we 
investigate what the differences between branches in the industry means for the 
editors. Six semistructured interviews were conducted with editors in the fields of 
television, motion picture and commercials. The findings indicate that the key 
elements of editing is creating narrative clarity and dramatic emphasis. Editing is 
also closely intertwined with music since it has similarities both in creation process 
and shape. The result shows that editors have profound understanding of film theory 
but use it only subconsciously. Instead intuition and experience-derived knowledge 
replaces theory. The result was applied on theories of intuition and experience after 
an empirical analysis in the hope of explaining what is demanded by the editor and 
how they develop their competence. Our study also highlight the need for more 
research in the field of editing.  
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1. Inledning 
Många människor känner nog igen upplevelsen av att lämna en biosalong omskakad. Att 
filmen man just sett gett upphov till en våg av känslor och adrenalin. Andra kanske kan 
känna igen sig i att sitta hemma i soffan med gapande mun eller tårfyllda ögon när 
eftertexterna för en film rullar.  

Att en film genererar en upplevelse där åskådarens inlevelse med berättelsen blir så 
komplett att det känns i hela deras kropp, även om sinnesintrycken endast kommer från 
ögon och öron, kan ses som det ultimata målet för de flesta filmskapare. Att den egna 
verkligheten faller bort för åskådaren och för en stund ersätts av en fiktiv värld som de 
känner total empati med. Fenomenet kanske bäst beskrivs som filmmagi. För att förklara 
filmmagi skulle nog de flesta först vända sig till skådespelarinsatser, manus eller regi. Att det 
är bra filmat, agerandet väldigt verklighetstroget och budskapet starkt. Det finns dock en roll 
som ofta hamnar i skymundan men vars inflytande kan anses vara lika viktigt som 
producentens, regissörens eller skådespelarnas. En grupp människor som med sin talang och 
kompetens sätter ihop filmen till en färdig skapelse. Vars kreativa arbete är helt avgörande 
för filmens uttryck men som sällan tar plats i rampljuset. Dessa människor jobbar på den 
sista och avgörande anhalten i skaparprocessen. Dessa är redigerarna.  

Brownlow (1968, s.279-287) kallade redigeringen för ”the hidden power”, den dolda 
kraften, och förklarade rollen som en andra regi. Han menade att redigerare kan förvandla 
ett material, lyfta det eller sänka det om det vill sig illa och att en redigerare har lika 
utvecklade intuitiva färdigheter som en regissör. Varför redigerare tycks falla i bakgrunden 
när man pratar om film som historieberättande medium av rörlig bild kanske är för att deras 
roll inte är lika allmänt känd och det är oklart för många vad de faktiskt bidrar med till 
filmprojekten.  

Men den som har tittat på råmaterialet för en film skulle förmodligen hålla med om att det 
känns platt. Klippen har ingen samhörighet och är för långa, agerandet i skådespelar- 
insatserna lyser igenom och materialet har inte alls samma uttryckskraft. Det berör inte utan 
ser ut precis som vad det är: kamerainspelade videofiler av skådespelare som låtsas vara en 
karaktär. Det krävs efterbearbetning av materialet för att göra det till en film. Regissören V.I. 
Pudovkin citeras i Bordwell et.al’s ”Film Art” (2016) som översatt lyder: ”Redigering är den 
grundläggande kreativa kraften som driver konstruktionen av levande, filmatisk form utifrån 
själlösa bilder.” (s.219)  

 
”Editing is the basic creative force, by power of which the soulless photographs are 

engineered into living, cinematographic form” 
- V.I. Pudovkin 

 
Det är här redigerarna kommer in. I en digitalt inspelad produktion, vilket är fokus i följande 
studie, skall redigerare i efterbearbetningsfasen klippa materialet samt lägga ljud och musik. 
De kan även ge filmen en viss rytm och känsla, skapa stämningar eller förändra meningar 
och så vidare. Även om redigerare alltid har andra människor att förhålla sig till så är det i 
deras händer som filmens slutliga narrativ, längd och innehåll formas (Dancyger, 2011). I en 
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färdig film skall åskådarna inte distanseras från materialet genom en synlig kameralins. Man 
kan säga att det är redigerarnas uppgift att ”trolla bort” linsen vilket då möjliggör för 
åskådarna att ta del av materialet som en story och inte som produktionsprojekt. Detta kan 
man hävda är själva grunden för filmmagin.  

Spelfilm är det område som i princip alla är bekanta med och filmmagin som skapas i 
postproduktionen blir ett tydligt exempel på hur viktig redigering kan vara. Detta eftersom 
spelfilm ofta har som syfte att beröra, underhålla eller påverka åskådaren. Men även bortom 
filmvärlden är redigering viktigt för den färdiga filmprodukten. Redigering handlar inte bara 
om att skapa dramatik och känslor utan även narrativ klarhet (Dancyger, 2011). Berättelsen 
eller informationen skall presenteras på ett tydligt sätt. En reklamfilm eller informationsfilm 
kan man tänka sig inte har som syfte att resultera i lika extrema reaktioner hos åskådaren 
som en spelfilm men ska få fram sin information och sitt budskap effektivt. Så även här blir 
redigeringen en avgörande faktor.  

1.1 Problembeskrivning och syfte 
Brownlow kritiserade starkt redan år 1968 varför det tycks vara så att människor utanför 
industrin ofta inte har en aning om att en redigerare gör mer än att bara sammanfoga scener. 
Att man kan se samma tendenser i dagens samhälle är en tydlig indikation på att området 
behöver utforskas mer. Intentionen med följande studie är därför att just avtäcka 
redigerarens betydelsefulla roll och utforska den dolda kraften som Brownlow pratade om.  

Det kan vara svårt att beskriva skaparprocessen för en kreativ mediaproduktion eftersom 
det ofta inte går att följa en tydlig, logisk följd av steg hela vägen igenom. I den kreativa 
skaparprocessen övergår nämligen planeringen till ett stadie av producerande som är väldigt 
subjektivt. Kreativa tankegångar kan man påstå är svåra att få inblick i eftersom de inte är så 
transparenta. Detta eftersom så mycket av kreativt arbete sker i kreatörens huvud och inte 
efter en mall eller matematisk algoritm som kan konkretiseras. Mycket av arbetet inom 
kreativa arbeten tycks vara ”känsla”. Så även i redigeringen, som är det steg i produktionen 
där materialet sätts ihop till en helhet. 

Följande studie syftar på att utforska en aspekt av detta hopp i produktionsprocessen av 
kreativ digital media. Denna aspekt är postproduktion inriktat på redigerarens inflytande på 
det rörliga bildberättandet. Med digitaliseringens intågande har idag efterbearbetningsteam 
otroligt många möjligheter och med dagens datateknik är rörlig bild ett väldigt kraftfullt 
medel för kommunikation. Digital information kan behandlas icke-linjärt och iterativt i 
datorer, bildpunkter och ljudkurvor kan manipuleras i princip hur långt som helst, 
specialeffekter kan skapas och så vidare. Fokus för denna studie ligger dock på klippningen 
och sammansättningen av rörligt bildmaterial. Vi vill veta hur redigerare reflekterar över sitt 
eget arbete samt vilka förutsättningar de har i dagsläget. Detta vill vi förankra i dagens 
praktik genom att söka insyn i branschen och redigerares tankesätt. En fråga som då dyker 
upp är om redigerarens roll skiljer sig åt beroende på branschgren. Dessa branschgrenar 
definieras av filmformaten, t.ex. TV och spelfilm.  

Vårt övergripande syfte är alltså att få inblick i arbetsrollen som redigerare och avtäcka 
dolda mekanismer i redigerarens kreativa arbete. Vad redigerarna egentligen gör och vad 
deras implicita alltså underliggande, kunskap består av. Drivs deras praktiska arbete aktivt av 
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teoretiska kunskaper eller sker arbetet intuitivt? Hur påverkas produktionen som helhet av 
deras kreativa arbete? Genom principer för praktisk kunskap är strävan att göra redigerarnas 
kunskap, enligt definitionen för tyst kunskap, mindre tyst. Detta genom kvalitativa intervjuer 
med respondenter inom olika fält. Mer specifikt TV, spelfilm, dokumentär och reklam. Den 
bransch som utforskas är den svenska filmindustrin med inriktning på den lokala 
verksamheten för en svensk medelstor stad. Men resultatet förväntas reflektera även ett 
större sammanhang. Frågeställningarna lyder därför som följande:  
 
• Vad är redigering som hantverk och hur kan det användas som medel för uttryckskraft?  
• Vilka skillnader kan urskiljas i redigeringsprocessen mellan branschinriktningarna TV, film 
och reklam?  
• I vilken utsträckning består redigerarnas implicita kunskap av inlärda redigeringstekniker 
kontra intuition?  
 
Det närmast följande avsnittet behandlar ämnesvalet mer ingående med nödvändig 
bakgrund för studien samt relaterad forskning som redan finns på området. Detta för att ge 
en djupare inblick i redigeringsområdet och de områdena som påverkar det.  
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2. En del av filmskapandet 
Redigerarens roll finner man inom postproduktion som är en del av den filmskapande 
processen. Efter inspelning finns det många lösa pusselbitar som i postproduktionen skall 
pusslas samman till en helhet och motivet kan växa fram. Klipparna, som är huvudfokus för 
denna studie, är de pusslande genierna som gör detta möjligt.  

Detta avsnitt har som avsikt att presentera den information som redan finns tillgänglig på 
området. Detta för att ge en förtydligande begreppsförklaring, presentera bakomliggande 
teorier och på så vis skapa grundläggande förståelse för redigering som hantverk och 
redigeringsrollen. Först introduceras film som brett begrepp, följt av en förklaring av 
produktionsprocessen och övergripande filmteori. Dessa är faktorer som formar 
redigeringens förutsättningar, vilket är nästa nivå av filmskapandet som presenteras 
närmare. Slutligen redogörs redigerarens roll utförligt.  

2.1 Film – ett historieberättande 
Med begreppet film tänker förmodligen de flesta på spelfilm. En produktion där manus står 
till grund för skådespelarinsatser som filmas med filmkamera och tas del av för 
underhållningsvärdet. Men film kan även användas i ett bredare perspektiv. Om man tänker 
på engelskans övergripande begrepp för film, ”motion picture”, som översätts till ”rörlig bild” 
samt att film alltid förmedlar ett skeende eller en berättelse kan man även säga att film är 
rörligt bildberättande. ”Film” används här som ett begrepp för ett historieberättande 
medium eller konstform som utgörs av rörlig bild. Här kan man alltså utöver spelfilm räkna 
in saker som TV, reklam-, dokumentär- och informationsfilmer av olika slag samt alla typer 
av videoklipp.  

2.1.1 Filmformat 
Med format menas här just de olika typerna av rörlig bild som finns. Det vill säga TV, reklam, 
dokumentär-, spel- och informationsfilm etc.  

Dokumentär är icke-fiktiv film som har intentionen att dokumentera skeenden eller 
skildra historier från dagens värld. Begreppet är brett då det innefattar all film som är icke- 
fiktiv och utforskande. Därav kan utformningen se väldigt olika ut. Till skillnad från 
dokumentären är spelfilm istället i regel ett fiktivt berättarformat vars syfte är att underhålla. 
Det kan komma i form av antingen en långfilm eller kortfilm. Skillnaden är längden på 
filmen, vilket också kommer att påverka de narrativa möjligheterna. Även om spelfilm kan 
upplevas på vilket skärm som helst, och idag även streamas på tjänster som t.ex. Netflix, så är 
det historiskt sett biosalongen som är huvudsakliga uppspelningsmediumet. Television är 
istället nästan uteslutande ett hemma-medium [eng: domestic medium] eftersom vi 
människor tar del av det via TV-apparater i våra hem och det är integrerat i våra vardagliga 
liv (Baba, 2012). Detta påverkar även innehållet. Det är ett intimt medium som också har 
möjlighet att vara ett live-medium och direktsända eftersom det kan överföra bild och ljud 
nästan ögonblickligen (ibid.). Vidare finns det olika genre av TV, t.ex. reality-tv, nyheter, tv-
drama m.m. Något som man sedan kan se i kommersiell TV men även i andra sammanhang 
t.ex. på internet, är reklamfilm. Reklamfilm skiljer sig från de andra genom att det används 
för marknadskommunikation och då för att främja eller sälja en produkt, service eller idé. 
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Reklamfilmer kan också komma i form av propaganda. Informationsfilm liknar till viss del 
reklam men har inte samma säljande syfte. Dessa har som syfte att, som benämningen 
antyder, föra fram information och fakta. Detta är då också ett ganska brett område. Det kan 
handla om utbildningsfilm, produktfilm, instruktionsfilm, företagsfilm etc. Så produktioner 
kan se väldigt olika ut i längd, utformning och grafik.  

2.1.2 Produktionsprocessen 
Något som dock är samma för alla typer av rörligt bildberättande är att det genomgår en 
produktionsprocess som har liknande steg. En filmprocess brukar förklaras med tre steg: 
preproduktion, produktion och postproduktion. Förproduktion, inspelning och 
efterbearbetning är en annan benämning för samma steg. Efter dessa går filmen även igenom 
distribution och exposition (Bordwell et.al, 2016) men dessa kan man säga opåverkar själva 
skaparprocessen och utforskas därför inte i studien.  

Efter att ha etablerat en finansieringsplan kan en preproduktion inledas där den fysiska 
inspelningen förbereds. För en större produktion kan det behövas saker som manus, 
storyboards, previsualiseringar eller andra sätt att planera kamerapositioner, skådespeleri 
och så vidare så att inspelningen går så smidigt som möjligt (Bordwell et.al, 2016). 
Produktion är en term som kan beskriva hela filmskapandet men också enbart 
inspelningsfasen vilket är nästa steg. Detta stadie involverar i regel väldigt många människor 
och en fotografienhet kan jobba i samarbete med en ljudenhet för att fånga allt material 
(ibid). Filmskapare kallar sedan hopsättningsfasen för postproduktion. 

Redigeraren, eller teamet av redigerare, sätter ihop klippen och manipulerar utseende på 
bilderna i postproduktionen. Även specialeffekter och ljudredigering tillhör 
postproduktionen. Crittenden (1995) förklarar att postproduktion är en komplex process där 
den största fienden, förutom ett bristande material, är allt som stör arbetsrytm och kväver ett 
positivt momentum. Han trycker därför på hur viktigt det är med system och organisering 
och att förbereda materialet innan redigeringen.  

Viktigt att notera är att stegen av filmskaparprocessen skiljer sig mellan olika typer av 
produktioner. Storskaliga och småskaliga produktioner, oberoende produktioner, 
dokumentärfilmer eller reklamfilmer kommer självfallet ha skillnader i upplägg och vilka 
steg, roller och hur många medverkande som krävs (Bordwell et.al, 2016).  

2.1.3 Filmteori 
Om man tittar mer ingående på filmteori, och då kanske främst spelfilmsmediumet, kan man 
stöta på begrepp som ”mise-en-scene”, ”filmfotografi” och ”kontinuitetsredigering” (se t.ex. 
Bordwell et al, 2016) Dessa kan vara viktiga att förstå eftersom de är aspekter som formar 
redigeringen.  

Mise-en-scene kan man säga är det som händer i bild och hur detta ser ut. Det innefattar 
iscensättning, kostym och smink, ljussättning och rörelser och skådespelarinsatser (Bordwell 
et.al, 2016). Med andra ord de grafiska element som regissören kan styra.  

Filmfotografi blir nästa steg i processen nämligen hur scenen och dess mise-en-scene skall 
filmas. Inspelningsprocessen ger många områden av kontroll vilket alla faller under 
filmfotografi. Detta innefattar t.ex. rörelsehastighet, kameralins som ger olika perspektiv, 
inramning och kameraposition etc. (Bordwell et.al, 2016).  
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Kontinuitetsredigering handlar om att presentera narrativet, filmens handling, på ett 
flytande och mjukt sätt över flera bilder (Bordwell et.al, 2016). Åskådarna skall alltså inte 
upptäcka klippningen och hela tiden kunna följa med storyn. Ett exempel är att om en kvinna 
sätter sig ner i en bild kan hon inte plötsligt stå upp nästa gång hon är i bild. Åskådarna 
måste få se henne ställa sig upp eller få tydliga indikationer på att detta sker för att kunna 
acceptera denna narrativa progression. Men flera andra faktorer påverkar kontinuiteten när 
två bilder skall sammanfogas. Den andra bilden måste alltid ha någon sorts relation med den 
första (Dancyger, 2011). Grafiska kvalitéer är t.ex. något som måste hållas relativt jämt från 
bild till bild och ögonlinjer måste matcha m.m. Det finns även ett direkt förhållande mellan 
lämpligt klipptempo och huruvida man jobbar med närbilder eller avståndsbilder (Bordwell 
et.al, 2016). Spatial kontinuitet innefattar ett känt begrepp kallat 180 graders-regeln som 
innebär att scener är delade i mitten av en central osynlig linje som kameran inte får hoppa 
över hur som helst (ibid.) T.ex. i en dialog måste det filmas över den enda personens vänstra 
axel och den andras högra för att hålla rumsuppfattningen konsekvent (se bild 1). 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Illustration 180 graders-regeln (Bordwell et.al, 2016) 
	
	
Kontinuitetsredigering utvecklades de inledande åren av 1900-talet. Snabbt blev en nära 
förståelse för dessa regler ett krav för att verka inom filmskapande, vare sig man ville vara 
regissör, skådespelare eller redigerare. Detta är något man kan hävda lever kvar än idag 
eftersom de flesta filmer fortfarande följer kontinuitetsprinciperna (Bordwell et.al, 2016). 
Om någon av dessa ”regler” bryts är risken att publiken kommer uppleva ett avbrott, tappa 
tråden eller känna att något är konstigt i scenen vilket gör det väldigt centralt i 
filmskaparprocessen. Dock finns det även tillfällen när ett avbrott i kontinuiteten görs 
medvetet t.ex. genom ett jump cut. Ett jump cut är när två bilder som är väldigt snarlika i 
vinkel eller komposition sätts bredvid varandra vilket skapar ett synligt ”hopp”. Detta brukar 
kunna användas i montage-sekvenser och i moment av våld eller överraskning för att visa på 
den psykologiska störningen i scenen (ibid).  
	



	 7	

2.2 Redigering – en helhet med mening och utryck 
Vad vore en film utan redigeringen? Det hela kan liknas med matlagning. Skall du laga 
köttfärssås måste du först steka köttfärs och lök, blanda tomatsåsen, koka ihop smakerna och 
sedan tillsätta de perfekta kryddorna. Hela tiden med noga avvägd mängd ingredienser. 
Ingredienserna måste kombineras för att få en hel rätt och tillsammans blir de godare än var 
för dig. Smaken på din fantastiskt goda köttfärssås kommer även alltid, subtilt eller avsevärt, 
skilja sig från andras. På liknande vis finns paralleller med redigeringsprocessen. Att föra 
samman videomaterialet på bästa sätt med ljud, musik, effekter, färgsättning och just den 
rätta mängden personlig touch för att få en färdig produkt som då kommer vara unik.  

Filmskapande handlar om att berätta en historia. Manusförfattaren berättar historien med 
de skrivna orden och regissören berättar den med kameravinklar och skådespelares 
agerande. Redigeraren berättar den istället med bild och ljud (Dancyger, 2011). All typ av 
rörlig bild följer liknande mönster eftersom det alltid handlar om att framföra ett material på 
ett vis som åskådaren kan förstå och utvinna en mening av. Kortfattat kan man säga att 
redigering handlar om att skapa just mening. Efter en produktionsfas där material har 
spelats in skall alla delar sättas ihop till en helhet som har både mening och uttryck.  

2.2.1 Narrativ klarhet och dramatisk betoning 
Redigeringen tillåter beslut kring vilket material som skall inkluderas i den färdiga 
produkten och hur bilder ska arrangeras. Dancyger (2011) förklarar att två principer av 
redigering har dominerat genom historien: narrativ klarhet och dramatisk betoning.  

Narrativ klarhet uppstår när filmen inte förvirrar åskådarna, vilket innefattar att rörelser 
och händelser matchar mellan bilder, att riktningar bibehålls och att nya element i storyn får 
visuell förklaring (Dancyger, 2011). Att arrangera bilderna i en narrativt logisk följd innebär 
alltså inte bara kronologi. Här blir redigeringen en väldigt kritisk faktor. Bordwell et.al 
(2016) förklarar redigeringens kontroll över filmen genom fyra grundområden: grafiska, 
rytmiska, spatiala och temporala relationer mellan bild A och bild B. Med grafiska relationer 
menar författarna att grafiska element som mise-en-scene och filmfotografiska kvalitéer 
bildar olika mönster av komposition, ljus, former, djup och rörelser m.m. som fungerar som 
verktyg för redigeraren när de ska sammanfoga bilderna. Här handlar det alltså om hur 
redigerare väljer att klippa ihop ett material baserat på vad bilden grafiskt sätt visar. Med 
spatiala relationer menar Bordwell et.al den kontroll redigeraren har över att etablera och 
manipulera rumsliga aspekter. Temporala relationer menar motsvarande tidsaspekter och 
här kommer saker så som filmens kronologi och varaktighet in. Med rytmiska relationer 
syftar Bordwell et.al istället på längden på klippen. Mönstret av bild-längderna skapar en 
sorts rytm i filmen vilket är något Pearlman utforskar mer i sin bok ”Cutting Rhythms” 
(2015). Hon definierar rytm som formad rörelse vars ändamål är att skapa cyklar av spänning 
och frisättning, ”tension and release” (Pearlman, 2015, s.86). Vidare menar hon att rytmen 
formas av redigerarens intuitiva kunskaper i form av kinaestetisk empati och mirror neurons, 
särskilda härmande neuroner i hjärnan. Dessa rytmer kommer skapa fysiska, emotionella 
och händelserytmer vilket bygger upp filmens uttryck. Pearlman förklarar vidare att 
åskådarens puls, andning och uppmärksamhet är faktorer som influeras av en films rytmiska 
resa. Denna rytmiska resa skall sedan skapa moment av dramatik för att påverka och fånga 
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åskådaren. Dancyger (2011) förklarar att i en plot-driven film måste berättelsen hela tiden 
röra sig framåt och även ha olika momentum av överraskningar, svängar och dramatisk 
uppbyggande.  

2.2.2 Vägleda och påverka med ljud 
Bordwell et.al (2016) menar att ljud är något som kan guida åskådaren genom en scen och 
vägleda denne att forma avsedda förväntningar. Ett exempel på detta är hur skräckfilm 
brukar använda ljud från en okänd källa som inte syns i bild för att väcka åskådarens 
intresse. Ljudet för skräckfilm kan även hävdas vara en stor bidragande orsak till att 
åskådaren blir rädd, alltså påverkad. Vidare hävdar Bordwell et.al (2016) att ljud på ett 
kreativt sätt kan lura åskådaren att bygga förväntningar eller leda dem åt ett annat håll och 
kan dessutom ge ett nytt värde åt tystnaden. Precis som vid redigering av bild ger ljudet ett 
överflöd av möjligheter, men det är upp till filmskaparna att bedöma vilka ljud de finner 
lämpligast beroende på filmens övergripande struktur och hur ljudet kommer forma 
upplevelsen hos åskådaren (ibid). Ljud betraktas oftast som mindre betydelsefullt än bilden 
men ljud kan rikta vår uppmärksamhet till bildens inre. Om ljud och bild inträffar samtidigt 
brukar de vanligtvis uppfattas som en enda sammanhängande händelse istället för två 
enskilda.  

2.3 Redigeraren – hjärtat av postproduktion 
Redigerare är inte upphovsmän eller originalskapare. Men syntesen de producerar är, som 
Dancyger (2011) säger, helt avgörande. Dancyger jämför sedan redigerarens förhållande till 
produktionen med havandeskap. De är sällan delaktig i befruktningen men är i allra högsta 
grad involverade i födelsen. Tillsammans med regissören och kameramannen är redigeraren 
en av de tre stora bidragande rollerna till kvalitén för en film (Brownlow, 1968). Detta var en 
sanning för Brownlow på 60-talet och kan hävdas vara sant även i dagsläget. För redigeraren 
kan man påstå är hjärtat av postproduktionsfasen. När produktionen är klar kommer steget 
av att sammanföra allt material som samlats in. Klippa ihop bilder, lägga på ljud och musik, 
göra eventuella specialeffekter och sammanställa produktionen till en färdig film. Det är här 
redigeraren utövar sin magi.  

För en redigerare som har rollen som klippare är utmaningen att välja ut de bilder som 
bäst tjänar filmens dramatiska syfte och sedan sammanfoga dessa på ett sätt som skapar 
kontinuitet och flyt (Dancyger, 2011). När allting flyter har redigeringen lyckats och publiken 
kan avnjuta storyn som framförs. Redigeraren har däremot misslyckats om publiken märker 
av de tekniska aspekterna (Dancyger, 2011). Redigering handlar dock inte bara om att klippa 
ihop bilder. Brownlow uttalar sig som följande:  
 

”Redigeringen är inte mer begränsad till att klippa ihop scener än vad en poet är till att 
rimma. Båda är essentiella funktioner men endast mekaniska steg i en kreativ process.” 

(Brownlow, 1968, s.279, översatt) 
 
En redigerare formar, genom rörelsen av bilder och ljud, rytmer av händelser och känslor 
som tittaren följer empatiskt (Pearlman, 2015). Om redigeraren lyckas kommer publikens 
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anspänningsnivåer följa filmers dramaturgiska kurvor med uppbyggnad och frigörande av 
spänning, någonting Pearlman (2015) refererar till som ”tension and release”.  

2.3.1 Inflytande 
Som Dancyger säger (2011) har redigeraren alltid andra personer att förhålla sig till, ofta 
regissör eller producent. Men hur nära samarbetet är skiljer sig mellan produktioner och 
individer. Denna relation avgör även hur mycket frihet redigeraren har. Vidare identifierar 
Dancyger redigerarens mål som att hitta narrativ kontinuitet för det visuella och auditiva och 
med dessa skapa dramatiska betoningar för att göra filmen effektiv. Genom 
sammanfogningen kan redigeraren också lägga in metaforer och subtext eller helt förändra 
ursprungliga meningar. Detta leder oundvikligen till att redigeraren har potentiellt stort 
inflytande och makt. Dancyger för även en diskussion om denna maktposition som 
redigerare kan ha. Eftersom redigeraren kan förändra innebörd och mening av innehåll och 
också presentera materialet på ett sätt som väcker känslor, får de en makt över uttrycket av 
hela filmen. Vidare kan detta påverka större sammanhang eftersom film och TV är de mest 
kraftfulla och inflytelserika mediekanalerna av vårt århundrade (Dancyger, 2011) och 
mediernas uttryck påverkar tittarna. Det här väcker då även frågor om etik.  
 

”Where there is great power there is great responsibility” 
- Winston Churchill 

 

2.4 Relaterat arbete 
Redigering hamnar inom området för filmskapande och detta område är mycket utförligt 
exploaterat. Som Fairservice (2001) säger så finns ett stort generellt intresse för ämnet film 
och filmskapande vilket också reflekteras i den stora mängden skriven litteratur om detta (se 
exempelvis Bordwell et.al, 2016; Dancyger, 2011; Crittenden, 1995). Men enbart denna typ av 
litteratur kan inte förklara de kreativa processerna som äger rum i redigeringen och hur man 
egentligen blir duktig på hantverket. Som tidigare nämnt finns det mer forskning kring 
tekniska aspekter av film och redigering än redigerares tankesätt och kreativa 
beslutsförmåga. För just redigering så finns historisk kartläggning och källor som diskuterar 
vilka mål och principer redigerare generellt har (se exempelvis Dancyger, 2011). Men detta 
fångar inte redigerares egna reflektioner kring teoretisk och praktisk kunskap kontra 
intuition inom ramen för branschgrenförutsättningarna. Källor som studerar redigerares 
tankesätt (se exempelvis Pearlman, 2015) kan förklara rytmisk kreativitet och till viss del vad 
en redigerares intuition baseras på. Men det tycks saknas en anknytning till dagens 
redigeringsbransch. I synnerhet den svenska marknaden. Redigerares tankesätt i kontext 
med andra ord. Ingen funnen forskning diskuterar t.ex. tydligt hur redigering kan skilja sig åt 
mellan olika branschgrenar.  

Medieproduktion är ett praktiskt hantverk vilket gör det relevant med texter om 
erfarenhetsgenererad kunskap i kontext samt tyst kunskap och implicit inlärning. Det finns 
en hel del forskning att ta del av kring erfarenhet och erfarenhetsinlärning (se exempelvis 
Lappalainen Hjertström 2015; Fong Boh, Slaughter, Espinosa, 2007). Fenomenet med tyst 
kunskap har också en hel del forskning (se exempelvis Gascoigne & Thornton, 2013; Ehn, 
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1988; Wagner & Sternberg, 1985) och begreppet implicit inlärning har applicerats på 
filmindustrin förut (se exempelvis: Alony, Whymark & Jones, 2007). Tyst kunskap är den 
kunskap som man inte riktigt kan beskriva och då är svårt att överföra från person till 
person. Detta är ett begrepp som också studerats inom IT förut (se exempelvis Ehn, 1988). 
Detta kan man redan vid första anblick se är något som verkar i redigeringsbranschen. Det är 
även någonting som kommer från praktisk kunskap eftersom tyst kunskap per definition inte 
kan övergå i teoretisk kvantifierad form. Ingen funnen litteratur kring tyst kunskap och 
erfarenhet tycks dock ha applicerat specifikt på redigeringsområdet. Eftersom redigering är 
ett kreativt hantverk och kreativitet är individuellt så är en logisk slutsats att det även bör 
finnas skillnader mellan varje enskild redigerare.  

Forskningsartiklar och studier kring rörlig bild handlar ofta om en teknisk aspekt, 
exempelvis hur ett visst redigeringsverktyg väljs att användas eller digital video inom 
specifika sammanhang t.ex. läromiljöer. Andra tillgängliga studier har setts handla om 
filmgenre, filmanalyser eller andra typer av case study research där olika filmexempel 
analyseras (se exempelvis: Dancyger 2011; Bordwell et.al 2016; Pimentel & Santillanes, 2015; 
Levine Ginsparg, 2000). Det finns också analyser av tekniska aspekter av redigering, 
redigeringsmönster och hur man kan klippa för att uppnå en viss effekt (se exempelvis Feng 
2016; Shimamura, Cohn-Sheehy, Pogue, & Shimamura, 2015). I dessa typer av analyser 
fokuserar forskningen dock på åskådaren och den slutliga produkten snarare än på 
redigeraren och själva skaparprocessen.  

Redigering går över många områden. Spelfilm är underhållning, reklamfilm är 
marknadsföring och även vissa psykologiska aspekter finns i hur man fångar en tittare, t.ex. 
hur ögat skannar av en skärm eller hur man påverkar åskådare emotionellt. Inom 
informationsteknik-området har det studerats hur IT- användning kan resultera i upplevelse 
(se exempelvis Wiberg, 2003). Det finns också forskning som kartlägger aspekter av 
användarens psykologiska och känslomässiga responser inom film, våld i filmscener m.m. (se 
exempelvis: Soleymani et.al, 2008, Berry et.al, 2010). Denna studie har inte till syfte att 
utforska alla dessa områden ingående men kommer oundvikligen beröra många då 
skillnaderna mellan dessa utgör grundförutsättningar för redigerarens arbete. 
Sammanfattningsvis finns det forskning som visar på vad redigering är men inte 
nödvändigtvis redigerares intuitiva drivkrafter och hur de reflekterar över sitt arbete. Det 
finns inte heller i dagsläget någon tydlig studie av redigerarnas implicita kunskaper kopplat 
till den moderna svenska film-, TV- och reklamindustri.  
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3. Intuition och kunskap formar experten 

3.1 Tyst kunskap 
Business Dictionary definierar tyst kunskap [eng: tacit knowledge] som ”oskrivet, outtalat 
och dolt förråd inom människor som baseras på deras känslor, erfarenheter, insikter, 
intuition, observation och internaliserad information”. Tyst kunskap är alltså ett begrepp 
som syftar på en sorts individuell kunskap som man kan bära med sig och dra nytta av men 
som man inte riktigt kan beskriva. Niel Gascoigne och Tim Thornton (2013) hänvisar till 
begreppets fader Michael Polanyi som beskriver fenomenet som ”we know more than we can 
tell” (s.6), att vi vet mer än vad vi kan berätta. Detta menar på att man vet mer än man kan 
uttrycka utan sina individuella färdigheter och i en specifik miljö. Tyst kunskap är alltså inte 
bara personligt utan också kontextbundet. Det är personlig kunskap på det vis att den är 
direkt beroende av personen som besitter kunskapen och deras erfarenheter och färdigheter. 
Den är sedan situationsspecifik eftersom den är bunden till färdigheter i kontext, att kunna 
hantera en situation skickligt och i respons till kraven för just den särskilda situationen 
(Gascoigne, Thornton, 2013). Vidare innebär en besittning av mer utvecklade färdigheter 
även en större praktisk kunskap vilket kan manifesteras genom både prestation och omdöme 
(ibid). Tyst kunskap är dock, som Gascoigne och Thornton (2013) också påpekar, inte 
omöjligt att uttrycka. De argumenterar mot begreppet ”ineffability”, d.v.s. något som inte kan 
eller borde formuleras med ord, och säger istället att tyst kunskap snarare är något som inte 
går att kodifiera. Med detta menar de att tyst kunskap inte är något som kan generaliseras 
och pratas om ur kontext, t.ex. likt en handbok. Den är implicit.  

3.2 Sex komponenter av intuition  
Intuition är något som faller in på området för tyst kunskap. Intuition och instinkt är något 
som kan förväxlas men det är inte samma sak. Vi människor föds med instinkter, som att 
skygga från saker som kan skada oss, men intuition är något vi utvecklar över tid genom 
erfarenhet (Pearlman, 2015). Det är alltså något man lär sig. ”Intuition eller praktisk 
kunskap, som vi förstår det, är varken vilt gissande eller övernaturlig inspiration, utan den 
typ av förmåga som vi alla använder hela tiden i våra vardagliga sysslor.” (Dreyfus & Dreyfus, 
1986, citerad i Hjertström Lappalainen 2015, s. 322)  

Guy Claxton (2000) skriver att Chambers’ Twentieth-Century Dictionary definierar 
intuition som ”omedelbar förståelse utan resonerande process” och ”till synes informerad 
handling och bedömning utan åtföljande tanke” (Atkins, Claxton, 2000, s.34, översatt). För 
att tolka vad detta innebär bryter Claxton ner begreppet och presenterar sex komponenter av 
intuition. Dessa är expertis, implicit inlärning, omdöme, känslighet, kreativitet och 
problemlösning samt grubblande [eng:rumination] Detta kan underlätta att förklara vad 
intuition är och även guida hur man utveckla den.  

 
1. Expertis [Expertise] innebär ett icke-reflektivt utförande av invecklade färdigheter. 

Att kunna utföra komplexa uppgifter i ett familjärt domän. Detta innefattar 
beslutstagande och lämpliga anpassningar som sker utan att behöva tänka.  
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2. Inlärning [Learning] handlar om att denna expertis införskaffas undermedvetet eller 
icke-konceptuellt. Det blir då implicit kunskap.  

3. Omdöme [Judgement] är förmågan att göra exakta och fördelaktiga beslut samt 
kategorisering utan att vid beslutsögonblicket kunna förklara eller rättfärdiga det.  

4. Känslighet [Sensitivity] handlar om en utvecklad uppmärksamhetsförmåga och 
förhöjd skicklighet att plocka upp detaljer om en situation både medvetet och 
undermedvetet.  

5. Kreativitet som leder till problemlösning [Creativity and Problem-Solving] menar 
på att förklara hur den estetiska och subjektiva förmågan hos individen leder till att 
insiktskrävande problem kan lösas. Man skulle kunna kalla det påhittighet. Att kunna 
tänka utanför logiken kan leda till nya lösningar.  

6. Grubblande [rumination] menar på ett sorts tankemässigt idisslande, att bearbeta en 
upplevelse flera gånger för att utvinna meningen och innebörden.  

3.3 Fem steg från nybörjare till expert  
Redigering är en praktisk kunskap vilket enklast kan beskrivas som förmågan att kunna 
utföra en handling. I antologin ”Klassiska texter om praktisk kunskap” (Hjertström 
Lappalainen, 2015, s.303) förklarar Dreyfus & Dreyfus i en text från år 1986 deras syn på 
praktisk kunskap och begreppet know-how:  
 

”Du kan cykla eftersom du har något som brukar kallas >>know-how>>, en 
praktisk kunskap som du har förvärvat genom övning och ibland smärtsam 
erfarenhet. Det faktum att du inte kan formulera vad du har lärt dig i ord innebär 
att den praktiska kunskapen inte är tillgänglig för dig i form av fakta och regler. 
Om det vore det, skulle vi säga att du >>vet att>> vissa regler resulterar i skicklig 
cykling, istället för att du >>vet hur>> man cyklar.” (Dreyfus & Dreyfus i Hjertström 
Lappalainen, 2015, s.303)  

 
Dreyfus & Dreyfus (Hjertström Lappalainen, 2015) menar att praktisk kunskap inte är 
medfödd utan något man måste lära sig. För att upprätthålla den krävs dessutom övning, 
annars kan kunskapen gå förlorad. Vuxna människor förvärvar vanligast en ny färdighet 
genom att utgå från skrivna eller muntliga instruktioner. När en person lär sig en ny 
färdighet genom undervisning och erfarenhet sker detta i minst fem olika stadier. Dessa 
stadier kallar Dreyfus & Dreyfus (ibid.) för ”de fem stadierna i förvärvandet av färdigheter”.  
 

1. Nybörjare [Novice]. Som nybörjare lär man sig känna igen olika objektiva fakta och 
aspekter som är relevanta för färdigheten. Man förvärvar regler för att besluta sig för 
handlingar baserat på dessa fakta och aspekter.  

2. Avancerad nybörjare [Advanced Beginners]. Som avancerad nybörjare har man 
skaffat sig betydande erfarenhet av att handskas med verkliga situationer. 
Prestationen förbättras till en någorlunda acceptabel nivå. 

3. Kompetent [Competent]. Som kompetent handlar färdigheter om mer än logiskt 
resonerande. Man lär sig tillämpa en hierarkisk procedur för beslutsfattande.  
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4. Skicklig [Proficient]. Som skicklig äger inga distraherade val eller överväganden rum. 
Man har förmågan att intuitivt reagera på mönster utan att bryta ner de i enskilda 
komponenter.  

5. Expertis [Expert]. Som expert vet man i allmänhet vad man ska göra baserat på 
mogen och övad förståelse. Man är totalt engagerad i sitt utövande och har blivit ett 
med sin färdighet.  

 
Dessa stadier innefattar alltså kvalitativt olika sätt att uppfatta en uppgift och/eller att fatta 
beslut och en person passerar dessa stadier allt eftersom dennes färdigheter förbättras.  
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4. Metod  
Det finns mängder av brukbara metoder att använda sig av för att samla in data. Men enligt 
Svensson & Starrin (1996) ska valet av metod inte vara ett principiellt utan ett strategiskt och 
pragmatiskt val och bör väljas med utgångspunkt i problemställningar, resurser och 
forskarträning. Således hade studiens frågeställningar en central roll när kvalitativa 
intervjuer beslutades som metod för att samla in empirisk data. Detta eftersom 
målsättningen för studien faller inom området för att ”upptäcka företeelser, egenskaper eller 
innebörder” (Svensson & Starrin, 1996, s.55).  

I följande avsnitt redovisas metodvalet för den kvalitativa studie som genomförts vilken 
grundades i syftet och förutsättningarna. Detta följs av en beskrivning av urval samt 
tillvägagångssätt följt av metodologiska avvägningar i en reflekterande metodanalys.  

4.1 Semistrukturerad intervju  
En intervju kan ses som ”en speciell form av samtal med det specifika syftet att samla in 
information” (Svensson & Starrin, 1996, s.52) och kan betraktas som ”en konversation med 
ett syfte” (Kahn & Cannell, 1957, citerad i Preece, Rogers & Sharp, 2015, s.233). Det finns 
flera olika varianter av intervjumetoder och vilken av dem man väljer att använda sig av 
beror helt på syftet med intervjun och vilka frågor man söker svar på. Några av de allra 
vanligaste varianterna är strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad intervju (Benyon, 
2013; Preece, Rogers & Sharp, 2015).  

Vid en strukturerad intervju används på förhand definierade frågor, liknande ett 
frågeformulär, som sedan följs till punkt och pricka (Benyon, 2013). Frågorna är oftast 
slutna, korta och tydliga, och samma frågor används till samtliga respondenter vilket ger ett 
standardiserat resultat. Denna intervjuform har alltså hög repeterbarhet. Den ostrukturerade 
intervjun har däremot väldigt låg repeterbarhet. Till skillnad från den strukturerade 
intervjun har den nämligen inga förberedda frågor alls utan frågorna växer istället fram 
medan intervjun äger rum (ibid). Nackdelen är då att intervjuerna ger ett resultat som är 
svårt att sätta i en jämförelse då varje intervju får så unika förutsättningar. Men frågorna är 
oftast öppna och utforskande vilket många gånger kan leda in på djupet (Preece et al., 2015). 
En intervjuform som är ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad är den 
semistrukturerade. Intervjuaren är där förberedd med frågor men kan anpassa sig till 
respondenten och reflekterar över dennes svar genom att ställa följdfrågor (Benyon, 2013). 
En semistrukturerad intervju tillämpar både slutna och öppna frågor och intervjuaren 
använder sina förberedda frågor som en guide för att samma ämne ska tas upp med alla 
respondenterna. Man ökar alltså repeterbarheten gentemot en ostrukturerad intervju men 
kan utöver det uppmuntra respondenten att ge utförligare svar kring övrig information som 
uppkommer och som kan te sig relevant (Preece et al., 2015).  

4.2 Tillvägagångssätt  
Semistrukturerade intervjuer kräver en viss planering och förberedelse. Efter genomförande 
behövs även en bearbetning för att sortera och få förståelse för innehållet i den insamlade 
datan för att sedan kunna analysera materialet.  
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4.2.1 Datainsamling  
De kvalitativa intervjuerna förbereddes genom att utforma en övergripande intervjuguide. 
Tre teman arbetades fram utifrån syftet för studien för att fungera som en strukturerande 
ryggrad med intention att genomsyra intervjuerna och den efterkommande analysen. Dessa 
var: ”redigering som hantverk”, ”skapa en upplevelse genom redigering” och ”redigerarens 
kreativa arbete i medieindustrin”. Samtidigt mailades potentiella respondenter och möten 
arrangerades. Respondenterna fick i förväg veta att frågorna handlade om postproduktion 
och de fick välja tid och plats för intervjuerna. En av intervjuerna skedde på distans över 
videosamtal, tre ägde rum på respondenternas respektive arbetsplats och två intervjuer ägde 
rum på annan plats. I intervjuerna följdes sedan den utarbetade frågeguiden men varje punkt 
utforskades med följdfrågor där så behövdes. För att fånga alla viktiga detaljer från 
respondenternas svar så användes ljudupptagning vid samtliga intervjuer. Även anteckningar 
fördes på sidan om.  

4.2.2 Databearbetning  
Efter intervjuerna bearbetades materialet genom att först transkribera ljudinspelningarna. 
Detta för att få en mer lätthanterlig data att arbeta med, få översikt på materialet samt 
underlätta vid den kvalitativa analysen.  

Enligt Preece, Rogers & Sharp (2015) finns det tre olika sorters enkla kvalitativa analyser; 
identifiera återkommande mönster och teman, kategorisera data samt analysera kritiska 
incidenter. Databearbetningen för denna studie hade i huvudsak fokus på de två 
förstnämnda. Analysen påbörjades genom att först kategorisera all data utifrån de tre 
identifierande temana: ”redigering som hantverk”, ”skapandet av en upplevelse” och 
”redigerarens kreativa arbete i medieindustrin”. Varje kategori tilldelades sedan varsin färg 
som användes vid textmarkeringar i de utskrivna transkriberingarna. Därefter jämfördes 
respondenternas svar mot varandras för att se om det gick att urskilja återkommande 
mönster eller avvikelser bland dem. Datan jämfördes även mot den litteratur och de teorier 
som hittats för att finna belägg som stärker alternativt motsätter vad resultatet säger vilket 
kan leda till slutsatser.  

4.3 Urval  
Totalt intervjuades sex yrkesverksamma personer inom filmbranschen som på ett eller annat 
vis utövar efterbearbetning av inspelat material. Dessa sex personer har olika erfarenheter 
och bakgrund inom redigering och vilken typ av produktion eller format de har arbetat med. 
Men gemensamt för alla är flera års erfarenhet av rörlig bild och någon typ av erfarenhet med 
just klippningaspekten och sammansättning av film. De arbetade alltså inte med 
färgsättningsarbete eller ljudmix etc. Av slump var alla även män. Fem av dem var 
yrkesverksamma i samma medelstora stad medan en var verksam i en svensk storstad.  

I en kvalitativ studie där respondenternas svar är subjektiva kan deras personliga profil 
vara avgörande för deras uttalande. Detta för att deras åsikter och uppfattningar formas av 
individuella erfarenheter och kunskaper. Genom en sammanfattning av arbetsroller, 
branscherfarenheter, utbildning och deras respektive väg till redigeringsyrket kan en rik bild 
av respondenterna ges vilket är viktigt för att kunna förstå eventuella motiv och tolkningar av 
deras uttalanden.  
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4.3.1 Respondent 1 ”R1”  
Respondent 1 betraktar sig själv som ”filmskapare inom ett brett perspektiv” och har stor 
erfarenhet inom både spelfilm och reklamfilm. För några år sedan skulle han i första hand ha 
betecknat sig som producent, då han bland annat producerade en långfilm som hade premiär 
2012. Numera ägnar han sig dock inte åt ren fiktionsfilm utan har istället återgått till att 
regissera, skriva manus och göra mindre projekt samt börjat som inslagsproducent inom 
public service-tv. Detta har medfört att han själv redigerar mer nu än tidigare. Respondent 1 
har ingen praktisk filmutbildning utan är i princip helt självlärd, med undantag att han 
studerat viss filmteori. Hans utbildning var istället inriktad mot ekonomi vilket skapade den 
naturliga vägen till producentrollen. I början av sin karriär gjorde han sina egna filmer från 
start till slut. Dock dröjde det fram tills för några år sedan som han insåg att klippning var 
någonting som han var bra på rent hantverksmässigt och att det faktiskt är ett eget yrke.  

4.3.2 Respondent 2 ”R2”  
Respondent 2 är dokumentärfilmare med 15 års erfarenhet som redigerare. Hans nuvarande 
yrkesroll är redigerare och producent på ett mindre filmproduktionsbolag som han var med 
och grundade 2011. Respondent 2 började med analog redigering på egen hand för ca 20 år 
sedan och har även skapat sin egen dokumentärfilm. Han träffade sedan sin kompanjon och 
tillsammans genomgick de en tvåårig folkhögskoleutbildning inom dokumentärfilm. 
Förutom det har Respondent 2 även studerat två terminer inom konstvetenskap samt fria 
teoretiska dokumentärkurser på universitet. Respondent 2 har lite olika roller i projekten då 
han ibland är enbart klippare och ibland kommer in tidigare i processen och även är med och 
fångar in material. Dock har han alltid klippningen i åtanke i sitt arbete. 

4.3.3 Respondent 3 ”R3”  
Respondent 3 arbetar som inslagsproducent inom public service-tv och redigerar även det 
inspelade materialet för det program han i nuläget producerar. Han gick en treårig 
eftergymnasial KY-utbildning inom digital media där han så småningom valde inriktning 
mot TV. Respondent 3 började sin karriär i mediabranschen för ca 14-15 år sedan och då som 
fotoredigerare. Han hamnade sedan inom public service-tv där han har arbetat i 13 år. Innan 
han blev inslagsproducent arbetade han som bildproducent under flera år. Mestadels har han 
redigerat magasinprogram men har även arbetat en hel del med sportprogram. Utöver sin 
ordinarie tjänst har han dessutom undervisat redigeringskurser på diverse skolor.  

4.3.4 Respondent 4 ”R4”  
Respondent 4 har arbetat som redigerare inom public service-tv i 23 år, varav 22 av dessa har 
varit på hans nuvarande arbetsplats. Han har studerat kommunikation och media och har 
även en tvåårig folkhögskoleutbildning inom TV och video. Efter sina studier blev 
Respondent 4 erbjuden en praktikplats inom public service som ledde till vikariat innan han 
slutligen fick en fast tjänst på sin nuvarande arbetsplats. I och med att Respondent 4 har så 
pass många års erfarenhet har han varit delaktig i redigeringsprocessen av i princip alla 
programformat som produceras i tv-huset på orten. Allt från dokumentärfilm och nyheter till 
tv-magasin, reality-tv och barnprogram. Detta har även lett till att han utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter enkelt kan hoppa in tillfälligt som redigerare i andra projekt ifall det av 
någon anledning skulle behövas extra resurser.  
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4.3.5 Respondent 5 ”R5”  
Respondent 5 arbetar som redigerare på ett kommersiellt tv-bolag i en svensk storstad och 
har mestadels redigerat reality-tv, barnprogram och studioprogram. Han studerade fyra år i 
USA där han gick en allmän filmutbildning med Bachelor Award. Tillbaka i Sverige började 
han sedan som loggare. Han gick dock snabbt upp i rang från den arbetsrollen då många av 
de involverade i den produktionen föll bort. Han själv hade då både utbildningen samt 
kompetensen att klippa och fick möjligheten att avancera. Arbetet på detta projekt var en stor 
merit för honom på hans CV när han senare fortsatte söka redigeringsanställningar. 
Redigering har han nu jobbat med i 5 år och har då hoppat mellan olika produktionsbolag då 
dessa främst arbetar med korttidskontrakt där redigerare anlitas till enskilda program.  

4.3.6 Respondent 6 ”R6”  
Respondent 6 äger ett eget filmproduktionsbolag med fokus mot reklam-, företags- och 
informationsfilm. Hans huvudsakliga roll är som producent men arbetet innefattar även en 
hel del redigering. Respondent 6 gick en tvåårig folkhögskoleutbildning inom journalistik där 
han valde en inriktning mot tv-producent. Innan han sedan startade sitt egna 
filmproduktionsbolag var han anställd som in-house-producent på en svensk kommersiellt 
tv-kanal. Där hade han huvudansvaret för lokal reklamfilm i Norrland och var delaktig under 
hela produktionsprocessen från idé och manus till att filma och redigera. Under sin tid där 
producerade han tusentals filmer som även innefattade rikstäckande reklamfilm och 
företagsfilm. Övriga yrkesroller Respondent 6 har haft är som fotograf och reporter.  

4.4 Etiska aspekter  
Studien behandlade etiska aspekter som stod i enlighet med de forskningsetiska principerna 
för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som presenterats av Vetenskapsrådet 
(2002). Vetenskapsrådet menar på fyra huvudkrav: informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som berörs i 
forskningen skall informeras om den aktuella forskningsuppgiftens syfte samt ges tydliga 
kontaktuppgifter till studiens ansvarige. Detta respekterades genom att introducera studiens 
syfte och inriktning samt vilka som stod bakom den redan i första kontakten med 
respondenterna. Innan intervjuerna lästes även en text upp kring vad som gällde med 
anonymitet och att den data som samlas in endast kommer att granskas och analyseras av 
uppsatsförfattarna för att sedan redovisas i uppsatsform. I datan utelämnades 
respondenternas namn samt namn på deras arbetsplatser i konfidentialitet och för att måna 
om deras identiteter vilket följer konfidentialitetskravet. Endast nödvändig information om 
deras arbetsroller och erfarenheter som är av vikt för resultatet presenterades samt att 
personuppgifter och datan vid uppgiftens avslut raderades vilket är i enlighet med 
nyttjandekravet. ”Det skall dessutom tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och att de 
uppgifter som insamlas inte kommer att användas för något annat syfte än för forskning” 
(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt 
att själva bestämma över sin medverkan vilket också följdes eftersom det var helt frivilligt att 
delta i intervjuerna.  
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Respondenterna informerades således om tillvägagångssättet innan intervjuerna. De fick 
även välja plats och tid för genomförandet. Detta för att främja en trygghetskänsla då de får 
välja att vara på ”hemmaplan” eller neutral plats om så önskas.  

4.5 Metodanalys  
Eftersom syftet med denna studie var att fånga redigerares egna perspektiv och få 
information om deras individuella kunskaper så krävdes en datainsamlingsmetod som 
öppnar upp för subjektiva åsikter. Samtidigt måste datan kunna tolkas och jämföras 
respondenterna emellan för att kunna dra slutsatser i en analys. Av den anledningen valde vi 
en semi- strukturerad variant av intervju eftersom det finns en ryggrad av frågor att utgå 
ifrån men man begränsar inte respondenterna i sina svar utan håller det öppet för eventuella 
följdfrågor som uppstår på plats (Preece, Rogers & Sharp, 2015). Problemet med att gå ifrån 
en strukturerad intervjuvariant är som tidigare nämnt att man förlorar repeterbarhet. 
Resultatet blir mer subjektivt och mindre jämförbart då förutsättningarna för intervjuerna 
kan förändras om olika följdfrågor ställs. Men dessa risker kunde vi minimera genom att 
båda vi intervjuare var med på alla tillfällen och hörde all information. Båda grundar då sina 
bedömningar och reflektioner på samma information och det blir lättare att hålla en röd tråd. 
De förberedda frågorna var inte slutna men kunde ge oss en stabil bas att stå på och även ge 
större möjlighet att sedan kunna jämföra respondenternas svar med varandras.  

Även om intervju som metodval vanligtvis ger ett rikt datainnehåll kan det inte förbises att 
det är ett tidskrävande arbete. Framför allt efterarbetet med transkribering eftersom 
människor talar snabbare än de flesta kan skriva och ljudkvalitén på det inspelade materialet 
dessutom inte alltid är det bästa. Att använda sig av ljudupptagning under intervjuerna kan 
visserligen underlätta avsevärt och är ett bra sätt att kunna återgå till innehållet vid ett 
senare tillfälle. Men det är obetänksamt att helt förlita sig på ljudinspelning då oförutsägbara 
händelser lätt kan ske med teknik och leda till förlorad eller oanvändbar data. För att gardera 
oss mot detta tog vi därför beslutet att låta den av oss som inte intervjuade föra anteckningar 
vid sidan om.  
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5. Resultat och analys  
Tre teman kan dela in vad den insamlade datan handlade om: redigering som hantverk, 
skapandet av en upplevelse samt redigerarens kreativa arbete i medieindustrin. Dessa teman 
reflekterar också nyckelfrågorna för studiens syfte. Följande avsnitt avser att presentera 
resultatet från den empiriska datainsamlingen utefter dessa teman i en tolkande analys. 
Vidare appliceras den kvalitativa analysen av datan på teorier för intuition och erfarenhet.  

5.1 Redigering som hantverk  
Det första och även mest omfattande temat handlar om vad respondenterna identifierar 
redigering som, vad deras roll som redigerare innebär och dess betydelse. Vilka tekniker och 
tillvägagångssätt de använder sig av i sitt arbete samt hur de anser att man kan utvecklas 
inom hantverket.  

5.1.1 Att måla med andras bilder  
I grund och botten handlar redigering om att skapa någonting utifrån ett redan existerande 
material. Man ”målar med andras bilder”, som R4 uttrycker det. Det handlar även om att 
berätta en historia och få med publiken på en känslomässig resa. Något som framkommer i 
intervjuerna är att musik och redigering går hand i hand. Redigering influeras inte enbart av 
ljuden utan själva processen i sig liknar den att skapa musik. Det finns rytmer och dynamik 
och man tänker på berättandet som ett flöde, som R1 säger. En sång kan inte bara helt bestå 
av refräng, utan man behöver en vers som bygger upp refrängen och det är samma sorts 
struktur med redigering. R1 menar vidare att redigering i sig, på samma sätt som 
manusarbete, handlar om dynamiken mellan information och känsla.  
 
”För att berätta en historia behöver man egentligen förklara vissa saker för publiken. Där 
är spelreglerna och sen för att de ska förstå hela den här orsak-verkan-strukturen som 
finns, att det här händer där av en viss anledning.” – Respondent 1  
 
Tittar man närmare på detta uttalande, dynamik mellan information och känsla, kommer 
man in på Dancygers (2011) principer: narrativ klarhet och dramatisk betoning. Att 
åskådarna får den information som krävs för att följa med i storyn och sedan påverkas av 
trycket i konflikten och den empati de känner för karaktärerna.  

Redigeraren har som uppgift att ta alla delar från produktionsfasen och sätta ihop dem på 
bästa sätt, likt pusselbitar. Redigerarens roll innebär att sitta sist i produktionskedjan och 
färdigställa projektet, vilket är just det som R4 tycker är det allra roligaste med att vara 
redigerare. Han påpekar att man har relativt stor makt att berätta historien på sitt sätt då han 
får ge programmet känsla och kan färga det. När det sedan kommer till hur stor betydelse 
redigeringen har för hela produktionsprocessen är alla respondenter eniga om att den är 
oerhört viktig. Orsaken till detta menar de är på grund av att det är i postproduktion som 
stämning, höjd och ton sätts. Trots det poängterar R3 att själva inspelningen är ännu 
viktigare av den enkla anledningen att om en inspelning misslyckas kan det bli svårt att göra 
någonting bra utav materialet, någonting som även R1 håller med om.  
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”Man kan aldrig göra någonting bättre i klippningen än det material man har fått med sig. 
Men man kan ju definitivt sabba det och göra det sämre.” – Respondent 1  
 
R5, som arbetar med reality-tv, likställer däremot postproduktionens betydelse med 
inspelningens. Han syftar på de tre leden preproduktion, produktion och postproduktion när 
han uppskattar att redigeringen betydelsemässigt är en tredjedel av hela tv-produktionen. 
För R6, som oftast arbetar med reklamfilm, är däremot förproduktionen den viktigaste delen 
eftersom han måste ta hänsyn till kundens önskemål och jobba mot ett skrivet manus. Det är 
då viktigt med planering. När det gäller dokumentärfilm menar R2 att redigeringen har 
mycket större betydelse än vid en manusstyrd produktion och uppskattar att det då istället 
handlar om en bra bit över hälften av hela produktionen eftersom hela filmen formas och 
narrativet byggs upp i postproduktionen.  

Att rangordna betydelse för de tre produktionsstegen är givetvis svårt eftersom de har 
olika syfte och bidrar till produktionen på olika sätt. Utan postproduktionen hade det inte 
funnits en färdig film men utan inspelningen hade postproduktionen inte haft någonting att 
jobba med. Utan preproduktionen hade man i sin tur inte vetat vad man skulle spela in vilket 
skulle leda till sämre eller mer ostrukturerat material från inspelningen. Som några av 
respondenterna påpekade kan redigerarna inte trolla med material eller kvalité de inte har. 
En aspekt som blir tydlig i intervjuerna är dock att de olika stegen får olika mycket fokus 
beroende på produktionsformatet. De som jobbar med reklamfilm ser högst värde i 
förproduktionen eftersom det för reklam handlar om att realisera en beställning för en kunds 
räkning. För att kunna stämma av kundens vision behövs att man kan förklara vad man har 
tänkt göra och hur den färdiga produkten kommer att se ut och sedan se till att produkten 
blir densamma som utlovat. Det finns även en tung finansfråga. För t.ex. dokumentärfilm blir 
produktionen och postproduktionen istället av betydligt större vikt eftersom de på förhand 
inte vet exakt vad de kommer att fånga på bild. Där handlar det om att skildra en verklighet 
och få en så bred bild som möjligt, d.v.s. samla in mycket material och att narrativet byggs 
först i efterhand i postproduktion. Förproduktionen har inte alls lika stor vikt för resultatet. 
Samma sak för reality-tv. Spelfilmsmediumet kan ses som någonting mittemellan eftersom 
det där finns budgetar och manusarbete men det är ett mer flexibelt format då det finns en 
vision men i regel inte minutiösa krav för hur alla aspekter av filmen skall se ut i slutändan.  

5.1.2 Vilka bilder bör läggas efter varandra?  
Som redigerare är det väsentlig att veta hur man ska redigera ett material, vilka klipp som 
kan kombineras tillsammans och på vilket sätt. Bordwell, Thompson och Smith (2016) 
uttryckte det som fyra grundområden: grafiska, rytmiska, spatiala och temporala relationer 
mellan bild A och bild B. Respondenterna var däremot inte så tydliga med dessa aspekter 
utan pratade generellt om det i mer subjektiva termer. R2 nämnde att han söker efter rörelse 
i bilderna, antingen kamerarörelse eller kroppsrörelse men att det sedan finns aspekter med 
karaktärsbyggande då man tittar mer på ögon och reaktioner. R4 säger han först brukar 
”slarvklippa igenom” bilderna, även fast det egentligen inte är det han gör för när han sedan 
tittar igenom det redigerade materialet är det väldigt sällan han behöver justera i efterhand.  

Flera av respondenterna tar upp att det självfallet finns olika grunder och regler som de 
antingen lärt sig själv eller under sin utbildning. Hur man bygger upp en film, de visuella 
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reglerna för tydlighet, filmfotografi, kontinuitetsredigering och mise-en-scene etc. Dessa 
filmteoretiska grunder behövs för att man som redigerare ska kunna veta varför en bild går 
att lägga efter den andra utan att några problem uppstår. R3 förklarar hur han bland annat 
fick lära sig 180-gradersregeln, vad ett jump cut är och hur en närbild på ett par ögon kan 
förmedla att någon är ledsen. Alla respondenter, även de som inte tyckte sig ha reflekterat så 
mycket över detta förut, kom fram till att det är en fördel att kunna filmteori. För när de ställs 
inför ett problem har de någonting att falla tillbaka på och vet då i vilken ordning de bör 
lägga bilderna för att det ska fungera. Om man inte har studerat filmteori akademiskt verkar 
det vara något som man utvecklar förståelse för på vägen, vilket framkommer tydligt i t.ex. 
ett citat från R5: 
  
”...då går kanske många på feeling och att man ser mycket TV och ser hur det är och jobbar 
sig fram till det men jag har ju pluggat liksom jag har ju en teoretisk botten av allting där 
man lite vet vad som är rätt och fel.” – Respondent 5  
 
R5 tillhör en av de få redigerare i Sverige som har studerat klippning rent teoretiskt. Detta 
gjorde han i USA eftersom man i Sverige oftast har gått en tv-utbildning istället, då specifika 
klipparutbildningar länge inte funnits här. R5 tror att han använder sig av de regler han lärde 
sig under sin utbildning mer undermedvetet än aktivt. Även R4 nämner att det finns 
dramaturgiska modeller han bär med sig i bakhuvudet och R2 förklarar att för honom sitter 
det lite i ryggmärgen. Filmteoretiska principer och regler är något som alla respondenter har 
lärt sig på ett eller annat sätt, strukturerat i studier eller praktiskt plockat upp på vägen, 
vilket visar på hur centralt det är och att redigeringen formas efter sådana skrivna och 
oskrivna regler.  

Men även fast dessa grunder och regler naturligtvis är en bra bas att stå på när man 
redigerar blir det tydligt i intervjuerna att det inte är en skriven lag som absolut måste följas. 
Flera av respondenterna uppmuntrar istället till att man ska våga bryta mot reglerna för att 
detta kan få önskvärda effekter, som att fånga åskådarens uppmärksamhet.  

5.1.3 En individuell arbetsprocess  
Respondenterna reflekterar i intervjuerna över lite olika aspekter på tillvägagångssätt och 
hur deras arbetsprocess brukar se ut. De kan dock inte alltid generalisera termer utan vill 
visa eller behöver exempel för att förklara vad de menar. Flera av dem ville även vara väldigt 
tydliga med att många aspekter, t.ex. vilka tekniker och verktyg man använder, helt beror på 
produktionen. Det blir alltså tydligt att redigering är ett situationsspecifikt och 
kontextbundet arbete. Det är även individuellt, vilket framkommer när R4 förklarar hur det 
inte finns något värre än att som redigerare ta över någon annans arbete när hälften redan är 
klart. Detta just eftersom att alla redigerare är unika som individer och kreativa väsen och då 
har sitt eget personliga sätt att berätta. Det kan då bli svårt att försöka anamma precis hur 
den tidigare redigeraren har tänkt. Av den anledningen är R4 oftast försiktig med att kritisera 
hur andra redigerar. För det finns, som han säger, ”inget facit”.  

Ett flertal av respondenterna identifierar även två typer av redigerare: de som är mer 
drivna av den tekniska sidan av redigering, alltså att arbeta med datorer och 
programvarorna, kontra de som är mer dragna till den kreativa aspekten. Vilken typ de är 
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verkar även påverka hur de lägger upp sitt arbete. Hur de strukturerar, förklarar sina val eller 
vilka strategier de använder. Vissa anser att de ”känner när det blir rätt” medan andra är mer 
analytiska i sitt sätt och klipper efter t.ex. musikrytmer och kurvor.  

När respondenterna redigerar bild och ljud arbetar de alla på lite olika sätt. R4 redigerar 
bilderna först, lägger sedan på ljudet och justerar slutligen bilderna en sista gång om så 
behövs, medan flera av de andra respondenterna gör helt tvärtom. R3 redigerar oftast ljudet 
först och lägger därefter till bilderna, vilket han säger har med tempot att göra. R6 tycker att 
det blir mycket lättare att redigera bilderna mot musik eftersom man sätter en känsla med 
musiken och att det då kommer som av sig själv. Även R2 redigerar bilden mot musiken och 
tycker om att lyssna och använda sig av musik. Särskilt om han sitter fast rent dramaturgiskt.  
 
”Man blir ju lite som en dirigent när man klipper, man sitter ju ändå och räknar frames och 
känner. Många gånger sitter det i kroppen av rutin att man känner liksom att där ska 
klippet komma. Eller att man lägger in rörelse eller nåt sånt.” – Respondent 2  
 
Flera av respondenterna lyfter fram att många av de riktigt duktiga redigerarna är oerhört 
musikaliska och R3 hävdar att det inte är en slump att 8 av 10 av hans kollegor i tv-huset är 
musiker som spelar i band. R5 menar att om man då är helt ny som redigerare, och inte har 
någon form av bakgrund inom musik, kan just ljudbearbetningen vara den del i 
redigeringsprocessen som man kan ha det lite svårare med.  

5.1.4 Erfarenhetsdriven intuition kontra talang  
För att nå upp till den högsta nivån och bli en av de allra bästa redigerarna anser flera av 
respondenterna att det troligen måste finnas någon slags medfödd grundtalang eller 
intuition. Detta är något som framför allt R1 trycker extra på.  
 
”Någonstans tror jag kanske ändå att de som är riktigt duktiga har lite medfödd intuition 
och en viss känsla liksom för det där. Alltså man måste ha någon grundtalang tror jag. 
Men sen tror jag också att dom kan dra ganska mycket av erfarenhet. [...] Och sen som 
sagt, man kan absolut träna upp det. Men ska man nå upp till den yppersta nivån så tror 
jag man måste ha en gnutta medfödd talang också.” – Respondent 1  
 
R1 tror dock att man kan ha talang från olika infallsvinklar och bakgrunder och ändå nå fram 
till samma resultat när man redigerar. En del kan vara väldigt duktiga på det tekniska 
hantverket och kan på det sättet få känsla i saker och ting, medan andra redigerare kanske 
har en skådespelarbakgrund och då fokuserar mer på rytmen i scenen och mellan 
skådespelarna. Detta kan motiveras till viss del med Bordwell m.fl’s (2016) fyra 
grundområden för redigering: grafiska, rytmiska, spatiala och temporala relationer mellan 
bild A och bild B. För den med en bakgrund i skådespeleri blir grafiska relationer i agerandet 
mellan bilderna den mest drivande faktorn medan någon med bakgrund i musik drivs mer av 
rytmer. Så att man har en naturlig fallenhet för en eller vissa områden och får lära sig de 
andra. Något som de flesta respondenterna lyfte fram var att många av de riktigt duktiga 
redigerarna är just oerhört musikaliska. För att bli riktigt duktig krävs det också att man är 
multikompetent, men respondenterna var inte helt eniga om det krävs en medfödd talang 
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eller inte för att bli duktig. R4 höll inte med de andra att man behöver vara särskilt speciell 
eller unik för att bli redigerare utan tror istället att vem som helst kan hålla på med det. Det 
som skiljer är istället hur lång tid det tar att utvecklas och bli duktig på det. Men alla var 
eniga om att det är möjligt att lära sig mycket baserat på erfarenhet.  

När respondenterna fick frågan hur man kan träna upp sin redigeringsförmåga tog flera 
upp aspekten att människor undermedvetet analyserar innehållet när de ser film eller tv- 
program och lär sig på så vis genom den erfarenheten vad som ser estetiskt tilltalande ut i 
bild. Av den anledningen uppmanar flera av respondenterna till att se mycket film, TV och 
musikvideos för att studera hur andra har redigerat och varför de har gjort på det viset. R4, 
som har jobbat med klippning i 23 år, har observerat att yngre klippare som inte har 
omfattande utbildning ofta ändå gör rätt i bildkomposition. Detta förklarar han med att de är 
mer mediamatade och har matats med bilder på ett annat sätt än när han växte upp, eftersom 
TV och film är mycket större nu än för 20-30 år sedan. ”Hela sin uppväxt har de ju sett hur 
en bild är komponerad” säger R4 och menar därför på att de nya redigerarna redan bär med 
sig mycket kunskaper som han behövde studera akademiskt när han blev redigerare. Ett 
annat sätt att träna upp förmågan att kunna se vad som blir rätt i redigeringen är att 
medvetet göra fel för att sedan titta på det från bakvägen. R3 menar att man på så vis lär sig 
känna igen hur det ser ut när det är fel, att det känns på ett visst sätt, och då kan man sedan 
försöka att ”vända på steken”. Men R3 tror inte, precis som R1, att vem som helst kan bli en 
bra redigerare. Han menar att vem som helst kan redigera, det är bara att lära sig hur ett 
program fungerar, men för att bli bra gäller det även att personen i fråga har bra taktkänsla.  

Sammanfattningsvis kan man säga att respondenterna tror att färdigheter inom 
redigering är något man tränar upp över tid men att en viss grundtalang är fördelaktigt. 
Många redigerare anser till och med att talangen är essentiellt för att bli riktigt duktig. Dock 
kan talangen falla inom olika områden eftersom redigering innefattar många olika 
färdigheter. Bl.a. taktkänsla och musikaliskt gehör, känsla för rörelser och skådespeleri eller 
ett öga för tekniska detaljer och stor kunskap om datorer och mjukvaran. Har man en 
fallenhet för en av nyckelaspekterna kan man alltså utvecklas till en duktig redigerare. Här 
kan man också dra slutsatsen att denna grundtalang och redigerarens personliga egenskaper 
kommer att forma hur de redigerar. Om de väljer att i sin klippning främst fokusera på 
musikens tempo, scenens tempo, tekniska detaljer i filmfotografin eller visuella detaljer i 
mise-en-scene. Deras personliga berättarsätt är individuellt.  

5.2 Skapandet av en upplevelse  
Andra temat handlar om hur respondenterna tänker när de utformar ett material som ska 
vara känsloladdat och hur de kan påverka en tittarupplevelse och beröra åskådarna genom 
sin redigering. Denna del går även in på vad respondenterna tycker att de kan tillföra med 
ljud och musik och vilken kraft det medför.  

5.2.1 Beröra åskådaren  
Att berätta en historia handlar till stor del om att skapa en känsla hos åskådaren och detta 
kan styras mycket beroende på hur man väljer att sammanställa materialet. Redigeraren får 
då möjlighet att beröra åskådaren eftersom uppgiften att sammanställa materialet ligger på 
just redigerarna. R1 menar att känsla är det viktigaste i en film, och dessvärre även den 
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svåraste biten att kontrollera. Mycket handlar om att ”hitta den där tajmingen”, att veta hur 
snabbt man kan gå från sorgligt till glatt eller från roligt till spännande. Hans egen 
uppfattning är att om publiken är inne i ”rätt känsla”, då bryr de sig oftast inte om ifall det är 
någonting som är helt ologiskt. Utan då blir istället känslan det som är det helt avgörande.  

För att beröra åskådaren och nå fram med sitt budskap måste redigeraren förhålla sig till 
vilken den riktade målgruppen är. För de flesta av respondenterna är det en 
grundförutsättning att utgå från målgruppen när de redigerar eftersom det är målgruppen 
som är den slutliga kunden. Men för R2, som är dokumentärfilmare, blir det oftast ändå att 
han utgår från den inre rytmen och känslan. Vad han personligen tycker flyter på bra. 
Beroende på den tilltänkta målgruppen påverkas dock klipptempot och val av musik men 
även hur man lägger språket. När R4 och R5 redigerar barnprogram måste de tänka på vilka 
ord som används då det skall vara begripligt för de allra yngsta tittarna. R4 menar också att 
det blir svårt att som vuxen försöka sätta sig in i vad ett barn tycker är roligt och utgår därför 
istället helt ifrån sitt eget tycke.  

Samtliga respondenter betonar vikten av ljudets och musikens roll när man vill förmedla 
en specifik känsla och upplevelse hos tittaren. Musik färgar och ger åskådaren en känsla, den 
berättar för dem vad de ska tycka. R4 vill till och med gå så långt och säga att ljudet är ännu 
viktigare än själva bilden i dagens TV. Samtidigt menar R4 dock att musik inte alltid behöver 
väcka starka känslor utan kan ibland fungera mer som en transport framåt i berättandet. Vid 
vissa tillfällen kan det vara effektfullt med ett så kallat musikaliskt stopp när det händer 
någonting, exempelvis att en dörr stängs precis där musiken tar slut. R4 nämner även att 
man kan interfoliera, vilket innebär att om man exempelvis använder en låt med sång i och 
vill lägga in en dialog väntar man med det tills det kommer en takt utan sång för att det inte 
ska bli alltför kaotiskt rent ljudmässigt.  

Det som framkommer således tydligt i intervjuerna är att just musiken är en avgörande 
faktor för att påverka åskådarna.  

5.2.2 Medel för att kommunicera känsla  
Musik är alltså en viktig komponent för att förmedla känsla. Men vilka andra medel och 
verktyg har redigeraren att röra sig med när det kommer till att skapa känsla i materialet? R4 
förklarar att man också kan förmedla känsla med hjälp av hur man redigerar bilderna. Vilken 
rytm man skapar och vilka bilder man väljer. Utöver klippningen och musik kan man också 
använda sig mycket av vad personer säger och deras ansiktsuttryck, alltså innehållet, för att 
skapa känslor. R3 beskriver det som följande:  
 
”Man har sina verktyg; bild tal och musik, och de kan alla styras på varsitt sätt beroende 
på vilken typ av känsla man vill ha när man berättar.” – Respondent 3  
 

R3 förklarar att det finns massor av ”småknep” som han sedan tidigare vet fungerar när 
han ska skapa en specifik känsla och ger exempel på hur man kan skapa förvirring hos 
tittaren genom att denne inte riktigt veta åt vilket håll personer tittar åt eller hur de står i 
förhållande till varandra. R4 ger istället exempel på hur man kan förvränga och färga 
material. Framförallt i amerikanska realitytävlingar berättar han hur man brukar skapa 
”skurkar” bland deltagarna genom att klippa in bilder där de har sura miner när någon av de 
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andra deltagarna får beröm. Även om det nödvändigtvis inte hade någonting alls med just 
den specifika scenen att göra. Allt för att skapa en konfliktkänsla hos tittaren. R3 förklarar att 
han generellt brukar tänka att när han personligen tycker att han drar det lite för långt i 
redigeringen och gör en situation överdramatiskt, då får det oftast rätt effekt hos den gemene 
tittaren. Om det är en betungande scen brukar R2 ”vila på personen och ligga i tystnaden” så 
att luften tätnar. Men om han vill förmedla aggression blir det snarare abrupta klipp till 
dramatiska händelser. Hans uppfattning är att tv-program ofta använder ”den klassiska 
zoomen” så fort en person blir känslosam, någonting han själv försöker ta ett steg tillbaka 
ifrån. För honom är det istället viktigt med kroppsspråk och han förmedlar gärna känsla 
genom ögon och händer.  

Så när det gäller att påverka och beröra åskådarna kan man säga att scenens rytm, musik 
och tal samt karaktärernas ansiktsuttryck och kroppsspråk är redigerarens medel för att 
kommunicera känsla. Det finns också vissa tekniska små knep med redigeringen som får 
effekt hos tittaren så som klipplängd, missmatchningar i kontinuiteten av scenerna, olika 
zoomar och hastigheter etc. Det man kan se i intervjuerna är att respondenternas uppfattning 
kring om man klipper utifrån sig själv eller målgrupp skiljer sig dock. Vissa menar att man 
inte kan klippa utifrån någon annan än sig själv eftersom man exempelvis inte kan avgöra 
vad ett barn kommer tycka är roligt. Andra menar att man måste ha i åtanke vad gemene 
man uppfattar och då förstärka sin egen åsikt av dramatiskt eller känslosamt då deras 
professionella öga upptäcker mer subtila detaljer i redigeringen än de som inte har en 
bakgrund inom redigering. Alla respondenter är eniga om att man måste ha målgruppen i 
åtanke men det som framkommer är att innehållet blir mer centralt än klippningen när det 
gäller att förhålla sig till tänkta åskådare.  

5.3 Redigerarens kreativa arbete i medieindustrin  
Det tredje och sista avsnittet lägger mer fokus på vilka sorts direktiv respondenterna får och 
hur arbetsprocessen ser ut beroende på vad det är för sorts verksamhet man befinner sig i. 
Samt även hur stor kreativ frihet respondenterna ges gentemot produktionsformen.  

5.3.1 Skillnader i direktiv och arbetsprocess  
Även fast själva grundprincipen är densamma, att en berättelse eller budskap ska förmedlas 
till åskådaren, skiljer sig ändå arbetsprocessen åt en del beroende på vilken sorts produktion 
redigeraren arbetar med. Vid spelfilmproduktion förhåller sig redigeraren till regissörens 
direktiv, till skillnad från när det kommer till tv-produktion där det istället är redaktörer eller 
olika former av producenter och projektledare som har det sista ordet. Någonting som R3 
förklarar som följande:  
 
”Det man oftast gör som renodlad redigerare är att tillsammans med reporter eller 
producent, som har en idé eller som har gjort en inspelning, börja med att försöka komma 
överens om vad det är man vill berätta, på vilket sätt och vad man vill ha för sorts allmän 
känsla över det hela.” – Respondent 3  
 
Direktiv inom TV brukar oftast handla om vilken längd ett inslag ska vara. En skillnad som 
tas upp av R5 angående att redigera inom tv- eller filmproduktion är att redigeraren inom tv- 
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produktion även är den som lägger på all musik till bilden, medan det inom film är en 
process som oftast sköts av någon helt annan än den personen som redigerar bild. Men både 
R3 och R4 tydliggör att även om en tv-redigerare lägger på allt ljud själv så skickas det 
färdigklippta materialet ändå till ljudtekniker för en slutgiltig bearbetning. De berättar då för 
ljudteknikern hur de har tänkt genom att tona ljudet upp eller ner. På samma vis justeras 
även den slutliga färgsättningen av andra tekniker.  

R2 förklarar att det speciellt inom TV kan finnas vissa direktiv om att man måste komma 
in i första scenen inom 1:30 minuter eftersom tittaren annars lätt kan förlora intresset och 
byta kanal. Inom film är den pressen däremot inte fullt så extrem. Då vet man att publiken 
med största sannolikhet kommer sitta kvar i biosalongen och se klart hela filmen, vilket gör 
att redigeraren därför kan tänka lite annorlunda under sitt pågående arbete.  

När R1 gör spelfilm är det han själv, tillsammans med sina kollegor, som skapar hela 
projektet och försöker sedan finna olika sätt att finansiera det på. Till skillnad mot när han 
gör reklamfilm och informationsfilm, då han blir kontaktad av en kund som vill köpa en 
tjänst av honom. I sådana situationer blir det istället kunden själv som bestämmer mycket 
om vad som ska utföras. Vid produktion av dyrare reklamfilm anlitas R1 i regel av en 
reklambyrå. Tillsammans med andra involverade tar han sedan fram ett bildmanus och de 
kommer överens om hur den slutgiltiga filmen ska se ut. Då sker den kreativa delen mer i 
preproduktion än i postproduktion.  
 
”När vi väl har bestämt att det är det här vi ska göra då handlar det bara om att se till att 
det blir gjort” – Respondent 1  
 
När R1 däremot gör informationsfilm bestäms inte allting i förväg utan mycket av 
berättararbetet sker istället i postproduktion, liknande processen vid redigering av 
dokumentärfilm. Informationsfilm och dokumentärfilm kan därför nästan ses som den raka 
motsatsen till spelfilm och reklamfilm eftersom de inte är bundna till ett manus. 
  
”...eftersom du [för spelfilm] har ett manus att klippa utifrån, mot vad jag är mest van vid 
vilket ju är observerande dokumentär där man är ute och filmar och samlar in material 
och sen bygger historien väldigt mycket i redigeringen. Istället för att du har en historia 
som du sen ska fånga på bild.” – Respondent 2  
 
Arbetsprocessen skiljer sig självklart beroende på projektets utformning. Hur stor 
produktionen är, hur många personer som är involverade, hur tidigt redigeraren får komma 
in i processen samt vilket format av rörlig bild det gäller. Formatet, om det är TV, reklam, 
dokumentärfilm eller spelfilm ger vissa tekniska direktiv huruvida poängen med filmen 
måste framkomma fort i en kortare film än i en längre. Detta kan man sammanfatta som att 
åskådaren är passiv eller aktiv, d.v.s. deras grad av driv och engagemang. Åskådarna söker 
inte upp reklam utan blir träffad av det utan att de valt det själva. De är passiva. Med ett tv-
program kan de även zappa vidare om de inte fastnar för det inom ett par minuter. Men med 
en långfilm väljer åskådaren att t.ex. sätta sig i en biosalong, och har då förväntningen att 
sitta där i cirka två timmar av egen vilja. De är då aktiva och det blir inte lika forcerat att 
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poängen måste nås på en gång. Baserat på storleken av produktionen är budgeten olika stor 
vilket påverkar hur mycket tid som kan läggas på redigering, vilken musik som kan användas 
m.m. Om redigeraren får delta redan i preproduktionsfasen kan produktionen också planeras 
för att underlätta redigering. Det framgår dock i intervjuerna att främsta skillnaden ligger i 
om produktionen är manusdriven eller inte.  

Vidare finns en aspekt med att medieindustrin är en föränderlig bransch. Redigering är ett 
hantverk vars verktyg är digital mjukvara i datorer och tekniken utvecklas ständigt, vilket R3 
också reflekterar över: ”Det svänger jäkligt fort i postproduktion vad det är som gäller från år 
till år”. Han menar därför att det inte är en nackdel att vara datanörd. R6 som jobbar med 
reklam påpekar att kunden med dagens tillgängliga teknik, t.ex. med iPhone, kan filma själva 
och att folk även blir mer och mer bildmedvetna. Naturligt blir då att det ställs högre krav på 
filmskaparna att erbjuda en bättre produkt än vad kunderna själva kan skapa. R4 som har 
väldigt många års erfarenhet av yrket påpekar också att det är en ständig resa och att man 
aldrig får stagnera som redigerare. Han tar exempel på att tempot vrids upp med åren, att 
allting går snabbare och snabbare, och som redigerare måste man hänga med i utvecklingen. 
R4 reflekterar också över framtiden då han tror att klipptempot bara kommer att fortsätta 
öka, broadcasting minskar i popularitet och fler vill inta media via dator. Han spånar därför 
att TV i framtiden kommer vara 3D.  

5.3.2 Kreativ frihet  
Gällande respondenternas möjligheter till att få uttrycka sin kreativitet genom sitt hantverk 
framkom det i intervjuerna att man oftast blir mer begränsad när man redigerar spelfilm och 
reklamfilm eftersom de är mer bundna till ett framtaget manuskript än i exempelvis 
dokumentärfilm och informationsfilm, där berättandet istället byggs upp i postproduktion.  
 
”Du lägger ner en massa kreativa tankar i den processen också [ang. spelfilm] men det är 
mycket att du ska följa, du har ett manus och ett skådespel. Du har liksom alla fasta 
pusselbitar och det handlar om att sätta ihop dem på bästa möjliga sätt. [...] I dokumentärt 
redigerande har du, utöver det tekniska, en lite större frihet att vrida på berättelsen.” – 
Respondent 2  
 
Att redigera tv-program kan både vara styrt eller relativt fritt beroende på produktionen. R4 
tar upp benämningen ”formaterade program” och förklarar att det ibland av tidsskäl är 
nödvändigt att varje avsnitt är uppstrukturerat utefter en förutbestämd mall. Detta medför 
att varje avsnitt i princip ser exakt likadant ut. Det är mer eller mindre bara innehållet och de 
deltagande människorna som skiljer sig åt mellan avsnitten. Detta görs på grund av tidsskäl 
vilket leder till att det dessutom blir billigare rent produktionsmässigt. Det är en effektiv 
lösning men blir inte ett så särskilt kreativt arbete för redigeraren.  

Reklamfilm är ett format som oftast förhåller sig till ett manus och av budgetskäl krävs 
noga planering. Det är begränsat med tid, filmen måste vara en viss längd och inspelningen 
får inte kosta beställaren mer än budgeterat. När R6 anlitas av en reklambyrå att göra en 
större reklamfilm upplever han att han blir väldigt styrd. Handlar det dock om mindre lokal 
reklam känner han att han ändå får relativt fria tyglar att sätta sin personliga prägel på 
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produktionen. Detta kan förklaras med att det är mindre parter involverade som man som 
filmskapare kan ha närmare kommunikation med. 

Inom public service-tv tycker sig redigerare generellt ha mer fria tyglar, trots att de måste 
förhålla sig till vissa direktiv. Detta skulle kunna förklaras med att de har en närmare relation 
med sina arbetsgivare, har arbetat på samma arbetsplats en längre tid och då får förtroende 
eftersom de runt omkring vet att de brukar göra ett bra jobb. R3 förklarar att det dock är 
viktigt att anpassa sin redigering efter kanalens stil och om det är en programserie som har 
pågått ett tag försöker han att förhålla sig till hur den har sett ut tidigare så det inte urartar 
och blir helt oigenkännligt. Vidare berättar R3 om aspekter av musikval i produktioner. Han 
använder sig oftast av royalty-free musik, alltså den som är fri från copyright. Men ibland har 
man möjlighet att välja kommersiell musik. Han förklarar att allt beror på vilka avtal och 
licenser företaget har vilket påverkar projektets budget. Detta skiljer sig mellan public service 
och kommersiell TV då public service har upphandlade avtal medan kommersiell TV måste 
köpa musik per användning vilket då även påverkar varje enskilt projekt rent 
kostnadsmässigt. Den kreativa friheten med musiken skiljer sig således åt inom branschen 
och hur stor budget man har att röra sig med.  

Förutom budgeten kan man säga att den kreativa friheten hos redigeraren beror på hur 
strukturerad produktionen är. Handlar det om en manusdriven produktion, t.ex. reklam eller 
spelfilm, gäller det mer att skapa någonting utifrån en ritning. Det är ofta en beställnings- 
part inblandad som köpt en särskild produkt som skall realiseras. När skådespelare är 
inblandade behövs också plan för vad de skall säga och göra framför kameran för att 
materialet och tidsramen skall kunna förutses och visualiseras för eventuella investerare. 
Produktionsfasen blir även den mer strukturerad. Redigeringssteget blir då mindre 
omfattande eftersom narrativet till stor del redan är utarbetat. För en film som inte är 
manusbaserad, t.ex. en dokumentär, blir istället redigeringen det mest formande steget i 
produktionen. Det verkar även rimligt att liknande gäller för mindre produktioner där en 
utläggande och omfattande preproduktion inte blir nödvändigt om endast några få kreatörer 
är involverade. Då kan visionen kommuniceras muntligt och blir då mer föränderlig och 
redigeraren har möjlighet att komma med mer åsikter och kreativa tankar.  

5.4 Den implicita kunskapen  
Principer för intuition och erfarenhetsgrad applicerat på resultatet från respondenterna kan 
hjälpa att tolka vad redigerarnas implicita kunskap egentligen består av. I resultatet av den 
kvalitativa studien blev det tydligt att det finns många områden inom redigering som är svåra 
att förklara. T.ex. pratar man om ”känsla” och musikalitet, talang och kreativitet som alla är 
abstrakta och subjektiva färdigheter. Mycket av en redigerares kunskap är så kallad tyst. Tyst 
kunskap går sedan hand i hand med intuition och erfarenhet.  

5.4.1 Nivån av intuition  
Intuition är ett komplext begrepp men med Claxtons (2000) ramverk med sex komponenter 
av intuition kan begreppets innebörd benas ut och analyseras. Kan alla de abstrakta 
aspekterna som framkom i intervjuerna, alla gånger respondenterna inte visste eller kunde 
motivera sina val, sammanfattas och förklaras som intuition?  

Om man jämför resultatet mot Claxtons sex komponenter av intuition får man ut följande:  
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1. Expertis. Redigerare är experter eftersom de har invecklad kompetens som involverar 

många färdigheter, allt från musikalisk talang till förståelse för bildkomposition. I 
intervjuerna ges uttalanden som ”...man känner liksom att där ska klippet komma” 
(R2) och ”man har en liten verktygslåda man kan använda sig av, då går ju allting 
fortare så slipper man tänka så mycket...”(R3). Att redigerarna utför sitt arbete per 
automatik utan att reflektera över vad de gör samtidigt som de har en utvecklad 
verktygslåda av färdigheter stämmer bra med Claxtons första komponent av intuition.  

2. Implicit inlärning. Flera av respondenterna nämnde att ett bra sätt att utvecklas som 
redigerare är att titta på andras arbete och studera mycket film. En av redigerarna 
nämnde även att de flesta människor har en grundförståelse för hur film brukar se ut 
enbart från att ha tittat på film och alltså inte kan förklara varför och den 
bakomliggande teorin. Det införskaffas undermedvetet och genom att redigerare 
tittar mycket på andras och sina egna arbeten tar de också in kunskap undermedvetet. 
Det är implicit inlärning och alltså i enlighet med Claxtons andra komponent.  

3. Omdöme är förmågan att göra exakta och fördelaktiga beslut och kategorisering utan 
att i beslutsögonblicket kunna förklara eller rättfärdiga dem. Detta är något som 
framkommer tydligt varje gång respondenterna försöker förklara de beslut de tar i 
redigeringen och hur de får flyt i arbetsprocessen. R4 exempel med slarvklippning 
som sedan visar sig bli väldigt korrekt eller R5 som sällan tänker på redigeringsteori i 
exakt den sekunden han redigerar, stödjer att Claxtons tredje komponent också 
uppfylls.  

4. Känslighet handlar om en utvecklad uppmärksamhetsförmåga och förhöjd skicklighet 
att plocka upp detaljer om en situation både medvetet och undermedvetet. Detta är en 
aspekt som är svårare att visa på i ett resultat av intervjuer eftersom det är en så subtil 
färdighet. Dock skiner det igenom när redigerarna pekar ut detaljer i sitt arbete och 
förklarar sin så kallade tidslinje. De uppmärksammar detaljer som är väldigt subtila, 
så som hur ett klipp kan flyttas en frame, eller en tiondels sekund, och då matcha 
musiken på ett annat vis och få ett sämre eller bättre flyt. Effekten av det kan många 
uppleva men det krävs en intuitiv redigerare för att se sådana detaljer.  

5. Kreativitet leder till insikt och problemlösning menar Claxton. Redigering är som 
bekant ett kreativt yrke. Man skulle till och med kunna säga att redigeringens essens 
handlar om att lösa problemet, att på bästa sätt sammanföra bild och ljud och få 
klarhet och dramatik. Detta kräver en förmåga att tolka en vision från utomstående 
part och generera koncept och idé utifrån varje situations specifika behov. Detta hopp 
skulle man kunna säga är kreativitet. Redigerarnas kreativitet leder alltså till 
problemlösning.   

6. Grubblande menas att mentalt bearbeta en upplevelse flera gånger om för att utvinna 
meningen och innebörden. I respondenternas svar framgår att de anser att det mest 
effektiva sättet att utveckla sig som redigerare är att analysera och studera sitt eget 
och andras arbete. Observera vad som fungerar och vad som känns fel osv. Denna 
bearbetning kan anses som grubblande. Claxtons sjätte komponent kan också 
appliceras på redigering.  
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Att redigering passar in på alla Claxton’s sex komponenter pekar på att det är ett hantverk 
som baseras på intuition i allra högsta grad. Det som skiljer en duktig och erfaren redigerare 
från en nybörjare är intuitionen som leder till kompetens, omdöme och skicklighet i alla 
aspekter av yrket, även på detaljnivå. R4 har redigerat i 23 år och har en så pass utvecklad 
intuition att han nu bara kan ”slarvklippa” materialet men vid finklippning visar det sig blivit 
bra från början. R2 förklarar att det är ”rutin” som skapar fenomenet av att det sitter i 
kroppen och man känner när det blir rätt. Man kan därför påstå att den implicita kunskapen 
till stor del består av intuition som också är det som utvecklar redigeraren.  

5.4.2 Hantverk som kräver expertis  
Så redigering är ett intuitionsdrivet hantverk. Pearlman (2015) nämnde att intuition är 

något man utvecklar över tid genom att få mer erfarenhet. Detta glider då in på området för 
erfarenhet och Dreyfus-brödernas teorier om experter kontra nybörjare (Dreyfus & Dreyfus i 
Hjertström Lappalainen, 2015). Dreyfusmodellen är en abstrakt teori, d.v.s. den går inte att 
bevisa, men likväl ter den sig rimlig och vi kunde identifiera kännetecken från modellen på 
respondenternas kvalitéer och uppfattningar.  

Som tidigare nämnt lär man sig olika fakta och regler som är relevanta för färdigheten i 
det första stadiet av Dreyfusmodellen, när man är ”nybörjare”, och skaffar sig sedan mer 
erfarenhet i det andra stadiet, ”avancerad nybörjare”. Dessa två stadier kan liknas vid de 
kunskaper respondenterna förvärvade under sina utbildningar och genom att prova sig fram 
på egen hand. Hur de lärde sig olika regler och tekniker, att använda sig av 
redigeringsprogram och hur man sätter ihop bilder och ljud till en helhet. Genom praktisk 
erfarenhet i konkreta situationer började de lära sig känna igen element från tidigare 
händelser. Detta syns i det exempel R3 nämnde om att man kan lära sig genom att medvetet 
göra fel i en redigering för att se vad som blir rätt. Dock är det inte förrän i det tredje stadiet, 
när redigeraren är ”kompetent”, som denne börjar fatta beslut som inte alltid grundas på 
logiskt resonerande. Redigeraren förlitar sig inte längre enbart på de fakta och regler denne 
lärt sig utan gör upp en plan för att organisera en situation utefter vilka faktorer som är 
viktigast just då. Ett exempel på detta skulle kunna vara att den kompetente redigeraren har 
fått direktiv att klippa ett bildmaterial så att det får en glad stämning. Då väljer redigeraren 
en plan om vilka beslut denne ska ta för att effektivast kunna utföra arbetet.  

För att redigera på yrkesnivå krävs en hög grad av intuition och detta hittar man alltså 
först i det fjärde stadiet av Dreyfusmodellen. I de tre första stadierna har redigeraren hela 
tiden gjort medvetna val av både regler och beslut. Men i det fjärde stadiet, när redigeraren 
har blivit ”skicklig”, görs inte valen längre medvetet utan allting ”bara händer”. Redigeraren 
har genom sin erfarenhet upplevt liknande situationer förut och kan associera situationer 
med planer som har fungerat tidigare. Detta beteende kan tydligt urskiljas hos 
respondenterna som alla har flera års erfarenhet. Respondenterna har uppnått den nivån av 
intuition att de inte längre behöver reflektera över hur de ska redigera för de har gjort det så 
pass många gånger förut. De har förmågan att intuitivt reagera på mönster och gör rätt utan 
att de behöver överväga sina handlingar. I det femte stadiet, när redigerarens färdigheter har 
uppnått nivån av ”expertis”, kommer även en mogen och övad förståelse in i bilden. 
Redigeraren utför sitt hantverk helt obesvärat och blir ett med sin färdighet. I det här stadiet 
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passar troligen de flesta av respondenterna in, men i synnerhet R4 med sina mer än 20 års 
erfarenhet. Återigen är hans ”slarvklippning” en märkbar indikation på högt utvecklad 
intuition.  

5.5 Slutsatser  
Det blir tydligt i intervjuerna att filmteori påverkar redigerarnas tillvägagångssätt men att det 
inte är det enda som kan förklara deras olika val i redigeringen. Vad som driver valen av att 
följa eller bryta mot teorin är en sorts känsla och intuition. Detta går in på området av tyst 
kunskap. Den kunskap som inte är kvantifierad som man då kan läsa sig till utan är bundna 
till färdigheter i kontext och är erfarenhetsbaserad (Gascoigne, Thornton, 2013). För med 
erfarenhet kommer större praktisk kunskap, en förståelse utöver vad som är rätt och fel. Man 
börjar se gråa nyanser istället för bara svart och vitt beroende på den unika situationens krav 
och påverkan. Detta genererar ett sorts omdöme vilket kan förklara respondenternas 
beteende. De ser mönster undermedvetet, vilket är något som kommer med växande praktisk 
kunskap som man bygger med erfarenhet.  

Frågeställningarna för studien kretsade kring vad redigerarna gör och hur detta påverkar 
hela produktionen. Syftet var att avtäcka dold kunskap och koppla klippningsteori och teknik 
till praktiken. Vidare var syftet att kunna visa på skillnaderna mellan branschgrenarna som i 
dagsläget är kunskap begränsad till sfären av praktikerna. Utifrån resultatet kan man då dra 
några slutsatser kring dessa aspekter. Baserat på resultatet kan man påstå följande:  

 
• En grund i filmteori är nödvändigt för redigerare men behöver inte studeras på 

akademisk nivå i Sverige. Denna kunskap kan nämligen uppnås genom praktisk 
erfarenhet och genom att studera och analysera film. Just Sverige har en historia av 
att enbart ha filmutbildningar och det var först nyligen som en klipparlinje startades 
upp, något som redan funnits sedan tidigare att studera i andra länder.  

• Redigering handlar om relationerna mellan bild A och B, dynamiken mellan 
information och känsla samt musiken. I studien blir det tydligt att det är här 
redigeringens magi ligger. Innehållet driver hur man kan sammanfoga bilderna men 
det är själva besluten kring kombinering av bild A och B tillsammans med ljud och 
musik som är klipparens uppgift. Genom detta skall de sedan skapa ett tydligt sätt att 
följa med storyn samt även ge materialet det lilla extra som skapar reaktioner hos 
åskådarna och gör filmen till en känslomässig resa. Musik och ljud blir en 
nyckelkomponent när det kommer just till att förmedla känsla.  

• En redigerare är kanske den mest multikompetente personen i filmskaparprocessen. 
En skicklig berättare, empatisk och kreativ medlare som är musikalisk och har 
ingående grafisk förståelse och kunskaper om rytm, skådespeleri, psykologi, filmteori 
och alla steg i filmskaparprocessen. En redigerare måste förstå sin publik och veta hur 
de påverkas. De ska göra korrekta bedömningar om vad som underhåller och är 
lämpligt innehåll samtidigt som de ska få narrativet att flyta obehindrat. De måste 
kunna sammanfoga både bild och ljud med rytm och tempo likt en musiker samtidigt 
som det krävs den tekniska färdigheten att utföra detta med digital mjukvara. De 
måste även kunna kommunicera med alla led i produktionsprocessen eftersom de 
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alltid måste förhålla sig till andras visioner likväl som sina egna. De måste vara 
innovativa samtidigt som de respekterar andras idéer då de realiserar dem. De är 
tekniskt skickliga, har stor förståelse för mänsklig psykologi och är dessutom 
konstnärer då de målar med andras bilder.   

• Redigering är helt avgörande för filmens sammansättning men kan inte 
rangordnas högre än de andra faserna i produktionsprocessen. Utan 
postproduktionen finns ingen färdig film men denna fas är dock helt beroende av 
kvalitén på produktionen som i sin tur förlitar sig på arbetet i preproduktionen. 

• Redigerarens implicita kunskap består mycket av erfarenheter som leder till intuitiv 
skicklighet. Redigerarna bär på ett stort förråd av tyst kunskap. Denna kommer från 
erfarenhet från tidigare liknande situationer. När redigeraren går från nybörjare till 
expert kommer den även utveckla sin intuition och förmåga att fatta beslut oberoende 
av regler och teorier. Problemlösningen sker utan reflektion och intuitivt. Teoretiska 
kunskaper spelar därför mindre roll och rytmkänsla, omdöme och öga för detaljer, 
alla vilket faller under intuition, kan vara skillnaden mellan en medelmåttig och en 
riktigt duktig redigerare. Redigerings- och filmteori följer dock med redigerarna 
undermedvetet men fungerar inte som ett facit.  

• Skillnader inom branschgrenarna ligger främst i manus, syfte och 
produktionsstorlek. Med manusbaserade produktioner blir förproduktionen och 
planering av större vikt och redigering får inte lika stora narrativa möjligheter. 
Däremot vid produktioner som inte är manusbaserade får redigeringen betydligt 
större plats eftersom då hela narrativet skall byggas. Är produktionen stor involverar 
den fler människor, det blir fler att förhålla sig till och redigerarens kreativa frihet 
riskerar minska. Dock har större produktioner också ofta större budget vilket ger 
större möjligheter. Beroende på produktionens syfte, om den skall underhålla eller 
marknadsföra, blir också redigerarens roll mer eller mindre styrd. Vidare medför 
också formatet, om det är TV, spelfilm, dokumentär eller reklam, olika krav och 
deadlines vilket också påverkar arbetet.  

• Redigering är ett pussel. Att klippa en manusbaserad film är som att pussla utifrån 
en bild av pusslets motiv. Pusselbitarna måste sättas på rätt plats, vilket dock är en 
konst i sig, för att forma den förvisualiserade bilden. Pusslet kommer att ta form i takt 
med att man bygger men alltid med ett färdigt motiv i åtanke, som en ritning att följa. 
Att klippa en icke-manusbaserad film är istället som att pussla utan tillgång till en 
visualisering av pusslets motiv. Pusslet tar form i takt med att man bygger.   

 
Det som är intressant att se är hur redigering är ett hantverk som har en grund i film- och 
klippningsteori men som absolut inte får fastna i sådana regler. Likt en snickare som måste 
vara skicklig på att spika in en spik eller veta vilka verktyg som passar sig i vilka situationer, 
måste de ha förståelse för de tekniker som kan användas och skickligheten att implementera 
dem. Till skillnad från en snickare får de dock ingen skiss av den underliggande strukturen 
på det som skall byggas. De måste kunna forma helheten med det material de får utan en 
uträknad plan för hur allting skall hållas samman. Samtidigt finns det ingen som berättar för 
dem hur de skall redigera för att uppnå en viss känsla och påverka publiken utan det måste 
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de intuitivt veta. Genom erfarenhet samlar de på sig kunskap och analyserar undermedvetet 
andras arbete för att se vad som fungerar i vilka situationer. Detta bygger då intuition. 
Samtidigt måste de respektera det format och branschgren de jobbar inom och ibland 
begränsa sin kreativitet. En annan intressant aspekt är hur alla respondenter oberoende av 
 varandra eller intervjufrågorna drog paralleller med musikskapande och även betonade att 
musik är väldigt viktigt i redigering.  
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6. Diskussion  
Redigerarens arbete kan tyckas underskattat. En redigerare har lyckats om åskådarna njuter 
av berättelsen och glömmer bort alla tekniska aspekter. Med andra ord ska åskådarna inte 
lägga märke till redigerarens arbete. Blir de medvetna om redigeringen och märker att flytet i 
filmen avbryts så har redigeraren misslyckats och ett bra redigeringsarbete är när det blir 
osynligt i den färdiga filmen. Detta kanske är en anledning att det inte pratas så mycket om 
redigering och att hantverket inte får så mycket erkännande som vi tycker att det borde ha. 
Det är bara något som bara ska fungera.  

Så varför pratar man inte mer om redigeringsfenomenet? Kanske är det för att man är 
rädd att tappa ”magin” och flytet av intuition och känsla. I vår studie har vi utforskat den här 
magin, ”den dolda kraften” som redigering är. Vi har riktat strålkastaren på redigeraren.  

Det vi har kunnat se är att redigering är ett hantverk som handlar om att sätta ihop 
inspelat material till en helhet som har både mening och uttryck likt ett pussel vars motiv 
uppenbarar sig. Det kan vara en uttryckskraft eftersom det formar filmens känsla och uttryck 
samt ger kraft åt budskapet. Det är detta som sedan berör åskådaren. Beroende på 
filmformat och vilken bransch det rör sig inom, marknadsföring eller underhållning i olika 
utformningar, arbetar redigerarna lite annorlunda med olika mål i sikte men med samma 
sorts implicita kunskaper. Dessa implicita kunskaper baseras på redigeringstekniker och 
teorier som redigerarna lär sig men med tiden utvecklas till en undermedveten intuition då 
de bygger på erfarenhet.  

Överlag finns det mycket forskning inom media och film men det var förvånande för oss 
att upptäcka hur pass lite forskning vi kunde hitta som utgår från redigerarens perspektiv. 
Kanske är detta just på grund av att redigerarens roll i filmprocessen är så pass dold för 
människor utanför mediebranschen att det inte uppmärksammas på samma sätt som låt oss 
säga regissören. Att vi hade väldigt begränsat med relaterad forskning att bygga vidare på 
leder också till att vår studie vilar tungt i empirin. Eftersom vi hade svårt att hitta relaterad 
forskning som ringade in det område vi ville utforska drar vi slutsatsen att ämnesvalet vi 
hade är relativt outforskat. Detta leder också till att avrapporteringen av studien är väldigt 
omfattande. Vi ville skapa en översiktlig och bred bild av redigeringens betydelse då vi anser 
att en mer ingående men smalare syn på endast en eller ett fåtal av aspekterna ger en 
otillräcklig bild och inte kan förklara varför redigeringen ser ut som den gör på grund av alla 
faktorer som formar den.  

Syftet för vår studie ämnade att fånga redigerares egna perspektiv, vilket krävde en 
kvalitativ studie. Som namnen föreslår är kvalitativa studier rimligen svårare att genomföra i 
större skalor än kvantitativa som samlar in mängddata. Studien skulle bli väldigt mycket mer 
omfattande om redigering skulle utforskas i en större skala än lokalt. I syftesbeskrivningen 
angavs att resultatet avser främst den lokala verksamheten för en medelstor svensk stad men 
att det förväntades reflektera ett större sammanhang. Det är omöjligt att med säkerhet säga 
att detta stämmer eftersom respondenterna inte representerade ett nationellt eller globalt 
urval utan snarare lokalt. Men dock framkom att flera av respondenterna hade erfarenheter 
av branschen från runt om i landet också. En av respondenterna kunde ge insikt i en svensk 
storstad eftersom han bor och är yrkesverksam där och hans perspektiv stämde mycket 
överens med vad andra respondenter hade för uppfattning om de större produktionsbolagen. 
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Deras jämförelser av sin branschgren mot de andras var snarlika även om de alla hade lite 
olika perspektiv på vad som är den viktigaste aspekten av redigeringen. Deras svar 
bekräftade även mycket av den teoretiska grund som presenterades i bakgrundsdelen. Även 
om respondenterna hade olika utbildningar hade de ändå lärt sig liknande grunder. Detta 
stärker dessutom att bilden av vårt resultat går att applicera på det större sammanhanget då 
källorna i bakgrundsdelen och relaterad forskning kommer från runt om i världen. För en 
studie med internationell kartläggning och då ett globalt perspektiv, skulle det dock givetvis 
behövas internationella respondenter.  

Det som blev tydligt i studien är att redigering är ett område som behöver mer praktiska 
studier. Något som vi kom till insikt med är att en observationsbaserad studie skulle vara det 
naturliga steget att bygga vidare på från vår intervjustudie. Redigering är ett praktiskt arbete 
som involverar en sorts tyst kunskap. En begränsning med intervju som metodval är då att 
respondenterna sitter ner och berättar om sina praktiska arbeten istället för att demonstrera 
och utföra arbetet i sin naturliga miljö. Det hade därför varit en fördel om vi hade fått 
möjligheten att kunna komplettera intervjuerna med observation av respondenterna när de 
utför sina arbetsuppgifter eftersom det är ett praktiskt hantverk de utövar.  

Relativt tidigt i studien blev det även tydligt för oss att redigering till hög grad är ett 
mansdominerat yrke och samtliga respondenter vi kom i kontakt med var just män. Det hade 
därför varit intressant ifall vi även hade fått möjlighet att komma i kontakt med kvinnliga 
redigerare för att utröna om det eventuellt finns några skillnader i hur män och kvinnor 
tänker under själva redigeringsprocessen. Om de prioriterar olika aspekter i sitt hantverk.  

6.1 Moraliskt ansvar?  
Dancyger (2011) tar upp en väldigt intressant aspekt med redigerarnas roll och det är 
ansvaret och etikfrågan som uppkommer i och med deras inflytande över filmens uttryck. 
Eftersom redigerarna har potentiell makt att lägga in budskap, färga material och forma 
filmens uttryck ligger det också i deras händer hur filmen kommer att påverka åskådaren. 
Film och TV är de mest kraftfulla och inflytelserika mediekanalerna av vårt århundrade, 
vilket Dancyger även påstår. Rörligt bildberättande kan man tänka påverkar oss människor 
starkare än en stillbild eftersom det ger ett större djup och insikt i det som skildras. Vi kan 
följa människors ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket ger större förutsättningar för empati 
samtidigt som vi kan bli undermedvetet påverkade av musiken och subtila detaljer i 
redigeringen som helt kan ge innehållet en ny innebörd. T.ex. kan en film få en politiker att 
se duktig och ansvarsfull ut eller utmåla någon som elak. Detta glider då in på området för 
propaganda. Så om man tittar i ett större perspektiv så har redigeringen kraften att verkligen 
påverka och även om ett helt produktionsteam har ett ansvar för filmen och dess budskap så 
är det ett enormt ansvar som vilar på redigeraren eftersom de är den slutliga stationen i 
processen. Då kan man fråga sig om det någonsin är direktiv som man som redigerare inte 
borde följa? Att hålla moral och etik i sitt arbete kan då bli en viktig aspekt.  

6.2 Redigeringsrollen i framtiden  
Så hur ser framtiden ut för redigeringsyrket? Vi lever i ett samhälle med ett snabbt 
förändrande medieklimat och utvecklingen tyder allt mer på att det klassiska formatet av TV 
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och reklam så småningom kommer att försvinna helt. Redan nu finns det tendenser, framför 
allt inom TV, att olika medieroller slås ihop t.ex. med streamingtjänsternas intågande på 
marknaden. Vi kan idag streama, ladda ner och ta del av det rörliga bildberättandet när vi 
vill. Renodlade redigerare tycks numera huvudsakligen bara hittas inom större produktioner 
och mediebolag, medan man i mindre bolag ser att redigerarna är delaktig i hela 
skaparprocessen från idé till slutgiltig produktion. Vi såg även denna tendens med våra 
respondenter. Många hade andra roller i filmskaparprocessen än bara redigeringen, bara en 
var renodlad redigerare egentligen som arbetar på större produktionsbolag i en svensk 
storstad. Redigering smälter alltså allt mer ihop i en bredare roll som filmskapare. Detta 
också eftersom allt fler amatörer kan börja producera film. Man kan fråga sig om plattformar 
som exempelvis Youtube och Facebook innebär ett hot mot den professionelle redigerarens 
hantverk då gemene man numera kan spela in filmmaterial med mobilen och har tillgång till 
redigeringsprogram på datorn. Är redigering ett professionellt hantverk som sakta håller på 
att försvinna eller är det ett hantverk som kommit fram i rampljuset hos allmänheten?  

6.3 Filmindustrins främsta magiker  
Redigeringsyrket förändras med medieindustrin och det krävs hela tiden att man som 
redigerare utvecklas. Sättet vi konsumerar rörlig bild i dagens samhälle är under 
transformation vilket också oundvikligen kommer att påverka branschen. Men även om 
filmproduktion allt mer övergår till nya format och plattformar så finns ändå själva essensen 
fortfarande kvar där. Det väsentliga är trots allt att man vill berätta en historia och skapa en 
mening. För det är här som filmmagin ligger.  

En kreativ produktionsprocess lär aldrig bli helt strukturerad. Det kommer alltid finnas 
ett moment av abstrakt kreativitet som inte går att förklara. Kanske att detta är magin i vårt 
samhälle. Med vår studie har vi dock ändå lyckats skina ett ljus på redigerarens arbetsroll. En 
arbetsroll som involverar allt från bildkomposition och musikalitet till en utvecklad förståelse 
och intuition för hur man kan påverka andra människor genom rörligt bildberättande. 
Dessutom krävs en teknisk skicklighet med de avancerade digitala verktyg som används idag. 
Redigerarna är filmindustrins främsta magiker som trollar bort kameralinsen för åskådaren 
och trollar fram mening, budskap och helhet ur upphackade bitar av inspelat material. 

Vi har bekräftat att redigeringen har en väldigt avgörande roll för filmens helhet. Så om du 
är en av dem som lämnat en biosalong omskakad eller suttit paff hemma i soffan vid filmens 
slut, så har du exponerats för en redigerares lyckade arbete. Det må ha varit innehållet, 
storyn och musiken, som påverkade dig men det var redigeringen som gjorde det möjligt för 
dig att förlora dig i denna andra berättarvärld.  
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