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Abstrakt 

I det här arbetet studeras Charlie Chaplins berättartekniker, både sagoberättande, visuellt och 

audiellt i ett försök att komma fram till huruvida de berättartekniker som Chaplin använde sig 

av fortfarande kan fungera i komiska produktioner idag. Vi kommer i texten titta närmare på 

hur han använde kameran både när han filmade och klippte, hur han strukturerade upp sina 

ljudkompositioner, hur han använde kontraster, hur han skrev sina berättelser för att antalet 

skämt skulle bli just rätt, samt hur han förde sig både framför och bakom kameran för att 

sedan applicera detta på en kortfilm i vårt skapande. 

 

Nyckelord: Charlie Chaplin, Berättarteknik, kortfilm, komedi 

 

 

 

Abstract 

In this essay we will be looking into the teqniques which Charlie Chaplin used to tell his 

stories, both when it comes to plot, visual and auditory storytelling, in an attempt to find out 

if these techniques still would work in a comic film production today. We will take a closer 

look at how he used the camera while filming and cutting, how he structured his stories to 

allow for the optimal amount of slapstick gags, how he would make use of different contrasts, 

how he structured his sound compositions and finally how he would act both in front and 

behind the camera so we then can apply this on a short film of our making. 
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1 Inledning 

 1.1 Bakgrund  

Charlie Chaplin var en superstjärna i början av 1900-talet. Han började som skådespelare 

men gick snabbt över till att producera sina egna filmer. Men hade han några speciella 

berättartekniker och strukturer? Vilka tricks använde han sig av? Hur skapade han ett intresse 

hos publiken? Vad gjorde honom speciell och går det att använda sig av samma strukturer i 

dagens produktion av komedifilm? Detta fångade vårt intresse då vi båda är intresserade av 

att skapa produktioner som får människor att skratta. 

1.2 Problemformulering/ Frågeställning 

Kan vi ta de berättartekniker som Charlie Chaplin använde sig av och överföra dem till vår 

egen filmproduktion på ett sådant sätt att det tilltalar en publik idag? Går det att göra en 

Chaplinesque kortfilm med moderna element?  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med frågeställningen är att med hjälp av empiri, analysmetoder och tidigare forskning 

undersöka om somliga av de berättartekniker som Charlie Chaplin använde sig av fortfarande 

kan fungera i en produktion idag. Vårt mål med arbetet är att ta reda på om de 

berättartekniker som användes av Charlie Chaplin med framgång kan transponeras ur den 

kontext som är 1900-talet och anpassas till en produktion i vårt skapande. 

  

2 Tidigare forskning 

2.1 Hur Charlie Chaplin själv ansåg sig få människor att skratta.   
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 Charlie Chaplin var endast 165 cm lång. Detta var något han i sina filmer ofta använde till 

sin fördel. I ett nyhetsbrev publicerat i American Magazine 86 1918 med titeln What People 

Laugh At, skrev han; 

“If I am being treated harshly, it is always a big man who is doing it; so that, by the 

contrast between big and little, I get the sympathy of the audience, and always I try to 

contrast my seriousness of a manner with the ridiculousness of the incident. It is my 

luck, of course, that I am short, and so am able to make these contrasts without much 

difficulty. Everyone knows that the little fellow in trouble always gets the sympathy of 

the mob.” 

  

I sitt nyhetsbrev förklarar Charlie Chaplin vilka personer det är roligast att göra narr av. Han 

tar till exempel upp komiken med bortgjorda poliser: “Here were men representing the 

dignity of the law, often very pompous themselves, being made ridiculous and undignified. “ 

Komikern menar att publiken tycker detta är roligare än bortgjorda vanliga medborgare, då 

större delen av befolkningen tillhörde under- och medelklassen. Med detta betonar Chaplin 

att det är roligare att göra bort välbärgade människor än fattiga. Han tar ett exempel från The 

Adventurer (1917) i vilken han råkar tappa glass på en rik kvinna som sitter under balkongen 

där han för närvarande befinner sig. Chaplin menar att om han istället tappat glassen på en 

städerska hade det inte alls varit lika underhållande men att:  “Dropping ice cream down a 

rich woman's neck, however, is, in the minds of the audience, just giving the rich what they 

deserve.” Vårt forskningsobjekt fortsätter sedan med att berätta om hur den roligaste 

personen är den människa som mot alla odds försöker behålla sin värdighet, till skillnad från 

den redlöst berusade som inte bryr sig över huvud taget. Han förklarar: “For that reason, all 

my pictures are built around the idea of getting me into trouble and so giving me the chance 

to be desperately serious in my attempt to appear as a normal little gentleman” 
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I samma artikel beskrivs hur han iakttar saker människor tycker är roliga. “In a way, my 

going to see a movie is really the same as a merchant observing what people are wearing or 

buying or doing.” Chaplin påstår att detta inte enbart händer i biosalonger, han iakttog 

människor överallt för hitta roligt material. Ett exempel är att grundidén till The Fireman 

(1916) kom när han råkade gå förbi en brandstation under utryckning eller att en man verkade 

vara vänlig då han egentligen kurtiserade kvinnan bakom Chaplin, vilket han blev inspirerad 

av och använde i A Dog’s Life (1918). 

 

Efter detta tar Chaplin upp att människor gillar överraskningar och kontraster. Rik mot fattig, 

ond mot god, eller som vi tidigare tog upp stort mot smått. ”To the average person, contrast 

spells interest, and because it does I am constantly making use of it in my pictures. ”Han 

påpekar att det är viktigt att göra kontrasterna tydliga och tar som exempel sitt sätt att 

plantera i slutet av A Dogs Life då detta är ytterst ineffektivt. Huvudkaraktären är på en 

extremt stor gård och väljer ändå att så ett frö i taget. 

Sedan skriver han om hur viktig överraskning är. Han menar att om saker är förutsägbara är 

de inte längre lika roliga. “Figuring out what the audience expects, and then doing something 

different, is great fun to me.” Han varnar läsaren om att vara för rolig, att få hela publiken att 

bli totalt galen av skratt, och förklarar varför han gillar att sprida ut det: “It is much better 

when there is a continual ripple of amusement, with one or two big "stomach laughs”, than 

when an audience "explodes" every minute or two.” 

Till människor som tror det är enkelt att göra film skriver Chaplin som exempel att han från 

början kunde ha 20 timmar material för att få fyrtio minuter. Han understryker sedan att om 

man känner att en idé inte funkar är det bättre att släppa den och testa något annat, för att 

senare kanske kunna återvända till grundidén. En annan sak han nämner är att han litar på det 

han själv tycker är roligt eftersom det är hans namn som står på slutprodukten, och att det är 

bra med variation och att de första filmerna han var med i förlitade sig för mycket på paj. 

“One or two custard pies are funny, perhaps: but when nothing but custard pies is used to get 

laughs, the picture becomes monotonous” 
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 Han avslutar artikeln med att påpeka att för att få människor att skratta måste man vara 

uppmärksam och; “... knowledge of human nature is at the foundation of almost all success.” 

 Vi anser att denna källa är högst relevant då det är vårt forskningsobjekts egna tankar och 

idéer, och det kan knappast finnas en tillförlitligare källa än personen själv. 

 2.2 Scenkläder 

 Charlie “luffarens” kända utstyrsel med sina stora skor, byxor, hatt och käpp är en del av 

Charlie Chaplins, filmskaparens, sätt att skapa en karaktär och binda denne till åskådarna. I 

sin text Near broke but no tramp: Billie Richie, Charlie Chaplin and ‘that costume’ (2010) 

skriver Jon Burrows, Associate Professor vid University of Warwick om vad den kända 

dräkten kan ha symboliserat för 1900- talets människor. Chaplin använde sig av dräkten för 

att bli ”luffaren”, den karaktären som vi alla kommit att förknippa med namnet Chaplin. 

Dock, såsom Sobel Raoul och Davi Franchis skrev i Chaplin:Genesis of a clown; 

  

“Of all the terms by which Chaplin is described, this [ ‘The Tramp’] is, perhaps, the 

most misleading. The vagrants who roamed the London streets and slept along the 

Embankment at the turn of the century, and even well beyond it, would have found 

nothing in common with the portrait Chaplin projected on the screen.” 

 är termen ”luffare” något missledande. Chaplin har heller inte gjort anspråk på att spela en 

luffare mer än i några få filmer från tiden han jobbade för Essanay Films, till exempel i The 

Tramp. 
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Billie Richie, en annan idag något mindre känd komiker från samma era var inte bara lik 

Chaplin till utseendet, även hans scenkläder var ytterst lika dem som Chaplin använde sig av. 

Men, skriver Burrows, istället för en luffare använde Richie kostymen för att bli en 

misslyckad, närapå bankrutt överklassinvånare. Runt 1910 använde båda två kostymen för att 

spela medelklassinvånare. Hur kan det komma sig att samma kostym kan tolkas på olika sätt? 

Burrows menar på att kostymens ursprung har många kulturella influenser. Att klädstilen var 

en produkt från en era där manligt mode inte längre med stor säkerhet reflekterade vilken 

social status man hade. 

2.3 Kroppspråk 

Tom Gunning inleder sin artikel Charlie Chaplin and the body of humanity (2010) med att 

skriva om hur Chaplin mottogs av “guardians of culture” det vill säga, inte så omtyckt, med 

den vulgära slapsticken, snabba handlingen och nedvärderande av aktoritet och egendom. 

Han övergår därefter i att skriva om hur Chaplin använder sin kropp.  Han skriver: “Chaplin’s 

cinematic body defies verbal description- and that’s the point. His body transforms before 

our eye; it even occasionally sprouts wings and flies” Gunning menar därefter att Chaplins 

kropp aldrig förlorar sin fysiska natur utan istället överträffar hans mänskliga identitet så han 

kan förvandla sig till vad han vill och även sammanfoga sig med andra varelser och objekt. 

När det kommer till kroppsliga funktioner skriver Tom Gunning om hur Chaplin försöker 

behålla sin värdighet i samhällsformer men att hans fysiska behov kommer över vad som är 

accepterat av samhället, något han menar är klassiskt för clowner. Han tar upp Mikhail 

Bahkthins analys om skrattets plats i karnevaler “The carnivalesque body, acvcording [sic] to 

Bahkthin, is a body in process” Gunning menar därefter att det är just denna kropp, som är 

öppen, som har möjlighet att bli sammanfogad med andra kroppar. Han skriver dock efter att 

beskrivit scenen i A Dog´s Life när en kvinna gråter som en kran att man tillskriver den typen 

av vulgaritet till en något tidigare Chaplin. 
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Gunning jämför Chaplins kropp med moderna maskiner att det var som en blandning mellan 

en kropp och en maskin, med rytmer från maskiner och psykologiska effekter från 

människan. Tom Gunning tar här upp Chaplins framträdande i Modern Times (1939) där han 

blir intvingad i maskinernas rytm och hur väl det passade den Amerikanske depressionen. 

Vidare skriver Gunning om skillnader mellan Chaplins integration med maskiner med Keaton 

and Lloyds. Detta komiska par klarar av olika maskiner som till exempel ångbåtar och tåg 

medan Chaplin misslyckas med enkla saker som rulltrappor men ändå reagerar på deras 

möjligheter “with balletic improvisations that teeter between triumph and disaster.” Gunning 

skriver hur Keaton själv har beskrivit Chaplins karaktär som en uteliggare till skillnad från 

sin egen och Lloyds mer drivna karaktärer. 

Enligt Gunning är det perfekta exemplet av Chaplin imitationer av en maskin i The Circus 

(1928) där han låtsas vara en maskinfigur utanför ett “lustigt hus”. Gunning påstår “As his 

ruse begins to crumble, we watch with amazement as the inert machine-Chaplin gives way to 

the fleeing Tramp” Gunning fortsätter med att skriva att Chaplins kroppspråk inte är 

begränsat utan har möjligheten att transformerars från en fysisk identitet till en annan. 

Gunning fortsätter sin artikel med att diskutera djurliknelser i Chaplins framträdanden, och 

säger att han alltid behåller sin identitet, Därför blir det mer som ett människa-djur montage 

än en förvandling. Ett exempel Gunning pekar på är att Chaplin fortfarande är sig själv men i 

kyckling form. Artikeln fortsätter med sammansättningar Chaplin gjort med andra fysiska 

kroppar, som när han stoppar ner hunden i byxorna under en scen i A Doggs Life (1918) och 

att de nu bildar en helt ny helhet.  Gunning menar att detta är en ledtråd till populariteten av 

Chaplins filmer. Vi känner igen den konstiga kroppen för vi såg hur den skapades, att 

Chaplin spelar på våra egna kroppars erfarenhet och att det är just igenkänningsfaktorn som 

får publiken att skratta. Artikeln avslutas med att beskriva scenen med dansade brödbitar från 

The Gold Rush och orden:” In the film, this all takes place, of course, in a dream; a dream 

that ends with a unanimous expression of love and delight for the little man who can so 

enthrall us with the image of a body conjured out of nothingness.” 
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Vi anser att denna text kopplar stark till Chaplins berättartekniker som han själv beskriver i 

What People Laugh At och Lemasters i Charlie Chaplin and Dreams. Något vi kom att tänka 

på under läsandet av denna artikel är hur väl den kopplar till Donna Haraways A Cyborg 

Manifesto (1983) där Haraway tar upp en blandning mellan varelser och även varelser och 

maskiner samt deras samhörighet. 

2.4 Chaplin och drömmar 

I sin artikel Pathos of The Unconcious: Charlie Chaplin & Dreams utforskar författaren 

David J Lemaster huruvida Chaplins utförliga användande av drömmar och dagdrömmar kan 

ha någonting mer bakom sig än simpla kliché-utvägar från en osannolik historia. Som 

McCaffrey uttryckte om slutet i Shoulder Arms (1918), “Especially dissappointing is the 

cliché dream ending” (83). Lemaster menar dock på att drömscenariot i Shoulder Arms är 

Chaplins försök att utforska drömmar som en berättarteknik. Lemaster menar på att 

drömsekvenserna i många av Chaplins filmer är ett sätt att bygga ut Charliekaraktären, att 

subtilt utforska och avslöja nyanser i karaktären och få åskådarnas sympati såsom i 

drömscenen i The Gold Rush, där Chaplin sitter och underhåller en grupp damer vid 

middagsbordet för att sedan vakna upp och inse att de hade glömt bort att komma till hans 

bjudning. Genom Chaplins drömmar inser vi, publiken, att trots att Charliekaraktären inte kan 

leva upp till åskådarens socioekonomiska nivå så vågar han ändå ha drömmar som vi. Genom 

drömmarna ger Chaplin oss en bild av vad hans innersta önskan är och hur mycket han 

önskar att det var sant.  

Chaplin använder sig även av dagdrömmar. Dessa drömmar menar Lemaster på är utmärkta 

tillfällen att utforska huvudpersonens innersta känslor och verkliga tankar utan att hejda 

flödet i filmen, samtidigt som de ger tillfälle för mer stiliserade rörelse, dans och 

superimposition som i The Circus(1928). 
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Genom alla dessa drömmar menar Lemaster att Chaplin filmskaparen får publiken att knyta 

relationsband med Chaplin karaktären. Drömmarna är, inte kliché, utan utvecklande för 

huvudkaraktären. Slutligen, eftersom dessa drömmar handlar om universella ting såsom 

kärlek, begär, superstyrka och härligheter så kan den vida publiken lätt identifiera sig med 

karaktären. 

2.5 Chaplins universitalitet 

I Mickey and the Tramp: Walt Disney’s debt to Charlie Chaplin (2003) skriver Kathy 

Merlock Jackson om hur Disney har tagit många influenser ifrån Chaplin, som var en stor 

idol för Disney, men även om råd som Chaplin gav Disney för att bli en bättre företagare. 

Jackson skriver hur båda skaparna hade en känsla för att ha exakt rätt antal FPS (frames per 

second) för att få till rätt önskvärd effekt, men också hur de kunde klippa bort hela scener 

som saktade ner handlingen och inte tillförde någonting. Takt och tajming menar Jackson 

betydde mycket för båda filmskaparna. Jackson skriver om hur Chaplin inspirerade Disney 

att undvika sex i sina komedier. Chaplin må ha antytt till sex i filmerna, men aldrig rakt ut. 

Trots detta använde han sig fortfarande av kroppsliga skämt, särskilt sådana där 

kroppsstorleken på skådespelarna spelade roll. (What People Laugh At) 

Jackson tar utöver ovanstående även upp hur Chaplin använde sig av patos samt tekniker han 

använde för att väcka känslor hos åskådaren. För Chaplin, skriver Jackson, centrerade patos 

alltid kring de som hade det sämre ställt, arbetsklassen. Som filmskaparen förmedlar själv i 

“What People Laugh At”, det är roligare när någon som har det bättre ställt än dig själv 

narrad. Likt Chaplin i The kid (1921)  där far och son skiljs åt på ett ledsamt sätt har Disney 

likt Chaplin tagit till sig uttrycket “Comedy with perhaps a tear”. 

10 



Vad gäller Chaplins karaktär skriver Jackson att det är på grund av att den är så universell 

och kan anpassa sig till vilken situation som den än slängs in i som har gjort den minnesvärd. 

Som Walter Kerr skriver i The silent Clowns: “The secret of Chaplin, as a character, is that 

he can be anyone”. Det är dock värt att notera, att Chaplin till skillnad från Musse Pigg (som 

likt Chaplin är en välkänd universell karaktär) i allt från sin hatt till sin käpp till sina kläder är 

oerhört västerländsk, och kan på så vis ses som en främling i vissa kulturer. Jacksson 

refererar till Alva Johnstons text från Woman’s Home Companion (juli 1934) i vilken hon 

diskuterar kring hur Chaplin fortfarande kan ses som ett kärl för den mänskliga själen, då 

hans anpassningsförmåga, villighet till hårt arbete, humor, drömmar och snälla hjärta är 

någonting som många människor kan eller vill identifiera med.  

2.6 Chaplins karriär ur ett musikaliskt perspektiv 

Under stumfilmseran var det ofta vanligt att hyra in professionella musiker att producera 

musiken till större filmer, deras kompositioner spelades sedan upp live i de biosalonger där 

filmen visades av varierande kvalitet beroende av hur stor salongens musikbudget var. 

Charlie Chaplin däremot producerade ofta musiken till sina egna filmer, med exempel som 

Shoulder Arms och Pay Day. 

På hemsidan http://www.charliechaplin.com sammanfattas Chaplins självbiografi i artikeln 

Chaplin & Music- a Music Hall Childhood hur Chaplins mor arbetade som en sångerska i en 

musikhall, och hur Chaplin som liten ofta fick  följa med sin mor till hennes arbete. Således 

blev han ofta exponerad för den typ av musik som framträddes där, och som nioåring började 

han själv att framträda i ungdomsgruppen “The Eight Lancashire Lads”. 

År 1916 startade Chaplin tillsammans med Bert Clank, en brittisk komiker, ett musikförlag 

som publicerade sammanlagt tre låtar, Oh! That Cello, There’s Always One you Can’t Forget 

samt The Peace Patrol innan de stängde ner. 
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Chaplin fortsatte dock att vara mycket involverad i musiken till sina spelfilmer, och 

komponerade ofta sin egen, till filmer som bland annat City Lights, Shoulder arms, Pay Day 

och Modern Times med många flera. 

Chaplins kompositioner var ofta eleganta och romantiska, som en kontrast till karaktären 

luffaren. Han ansåg att det gav en mer känslosam dimension till hans berättelser över att ha 

med lustiga ljud och diverse andra metoder som skulle kunna gjort musiken “roligare”. 

I en intervju mot slutet av Chaplins karriär där han pratar om The Great Dictator uttalade han 

följande: “Film music must never sound as if it were concert music. While it actually may 

convey more to the beholder-listener than the camera conveys at a given moment, still it must 

be never more than the voice of that camera”. 

3 Tillvägagångssätt/Meto 

3.1 Vad vi har med oss från tidigare forskning 

Chaplin använde sin längd för att få publikens sympati, detta var passande då han gillade 

kontraster och kunde använda sin storlek för att skapa dem. Personligen gillade han att sprida 

ut tillfällen för publiken att skratta. Han brukade få filmidéer samt en uppfattning om vad folk 

tyckte var roligt för att få med det i sina filmer. Tom Gunning skriver om Chaplins flytande 

och mänskliga kropp, hur den kunde slås ihop med andra saker och forma nya varelser, dock 

hur han fortsätter vara olika varianter av sig själv genom detta. David J Lemaster skriver om 

hur Chaplin använde drömmar för att utforska karaktären, och hur sakerna han drömmer om 

lätt kan få oss att känna igen det. Vi har även sett att han komponerade sina ledmotiv till att 

kontrastera luffarens komiska upptåg, och att hans syn på musiken var att den aldrig fick 

överträffa det som syntes i bild, för ljud i hans mening var menat att komplettera det som sker 

i bild. 

 3.2 Filmanalystekniker. 
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Anderssons och Hedlings Filmanalys 

I Filmanalys En introduktion (1999) skriver Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling om hur 

det enligt dem inte finns någon universal metod att använda sig av vid analys av film. Istället 

är det viktigt att fundera över i viken typ av kontext analysen utförs i, samt vad man vill 

uppnå med analysen. Man bör därför inte försöka göra anspråk på att försöka visa upp en 

total bild eller en definitiv tolkning av filmen ifråga, en sådan slutgiltig tolkning är heller inte 

möjlig eller ens önskvärd menar Andersson och Hedling. De påpekar också att många 

analyser tycks göras för att bevisa analysmodellens förträfflighet snarare än att skapa ny 

kunskap, kort sagt, analyser som gjorts för att få fram i princip det svar man vill ha. 

Boken Filmanalys En Introduktion innehåller fyra analyser av Andersson och Hedling. I sin 

analys av Independence Day (1996) går Hedling igenom hur man kan organisera filmens tid. 

“Alla berättelser, oavsätt mediet för dess förhandling, kännetecknas av en dubbel tidsaxel” 

Han skriver att sujett är den komprimerade, okronologiska produkt vi ser medan fabel är den 

kronologiska historien tittaren själv pusslar ihop. Därefter refererar han till att Saymour 

Chatman påpekat att det finns olika sätt för dessa att samarbeta. Gunning å sin sida skriver att 

man kan summera eller sammanfatta delar av filmen, vilket innebär att något som tar flera 

timmar blir minuter. Sedan tar han upp att i ellipser helt enkelt hoppar över fabeltid. I scener 

är fabeltid och sjuett-tid samma sak, som i gamla dramer. Men att vid uttänjning är sjuettiden 

längre en vad fabeln säger. Som att en bomb kan stå på 30 sekunder men att det tar filmen en 

minut och 35 sekunder att visa upp samma tidsintervall. 

Vi bestämde oss därför att analysera klipp/kamera/ljudteknik samt, även om vi ser exempel 

som understryker vår tidigare forskning i fråga om humor, hur Chaplin använder sig av 

drömmar, kroppspråk och skådespeleri. Dessutom kommer vi även analysera hur han 

använde sig av musikslingor och melodier. Vi anser att det är viktigt att innan analysen utförs 

ha klart för oss, precis som Andersson och Hedling påpekar, i vilken kontext vi utför den för 

att få svar på exakt de frågor vi ställer oss. 

4. Analyser 
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4.1 Shoulder Arms (1918)  

 

Vi valde att ta en närmare titt på Chaplins Shoulder Arms (1918) av ett antal anledningar. 

Detta är ett verk som Chaplin producerade i sin egen studio, dessutom är det ett av hans 

kortare verk (under en timmes speltid) vilket tas upp av Lemaster i The Pathos of the 

Unconscious: Charlie Chaplin and Dreams (2010) . Syftet med analysen är att försöka utröna 

om det finns någon röd tråd i de filmiska val som har gjorts, och då syftar vi inte på 

berättelsen i sig, utan snarare de tekniker som användes för att presentera denna. 

 

Sammanfattning 

Filmen inleds med att vi ser Charlie exercera för att gå i krig. Han lägger sig utmattat ner och 

sommar i sin säng. Vi får nu besöka livet i skyttegravarna. Man ser Chaplins karaktär på vakt, 

när han äter lunch, läser brev hemifrån, hanterar översvämning och hur hans kompani tar över 

en av fiendes skyttegravar tack vare Chaplin då han utanför scen själv lyckats omringa 13 

man. Huvudkaraktären anmäler sig som frivillig för att gå och spionera bakom fiendelinjer 

och klär därför ut sig till ett träd. Han lyckas sedan hindra en vän från att bli skjuten samt slå 

ner en hel del fiendesoldater, men blir jagad genom en skog och kommer till slut fram till ett 

franskt hus där en kvinna spelad av Edna Purviance har sitt residens. Chaplin söker där skydd 

men snart efter att de börjat komma bra överens kommer fienden dit. Hjälten lyckas fly men 

kvinnan blir arresterad för att ha hjälpt en allierad. Hon blir förd till ett kontor där fienden 

håller till. Officeren försöker ofreda kvinnan men Chaplin dyker som tur upp i spisen efter att 

ha klättrat in i ett hål i väggen bakom denna. De lyckas gemensamt övermanna Officeren och 

stänga in honom i en garderob. En bil rullar upp på gårdsplanen och ut hoppar fiendes ledare 

som just då besöker fronten. De går in och Chaplin låtsas vara Officeren iförd dennes kläder. 

Han och den franska kvinnan lämnar tillsammans rummet och går ut på gårdsplanen där de 

upptäcker att Chaplins vän åter blivit tillfångatagen. De lyckas befria denne, övermanna 

chaufförerna till bilen och därefter kidnappa fiendes ledare samt köra tillbaka till de allierades 

sida där de blir hyllade som hjältar. Plötsligt ser vi Charlie sova i sin tältsäng igen, varpå han 

blir väckt av sina kompanikamrater i just den säng han somnade i från första början.  
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Analys av klipp och filmtekniker i Shoulder Arms 

Chaplin använder sig inte direkt av närbilder på människor, men däremot för att visa saker till 

som en musfälla eller hans id-bricka. I denna film låter han inte någons ansikte ta upp hela 

skärmen, man ser ju ändå ansiktsuttrycken och känslorna de ska förmedla. De flesta tagningar 

verkar vara inspelade från samma vinkel men olika utsnitt, med ytterst få undantag, vilket ger 

känslan av att se på teater eller en sitcom. Kameran rör sig inte ofta, men när den gör det är 

det ytterst lite. Det märks att de använt stativ under hela inspelingen. 

 

När handlingen är mellan två (eller fler) personer är det klippningar fram och tillbaka mellan 

halvbilder på båda parter, dock enbart från två utsnitt och ofta från exakt samma håll. Man ser 

i allmänhet sällan olika vinklar utan snarare att kameran riktas rakt fram. Detta gör att 

180-gradersregeln verkar hållas förutom i scenen där Chaplin iförd en trädkostym blir jagad 

genom en skog. 

Klipplängden varierar. Allting mellan en sekund och en minut förekommer i Shoulder Arms. 

När det är halvbilder verkar klippen komma snabbar för att fånga fler människors handlingar 

i just den situationen. 

Analys av musik och ljud i Shoulder Arms 

Chaplin var en trogen användare av ledmotiv, oavsett om var en situation eller ett sätt någon 

betedde sig på följde musiken. Det finns några få återkommande melodier som ofta är 

kopplade till en person, ett koncept av en händelse eller en situation som någon befinner sig i, 

men många melodier är situationsbundna och finns endast i en scen i just det sammanhanget. 

Även om melodierna skiljer sig från varandra passar de ändå bra ihop då instrumenten som 

används i musiken är genomgående för hela filmen med få undantag. Ett exempel på ett av 

dessa undantag är det instrument som utmärker sig som huvudmelodi första gången vi blir 

introducerade till fiendestyrkan. Detta instrument är ej återkommande på något annat ställe i 

filmen, och blir således bundet till fiendestyrkans sammanhang. 
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Chaplin använder sig av utdragna helnoter när det är lugnt och 8-16 delar när det är fart och 

fläkt. Han bestämmer farten vi ska känna i filmen med hjälp av musiken. 

Dock är det inte ofta som melodierna synkar perfekt (en term som har kommit att kallas för 

mickey mousing, vilket syftar till när musiken ton för ton följer rörelserna och/eller känslorna 

i bild), men vissa ackord verkar accentera vissa händelser i scen, även om dessa accenter 

sedan återkommer i melodin utan någon koppling till bilden. Detta exempel av “stingers” 

förekommer relativt ofta. 

  

Många av melodierna som används är repetitiva, bara några takter som upprepas om och om 

igen med små skillnader i vilka instrument som spelas och eventuellt någon enstaka 

tonskillnad. Ett undantag från detta är slutmelodin som spelas som uppför sig nästan som om 

den vore en remixad variant av en melodi som använts tidigare i andra sammanhang. 

Ändringen känns dock inte opassande, snarare det motsatta. Situationen den spelas i är lik 

den föregående om än något mer storslagen, musiken lyfts upp till andra höjder med mer 

instrument och toner. 

De ljudeffekter som används är få men finns där, och det är uppenbart att de inte tillhör 

musiken. Exempel är när huset rasar ihop som blir ackompanjerat och missilerna som faller 

över lägret, med ett visslade ljud som avslutas i en smäll. Trumpetsolot som agerar som 

väckarklocka skulle kunna klassas som ljudeffekt, då den inte används i något annat 

sammanhang än att informera om att nu är det morgon/kväll. 
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Shoulder Arms och tidigare forskning. 

En av anledningarna till varför vi valde Shoulder Arms var att den togs som exempel i vår 

tidigare forskning (kapitel 2) om drömmar då hela filmen är en dröm och vi möter karaktären 

Chaplin genom dem. Här visar det, trots att han inte hör till eliten, att han kanske kan bidra 

med något till resten av armén. Vi ser exempel på saker från Chaplins egen artikel. Till 

exempel kontrasten när en pytteliten Officer tillrättavisar en soldat som nästan är hans egen 

dubbla storlek. Vi ser ett exempel på sujettid och fabeltid, som Erik Hedling skriver om i 

Filmanalys En Introduktion, då en soldat springer in i sovsalarna och skriker att de ska göra 

sig redo att ge sig över väggen om 15 minuter, men att det sedan endast tar filmen ca två 

minuter till de genomför ordern. 

4.2 Pay Day (1922) 

Pay Day var den sista kortfilmen som Chaplin producerade, vilket gör den till den kortfilm 

som står oss närmast tidsmässigt. Vi valde att titta närmare på just denna för att se om den 

skiljer sig från Shoulder Arms på något sätt med den tidsskillnaden i åtanke. 

 Sammanfattning 

I Pay Day spelar Chaplin rollen av en arbetare på en byggarbetsplats. Vi får följa hans 

arbetsdag vilken han inleder med att komma för sent, för att sedan börja flörta med 

arbetsledarens vackra dotter. Vi får sedan följa hur han sköter sitt arbete, åtgärdar sin hunger 

trots att han ej tagit med en matlåda för att vid arbetsdagens slut få för lite lön, i alla fall 

enligt honom själv. För att undslippa sin hemska fru går han till puben men missar sista 

spårvagnen hem och således får han inte en blund i ögonen innan arbetsdagen påbörjas ånyo. 
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Klippning Visuellt 

Åter igen håller sig Chaplin till att inte använda närbilder på ansiktsuttryck. Precis som i 

Shoulder Arms finns en typ av konversation med antingen riktiga ord mellan karaktärer samt 

en ordlös konversation med ansiktsuttryck och handlingar. Till båda dessa används oftast 

halvbilder på de olika parterna eller helbilder på båda två, beroende på avstånd mellan 

parterna. Precis som i Shoulder Arms ger de flesta scenerna betraktaren en Sitcom-känsla. 

Som när han kommer hem till sin fru så märker man ofelbart att deras lägenhet är en kuliss. 

Detta förstärks av att nästan alla klipp i filmen utspelar sig från samma vinkel under varje 

scenen, Med undantag av den scen i vilken Chaplin står och väntar på en spårvagn, då 

kameran till synes verkar utnyttja 90 grader. 

 Chaplin använder åter igen närbilder på objekt. Till exempel hans käpp, då den håller på att 

falla ner i en brunn, eller ett papper där han felaktigt räknar ut hur många timmar övertid han 

har jobbat. 

Han spolar även filmen baklänges vid ett tillfälle då hans jobbarkompisar kastar upp 

tegelstenar till honom. Inspelningen på kompisarna som kastar upp stenen spelas upp normalt 

medan klippen på Chaplin själv spelas upp baklänges. 

Musik och ljud i Pay Day 

Chaplin använder sig även i denna film mycket av ledmotiv, dock är det inte alltid som 

motivet kopplas till specifika personer, snarare kan kopplingar dras till särskilda händelser 

eller koncept. Ett exempel skulle vara melodin som spelas vidd upprepande tillfällen när 

arbetet är igång, den är inte kopplad till en person utan snarare konceptet att arbeta. Många av 

melodierna använder sig av likartade instrument genomgående hela filmen, vilket ger en 

känsla av sammanhang. Musiken är ofta endast några takter lång med små variationer. Dessa 

variationer agerar som accenter till det som händer i bild, och gör att ledmotivet särskiljer sig 

något vid vissa tidpunkter. 
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 Ljudeffekter används betydligt flitigare än i Shoulder Arms, dock finns det endast 

punkteffekter här, och det ambienta ljudet lyser med sin frånvaro, vilket är att förväntas från 

en film från stumfilmseran. Det finns inte tillstymmelse till tal i filmen, all kommunikation 

utförs visuellt. 

 Pay Day’s koppling till tidigare forskning. 

Vi ser här Chaplin i en situation många kan relatera till, försöka fjäska för en chef som hatar 

honom och att inte ha makt över sina egna pengar på grund av sin äkta hälft. Är detta till följd 

av en omvärldsanalys? 

 Chaplin hustru är stor och barsk vilket ger en kontrast till den lilla huvudkaraktären. Som vi 

har lärt oss från What People Laugh At var något han tyckte om att utnyttja. Även förmannen 

på arbetsplatsen kontrasterar Chaplin i kroppsbyggnaden. Han försöker trots sin dåliga 

arbetsmoral behålla värdigheten framför sin arbetsledare men misslyckas. Vi ser inget direkt 

spår av drömmar i denna film. Kanske möjligtvis den subtila drömmen om en mindre bossig 

hustru, som visar sig i huvudkaraktärens sätt att flörta med förmannens dotter och dessutom 

kolla efter en kvinna på gatan. 

 

När Chaplin är ute och festar med sina vänner ser vi ett exempel på hur han sammanfogar sin 

kropp med någon annan för att bilda en komplett varelse. Detta händer då han råkar spänna 

fast sig i en väns jacka, vilket gör att han släpas efter när vännen går iväg, vilket bildar just en 

sådan varelse Gunning beskrev i Chaplin and the Body of Modernity.  

5. Produktion 
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5.1 Manus 

 

I både Shoulder Arms och Pay Day tar Chaplin upp samtida ämnen, detta stämmer med det 

han skriver i What People Laugh At om hur han blir inspirerad av det som händer runt 

honom. Exempel på detta är skyttegravarna i Shoulder Arms, som kom ut i samband med 

första världskrigets slut, eller (ännu idag något relevanta) Pay Day där han visar exempel på 

löneförhandling, arbete och avkoppling i form av ölrundan med vännerna. Vi tänkte därför ta 

upp något som de flesta kan relatera till. Efter en stunds omvärldsobservation, ett stort antal 

joggande personer utanför vårt projektrumsfönster, ett konstaterande om att program som 

Biggest Loser, Mästarnas Mästare och Gladiatorerna är stora på TV just nu kom vi till 

slutsatsen att de flesta personer med stor sannolik har en viss relation till träning, 

Så hur skulle en Chaplinesque karaktär behandla träning? Efter våra analyser av Shoulder 

Arms, där han drömmer om att vara en fantastisk soldat men inte klarar av enkla övningar och 

Pay Day där han verkar göra så lite kroppslig arbete som möjligt, i kombination med den 

tidigare forskningen då Chaplin i What People Laugh At skriver om att misslyckas med att 

behålla värdighet, kände vi att vår karaktär snarare borde vara den som misslyckas med att 

komma i form, medan de runt om kring gör bra ifrån sig. 

  

Vi ville ha med en drömsekvens i vår kortfilm, då drömmar och fantasier är någonting 

genomgående i många av Chaplins filmer, som David Lemaster pratar om i The Pathos of the 

Unconcious- Charlie Chaplin and Dreams. I vårt manus tog drömmen formen av en 

hallucination efter att vår huvudkaraktär slår huvudet i en lyktstolpe. Denna dröm gav oss 

möjlighet att utvidga på det temat vi valt, och introduktion av fler skämt blev möjligt då vi i 

drömmen även kunde byta inspelningsplats. 
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5.2 Val av Scenkläder 

 

Chaplins scenkläder var som vi tidigare nämnt i kapitel 2.2 ett sätt för honom att skapa en 

karaktär som åskådarna lätt skulle kunna relatera till, och klädstilen behövde inte tvunget vara 

bunden till någon social status. Vi ville att vår karaktär skulle vara proper om än något tafatt 

person som stod stolt utanför samhällets normer, likt hur Chaplin beskrev sin karaktär 

luffaren. Vi valde därför att använda oss av tidsenliga kläder, dock i kombinationer som på 

ett eller flera sätt kan anses matcha illa. Vi valde en för stor skjorta med klarröda hängslen 

och fluga som överdel, och ett par luftiga svarta sommarbyxor sydda för kvinnor till 

underdel, som en liten hommage till Chaplins egna stora kläder. Själva uppsynen av vår 

huvudperson ville vi skulle locka till skratt. Som en kontrast till detta ville vi att 

birollsinnehavarna skulle vara iförda kläder som reflekterar vad ordinära personer i vår 

omgivning skulle haft på sig i de situationer som de befann sig i. 

 5.3 Val av skådespelare och statister. 

 

När vi började söka efter skådespelare i vår egen produktion hade vi några krav. Baserat på 

hur Chaplin använde sin fysik och akrobatisk, som han själv nämner i What People Laugh At 

höll båda med om att vi borde ha en skådespelare som var något kortare, och dessutom vig, 

ha förståelse för humor och kameravana. Vi hade tur och hittade Carl Andersson som 

uppfyllde dessa krav. När det gäller övriga karaktärer tänkte vi åter igen följa Chaplins 

exempel och utnyttja kontraster, det märks tydligast i gymscenen då Johan Toresson har både 

mer muskler, skägg och mer tatueringar än Andersson. 
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5.4 Inspelning 

 

Kameraarbete 

I vår bildutsnittanalys av Pay Day och Shoulder Arms märkte vi att i princip alla klipp var 

filmade som om det var en teaterföreställning, i princip enbart olika utsnitt inom samma 

vinkel med några undantag. Vi har därför försökt hålla oss till detta så att i till exempel 

dialogscener inte använda en halvsubjektiv halvbild/ närbildskomposition. då man filmar mer 

från karaktärernas synvinkel, utan istället halvbild, samma vinkel, på en person i taget. Vi har 

följt Chaplins exempel med att endast använda oss av närbild på objekt, som godiskorgen, 

vattenflaskan och vikterna i maskinen. I helbilderna varierar det huruvida fötterna är med i 

bild eller inte, och därför har vi vid scen fem, gymmet, valt att inte ha med fötter utan 

fokuserat på maskinen som används, men i scenerna där jogging är huvudtema är det enbart 

helkroppsbilder, förutom vid dialog. Det fanns inte något helt kamerastativ att låna så vi har 

försökt hålla kameran så stilla som möjligt med varierande resultat. Detta med undantag av 

scenen inne på gymmet, då vi tillfälligt hade ett fungerande stativ.  

Regi 

Chaplin hade en fördel med att själv vara huvudpersonen i sina filmer. Med detta kunde han 

enklare förklara för dem runt honom exakt hur han menade. Vi har ibland själva gått igenom 

scener och visat hur de ska stå och vad de ska göra samt även exakt vad deras karaktärer tänkt 

på i det ögonblicket av historien. 
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5.5 Postproduktion 

 

Klippning 

När det var dags att skriva förtexter såg vi om både Shoulder Arms och Pay Day. Dessa 

skilde sig på så vis att Pay Day hade titel, huvudskådespelare, producent, manus och regi, 

mestadels Chaplin själv, medan Shoulder Arms enbart hade titel på samma tagning som 

“skriven och producerad av”. Skillnaden mellan dessa och Atleten är att Chaplin var den som 

var mest framstående både framför kameran och bakom den i sina filmer till skillnad från 

Carl Andersson spelar huvudrollen men inte hade något att göra med för- och efterproduktion 

i vår. Därför tyckte vi det var passande att följa Pay Days stil för att bättre kunna belysa alla 

våra skådespelare samt tacka Motiva Fitness för vi fått låna deras lokaler. 

 Det både Pay Day och Shoulder Arms däremot har gemensamt är att det finns en text som 

beskriver de första människorna man ser i bild. I Pay Day “ Hard shirking men” före en 

översiktsbild av byggarbetsplatsen för att jämföra med Charlies karaktär då beskrivningen 

blev “Late.” I Shoulder Arms fick orden “The akward squad” presentera en panorering på 

Charlies kompani. Detta blev i vår film en text med orden “Hälsosamma människor” för att 

beskriva de två joggarna i jämförelse med vår huvudkaraktärs mer osunda inställning. Vi var 

något osäkra på huruvida textrutor skulle kunna uppfattas som tidsenligt, men efter att ha sett 

Capitan America Civil War (2016) insåg båda att samtida filmer också använder förklarande 

text. I Marvels film är det stora textrader som berättar vilken stad eller vilket land vi befinner 

oss i, skillnaden är dock att de har filmen som bakgrund istället för de svarta rutor som var 

populärt under stumfilmseran. Vi valde att behålla de svarta textrutorna för att få en mer retro 

känsla. 
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 När det kom till halvbilder så tyckte vi inte att det behövdes i den första scenen, då den var 

menad som en sorts jämförelse mellan huvudkaraktär och joggare. 

 

I andra scenen, när vår huvudkaraktär sitter och tittar  ut över havet hade vi filmat ett klipp 

bakifrån bänken för att visa den fina utsikt som existerade på vår valda inspelningsplats. 

Dock tyckte vi att genom att ha med den bröt vår film lite mot det vinkelberättarperspektiv 

Chaplin brukade använda sig av så vi valde att inte ha med det, trots att det är visuellt 

tillfredställande och behöll enbart de vinklar som valts utifrån analyserna av Pay Day och 

Shoulder Arms. 

Vi utgick ifrån en berättarteknik Chaplin brukade tillämpa- presentera karaktären i helbild för 

att sedan gå närmare för själva handlingen. Chaplin brukade som vi tidigare nämnt presentera 

viktiga objekt i närbild, som tillexempel råttfällan i Shoulder Arms eller pappret i Pay Day, 

så i denna scen används detta för att presentera väskan med godsaker. 

Samma princip används i scenen efter då vi ser joggarna komma in i helbild medan dialogen 

mellan vår protagonist och en av de sportigare killarna. I denna scen finns vår films singulära 

textruta med dialog. Vi ville under hela processen använda oss av en stum huvudkaraktär då 

Charlie själv undvek att börja med ljudfilm fram till Diktatorn (1940). Vi bestämde att vi inte 

skulle bruka någon verbal dialog alls utan att kroppsrörelser skulle vara det sätt berättelsen 

förmedlas. 

Vi har åter igen utnyttjat principen med närbilder av viktiga objekt då tittarna blir 

presenterade för vattenflaskan. Att se joggarna stå och prata är inte är viktig för historien så 

vi valde att inte använda halvbilder på dem när de diskuterar, men däremot på vår 

huvudkaraktär när han kastar sportdrickan i ansiktet. 
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 När vår karaktär krockar med trädet såg vi ingen anledning att använda varken halvblider 

eller närbilder då det var en snabb scen. Hans dröm har en vinjett ut för att det var exakt så 

Chaplin visade drömmen i Shoulder Arms. I Pay Day har inte karaktären någon dröm så detta 

utgår enbart analysen från Shoulder arms. 

 

I drömscenen alt. gymscenen ville vi fånga vår huvudkaraktärs förväntningar över vad denna 

nya situation skulle föra med sig och därför beslutade vi att han skulle komma ut ur dörren 

för att sedan få syn på maskinen.  Något som är återkommande i både Pay Day och Shoulder 

Arms är långa helbildsklipp där de framför kameran agerar med hela kroppen. Detta kändes 

som passande infallsvinkel när vi filmade hur vår karaktär och den andra gymmaren möter 

maskinen. När de senare har en tyst dialog med varandra användes samma teknik som 

Chaplin liknande scener och gick till halvbild för att bättre fånga ansiktsuttryck. Valet gjordes 

att använda fler närbilder på maskinen för att visa vad som hände för att förtydliga historien. 

Sista scenen är filmad med samma princip som resten av handlingen, det vill säga vid 

viktigare interaktioner helbild medan viktiga ansiktsuttryck är i halvbild. Det avslutande 

klippet där vår karaktär inser att träning inte är hans grej och vandrar iväg avrundas med en 

vinjett precis som våra valda analysobjekt. I till exempel som i Pay Day med slutsatsen att 

den bossiga frun är hemsk. 
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Ljudläggning 

De teknologiska begränsningarna när det kommer till ljudläggning har med åren blivit allt 

färre, och uttrycket “ endast kreativiteten sätter gränserna” blir allt sannare. Så vilka delar i 

Chaplins ljudläggningar var teknologiska begränsningar och vad var artistiska val? Detta är 

en fråga som är ytterst svår att reda ut till fullo, dock nödvändig för att kunna skapa en 

ljudläggning som både gör Chaplins filmskapande rättvisa och inte känns förlegad ur dagens 

tittares perspektiv. 

 

Musiken i Atleten var det som kom att bli den stora utmaningen, då ljudet i Chaplins filmer 

förlitade sig på musiken, som sig bör i filmer från stumfilmseran. Idag är förväntningarna på 

vad man får ut av en film annorlunda än vad de var på 1900 talet. Ambiensljud och väl 

synkade ljudeffekter har blivit en standard i dagens filmer, kanske för att de utgör ett utmärkt 

medium som kan påverka hur tittaren uppfattar det som händer i bild, utan att tittaren inte 

alltid vet om att de blir påverkade. I Atleten har vi valt att försöka bryta dessa normer inom 

modern ljudläggning i förmån för att vara så trogna de musikaliska och ljudgrundade idéer 

som Chaplin presenterat i Shoulder Arms och Pay Day. 

I Atleten har vi skapat olika ledmotiv som följer de olika händelserna i bild, likt hur Chaplin 

delade upp sina egna ledmotiv. Varje gång vår huvudkaraktär beter sig löjligt spelas en 

melodi, varje gång birollsinnehavarna beter sig sportigt spelas en annan. 

En speciell scen som är värd att nämnas är när vår karaktär drömmer att han är på gymmet. 

Likt hur trumpeterna i Shoulder Arms kan associeras med krigsföringsinstrument har vi valt 

att tillverka en stereotypiskt sidechainad trum + synth rytm, liknande de låtar som ofta spelas 

idag inne på gym, i syfte att få människor att bli motiverade. Det här ledmotivet har lite 

gemensamt i struktur och produktionssätt med de orkestrerade melodier som Chaplin 

använde sig av, men gör upp för det genom att vara situerad i den tidsålder och sammanhang 

i vilken den är producerad, och förhöjer kontrasten mellan dröm och verklighet, motion och 

skräpmat, vilka är två teman som är ytterst aktuella i vår film. 
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När det kommer till ljudeffekterna i Atleten så är användningsområdena här lika de i Shoulder 

Arms. Under inspelning uppmanade vi våra skådespelare till att prata för att öka deras 

inlevelse, däremot så finns det ingen dialog i den slutliga filmen, som en hommage till 

stumfilmseran. För att dra uppmärksamheten bort från att dialog saknas så var en mer lekfull 

och orealistisk ljudbild nödvändig att skapas, utan att åsidosätta den sentimentala elegans 

som var Chaplins signatur. 

6 Resultat 

Låt oss nu ta vår frågeställning: “Kan vi ta de berättartekniker som Charlie Chaplin använde 

sig av och överföra dem till vår egen filmproduktion på ett sådant sätt att det tilltalar en 

publik idag? Går det att göra en Chaplinesque kortfilm med moderna element?” 

Vi har bestämt oss för att dela upp våra resultat i fastställande av berättartekniker och 

uppbyggnaden av berättelsen för att få med de två arbetsätten vi jobbat på. Med andra ord hur 

vi fick våra hypoteser och hur vi sedan testade dem. För att verkligen se om våra hypoteser 

fungerade har vi visat filmen för utomstående för att se hur de reagerade på denna. Detta var 

dock ingen kvantitativ undersökning, då vi inte testade mot en speciell målgrupp och inte tog 

så mycket hänsyn till könsfördelning eller bakgrund. Vi ville enbart se hur andra personer 

kunde tolka vår berättelse, och gjorde därför ett tiotal intervjuer. 

6.1. Fastställande av berättartekniker 

För att kunna svara på frågeställningen var vi först tvungna att fastställa vilka Charlie 

Chaplins berättartekniker var, vilket vi gjorde genom att först undersöka vad som tidigare 

fanns skrivet om ämnet och sedan själva analysera två av hans filmer utefter de metoder som 

stod beskrivna i Andersson och Hedlings Filmanalys En introduktion. 
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Så vad var Charlie Chaplins berättartekniker? Som vi nämnt tidigare gillade han att arbeta 

med kontraster, gestalta saker han såg, undersöka karaktärens tankar genom drömmar, låta 

karaktären försöka behålla värdighet men misslyckas, slå uppåt och sprida ut skratt-tillfällena 

genom hela filmen. Chaplin bildade cyborglikande varelser med andra 

karaktärer/djur/föremål, filmade som om det var en teater med mycket avstånd till 

karaktärerna och enbart riktigt nära bilder på objekt samt använde sig mycket av 

händelsebundna ledmotiv. 

Dessa ovannämnda påståenden har vi först läst i tidigare litteratur om/av Chaplin, och sedan 

bekräftat själva genom egna filmanalyser. 

6.2 Uppbyggnad av berättelse 

Grundidé och Manus 

Chaplin förespråkade som vi nämnt tidigare utspridda skratt i sina komedier, detta är 

någonting som vi tagit i åtanke när vi konstruerade den historien som kom att bli Atleten. 

I Atleten får vi följa hur vår huvudperson har gett sig ut på en picknick i det fina vädret för att 

njuta av livet. Väl ute stöter han ihop med två joggare som menar på att man kan leva längre 

om man leder ett hälsosammare liv. Detta gör att vår huvudkaraktär vill försöka börja träna 

själv och följer efter joggarna. I slutet av filmen bestämmer han sig dock för att det är bättre 

att göra sådant man blir lycklig av, snarare än att försöka vara någon man inte är. 
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Under berättelsens gång  finns en del utspridda slapstick, med andrum emellan. Vi har försökt 

fånga det Tom Gunning skriver om i Body of Humanity med att kroppsliga funktioner som att 

svalka sig eller söka skydd för plötsliga ljud. En annan av de taktiker han skriver om är 

omvärldsanalys och kunskap om mänskligheten. Detta är något vi känner igen från dagens 

humor, att man tar upp något alla känner till och använder det som bas för skämt. Att vi tar 

upp en samtida samhällsfråga som fitness och kroppslig hälsa grundar sig i detta. Vi har 

försökt att arbeta med så tydliga kontraster som möjligt, hälsosam mot ohälsosam, stor mot 

liten et cetera. Vi har även tillämpat det Lemaster skrev, om hur Chaplin använde sig av 

drömmar för att utforska och lära känna karaktärer. 

Visuella element 

Att jobba med Chaplinesque kamera och klippning har varit speciellt. Vi brukar utnyttja hela 

de 180 grader som man kan jobba med innan känslan av riktning blir förstörd, så att skära ner 

på det till högst 90 grader var en utmaning, dock en intressant sådan. Om detta är något som 

påverkar filmen till att kännas mer retro tror vi beror på sammanhanget Just i detta 

sammanhang där vi har svarta textrutor men inget tal så kan detta vara en bidragande faktor. 

Något Chaplin aldrig behövde oroa sig för var kelvinvärde och färgkorrigering, vår films 

starka färger och kontraster kan däremot bidra till den Chaplinesque-aktiga känslan, precis 

som vinjetterna som vi, likt Chaplin använt vid fyra tillfällen. Filmens början, drömscenen 

och filmens slut. Kan detta bero på att filmen är en osann berättelse likt en dröm? 

Som vi skrev under Skådespelare försökte vi hitta sådana med stora kontraster till varandra. 

Detta visas bäst i gymscenen då vi satte Carl Andersson bredvid Johan Toresson. Det har vid 

visning av filmen påpekats att skillnaden mellan dem är ofantligt rolig. Precis som Chaplin 

själv pekat ut i “What People Laugh At”. 
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Audiella Element 

Från en bakgrund av moderna dramatiska ljudläggningar så har det varit en utmaning att 

försöka skapa en ljudläggning i vilken man belyser de visuella skämt som sker i bild på ett 

Chaplininspirerat sätt. Musiken är det som utan tvekan tar upp störst plats i ljudrummet, och 

har således varit den intressantaste utmaningen inom ljudläggningen. Ljudeffekterna finns där 

för att komplettera och accentuera musiken, snarare än tvärtom. 

Ledmotiv är någonting som används flitigt i filmproduktioner än idag, det intressanta här var 

att skapa ledmotiv till känslor och händelser på det vis Chaplin gjorde, snarare än till 

speciella personer och föremål. I Atleten använder vi oss inte av samma typ av instrument och 

orkestersammansättningar i den utsträckning som Chaplin gjorde, med anledning att 

budgeten till att hyra in en stor orkester helt enkelt inte fanns. Vi har istället använt diverse 

elektroniska instrument. Dessa fungerar som ett utmärkt sätt representera modern musik med, 

då den typen av musik inte fanns för hundra år sedan, och hjälper därmed till att situera 

arbetet i vår verklighet. 
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6.3 Publikrespons 

 

Vi bestämde oss för att göra en undersökning med 10 personer, med blandade åldrar och kön, 

på hur filmen togs emot. Dessa tio fick först se filmen och sedan svara på förbestämda frågor. 

Frågorna var: 

 

Vad får ni för känsla av filmen? 

Skrattade ni? I så fall var? 

Hur skulle ni beskriva humorn? 

Hur känner ni för karaktärerna? 

Vad skulle ni säga handlingen var? 

 

Vi fick blandad respons. Vissa hade något svårare att förstå handlingen och humorn medan 

andra var precis på samma bana som oss. Kvinna, 55, sa “Handlingen tycker jag var, precis 

som i Chaplin-filmerna, den lille mannens kamp mot den rådande livsstilen. Men att han ändå 

går vidare i livet relativt oberörd av sina motgångar.” Fem svarade direkt att de kände igen 

den Chaplininspirerade stilen, varav tre var kvinnor över 40.  Medan två andra sa att de 

mycket väl kände igen den vid följdfråga. Vi har dessutom fått oerhört bra respons gällande 

vårt val av huvudskådespelare, vilket även vi självklart håller med om. Verkar som tre 

personer tycker den var lite långtråkig då vi blev ombedda att snabba upp filmen. Vi tror att 

detta kan ha sin rot i hur vi följde Chaplins sätt att sprida ut sina skratt i sina filmer. 

Många har påpekat att de hade svårt att se lappen som blir hopskrynklad i slutet av filmen, 

vilket vi fann intressant då den medverkar i bakgrunden av flera tidigare scener. Vi ansåg 

dessutom att texten på den inte var viktig då huvudsyftet är att vår karaktär krockar med en 

lyktstolpe och tuppar av. 

Dock överträffar de positiva svaren de negativa. Alla har olika teorier på vad filmens slutsats 

är men vi har fått flera med skriften “gå din egen väg”. Ingen har dock haft svårt att förstå 

filmens handling eller dess sociala kommentarer, några andra positiva svar vi fick var: 
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Man 24 skrev att han kände igen sig i historien med hur han, likt huvudkaraktären, inte heller 

uppskattade träning. 

Ett annat exempel är man (29) svar på fråga 3: “En nostalgisk men ändå tidlös humor som 

funkar än idag.” 

Efter att frågorna gåtts igenom var det fyra personer som bad oss göra en svartvit variant för 

att det kändes som det skulle passa. Detta kan betyda att vi kanske inte fick den moderna 

känslan. 

7 Diskussion  

Många av Charlie Chaplins berättartekniker är inte lika utdaterade som man skulle kunna tro. 

Charlie Chaplins filmer består till största delen av icke verbal kommunikation, vilket innebär 

att man till fullo kan experimentera med det visuella och audiella utrymme som filmmediet 

erbjuder och försöka bära fram en berättelse utan att denna blir dialogdriven. 

 När det kommer till de berättartekniker vi har med oss från tidigare forskning, känns många 

väldigt relevanta i dagens produktion av film, som att göra det publiken inte förväntar sig, 

jobba med kontraster och ta inspiration från omvärlden. Inom de komiska berättarteknikerna 

är att slå uppåt och låta karaktärernas kroppsliga begär komma före värdighet också något 

som är relevant, att däremot använda drömmar är något som har fått en klichéstämpel och är 

man filmskapare så får man ständigt höra från kritiker och kollegor att hålla sig borta från 

detta. 
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Som vi skrev i klippning så använder inte Charlie Chaplin de 180 grader som en filmskapare 

har att röra sig på för att riktningen inte ska bli förvirrande, utan rör sig snarare på en bredd 

av 90 grader som högst. Detta gör att det känns mer som ett skådespel, mer som ett konstverk 

och mer som en film än den känslan som vi själva och andra filmskapare verkar eftersträva 

idag. Att det ska se mer verkligt ut. Det är inte lika mycket 3D känsla. 

 Att göra en ljudläggning på det vis Chaplin gjorde kan idag verka som något otillräcklig, då 

många delar av ljudbilden som vi är vana vid att höra idag har uteslutits. Den ickediegetiska 

musiken, det vill säga den musik som karaktärerna i filmen inte själva kan höra, 

ackompanjerad med få ljudeffekter gör att åskådarens inlevelse i filmen inte riktigt finns där. 

Detta är ingalunda någonting negativt, då det här presentationssättet innebär att filmen blir 

mer som ett konstnärligt skådespel. 

 Det var ett tiotal personer som ifrågasatte hur mycket ljud kunde påverka i en undersökning 

av stumfilm. Det vi kom fram till är att ljuden, om de används rätt, verkligen förstärker 

känslor och situationer och att det har varit så sedan första början, annars hade Chaplin med 

stor sannolikhet inte lagt så stor vikt vid musiken och de små effekter som finns, även om det 

kanske inte är samma verklighets efterliknelse som i dagens filmer. 

Många av Charlie Chaplins sagoberättartekniker används ännu idag, dock så är de tekniska 

delarna av hans berättande som han använde sig av i de filmerna vi såg något utdaterade. 

Flera av våra testpersoner föredrog att se filmen som vi producerat i svartvitt. Kan detta bero 

på att vi använde oss av vinjetter, textrutor, kameravinklar och bristande ambienceljud? 

Dessa är alla tekniker vi idag enbart skulle använda oss av för att uttrycka en viss känsla av 

nostalgi. Som vi tidigare nämnt hade inte Chaplin den kollektiva kunskapsbredd inom 

filmbranschen som nästan hundra år av filmhistoria har medfört. Slapstick är en humorgren 

som aldrig verkar gå ur tiden då man fortfarande ser det i dagens samhälle, kanske dock 

annorlunda presenterat. 
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Efter att ha undersökt de berättartekniker som nämns i detta arbete rekommenderar vi fler 

filmskapare att undersöka Charlie Chaplin, då personer än idag kan finna hans humor och 

charm hjärtvärmande. Vi tror därför starkt att alla kan ha någonting att lära från 

filmkomedins farfar.  
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Ordlista 
 

180०० regeln  - Detta är en inspelningsregel för att inte förvirra tittaren om riktning och 

positioner av objekt i scenen. Principen är att man ska dra en linje, och sedan låta kamerans 

vinklingar hålla sig inom den ena sida. 

 

Chaplinesque- Inspirerat av Charlie Chaplin 

 

Cyborg- Vad Donna Haraway kallar den möjliga blandningen mellan olika varelser eller 

varelse och maskin.  

 

Diegesis- Ljudspektrumet i en berättelse som karatärerna kan uppfatta, till exempel en 

konversation mellan två karaktärer. 

 

Kelvin värde- Kelvinskalan visar ljusets färgtemperatur. Höga värden är blåaktiga medan 

låga är mer orangea. Detta är något som är viktigt att tänka på inom filmskapande för att olika 

klipp ska passa ihop med varandra. 

 

Mickey Mousing- Musik som synkroniserats till händelserna i bild 

 

Stinger- Kort ljud, ofta musikaliskt, som spelas upp för att understryka en viss händelse. 

 

Superimposition- Kallas det när man inom film och grafik placerar en bild eller video 

ovanpå en redan existerande bild eller video för att  
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Utsnitt - Vad som syns i kameran.  

 

● Närbild- Ett utsnitt då kameran enbart visar ett objekt eller ett ansikte. Finns även 

extrem närbild då kameran fokuserar på en liten del av ett objekt. Som en spricka i en 

klocka eller ett öga. 

 

● Halvbild- Skär av en del av kroppen, som att tillexempel utelämna benen.  

 

● Helbild - Visar hela personen eller objektet i handling.  

 

● Totalbild - Visar platsen där handlingen pågår 

 

Teknisk Bilaga 

 

Sennheiser MKH 416-P48U3 

Avid Pro Tools 12 

Canon 6D 

Adobe Premiere Pro 

Adobe Photoshop  

Adobe After Effects  

Imac 
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