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1. Inledning 
Den kanske mest fundamentala, men samtidigt mest problematiska, formmässiga aspekten av 

filmmediet är dess förmåga att på ett konkret sätt omformulera den objektiva verkligheten i 

realtid genom en selektivt subjektiv spegel. Genom den mer eller mindre tvetydiga dikotomin 

mellan det subjektiva- och det objektiva berättandet uppstår det en sorts inbyggd spänning 

som skänker mediet en väldigt påtaglig � och unik � kraft. Detta har i sin tur samband med att 

mer eller mindre all narrativ film i någon mån använder sig av de formella- och stilistiska 

systemen för att presentera huvudkaraktärernas upplevelse av diegesen, nästan i samma grad 

som inom litteraturen, vilket på ett mycket effektivt vis ger åskådaren kraftfulla emotionella - 

och naturligtvis även intellektuella - identifikationsmöjligheter. Det kan vara allt från något 

enstaka klipp ur en karaktärs optiska synvinkel eller en slowmotionfight i en actionfilm, till att 

en karaktärs drömliv utgör hela narrativet. Mitt mål är att beskriva och diskutera detta �jag� 

specifikt utifrån hur filmen som medium konkret kan välja att gestalta den.  

 
1.1 Syfte och metod 
Syftet med denna uppsats är således att utifrån relevanta teorier inom narratologin diskutera 

det filmiska berättarjagets konstruktion och även att � genom översiktliga filmanalyser � 

avläsa tendenser i några samtida förstapersonsfilmer och vilka implikationer dessa har för 

filmteori rörande just det subjektiva berättandet. 

För att kunna genomföra detta inom ramen för den här uppsatsens omfång 

ämnar jag först koncist klargöra grundläggande utgångspunkter och perspektiv inom det 

narratologiska fältet och därefter koppla dessa teorier till en längre diskussion om filmiskt 

berättande med fokus på det subjektiva berättandet. Därefter ämnar jag applicera och 

vidareutveckla mina slutsatser genom ett antal filmanalyser av olika tendenser i berättandet i 

typiska, och mer eller mindre kanoniserade, förstapersonsfilmer ur den samtida filmen. 
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2. Teori 
Som teoretisk grund för denna uppsats har jag valt att utgå från ett mer heltäckande 

angreppssätt än den mer fokuserade teoretiska palett som kanske är vanligast förekommande, 

då jag anser att detta tillför en nyansrikedom och en förståelse som annars inte är möjlig � 

särskilt när det inom området narratologi inte tycks finnas någon gängse modell eller 

utgångspunkt såsom det i större utsträckning finns inom exempelvis semiotiken. Uppsatsens 

inriktning är alltså på det filmiska berättarjaget och därför vill jag framförallt fokusera på de 

narratologiska teorier som rör denna fråga, men först en liten teorigenomgång som klargör de 

bakomliggande teoretiska perspektiv som kommer att utgöra grunden för och inramningen till 

min diskussion av förstapersonsfilm. 

Två av de mest fundamentala frågeställningarna kring film är �Vad handlar det 

om?� och �Hur handlar det om detta?�. Kort och gott uttryckt: innehåll och form � begrepp 

som ju är mer eller mindre analoga med �Vad?� och �Hur?�. Vissa teoretiker väljer att 

benämna dessa uttryck i andra ordalag, inom olika teoretiska skolor och inriktningar och 

utifrån andra analys- och begreppsmodeller än de två nyss nämnda begreppen, som vi ju till 

vardags gärna rör oss med. Seymour Chatman väljer att kalla den ena story och den andra 

discourse. David Bordwell väljer att benämna dessa som syuzhet (och i förlängningen fabula) 

och style. Man skulle också kunna uttrycka det i termer av narrativet och berättandet. Även 

om dessa begreppsapparater ter sig disktinkt annorlunda, och utgår från fundamentalt olika 

premisser, menar jag på att de trots sina betydande olikheter ändå har en hel del gemensamt. 

Min huvudsakliga betoning kommer att kretsa kring �Vad�-frågan, eftersom denna uppsats 

koncenterar sig framförallt på berättandeformen �jaget�, men gränsdragningen mellan dessa 

kategorier är ju alltsomoftast endast praktiskt ur ett intellektuellt perspektiv och båda 

samspelar ju i själva verket ständigt och måste förstås i kontext med varandra för att man ska 

kunna göra analyser av deras respektive funktioner. 

David Bordwell anför i Narration in the Fiction Film en konstruktivistisk 

berättandemodell som är åskådarbaserad och gör anspråk på att vara mer vetenskaplig än 

andra teorier genom att skilja åt de förståelsesystem som hans fabula och syuzhet utgör från 

de berättaregenskaper som är medieunika, vilka han väljer att benämna som style, och 

fokusera på just förståelsemekanismerna innan man applicerar några vidare teoretiska synsätt 

- och därmed förhålla sig på ett mer estetiskt eller formalistiskt sätt till filmmediet. Han 

baserar sina slutsatser på forskning som visar att vi tolkar information bottom-up (dvs. att vi 

tar först in information ofiltrerat, för att därefter göra den meningsfull). Fabulan är alltså 
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åskådarens personliga mentala rekonstruktion av filmens narrativ utifrån de mer eller mindre 

explicita ledtrådar som filmens syuzhet � den faktiska representationen av narrativet som 

återfinns i verket � presenterar med hjälp av de formella- och stilistiska systmen. Utifrån 

denna modell för åskådarens förståelse av en film och berättandets funktioner utvecklar han 

en rad typer av distinkta narrativa scheman, vilka åskådaren av historiska och 

erfarenhetsmässiga skäl förstår och tolkar annorlunda.1 Bordwells inriktning fokuserar således 

endast på åskådaren och anser inte det meningsutbyte som kan ske med verkets upphovsman 

som nödvändigt för filmisk förståelse och meningsskapande. 

Just ordet �utbyte� ter sig särskilt lämpligt i en övergång till en diskussion av 

den kommunikationsmodell som Seymour Chatman företräder. Chatmans fundering att �[...] 

the interesting thing is that our minds inveterately seek structure, and they will provide it if 

necessary.�2 visar ju att hans strukturalistiska utgångspunkt trots allt har mycket gemensamt 

med den konstruktivistiska, men det finns ändock betydande olikheter. Chatman väljer att 

dela in narrativfenomenet i begreppen story och discourse. Story relaterar till allt det som 

faktiskt berättas, medan discourse relaterar till den struktur som uttrycker det som berättas. 

Genom att företräda en strukturell, diegetiskt baserad syn utgår han från en bakomliggande 

berättare (�Insofar as there is telling, there must be a teller, a narrating voice.�3) och delar in 

dennes funktion i en rad olika möjliga strukturella skepnader, vilka jag återkommer till längre 

fram när jag specifikt diskuterar subjektivt berättande. 

Edward Branigan utvecklar Bordwells konstruktivistiska inriktning genom att 

förtydliga berättandets strukturella aspekter och betonar det faktum att vi tolkar och sållar 

information utifrån förutbestämda mallar (�top-down � i motsats till �bottom-up�) och 

motiverar denna mer strukturellt betonade slutsats med att åskådaren �In comprehending a 

narrative, the spectator routinely sees what is not present and overlooks what is present.�4. 

Han befinner sig någonstans i gränslandet mellan de kognitiva och de strukturalistiska 

teorierna genom att framhäva att filmförståelse i själva verket inte utgår från de formella 

ramar ett verk har utan är helt och hållet styrt av de förståelsestrukturer som åskådaren själv 

bär med sig. Han väljer att skilja mellan �material and structure� och framhäver att 

filmförståelse är en kontextuell process där multipla berättandenivåer och strukturella faktorer 

hela tiden samspelar och där vi utifrån det som finns i verket väljer att applicera den struktur 

                                                
1 Bordwell, David, Narration in the Fiction Film, University of Wisconsin Press, Madison, WS, 1985   s. 48ff 
2 Chatman, Seymour, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell University Press, 
Ithaca, 1978 s. 45 
3 Chatman, s. 146 
4 Branigan, Edward, Narrative Comprehension and Film, London, 1992  s. 83 
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som är mest lämplig för den förståelsekontext som är rimligast för stunden.5 Med 

utgångspunkt i åtta olika levels of narration målar han upp en berättandehierarki inom vilken 

de subjektiva berättandeformerna placeras längst ner, eftersom han menar på att detta 

berättande befinner sig längst bort från den ursprunglige, allsmäktige upphovsmannen (som i 

sin tur befinner sig längst upp).6 Han menar att indelningen av berättandet i olika parallellt 

fungerande nivåer �provides a way of escaping a simple structuralism as well as a strict 

empiricism, because comprehension is not made to depend upon a few basic surface units, or 

�cues�, which may be endlessly combined in strings through addition and subtraction.�7 

 

2.1. Dikotomin objektivitet-subjektivitet och osäkerhetsfaktorn 

 

� The camera shows us what happens � it tells us the truth against which we can measure the 

discourses.�8 

- David Bordwell  

 

�It should also be clear that in general representing narrative events in pictures makes them no 

more explicit, detailed, consistent, objective, certain, present, or precise than representing 

them in words.�9 

-Edward Branigan 

 

Det är i huvudsak två faktorer som skiljer det filmiska berättandet från andra medieformer: 

För det första, att filmmediet ofrånkomligen och mekanistiskt skildrar verkligheten på ett 

konkret sätt � allt som uppvisas är både specifikt och definitivt. För det andra, att 

gränsdragningen mellan subjektivt och objektivt berättande inte alls är lika markerad eller 

lättdefinierbar; för att knyta an till såväl Bordwells som Chatmans diskussion av Aristoteles, 

kan man säga att filmer måste både �show� and �tell�. En uppenbar problematik ligger i att 

kameran inte i någon egentlig mening kan �beskriva� (Chatman skriver att�As Jean Ricardo 

argues,  the film camera cannot be said �to describe� in any meaningful sense.�10), dvs. att 

mediets metonymiska relation till objekt försvårar eller utesluter subjektiva värderingar 

                                                
5 Branigan, s. 33ff 
6 Branigan, s. 86-87 
7 Branigan, s. 112 
8 Bordwell, Narration in the Fiction Film,  s. 18 
9 Branigan, s. 176 
10 Chatman, s. 220 



 6

relaterade till en berättare. Till följd av detta är filmmediets �telling�-plan och �showing�-plan 

kraftigt separerade. Ett annat dilemma ligger i Chatmans påpekande att film fungerar i tiden, 

vilket endast kan hejdas genom användandet av stillbilder (vilket dock är diskutabelt då ljud 

oftast ackompanjerar stillbilder, och kan i sig förmedla en framåtrörelse i tiden).11 Därför är 

man aldrig helt säker på om berättandet rör sig på ett specifikt detaljinriktat plan från klipp till 

klipp eller att klippet är en del i ett pågående, övergripande berättande. Denna problematiska 

dikotomi har givetvis återverkningar på filmmediets berättande. Man skulle kunna säga att 

filmen tillför ytterliggare en dimension av pluralism i de berättandestrukturer och 

åskådarförståelser som kan göras genom dess kombination av flera media, dess metonymiska 

kvaliteter och dess förmåga till simultanitet. 

Det är precis detta som i viss mån är filmmediets gissel: obestämbarheten av vad 

som berättas och svårigheten att tydligt peka ut berättaren och berättandets struktur � och jag 

kommer framförallt att återkomma till detta i filmanalyserna (framförallt när det gäller Where 

the Truth Lies). Denna problematik innebär ju i sin tur också att det är mycket svårare att 

skilja berättandet från den ursprunglige berättaren, nämligen upphovsmannen, och mycket av 

filmens berättande kan ju i förlängningen hävdas vara en sorts diskussion av detta tvetydiga 

förhållningssätt såväl praktiskt som på en abstrakt tematisk nivå (exempelvis alla citat om att 

�alla filmer handlar om film�).   

 

2.2 Subjektivt berättande och jagets konstruktion 
 

Litteraturen kan genom sin relativa narrativa och � ur ett berättarperspektiv � 

tolkningsmässiga slutenhet på ett ytterst enkelt vis fokusera ett helt narrativ genom 

huvudkaraktärens egen upplevelsevärld - ett helt igenom subjektivt berättande � från 

noirlitteratur à la Mickey Spillane och Raymond Chandler till Dostojevskij, Joyce och Camus. 

Chatman har utförligt kartlagt den mångfald av olika tänkbara berättarstrukturer som 

litteraturen kan tillämpa och dessa är, till skillnad från det filmiska berättandet, till sin natur 

systematiserade och lätta att identifiera såväl i ett makro- som ett mikroperspektiv. Typiskt 

inom litteraturen är långa, detaljrika beskrivande avsnitt som återger alla de tankar och intryck 

som en karaktär kan uppfyllas av, utan att behöva ta hänsyn till temporalitet och den fysiska 

världen (exempelvis stream of consciousness). Ett sådant berättande har ingen direkt 

motsvarighet inom filmen, då filmen är en mer mimetisk medieform. Filmen, som ju är ett 

                                                
11 Chatman, s. 221 
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barn av de modernistiska strömningarna inom övriga konstformer, har givetvis mycket 

gemensamt med litteraturen, men fungerar i sitt berättande ändå utifrån andra förutsättningar 

och de tänker jag kartlägga nedanför.  

Bordwell väljer att använda begreppen range (omfattning) och depth (djup) för 

att kategorisera olika sätt på vilket berättandet kan välja att presentera information. 

Omfattning i bemärkelsen hur stor tillgång till information vi har (är berättandet allvetande 

eller begränsat till en karaktärs synvinkel) och djup i bemärkelsen hur pass medierad 

informationen är genom en karaktär (ju mer färgat av en karaktärs upplevelse informationen 

är, desto djupare är den). Relationen mellan informationens omfattning och dess djup får oss 

att dra vissa slutsatser om narrativet och kan både försvåra eller förenkla vår konstruktion av 

densamma.12 Bordwell är i det närmaste helt ointresserad av och skeptisk mot berättarens 

funktion i konstruktionen av narrativet och väljer därför att inte närmare diskutera olika 

berättandestrukturer, utan fokuserar helt och hållet på åskådaren (bottom-up): �This 

presupposes a receiver, but not any sender, of a message.� och �[...]the narration[...]creates 

the narrator�.13 Hans modell är därför av huvudsakligt intresse när man ska dra slutsatser om 

olika tänkbara tolkningars rimlighet utifrån de olika narrativa scheman han anför (varför 

exempelvis en viss typ av informationsbegränsning får oss att se en film efter en viss mall, 

exempelvis en klassiskt berättad thriller à la Hitchcock). Jag kommer att ta detta perspektiv i 

beaktning i mina filmanalyser men i huvudsak arbeta utifrån kommunikativa modeller, top-

down-modeller och holistiska perspektiv, vilka samtliga i varierande utsträckning utgår från 

att berättandet och dess övergripande struktur spelar en avgörande roll i hur vi tolkar filmer. 

Ett annat problem med Bordwells resonemang är att den till skillnad från Branigans 

nivåindelade modell, utöver att den inte i lika stor utsträckning tar hänsyn till multipla och 

parallella berättanden, inte är särskilt kompatibel med filmer som har kraftiga diskrepanser 

mellan form och innehåll. 

Branigan diskuterar kamerans kameleontlika natur genom att den utifrån 

�[...]how pictures and sounds condense at a given moment into a single hypothesis that stands 

for an event occurring in a time and place for a given person, such as an author, narrator, 

character or spectator.�14 kan ha vitt skilda applikationer från scen till scen. Branigan menar 

på att en karaktär kan fungera som en övergripande berättare, men att han/hon också kan 

användas som en fokaliseringspunkt varigenom berättandet vid olika tillfällen kan passera. 

                                                
12 Bordwell, Narration in the Fiction Film, s. 57-61 
13 Bordwell, Narration in the Fiction Film, s. 61-62 
14 Branigan, s. 159 
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Yttre fokalisering innebär att berättandet återger karaktärens medvetenhet om något, men ur 

ett indirekt subjektivt perspektiv. Inre fokalisering är när vi får tränga djupare in i en karaktärs 

medvetenhet och kan innefatta att vi ser eller hör något från dennes synvinkel, eller att vi får 

se en karaktärs dröm, tillbakablick och så vidare. Dessa fenomen förekommer i så gott som all 

narrativ film som en integrerad del i ett övergripande objektivt berättande.15 En alternativ 

indelning av de former det subjektiva berättandet kan anta återfinns hos Bruce Kawin. Han 

delar upp subjektivt berättande i fyra visuellt orienterade kategorier (med utgångspunkt i 

Christian Metz klassificeringar, som han omarbetat och preciserat) respektive två auditiva, 

vilka jag diskuterar nedanför citaten: 

 

1. Subjective camera (share my eyes). [Metz: �the truly subjective or analytical image� ; 

example Lady in the Lake.] 

2. Point of view (share my perspective, my emphases). [Metz: �the semi-subjective or 

associational image� ; example: The 400 Blows.] 

3. Mindscreen (share my mind�s eye). [Metz: �the purely mental image�, �the imaginary� and 

�the memory image� ; example: The Wizard of Oz.] 

4. Self-consciousness (share my reflexive perspective). [Example: Persona] 

 

Other first-person modes include subjective sound (share my ears) and voice-over (listen to my 

words).16 

Det mest uppenbara �subjektiva� filmiska greppet är alltså point of view-bild (POV-bild), 

vilket utgörs av ett klipp där kameran är positionerad �inifrån� en karaktär så att vi får 

uppleva den diegetiska världen utifrån dennes optiska perspektiv. Här är det alltså frågan om 

ett begränsande av information och inte om en mediering via en karaktärs psyke. På sätt och 

vis skulle det nästan vara mer rimligt att klassificera detta grepp som tillhörande 

tredjepersonssfären, då dess förekomst förutsätter en annan berättare än karaktären själv, men 

Branigans inplacering av det inom kategorin �extern fokalisering� pekar åtminstone på dess 

mer intersubjektiva karaktär. En hel film kan ju vara färgad av en karaktärs POV utan att för 

den sakens skull vara berättad i första person (exempelvis i The Big Sleep [Utpressning, 

                                                
15 Branigan, s.100-106 
16 Kawin, Bruce F., Mindscreen: Bergman, Godard and First-person Film, Princeton University Press, 
Princeton, 1978 (Dalkey Archive edition, 2006), s. 190 
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Howard Hawks, 1946] där informationen är vinklad genom Marlowe17, men ändå objektivt 

berättad såväl på mikro- som makronivå). De filmer som faktiskt applicerar en karaktärs 

optiska perspektiv konsekvent (i Lady in the Lake [Robert Montgomery, 1947] och Den Ryska 

Arken [Russkiy kovcheg, Aleksandr Sokurov, 2002] filmen igenom och i Dark Passage [Mörk 

passage, Delmer Daves, 1947] ca första halvan) säger i själva verket mycket lite om 

karaktärernas upplevelse av den diegetiska världen. Ljud kan ju givetvis också fungera som 

en karaktärs POV och faller då under samma kriterier. 

 Andra exempel på intersubjektiva grepp, eller objektiva berättargrepp som är 

informationsbegränsade till ett subjektivt perspektiv, är framförallt över axeln-bilder men 

också andra typer av kamerainställningar där vi med en i bilden förekommande person som 

utgångspunkt relaterar till andra karaktärer och den diegetiska världen i stort. Sådana grepp 

faller under samma informationsbegränsande kategori som POV, eftersom det också är en 

form av optisk subjektivitet. Förmågan att alstra kraftfull identifikation hos åskådaren med 

denna typ av berättargrepp bör dock inte förringas, även om de inte är medierade (t ex i 

bröderna Dardennes Le Fils [Sonen, 2002] där bilden i princip filmen igenom är en mycket 

närgången över axeln-bild och där vi får en unik inblick i en karaktärs komplexa psykologiska 

tillstånd). 

 Medieringsgraden ökar när stilistiska element och mise-en-scène kan uttolkas 

som att vara bestämda utifrån en karaktärs medvetenhet, dvs. ett �jag�. Härtill hör de två 

tidigare nämnda bildtyperna, men även alla objektiva bilder som på något vis filtreras genom 

en karaktär � dock med förbehållet att berättaren fortfarande kan vara objektiv, eftersom 

denne väljer att visa en karaktärs upplevelse av en händelse inom ett större objektivt ramverk, 

eller som en del i ett simultant objektivt och subjektivt berättande. Det kan till exempel handla 

om en optisk POV såsom den i Goodfellas (Maffiabröder, Martin Scorsese, 1990), där 

huvudkaraktären besöker en nattklubb och den stiliserade ljus- och färgsättningen informerar 

oss om att detta är hans nostalgiska, romantiserade återberättande av ett gammalt minne. Det 

kan också handla om en över axeln-bild såsom den i The Ninth Gate (Roman Polanski, 1999) 

där huvudkaraktären Corso tittar mot en mur och den extrema optiska 

perspektivförskjutningen i horisontalplanet indikerar att vi erfar hans skruvade 

verklighetsuppfattning. Det kan även handla om en typisk optiskt objektivt berättad scen 

såsom polioinsamlingsgalan i Where the Truth Lies (Atom Egoyan, 2005), men där aspekter 

av mise-en scène (t ex de uppvärmda och överdrivet entoniga färgerna och den accentuerade 

                                                
17 Bordwell, Narration in the Fiction Film, s. 64ff 
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ljussättningen i inspelningsstudion) får oss att identifiera berättandet som filtrerat genom en 

karaktärs psyke. Som Bordwell uttrycker det i sitt kapitel om �art-cinema narration�: �In 

Repulsion, Belle de Jour, Juliet and the Spirits and many other films, the surroundings can be 

construed as the projections of a character�s mind.�18 

 Samtliga dessa grepp kan ju kombineras i ett otal olika variationer och innebära 

en berättarmässig tvetydighet som ytterligare separerar filmen från andra medier. Chatman 

nämner till exempel en scen i La Dolce Vita (Det ljuva livet, Federico Fellini, 1960) där 

kameran under en tagning skiftar från en optisk POV ur huvudpersonen Marcellos synvinkel 

som genom en sidledspanorering förvandlas till ett objektivt berättande där Marcello 

plötsligen syns i bild.19 Alltsomoftast är denna typ av berättande � till skillnad från litteraturen 

där den enskilde meningen mer eller mindre direkt avslöjar sin berättandestruktur � svår att 

identifiera när man ser den pågående scenen utan kan ändast härledas till en berättare i 

efterhand (exempelvis inledningen i La Cérémonie [Ceremonin, Claude Chabrol, 1995] där en 

långsam optisk POV, som vi i filmen än så länge inte har någon anledning att tro är subjektiv, 

från ett caféfönster följer en okänd karaktär tills dess att hon äntrar caféet, varpå kameran rör 

sig sakta bakåt för att fånga in den person som hela tiden iakttagit henne). En annan effekt är 

att en scen framstår som subjektiv berättad först mycket längre fram i narrativet, såsom i 

parkscenerna i Blowup (Michelangelo Antonioni, 1966). När aspekter av mise-en-scène 

dessutom är medierade blir ju identifikationen av berättandet oftast en mycket komplicerad 

process för åskådaren, som kanske kräver ett antal scener för att kunna klargöra filmens 

berättande.  

 Dialogen adderar en ytterligare dimension när den är åtskiljd från bilden genom 

en voice-over. Voice-overn är kanske det enskilda grepp som mest liknar det litterära 

berättandet genom dess fullkomliga fokus på det skrivna- och talade ordet bortom alla 

rumsliga och audiovisuella relationer. En sådan berättarröst kan ju dels fungera som ett direkt 

uttryck för en karaktärs inre tankar och då inneha en staccatoliknande och osammanhängande 

struktur (exempelvis i Der Himmel über Berlin [Himmel över Berlin, Wim Wenders, 1987] 

eller L�Année dernière à Marienbad [I fjol i Marienbad, Alain Resnais, 1961]) och efterliknar 

då det litterära stream of consciousnessness-greppet. Det kan också fungera som en 

komplementär informationskälla till bildinnehållet (exempelvis i Goodfellas där Henry Hill 

återberättar minnen från sin tid som gangster och där bilderna delivs illustrerar det han säger,  

men där hans berättarröst också tillför psykologiska och andra rent informativa aspekter som 

                                                
18 Bordwell, Narration in the Fiction Film, s. 209 
19 Chatman, s. 159 
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inte framgår av bilderna). Man kan också tänka sig att en extradiegietisk part intar ljudspåret 

och exempel på detta finns i ett otal filmer, kanske mest berömt i  Barry Lyndon (Stanley 

Kubrick, 1975), oftast för att etablera en ironisk kontrapunkt till själva diegesen. Utöver själva 

dialogen, bör ljudspåret i övrigt inte heller underskattas som en betydelsefull form av 

subjektivt berättande. Exempelvis kan musik fungera kommentativt mot narrativet utifrån en 

viss karaktärs känsloliv. Filmer kan också använda naturliga miljöljud expressivt genom att 

manipulera dessa på olika sätt.  Miljöljud, särskilt när de är separerade från bilden och antas 

ha sitt ursprung i en karaktärs medvetande, kan också bilda vaga, men ändå mycket komplexa 

och kraftfulla, känslo- och upplevelsemosaiker. 

 David Bordwell skriver att �All film techniques then, can function 

narrationally.�.20 I grunden innebär ju detta att samtliga formella- och stilistiska val kan 

attribueras till ett förstapersonsberättande, så länge det vid något enskild tillfälle indikeras för 

åskådaren att de synbart objektiva greppen är medierade genom ett övergripande 

förstapersonsberättande - och detta är ju ett medieunikt drag (Fight Club [David Fincher, 

1999] och Mulholland Drive [David Lynch, 2001] är två goda samtidsexempel på olika sätt 

att åskåddliggöra denna enkla möjlighet till narrativ komplexitet).  

Detta för i sin tur in mig på Kawin igen. Begreppen mindscreen och self-

consciousness kan förekomma inom de berättandegrepp jag nyss nämnt, men deras 

applikationsområde är mer vidsträckt än så; dessa begrepp är i grunden holistiska - metaforer 

för en films övergripande berättande. Kawin menar på att �[�]even when it depicts a fantasy 

in the mind�s eye, then, the mindscreen remains a medium of first person visual narration. It is 

not simply made of POV, even when placed in sequence by some third-person ´potential 

linguistic focus´, but is, within, its own limits, first person.�21 och att en mindsreen i sig själv 

kan utgöra ett helt expressivt system22 som är kapabel att formera sig själv23 som ett autonomt 

berättande skiljt från upphovsmannen � att filmen är sin egen berättare. Enligt Kawins 

utvidgade synsätt är det alltså möjligt att ett helt narrativ är berättat i första person på ett 

övergripande plan, i en systematisk bemärkelse, utan att nödvändigtvis behöva innehålla 

direkta subjektiva kännetecken.  

 Det är också viktigt att notera att filmmediet är relativt inkompatibelt med 

litterära berättandestrukturer, vilket jag framhävt tidigare, och vilket kanske bäst 

sammanfattas av Kawin: �The �I� signifier and the �mind�s eye� signifier differ in that the 
                                                
20 Bordwell, Narration in the Fiction Film, s. 73 
21 Kawin, s. 84 
22 Kawin, s. 126 
23 Kawin, s. 111 
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former is included in its sentence, while the latter is contextual.�24 Chatman påpekar 

osäkerheten i att identifiera jaget inom filmen och om kontextens avgörande roll när gränserna 

mellan olika berättanden är diffusa.25 Branigan diskuterar utförligt hur filmmediets olika 

parallella berättandenivåer ger upphov till multipla tolkningsmöjligheter och det paradoxala i 

att �[...]the more exactly we describe the narration, the more fragmented it becomes and the 

less certain is the voice of an author.�26 I en analys av de parallella berättarnivåerna i Letter 

from an Unknown Woman (Brev från en okänd kvinna, Max Ophüls, 1948) skriver Branigan 

att �[...]a number of narrations are operating simultaneously in the film; that is, several 

contexts are relevant to the interpretation of a given image, not merely the context afforded by 

the immediate time of the characters nor the time of the plot.�27, vilket mer än väl belyser det 

sätt varigenom ett subjektivt berättande kan samspela med ett objektivt för att, utöver multipla 

berättanden, till och med kunna skapa retroaktiva berättanden. 

 För att kunna förstå och identifiera det filmiska jaget måste vi därför i  större 

utsträckning se till ett makroperspektiv, där de övergripande strukturella faktorerna avtecknar 

sig. Vi kan inte som i ett litterärt verk identifiera en berättare i en enskild mening (klipp) � det 

filmiska berättandets premisser i form av simultanitet och kontextualitet omöjliggör i 

praktiken detta. Det filmiska jaget är inte avhängigt sin diskurs � den bestäms utifrån rimliga 

antaganden om det övergripande berättandets inriktning. Vi måste överblicka ett helt verk och 

i enlighet med Branigan väga samman olika tolkningars rimlighet utifrån den stora mängd 

konflikterande signaler ett verk ger ifrån sig i alla dess enskildheter. Samtidigt måste vi vara 

beredda att sträcka oss till holistiska och metaforiska tolkningar när vi inser att berättandet är 

systematiskt. 

 

 

 

 

 

 
                                                
24 Kawin, s. 92 
25 Chatman, s. 195 
26 Branigan, s. 191 
27 Branigan, s. 189 
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3. Analys 
 

�Consequently, in the actual method of creating images, a work of art must reproduce that process 

whereby, in life itself, new images are built up in the human consciousness and feelings.�28 

- Sergei Eisenstein 

 

�He claimed that a film could represent not only from the objective standpoint of the director but also 

that of the character. It could also portray what was passing through either the character�s or the 

director�s imagination. ´To make a film is to play with these four points of view´.�29 

- David Bordwell om Hou Hsiao-Hsiens funderingar kring subjektivt berättande 

 

3.1. Simultanitet, multiplicitet och kontextualitet  

 
Vad karakteriserar då filmjaget i den samtida filmen? Ja, som tidigare nämnt kännetecknas 

filmmediet av ett tvetydigt och mångfasetterat berättande och jag hoppas med hjälp av 

följande filmexempel kunna någorlunda kartlägga hur denna dimension av osäkerhet påverkar 

jag-berättandet rent praktiskt. De filmer jag valt att analysera förkroppsligar olika former av 

subjektivt berättande och systematiserar detta berättande på ett sätt som påminner om en jag-

form. Samtliga filmer är exempel på vad man skulle kalla �art�-filmer� och  såväl Branigan 

som Bordwell skriver om hur alternativ till den klassiska filmen förstärker tvetydigheten 

mellan subjektivt och objektivt berättande, och för art cinema-berättande och 

förstapersonfilmen (vilka är ju mer eller mindre jämförbara begrepp) är ifrågasättandet och 

överträdelsen av denna gränsdragning alldeles central. En viktig fråga att ställa sig blir därför 

Branigans: �[...]what happens when the spectator is unable to decide on the status of an image 

or a sound � when narration is multiple, inconsistent or indeterminate?�30 .  

Denna frågeställning för mig in på Atom Egoyans Where the Truth Lies (2005), 

som i mångt och mycket exemplifierar och förtydligar Branigans tidigare nämnda iakttagelser 

kring Letter from an Unkown Woman i form av det filmiska berättandets tre utmärkande drag: 

simultanitet, multiplicitet och kontextualitet. Vi får i filmen, som utspelar sig år 1972, följa 

den unga, karriärshungriga reportern Karen O�Connor som får i uppdrag att skriva en bok 
                                                
28Eisenstein, Sergei M. (övers. Jay Leyda), The Film Sense, Harcourt, Brace & Co, San Diego, 1975, s. 18 
29Bordwell, David, Figures Traced in Light: On Cinematic Staging, University of California Press, Berkeley, 
2005, s. 206 
30 Branigan, s. 161 



 14

baserad på intervjuer hon ska göra med skådespelaren Vince Collins. Vince ingick på 1950-

talet i en mycket framgångsrik och världsberömd tvåmannashow ihop med Lanny Morris, 

som upplöstes abrupt efter att en ung kvinna hittades mördad i radarparets hotellrum. Mordet 

löstes aldrig och nu vill alltså Karen försöka gräva fram nya ledtrådar, som framförallt belyses 

genom de tillbakablickar till händelserna kring mordet som filmen är strukturerad kring. Till 

saken hör att hon själv har en stark emotionell bindning vid paret eftersom hon som barn 

drabbades av polio och framträdde vid en tv-sänd polioinsamlingsgala som paret ledde, och 

hon har forfarande en romantiserande, rentav idoliserande inställning till dem. I konkurrens 

med henne har Lanny bestämt sig för att skriva en självbiografi som ska avslöja allt och han 

gör sitt bästa för att försvåra hennes arbete.  

Where the Truth Lies belyser framförallt multipliciteten och svårigheten att 

distingera mellan olika berättare, såväl subjektiva som objektiva. Filmen berättar i huvudsak 

via Karen och hennes tvetydiga relation till sig själv och sitt berättande presenteras redan i 

inledningen: när hon möter Vince för en första intervju tar hennes berättarröst vid och med 

dess tal om hennes desperation efter en bra story etableras den kontrapunktiska funktion 

berättarrösten kommer att anta, då det hon i dialogen med Vince samtidigt självsäkert yttrar 

om hennes framångsrika karriär motsäger berättarrösten. I tillbakablickarna kan det antingen 

vara hennes mentala konstruktion utifrån de ledtrådar hon grävt fram eller ett perspektiv 

färgat av hennes idoliserande förhållande till paret hon hade som poliodrabbat barn. Det finns 

också en komplex voice-over, som ofta inleds av Karen för att därefter fortsättas av Lanny, 

och vi upptäcker först efter att tillbakablickarna avslutats att Lannys berättarröst ofta varit 

medierad genom Karen, som antingen suttit och läst ur hans manuskript eller själv författat en 

version av händelseförloppet vid sin skrivmaskin. Ibland tar voice-overn formen av en dialog, 

såsom när Lanny säger �her last name was O�Flaherty� om den mördade flickan och Karen 

svarar �her first name was Maureen�, vilket dels komplicerar urskiljandet av berättaren och 

dels förstärker intrycket av att alla voice-overs är sprungna ur Karens medvetande. Att mise 

en scene i tillbackablickarna inte förändras efter berättaren komplicerar tolkningen ytterligare. 

Sammantaget har vi alltså att göra med en väv av disparata berättarröster och berättanden som 

har sina egna subjektiva, ofta direkt motsägelsefulla, missvisande eller förskönande, 

tolkningar av vad som hände runt mordet, en objektiv på gränsen till intersubjektiv nutid som 

både direkt och indirekt färgas av framförallt reportern och slutligen en neutral kamera under 

tillbakablickarna, som ihop med mise-en-scène är medierad utifrån karaktärerna (där reportern 

har tre perspektiv: hennes mentala konstruktion av händelseförloppet, hennes upplevelse av 

poliogalan färgat av hennes idolisering av Lanny som barn och en kombination av dessa två).   
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Vid många tillfällen är det dessutom svårt att precisera vilka scener som faktiskt 

utspelat sig i verkligheten och vilka som tillhört Karens fantasi (exempelvis en scen där ett 

klipp med Karen sittandes på ett flygplan skrivandes i sitt anteckningsblock klipps in mellan 

en dialog hon har med Maureens mor, vilket ger oss möjligheten att betrakta modern som en 

del av hennes fantasi, som tillbakablick som hon nu funderar kring eller som en del i ett 

objektivt montage för att ge oss information om Karens framgångar i utredningsarbetet). Det 

faktum att alla scener i någon mån kan sägas vara artificiella kombinerat med att berättandet 

alltid utgår från Karen � om inte annat på det övergripande planet � gör det naturligt att 

betrakta filmen som det verklighetsfrånvända och förskönande innehållet i den bok Karen är i 

färd med att skriva. Detta antyds framförallt i filmens avslutande tredjedel där hennes 

upptäckter börjar bli alltmer otillfredsställande i förhållande till den romantiserade bild av 

radarparet hon har och där handlingskasten blir alltmer abrupta och förenklande (exempelvis 

Vinces död och Karens uppenbart förhastade och godtyckliga slutsats att Reuben ligger 

bakom mordet). Samtidigt finns  det ett sådant mischmasch av perspektiv att det blir svårt att 

med exakthet peka ut Karen som berättare, vilket också belyser problematiken i att fastställa 

ett filmiskt jag, då så många berättarnivåer samspelar och så många tolkningar är möjliga. 

Alla de tolkningsmöjligheter som erbjuds och alla de olika kontexter i vilka de fungerar gör 

slutligen att vi som åskådare bortser från Karen och själva blir reportrar. Passande nog 

reflekterar såväl filmens titel som dess ouppklarade slut svårigheten i att precisera sanningen i 

detta högst tvetydiga medium. 

En annan unik aspekt är simultaniteten, där två eller flera berättare kan verka 

parallellt � åtskiljda eller i samspel med varandra. Denna aspekt har jag delvis redan belyst, 

men det är framförallt intressant att notera de fall där två separata berättare kan 

systematiseras. I Where the Truth Lies är det alltså i huvudsak frågan om en osäkerhet i 

förhållande till vem man ska uttolka som varandes berättare från scen till scen, och även om 

det finns ett stort antal scener där två kontrasterande berättare förekommer, finns det inget 

direkt systematiserat tveeggat berättande. Ett tydligt exempel på när berättandet är simultant 

återfinns dock i några enskilda scener, där ljudet används expressivt. Särskilt en scen där 

Karen sitter ensam i ett slutet styrelserum och läser några sidor ur Lannys manuskript (som 

hon alltså fått tillåtelse att göra via Lannys advokat, med förbehållet att hon inte får ta sidorna 

med sig ur rummet), och vi utöver Lannys voice-over hör ett mycket lågt, odefinierbart 

brusljud, som inte tycks ha någon diegetisk källa. När Lannys advokat äntrar rummet och 

påbörjar en dialog med Karen accentueras ljudet och man kan urskilja vad som tycks vara 

vågor slående mot stenar. I nästa klipp är Karen i färd med att parkera sin bil intill sin 
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strandlägenhet, och vi kan identifiera ljudets diegetiska källa. Att använda en ljudbrygga på 

detta vis är i och för sig inget ovanligt, men när dess längd är så pass överdriven och dess 

ljudnivå expressivt kontrollerad, ger det en tydlig signal på att vara medierad genom en 

karaktär � i det här fallet Karen. Kontrasten mellan det hennes medvetande uttrycker genom 

detta ljud, i form av en diffus symbol för hur hon börjat sammanblanda de olika versionerna 

av händelserna kring mordet och hennes annalkande mentala splittring, och det stora mått av 

självförtroende och säkerhet hon i det objektiva berättandet har i relation till advokaten är 

påtaglig.   

I Gus van Sants �dödstrilogi�31 är simultanberättandet systematiskt och det är 

framförallt två berättargrepp som exemplifierar detta: Användandet av en slags komplexa, 

kontrapunktiska ljudmattor bestående av inre diegetiska ljud som bildar diffusa emotionella 

mosaiker representativa för karaktärernas respektive känsloliv, som kontrasteras med 

kamerans objektiva och intetsägande skildring och ger en kumulativt fördjupad insikt i 

narrativets komplexitet. Förekomsten av långa �tracking shots�, som befinner sig bakom 

karaktären och ramar in denne i sin omgivande miljö, men som också fungerar subjektivt 

genom att omgivningen i sin tur är bildmässigt medierad av respektive karaktär, vilket 

parallellt ger oss en fördjupad inblick i karaktärernas själsliv och en förståelse av deras 

inplacering i det större sammanhang som de själva inte kan överblicka. Dessa grepp tyder 

sammantaget på att det filmiska jagets existens tycks vara beroende av en kontrasterande, 

objektiv motpart och utnyttjandet av tvetydigheterna som är inbyggda i mediets 

berättandeform � en problematik som jag granskar i nästa analys. 

 

3.2. Voice-overn och jaget 
 

Den tawainesiske regissören Hou Hsiao-Hsiens filmografi utgör ett formidabelt intresseobjekt 

för alla de som är intresserade av narratologi. Som David Bordwell mycket riktigt påpekar i 

sitt kaptiel om denne regissör i boken Figures Traced in Light, använder sig Hou systematiskt 

av långa, på avstånd betraktande tagningar som utöver sin allmänna koreografi- och mise-en-

scène-mässiga virtuositet också intar det optiska perspektivet av en sorts osynlig, men ändock 

karaktärsbetingad, betraktare (�For Flowers of Shanghai he wanted his camera to be like ´a 

character who strolls around these places where the characters meet, who spies on them while 

                                                
31 Gerry (2002), Elephant (2003) och Last Days (2005) 
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remaining transparent.´�32). 

 Millennium Mambo (2001) har ett särskilt intressant berättande. Filmen skildrar 

en ung tawainesisk eskortflicka vid namn Vicky, som efter flera av år av konstanta bråk och 

kommunikationssvårigheter bestämmer sig för att lämna sin degenerativa, mentalt instabile 

pojkvän Hao-Hao och flytta in med gangstern och klubbägaren Jack, som hon ofta betjänar. 

Men även om den zenbuddhistiske Jack utgör en trygghetspunkt, och ett moget, kärleksfullt 

alternativ till Hao-Hao, så är hans yrkesbana mycket utsatt och efter en schism med en annan 

gängledare tvingas han fly till Japan. Vicky bestämmer sig för att följa honom dit � och bryta 

med sitt statiska leverne i Taipeis ytliga värld av neonljusindränkta diskotek � men Jack dyker 

aldrig upp och istället åker hon till det snötäckta Hokkaido i norra Japan, dit två japanske 

brödrar som arbetar som bartendrar i Taipei (och som hon blivit vänner med) sedan tidigare 

bjudit henne. Filmen börjar med att Vicky i en lång tagning i slowmotion går igenom en lång 

gångtunnel, då och då hoppandes och svängandes med armarna, i en exalterad lekfull vink till 

kameran, som hon då och då blickar tillbaka mot. Ungefär halvvägs genom tagningen tar en 

berättarröst vid som berättar om �hon� och �hennes� nästan sadomasochistiska relation till 

Hao-Hao och avslutar � strax innan tagningen slutar � med att säga att det som hände då var 

endast diffust och flyktigt, nu när berättaren reflekterar över det år 2011 (diegesen är alltså 

förlagd till 2001). Berättarrösten, som nästan viskas fram med en vagt poetisk rytmicitet, 

tillhör Vicky, men berättas alltså filmen igenom i tredje person och i formen av en 

tillbakablick. Chatman skriver att �A whispering voice-over may suggest the privacy of 

interior monologue.�33 Efter inledningsscenen återkommer berättarrösten med ganska jämna 

tidsintervaller (den förekommer i den 2:e, 14:e, 28:e, 37:e, 62:e och 95:e minuterna) och varar 

ca tre-fyra minuter per tillfälle, vilket ger dess användande en viss sparsam rytmicitet. Den 

tilltagande tidsskillnaden mellan tillfällena reflekterar också den tilltagande kronologiska 

kullkastningen i scenföljden och det osäkra förhållandet mellan berättaren Vicky och 

diegesens Vicky.  

Berättarrösten har också en stor variationsrikedom med tre olika tonlägen (eller 

�informationstyper�) som ofta sammanblandas: en del som ger bakgrundhistorik till bland 

annat Vickys relation till Hao-hao, en del som kommenterar scenspecfika händelser och en 

del som har ett poetiskt, tidlöst drag och reflekterar kring vädrets makter och placerar Vickys 

öde i ett mer existentiellt perspektiv. Det är med andra ord en voice-over som tar sig friheter 

liknande de som är möjliga inom det litterära berättandet, och filmen bygger i mångt och 

                                                
32 Bordwell, Figures Traced in Light, s. 191 
33 Chatman, s. 195 
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mycket på konflikten mellan hennes litterära inre monolog och den objektiva filmiska 

skildringen. Möjligen skulle man kunna benämna Vicky som både berättare och �narratee-

character�34, den karaktär som är den hypotetiske mottagaren av berättandet och som 

därigenom formar berättarens uttryck. Användandet av en berättarröst är i sig inget vanligt 

grepp, men inte heller särskilt sällsynt, vilket Chatman påpekar och menar på är en följd av att 

ett så pass litterärt grepp upplevs som klumpigt i det mer mimetiska filmmediet. I Millennium 

Mambo är berättarrösten dessutom på gränsen till allvetande och kan som nämnt skifta mellan 

olika informations- och tolkningslägen enkelt och godtyckligt, bland annat genom Vickys sätt 

att kunna distansera sig från sig själv och referera till sitt dåtida agerande i tredje person, 

vilket ytterligare förstärker dess koppling till litteraturen och dess diegetiska form. Att Vicky 

på ljudspåret kan bidra med så pass poetiska betraktelser i förhållande till hennes dåtida jags 

intellekt och leverne åskådliggör också denna dialektik, vilken ger stora, parallelgående 

kontraster som tvingar, precis som Chatman indirekt pekar ut (�Unreliable narration is a 

lovely effect in films, since a voice-over depicting events and existents in the story may be 

belied by what we see so clearly for ourselves.�35), åskådaren att i högre grad än inom 

litteraturen själv konstruera Vickys komplexa karaktär utifrån de disparata berättarnivåerna.  

Millennium Mambo adderar därtill dels den oerhörda komplexitet som 

tillbakablicksstrukturen innebär36 med de multipla tolkningsmöjligheter som ett medvetet 

undanhållande berättande erbjuder. Det högst ovanliga, möjligen unika, är att berättarrösten 

kommenterar scenspecifika diegetiska händelser, men att den inte är synkroniserad med 

bildinnehållet. Detta innebär alltså att berättarrösten dels under de scener den ackompanjerar 

endast indirekt kommenterar bildens innehåll, dels förebådar och indirekt kommenterar scener 

som inte utspelar sig förrän långt senare. Och just den temporala aspekten är det som 

framförallt gör filmen högintressant och som visar på de skiljelinjer som skiljer ett litterärt 

berättande från ett filmiskt. Möjligheten att kunna omdistribuera kronologin, så att denna 

förebådande effekt överhuvudtaget kan komma till stånd, är något unikt för mediet � något 

som Millennium Mambo utnyttjar till maximal effekt.  

Ett gott exempel på berättarröstens funktion är filmens fjärde och femte scener, 

där Hao-Hao gör entré. I den första av dessa scener ser vi Vicky och Hao-Hao i deras 

gemensamma lägenhet och kameran iakktar avvaktande deras tydliga 

kommunikationssvårigheter genom små sidledsjusteringar. På ljudspåret berättar Vicky om 
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sin och Hao-Haos bakgrunder och hur de träffades och blev tillsammans. Berättarrösten 

fortsätter sedan i nästa scen, där kameran rör sig i sidled och följer ett bråk på ett 

blåneonljusindränkt dansgolv mellan Hao-Hao och en annan man som Hao-Hao fått för sig 

har stött på Vicky, och förebådar en scen som är placerad mycket längre fram där polisen 

kommer till parets lägenhet för att förhöra Hao-Hao kring en rolexklocka han stulit av sin far, 

och avslutas med att Vicky gör några poetiska betraktelser. Effekten av berättandets 

förebådande blir att ge en ödesbestämdhet åt skeendet, men också att rentav skapa en sorts 

dialektik mellan berättarrösten och den Vicky vi ser på duken. 

Ytterligare en modifikation av det filmiska berättarjaget är närvarande i 

Terrence Malicks filmer. Särskilt de två senaste filmerna (The Thin Red Line [Den tunna röda 

linjen, 1998] och The New World [2005]) karakteriseras av detta grepp. Här fungerar ett 

elliptiskt, montagebaserat bildberättande, som pendlar i gränslandet mellan objektivitet och 

subjektivitet, ihop med en komplex väv av berättarröster. Dessa berättarröster är 

konfigurerade så att de är berättade av olika karaktärer, men att det inte med nödvändighet är 

dessa karaktärer som samtidigt befinner sig bild. Därutöver är tillbakablickarna och olika 

mindscreenbetonade inslag inte markant åtskiljda från de mer objektiva bilderna, särskilt i 

montagesekvenserna. Rösterna belyser problematiken med berättarskikt i konflikt, men också 

hur ett litterärt berättande kan komplementera ett mycket filmiskt abstrakt 

bildkompositionellt- och klippteknikinriktat berättande. Något som både Millennium Mambo 

och The New World belyser är frågan om filmmediets möjlighet att överhuvudtaget kunna 

berätta i första person i ordets egentliga mening, men de nästföljande delarna pekar på några 

former av berättande som visar på motsatsen.   

 

 

3.3. Realistiska mindscreens 
 

Att realism blivit ett än mer påtagligt inslag och säljargument inom det som brukar kallas �art 

cinema� är ganska uppenbart. Filmer har blivit mer och mer benägna att ta upp verklighetens 

problematik, men det är i och för sig ingenting nytt. Nytt är den tilltagande realism som står 

dels att finna i ett mer naturlistiskt skådespeleri, dels i en realism där vardagens långsamhet 

och livets oförutsägbara rytm får agera dirigent. Denna utveckling har mer vidsträckta 

implikationer för fenomenet förstapersonsberättande än man kanske skulle tro och jag tänker 

nedan belysa varför med några relevanta samtida exempel.  
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 Ett mycket vanligt grepp inom den samtida förstapersonfilmen är användandet 

av resebilder för att strukturera berättandet och länka samman handlingssjok - en sorts 

hyperrealistiska, nästintill dokumentära klipp som formerats av vardagens monotoni och 

karaktärernas respektive sinnestillstånd. Exempelvis i The Brown Bunny (Vincent Gallo, 

2003) spelar denna typ av klipp en väsentlig roll. Här vävs i princip hela filmen ihop av en rad 

långa tagningar av ödsliga motorvägar korsandes genom bebyggelse och ökenlandskap, tagna 

från vad vi rimligtivs tolkar är huvudpersonens bil, men som är optiskt friställda från bilen så 

att de ger intrycket av huvudpersonens optiska perspektiv i förhållande till den själsliga 

tomhet och sårbarhet han lever med. Eftersom bilden är så pass friställd från den fysiska 

position karaktären kan tänkas ha, kopplar man kameran snarare till ett mindscreenberättande 

än till en icke-medierad subjektiv bild i ett större objektivt ramverk. I Millennium Mambo är 

denna typ av scen också vanligt förekommande och filmens taiwanesiska del (vilken utgör 

huvuddelen av filmen) avslutas till och med med en bild av en snökantad bergsmotorväg 

innan den japanska epilogen tar vid. Den avgörande skillnaden jämfört med The Brown Bunny 

är att dessa tagningar inte ens indirekt är kopplade till den berättande karaktärens fysiska 

resande, utan är enbart en samtidigt medierad känslokonstruktion och strukturerande enhet. 

Variationer på denna typ av scen förekommer i bland annat Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 

1999), Broken Flowers (Jim Jarmusch, 2005), Gerry, L�Intrus (Claire Denis, 2004) och 

L�Éloge de l�amour (Jean-Luc Godard, 2001). Man skulle ju givetvis kunna tolka denna typ 

av scen som en tidstypisk och klichébetonad gestaltning av dessa karaktärers rastlöshet och 

meningssökande i skuggan av ett opersonligt monotont kringflackande i en 

hyperinternationaliserad värld eller som något ännu mer banalt, men Malicks The New World 

pekar på någonting annat. I den här filmen, som utspelar sig på 1600-talet då de första 

européerna anländer till Amerika, förekommer det också ett stort antal scener liknande de jag 

tidigare beskrivit, men där kameran istället rör sig neför en flod eller genom en skog. Oftast 

fungerar dessa scener som bryggor mellan de olika handlingssjoken, men de används också 

som en slags �neutrala� fonder mot vilka Pocahontas och John Smiths berättarröster kan 

placeras.  

 Sammantaget visar dessa grepp att det tycks finnas vissa filmiskt unika 

berättargrepp som det inte går att finna motsvarigheter till inom litteraturen � framförallt vad 

avser greppens funktion och tidsbundenhet � och att verbalt tänkande därför inte 

nödvändigtvis alltid behöver styra det filmiska berättandet. Detta får mig att än en gång 

återkomma till tidsaspekten. Inom litteraturen är orden relativt sett fixerade och jag kan som 

läsare, på ett helt annat sätt än inom filmen, själv bestämma textens tempo; det är ett visst 
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temporalt vakuum. Inom filmen är ju tiden en ooövervinnerlig faktor och det ovannämnda 

greppet utnyttjar ju just tiden mer än något � resescenerna låter helt enkelt tiden gå. Denna 

skiljelinje pekar därför på ett filmiskt jag-berättande som kan utnyttja den medieunika 

tidsaspekten till att förmedla någonting bortom ord, och faktiskt bortom ljud. Det är rörliga 

bilder i tiden som endast genom den temporala förskjutningen uttrycker jagets perspektiv på 

den diegetiska världen � ett unikt filmiskt alternativ till det tidigare beskrivna litterära 

berättandet i form av tanke- och känslointrycksframställande genom exempelvis inre 

monologer.  

  

3.4. Psykostrukturellt berättande: Eyes Wide Shut, L�Intrus och The 

Brown Bunny 
 

Allt det jag diskuterat hitintills bottnar slutligen i en avskräckande grandios och avgörande 

fråga: Vad är unikt för filmiskt berättande? Flertalet av de teoribildningar jag utgått från 

fungerar inte nödvändigtvis alltid för filmmediets form och inneboende problematik. Chatman 

gör anspråk på en medieoavhängig modell för narrativ struktur, men utgår uteslutande från 

exempel ur litteraturen och dess specifika jag-berättande och backar upp sina tankegångar 

med huvudsakligen lingvistiska och strukturalistiska teorier.37 Bordwell ser hos de ryska 

formalisterna grunderna för sin egen medieöverskridande konstruktivistiska modell, som jag 

menar på i många avseenden är högst mediespecifik, men som inte heller i tillräckligt hög 

grad särskiljer filmiskt berättande strukturellt. Branigan har ur denna synpunkt en myckt mer 

mediespecifikt gångbar modell som tar hänsyn till den unika problematik som det filmiska 

berättandet måste hantera, men som ändock i första hand befattar sig med analogier till andra 

medier och teoribildningar. Det är just dessa antingen analogiska synsätt eller 

övergeneraliserande och metabetonade synsätt som ibland förhindrar en mer ingående 

diskussion utifrån filmmediets egna premisser. Chatman skriver att �narrative theory has 

suffered from too great a reliance on categories, so that the full discoursive complexities of 

individual narratives are sometimes missed because they do not ´fit´.�38 och pekar indirekt på 

de problem som enskilda extremfallsfilmer kan innebära för de teorier som gör anspråk på att 

innefatta berättandets samtliga funktioner. Än en gång gör sig därför Kawins 

mindscreenmetafor påmind, för kanske är det just genom en holistisk teori (i det här fallet 
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filmen betrakad som en intelligent organism) vi med störst precision kan förstå de filmer som 

rör sig i ytterkanterna av dessa teorier och därigenom kartlägga det unika med filmiskt 

berättande. 

Kawins holistiska teori menar ju att på att filmer har en förmåga att fungera som 

tänkande system som kan berätta i första person; att filmer är medvetna om sig själva och 

därmed kan betrakta och formera sig själva . Han menar därmed på att alla berättargrepp i ett 

mindscreenberättande kan sägas vara sprungna direkt ur den diegetiska världen, alltså fiktiva 

till sitt ursprung.39 Vidare menar han på att �[�]first person can not stand out from third 

person when the mindscreen is systemic[�]�40. De tre filmer jag analyserar nedanför bär 

samtliga tecken på en viss slumpmässighet och intuivitet i det sätt narrativet är strukturerat 

som gör det både relevant och trovärdigt att förespråka en berättare som befinner sig väldigt 

långt från den verklige upphovsmannen, likt de självmedvetna filmer Kawin beskriver, men 

som inte nödvändigtvis behöver frångå den diegetiska världen i sitt berättandet. Därigenom 

skiljer filmerna sig genom att inte vara självmedvetna i den dekonstruktiva modernistiska 

bemärkelsen, utan systematiserar karaktärens psyke i själva narrativet. Dessa filmer pekar på 

en avgörande begränsning i Kawins teori om mindscreens och självmedvetna filmer. Kawin 

väljer nämligen att i samtliga sina filmexempel utgå från filmer som på ett eller annat vis kan 

betraktas som metafilmer eller som endast indirekt utgår från en karaktärs medvetande för sin 

struktur (Coming Apart [Milton Moses Ginsberg, 1969], där ju karaktären väljer bilderna och 

presentationsordningen rent fysiskt efterom han kontrollerar kameran, men inte medierar själv 

bildinnehållet41). Jag menar på att hans synsätt även borde kuna appliceras på icke-

metafilmer, som tar sin utgångspunkt i såväl realistiska- som surrealistiska diegetiska världar. 

Genom att både vara medierat och strukturerat av karaktären, skulle man nästan kunna påstå 

att ett sådant berättande är det mest renodlade och systematiska karaktärsrelaterade 

berättandet. Jag väljer att benämna denna typ av berättande som �psykostrukturellt�. Ett 

psykostrukturellt berättande skiljer sig alltså från Kawins definition genom att fungera i 

funktionell symbios med den diegetiska världen och innebär att alla berättargrepp, såväl i  

varje enskilt klipp som i den övergripande berättarstrukturen i form av klippning och liknande 

grepp, är färgat av karaktärens psyke. Detta är ett extremdiegetiskt berättande som befinner 

sig så långt från den verklige upphovsmannen att denne inte i någon egentlig bemärkelse 

skapar filmen (och som finner sin motpol i det extrema icke-diegetiska berättandet hos 
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exempelvis Jean-Luc Godard och i viss mån Abbas Kiarostami, där upphovsmannen själv 

intar en roll liknande den psykostrukturelle berättarens). Ett berättande som i samklang med 

Kawins slutsatser tycks peka på att det filmiska jaget - om det faktiskt finns - är beläget på det 

övergripande planet och kan tydas som en sorts �indirekt verkan� som endast kan avläsas 

kumulativt.   

 The Brown Bunny, med dess högst narcisstiska förhållningssätt till sin 

protagonist (spelad av regissören själv), fungerar som ett typexempel på en psykostrukturerad 

film. Den skildrar en professionell motorcyklists sinnestyngda roadtrip genom metafysiskt 

konnotativa amerikanska ödeslandskap, på väg mot ett möte med sin före detta flickvän 

Daisy, som han fortfarande är besatt av, och en ny tävling i Los Angeles. På vägen träffar han 

tre kvinnor i olika åldrar, men som likt honom är psykiskt labila och i behov av någon form av 

kärlek. Han försöker få djupare kontakt med dem och beter sig mycket ömsint kärleksfull � 

förmodligen som en undermedveten bearbetning av skuldkänslorna mot Daisy, som 

fortfarande dominerar och plågar hans själ. Kopiösa, i det närmaste ändlösa optiska POV från 

Buds bil när han färdas längs de breda motorvägarna i utkanterna av urbaniteten och de smala, 

horisontsnuddande ökenvägarna ger filmen en drömskt kontemplativ stämning. Vid några 

tillfällen bryts denna tempofattiga narrativa framåtrörelse upp av ljudlösa, korta inklipp 

innehållande elliptiska tillbackablickar från Buds och Daisys tid tillsammans. När Bud 

äntligen når fram till Los Angeles checkar han in på ett motell och kör till Daisys hem. Tyvärr 

är det ingen hemma, men han lämnar en lapp med förhoppning om att hon kommer och möter 

honom på hans motellrum. Väl tillbaka i rummet börjar Bud bli rastlös, men efter några 

timmar dyker Daisy plötsligt upp. De är fortfarande hårt märkta av en incident som 

uppenbarligen lett till deras splittring, men tycks båda vilja försonas. Efter en stund blir de 

mer intima och Daisy börjar utföra oralsex på Bud, medan han blir mer och mer upprörd och 

börjar kalla han könsord och fråga henne varför hon betedde sig som en hora på en fest de 

bevistade ihop. När handlingen är utförd lägger de sig på sängen och Bud, nu i tårar, frågar 

Daisy varför hon på festen hade sex med några andra män. I ett montage från festnatten, som 

parallellklipps med Buds tårfyllda monolog (i stort sett det enda tillfället i filmen han yttrar 

mer än ett par ord åt gången), framgår det att Daisy blev full och våldtogs av flera män och att 

hon därefter avled, vilket Daisy bekräftar för den oförstående Bud. Vi får alltså klart för oss 

att Daisy och förmodligen stora delar av narrativet � om än inte hela � har utspelat sig i Buds 

huvud. Retrospektivt förklarar detta varför exempelvis inga av kvinnorna syns i bild ensamma 

(förutom Daisy, men då reflekterad genom en spegel) och pekar på att kvinnorna varit en 

funktion i Buds bearbetande av sin sexualitet (vilket ju också antyds genom kritiken mot 
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skuldbeläggandet av våldtagna kvinnor och den sadistiska sexuella handling som utgör 

filmens och Buds gemensamma klimax). Filmen avslutas med en sorts summering av de olika 

POV-bilderna från vägarna, som tycks indikera att Buds insikt inte frigjort honom utan 

snarare snärjt in honom i ett evigt, skuldtyngt purgatorium. 

 Denna uppenbarelse är högst lämplig i en film som i mångt och mycket handlar 

om en trasig själs försök till bearbetning, men kanske framförallt om det berättande jagets 

förhållande till sig själv � en relation som utmärker sig i två avseenden: berättandet via 

kameran och berättandet via själva berättandestrukturen, dvs. scenövergångarna och det 

temporala. Detta märks framförallt inledningsvis, under och strax efter motorcykeltävlingen. 

Filmen börjar med att vi på långt avstånd får se starten och när motorcyklarna börjar 

accelerera längs banan följer en handkamera dem i några rytmiska sidledsförflyttningar, fram 

och tillbaka när de följer den kurviga banan. Plötsligt försvinner ljudet och vi övergår till en 

närbild på Bud. Därefter följer några jump-cuts på denna närbild samtidigt som ljudet från de 

högljutt skränande motorcyklarna tonas upp och ner. I klippet efteråt ser vi Bud efter loppet, 

kontrollerandes sin motorcykel och därefter rullandes in den i bakdelen av sin minibuss. 

Denna scen ackompanjeras av en slags atonal jazzmusik och bildinställningarna varierar 

kraftigt. Sekvensen avslutas med att vi ser bilen sakta försvinna i bilddjupet längs en lång 

motorväg. Denna sekvens tjänar som ett gott exempel på den psykologiska prägel filmens 

berättande har. Berättandet är inte minst i denna sekvens, men även i något mindre grad i hela 

filmen, skiljt från kausala orsakssamband och fokuserar, likt experimentella filmer, på den 

rent rytmiska aspekten i första hand. Detta märks inte minst genom den fluktuerande 

ljudnivån, men också i klippningen som arrangerar klippen i en intuitivt orkestrerad 

staccatoordning. Denna godtyckliga berättandestruktur är genomgående för hela filmen och 

gör sig påmind bland annat i den haltande och nyckfulla händelseutvecklingen, vägscenerna 

och i minnesbilderna av Daisy. 

Kameraarbetet fungerar också som en förlängning av Buds psyke. Framförallt 

tydliggörs detta genom de många kamerainställningarna, som det med en nästintill nervös 

osäkerhet växlas emellan. Exempelvis i den tidigare nämnda motorcykelscenen när Bud lastar 

i cykeln växlar kameran snabbt och kausalt omotiverat mellan ett halvdussin olika 

inställningar. Att tolka detta som att berättaren Bud �provar� sig fram för att hitta ett passande 

förhållningssätt till sig själv, en form av impressionistiskt självporträttering som parallellt 

skildrar hans yttre och inre, ter sig inte alltför orimligt. Denna typ av osäkerhet i kamerans 

förhållningssätt till Bud märks också i de kraftigt beskurna närbilderna, som helt eller delvis 

skymmer Buds ansikte och gör det svårt för oss att uttolka vad han tänker och känner i många 
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scener. Närbilderna, som framförallt förekommer som inklippningsbilder i de meditativa 

vägscenerna, ger en mycket fascinerande effekt genom att det vi inte ser Bud tänka på och 

uttrycka genom sitt ansikte är det han genom sitt subjektiva berättande faktiskt ger ett 

emotionellt uttryck för � en tydlig återspegling av hans splittring mellan sin inre konflikt och 

sin yttre resa. Filmen har också ett visst drag av piktorialism, vilket gör sig påmint inte minst 

genom kamerans utforskande av Bud, men också i de måleriska bildkompositionerna bland 

förortsvillorna i scenen där Bud hälsar på hos Daisys föräldrar, och i konversationen med 

föräldrarna, som utgör filmens enda användande av en teatraliskt positionsorienterad mise-en-

scène. Denna piktorialism preciserar Buds distans till den välordnade medelklassens leverne 

och till kärnfamiljen. Det förekommer också ett antal scener där avslutningsklippet tycks gå 

längre än vad som är motiverat av den narrativa framåtrörelsen, som om att berättaren Bud 

uppehåller sig vid dessa bilder av ren fundersamhet, men också av osäkerhet inför hur han ska 

förhålla sig till sin omvärld och till vilken bild han bör placera efteråt. The Brown Bunny har 

alltså ett totalt subjektivt berättande � filmen är både berättad och strukturerad av Bud. Ett 

berättande som utgår helt och hållet från Buds psykologi � som fungerar självmedvetet utan 

att direkt behöva träda utanför den diegetiska världen.     

 Stanley Kubricks Eyes Wide Shut tycks presentera en annan infallsvinkel på ett 

psykostrukturalistiskt jag-berättande, men är likt The Brown Bunny också en skuldtyngd 

psykosexuell karaktärsstudie. I den här filmen får vi följa den välbärgade läkaren Bill 

Harfords chockbearbetning � föranlett av att hans fru Alice under påverkan av narkotika 

berättar för honom om att hon en gång övervägde att lämna honom, och allt de gemensamt 

byggt upp i form av familj, anseende och materiellt välstånd, för en annan man som hon fann 

mycket sexuellt attraherande � och det meningssökande genom ett slags psykosexuellt 

drömpurgatorium detta avslöjande leder honom in i. Filmen är till skillnad från The Brown 

Bunny från scen till scen synbart objektivt berättad, utan några direkta bildkompositionella 

eller auditiva tecken på att ha formats genom en karaktärs medvetande. Den skulle därför till 

skillnad från den tidigare analyserade filmen kunna ses som en typisk artfilm enligt det 

bordwellska schemat eller en kontextuellt beroende film sett från den braninganska horisonten 

och inte kräva en holistisk föreståelse. Snarare är det en väldigt programmtisk och allvetande 

distanserad berättare som antyds här, vilket också förstärks av det kommentativa nyttjandet av 

färgkodning, musik och stiliserad mise-en-scène.  

Denna observation motsägs dock av de klipp- och strukturella strategier filmen 

tillämpar. Redan i inledningsscenen där kameran voyeuristiskt betraktar Nicole Kidmans 

nakna kropp inleds och avslutas med in- och uttoningar som härmar öppnandet och stängandet 
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av ögonlock och ger en tydlig indikation på en sorts övergripande betraktare. Normalt sett 

skulle vi förmodligen enligt art cinema-schemat attribuera ett sådant grepp till en påtaglig, 

nästintill mästrande, extradiegetisk regissörs tematiska intressen, men i Eyes Wide Shut tippar 

bevisbördan över i en annan tolknings favör � nämligen att det är en karaktär som genom en 

dröm berättar filmen. Filmen har en allmänt mystifik och tvetydig stämning, vilket inte minst 

förhöjs av det exempellöst välkomponerade fotot, det lätt stiliserade skådespeleriet och 

karaktärernas utstuderat korrekta och formella sätt att bemöta varandra. I slutändan bidrar 

detta till att man får svårt att peka ut någon av de mer verklighetsanknutna scenerna i filmen 

som mindre drömlika än exempelvis orgiescenen och  Bills nattvandring längs New Yorks 

gator, då allting ger intrycket av att vara konstruerat. Scenerna följer också en sorts vag 

drömlogik som har till följd att allting avbryts innan det når sin kulmen (framförallt i det 

faktum att Bill aldrig får ha sex, trots de många tillfällena som uppstår) eller innan det hinner 

meddelas viktig information som kan ge Bill klargöranden om den dunkla organisation som 

han blivit insyltad med. Denna märkliga stämning, parat med den berättarmässiga 

tvetydigheten, får Michel Chion att dra den något extrema slutsatsen att �[�]Eyes Wide Shut 

is told from the point of view of a male individual conceived in a sexual act between the two 

main characters which takes place after the end of the film.�42 och Jonathan Rosenbaum att 

tala om �[�]the shared mental reality of a couple that almost supersedes any sense of their 

shared physical reality, a strange emphasis that�s probably the source of most of the confusion 

felt by everyone in the course of processing the story.�43. 

 Den naturliga frågan att ställa blir då vad det är som får dessa kritiker att se 

filmen som mer eller mindre subjektivt berättad. Jag tror framförallt att det bygger på den 

mycket subtila klipptekniken, som får oss att omvärdera det som förefaller vara objektivt 

berättat till att ha sitt urspring i en karaktärs medvetande. Många av klippen, särskilt mellan 

scenerna, är i formen av mycket långsamma, ofta ljus- och grafiskt matchande, övertoningar. 

Exempelvis i den inledande festscenen ger denna klippteknik en svagt förhöjd 

verklighetskänsla, där de temporala sambanden mellan de olika mindre scenerna i sekvensen 

är mindre relevanta. Samma övertoningsstruktur återkommer i orgiescenen, en scen som på 

många sätt speglar den tidigare festscenen. Ett annat exempel är när Bill åker till herrgården 

där ceremonin och den efterföljande orgien äger rum. Den scenen börjar med en långsamt 

inzoomad närbild på Bills ansikte när han sitter i baksätet av en taxi som övergår till en 

                                                
42Chion, Michel, BFI Modern Classics: Eyes Wide Shut, British Film Institute, London, 2002, s.17 
43Rosenbaum, Jonathan, Essential Cinema: On the Necessity of Film Canons, Johns Hopkins University, 
Baltimore och London, 2004, s.264 
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mental bild (som återkommer flera gånger i filmen) föreställande Alice och officeren 

tillsammans. Därefter följer en serie på cirka ett tiotal olika bilder härmandes antingen en 

optisk POV från taxins baksäte eller av bilen körandes genom staden, samtliga noggrannt 

sammanbundna med långsamma övertoningar som påbörjas innan nästan övertoning tar vid, 

vilket gör att tre eller fler separata klipp är närvarande i bilden samtidigt. Detta ger en 

hallucinatoriskt introvert effekt som likt kamerans inzoomning mot Bills ansikte reflekterar 

hans mentala tumult.  

Jagberättaren gör sig också påmind genom de många märkliga 

orsakssambanden. När Bill under sin nattliga vandring besöker den prostituerade Domino 

avbryts en dialog dem emellan tvärt genom ett klipp till Alice sittandes hemma i en 

morgonrock ätandes kakor och kollandes på TV, hela bilden indränkt i ett blått sidljus. 

Genom en långsam övertoning återkommer vi till Domino och Bill, som nu är i en tät närbild 

och på väg att kyssas. Plötsligt ringer det i Bills mobiltelefon. Det är Alice på andra sidan 

luren och efter att vi först får följa deras dialog genom att betrakta Bill, får vi genom ett rakt 

klipp se Alice i samma kamerainställning som tidigare � och det är först nu den tidigare 

bilden motiveras. Denna typ av förebådande klippstrategi belyser Alice tärande närvaro i Bills 

psyke och kan därför, inte minst genom övertoningen, sägas vara berättad genom hans 

tudelade medvetande. Under ceremonin innan orgiescenen förekommer det också ett liknande 

klipp, där vi först får se en närbild på Bill som sedan övergår i ett nytt klipp där kameran gör 

en snabb inzoomning till två av de maskerade ansiktena som vänder sig om och riktar blicken 

mot kameran. I nästa klipp ser vi Bill igen, tittandes mot kvinnorna som deltar i ceremonin, 

men han lyfter snabbt blicken mot den maskerade betraktaren och nickar igenkännande. I 

nästa klipp ser vi de två maskerade personerna igen som nickar tillbaks. Här motiveras alltså 

den första inzoomningen inte av Bills diegetiska optiska synvinkel, eftersom han inte 

identifierar personerna förrän efteråt, vilket än en gång tyder på ett intuitivt berättande som 

tillsammans med den uppenbart koreograferade framställningen (vilket även Chion noterar: 

�The orgy in the big house, filmed in wide shots, is a special case, since everything that Bill 

sees seems to be choreographed for an audience.�44) snarare är besläktat med drömmens 

kausalitet än verklighetens. 

 Överhuvudtaget ger narrativet tydliga indikationer på att vara formerat av en 

drömmande Bill, snarare än deras ofödde son (en teori som Chion dessvärre inte 

vidareutvecklar mer än i det citat jag tidigare inkluderat) eller parets kombinerade 

                                                
44 Chion, s. 30 
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medvetande. Den relativa symmetrin mellan filmens två halvor, de många ovanligt vackra 

kvinnorna som ofta är nakna (till och med på Bills läkarmottagning), Alice förföriskt 

poserande för kameran i montaget jämförande Alice och Bills vardagar, den slående likheten 

mellan Alice och de andra kvinnorna, paret Nathanson vilka framstår som spegelbilder av 

Alice och Bill och deras äktenskapliga bekymmer, de återkommande vyerna av trafiken i New 

York som härmar tempot i Bills monotona läkarjobb, den ständigt återkommande 

valmöjligheten att helt falla offer för sina drifter och avvika från ett organiserat, materiellt 

fulländat och behagligt leverne  - mer eller mindre allting pekar på att filmen är Bills 

psykosexuellt färgade drömmande, frammanat av en osäkerhet i hans relation med Alice. 

Således är det Bill själv som ligger bakom den hemliga sekten, vilket förklarar hans svårighet 

att få några egentliga svar. Eyes Wide Shut är en dröm, berättad som en dröm.            

 Claire Denis L�Intrus är den film jag sett som mer än någon annan 

förkroppsligar och renodlar ett psykostrukturellt förstapersonsberättande. Man skulle rent av 

kunna hävda att narrativet är synonymt med dess huvudkaraktär, vilket möjligen beror på att 

denna film i än större utsträckning än de andra två gränsar till den experimentella filmen med 

dess abstrakta, rent associativa montage. Den mycket elliptiskt klippta och kronologiskt 

kraftigt brutna filmen följer en äldre sjuklig man vid namn Trebor som genomgår en 

hjärttransplantation och gör därefter en resa, via hamnstaden Pusan i Korea för att återhämta 

sig i sviterna efter operationen, till sitt tidigare hem i Tahiti för att försöka finna den son han 

övergav för många år sedan. Denna relativt linjära handlingslinje blandas samman med 

mycket vagt relaterade �sidointriger�. En som följer Trebors franske son och hans fru som 

arbetar som gränspolis vid den franskschweiziska gränsen. En drömbetonad del som följer 

Trebors havanden och göranden, i de ibland snötäckta dalarna i det bergslandskap hans stuga 

ligger, med två kvinnor, den ene en hunduppföderska och den andre en sorts dödsängel som 

följer honom genom hela filmen. Och slutligen en som involverar vad som tycks vara 

människosmugglare som är verksamma i skogarna vid gränsen och en yngre kvinna som 

beblandar sig med dem. I den tahitiska delen klipps det också in sekvenser ur den ofärdiga 

filmen Le Reflux där en betydligt yngre version av skådespelaren som spelar Trebor (Michel 

Subor) har huvudrollen. 

       Filmens staccatoliknande berättande etableras redan i början: filmens första 

klipp utgörs av något som en liknar en optisk POV där Trebors dödsängel står utanför hans 

stuga och tittar rakt in i kameran. Först därefter kommer förtexterna, som likt Trebors psyke 

distribueras slumpmässigt över bilden, tills de bildar en kompakt mosaik. Därefter följer det 

virrvarr av osammanhängande klipp som utgör filmens narrativ och där allt, till skillnad från 
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de två tidigare diskuterade filmerna, är otvetydigt subjektivt. Det enda som egentligen håller 

ihop filmen från en total kollaps är det återkommande minimalistiska musikstycket med dess 

repetetiva kombination av i huvudsak synth och elgitarr, som på sätt och vis utgör det enda 

drag av rationalitet och framåtrörelse som Trebor innehar. Antingen är bilderna så kraftigt 

beskurna att vi har svårt att tyda vem som egentligen gör vad eller så är de direkt optiskt 

subjektiva eller så pass medierade (exempelvis i de porträttlika kompositionerna i skogen när 

Trebor ligger naken tillsammans med sina hundar och havs- och begravningsscenerna på 

Tahiti där färgskalan är manipulerad) i sig själva eller genom sin relation till de angränsande 

klippen (det växlas ofta friskt mellan klipp från de olika segmenten utan några direkta kausala 

samband). Kombinationen av hans drömliv, hans förhållningssätt till sig själv i 

�huvudintrigen� före och efter operationen, hans dubbelgångare i form av hans franske son, 

hans jämnårige tahitiske �broder� och hans nyfunna tahitiske �son� och de flyktigt och 

elegeiskt formulerade minnesbilderna från de olika, framförallt rumsliga, knytpunkterna i 

hans liv ger en kumulativ bild av Trebors mångfasetterade personlighet. Som åskådare kan 

man nästan i en taktil bemärkelse - i det sätt Trebor som berättare knyter samman de disparata 

handlingsspåren - få en känsla för såväl hans psyke som för hans av hjärtoperationen 

inkräktade kropp. 

Man skulle alltså kunna hävda att filmen är Trebor personifierad och att hans 

karaktär därigenom i själva verket är berättandet och de enskilda handlingsobjekten utgör 

beståndsdelarna i hans psyke och kropp, som han är fri att förvalta efter eget behag. Ett 

typiskt exempel på hur detta fungerar konkret återfinns i den scen varigenom Trebor får sitt 

nya hjärta. Vi får först se en optisk POV sedd genom framrutan av Trebors bil körandes 

nattetid längs en tät skogsväg. Några personer kan skymtas i utkanterna av bilden, som ser ut 

att vara flyktingar och gränspolisen (sonens fru). I nästa klipp är det något ljusare och vi ser 

Trebor ståendes vid sin bil iklädd en mörk kostym spanandes ut över solnedgången i den 

gröna bergsdalen och i färd med att raka sig, varpå en skarp övergång i både bild och ljud för 

oss till vad som ser ut att vara en optisk POV tagen från en bil körandes igenom en större 

sydfransk kuststad dagtid. I de nästföljande klippen ser vi � mestadels i kraftigt beskurna 

närbilder som fokuserar främst på händernas förehavanden � Trebor ta ut en större summa 

pengar från ett bankfack, överlämna dessa till den dödsängelliknande kvinnan och lägga sig i 

sin säng på sitt hotellrum. Ett abrupt klipp för oss tillbaka till den nu snötäckta bergsdalen, där  

kvinnan och en annan man rider på varsin häst och drar något som vi först efter en liten stund 

upptäcker är Trebor själv. De lastar av honom och lämnar honom ute i snön. I nästa klipp 

äntrar plötsligen människosmugglarna landskapet, men Trebor är borta. En yngre kvinna som 
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tillhör deras grupp går själv bort över dalen och bryter sig in i Trebors stuga för att få upp 

värmen. Väl inne i stugan tar hon ett varmt bad och leker med Trebors hundar. I nästa klipp 

ser vi två av människosmugglarna igen som lutar sig över och öppnar något som ser ut att 

vara en kroppspåse. Det är den unga kvinnans döde kropp och någon har lyft ut hennes hjärta. 

I nästa klipp ser vi Trebor liggandes på hotellrummet i Korea, där en massös kommer in för 

att lindra hans värk � uppenbarligen i sviterna efter operationen. I den här 

hjärtransplantationssekvensen har Trebor till skillnad från Bud Clay och Bill Harford inte bara 

själv stått för berättandet genom att mediera samtliga klipp och strukturerat sekvensen för att 

återspegla sitt psyke, utan man kan också säga att han är klippen. Han är landskapen, kvinnan 

och den rörelseenergihöga rytmiciteten mellan klippen när han släpas efter hästarna genom 

snön.     

 

4. Avslutande diskussion 

 

Med denna avslutande del om psykostrukturalistiskt berättande vill jag inte nödvändigtvis 

antyda behovet av en förnyad metodologi, men däremot ett mer vitalt och ifrågasättande 

perspektiv på de komplexa orsakssamband mellan åskådarens rekonstruktion av filmens 

narrativ och berättarens positon i förhållande till densamma. Ett perspektiv som kan fungera 

analogt med de fruktbara och nyanserade lingvistiska förstapersonmodellerna, som jag menar 

på är överförbara till filmmediet, och samtidigt beaktar de åskådarbaserade modellernas 

förklaringar på hur vi uttolkar berättandet  � det helthetsperspektiv som sammantaget på ett 

adekvat sätt kan konfrontera de uppenbara tvetydigheter som just karakteriserar det filmiska 

berättandet i form av de begrepp jag tidigare belyst i mina analyser: simultanitet, multiplicitet, 

kontextualitet och temporalitet.   

Det är också intressant att notera den mångfald av olika subjektiva berättanden 

som finns och de mediespecifika berättandeformer som tycks ha blivit vanligare. En översikt 

av filmerna som visades på festivalen i artfilmsbastionen Cannes år 200545 (varav fleratalet 

diskuterats tidigare) avslöjar att nästan samtliga kan hävdas vara berättade i första person, 

antigen exklusivt eller i ett pluralistiskt berättande, eller åtminstone hävdas innehålla 

betydande inslag av mindscreen. Kanske är det så att samtidsfilmens förstapersonsberättande 

reflekterar den alltmer splittrade och komplext medierade verklighet vi för närvarande 

befinner oss i och att vi likt Vicky i Millennium Mambo alltid för stunden kommer att vara i 
                                                
45 http://www.festival-cannes.fr/films/films.php?langue=6002&edition=2005 (2007-02-19) 
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konflikt med våra egna �jag� och endast i efterhand  förstå, rekonstruera och rekapitulera de 

uttryck våra livsval tagit och de vägar vi slutligen valt att gå.  
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