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Inledning 
Bakgrund 
Jag har ända sedan jag såg filmen The Big Lebowski1 första gången varit 

fascinerad av hur berättaren går från sin position som dold allvetande 

berättare till att vara med i filmen som en karaktär och sedan delvis gå 

tillbaka igen till positionen som berättare, som avslutar sin historia i bild 

vänd direkt till oss, inte bara i tal utan också med blicken fast in i kameran 

och därmed ut mot oss i salongen. När man börjar studera berättaren och 

hans transformation närmare upptäcker man flera underligheter, varför är 

han klädd som en cowboy, hur fungerar egentligen tiden i den här 

berättelsen och så vidare. Utöver berättaren och hans funktion i filmen har 

jag också fastnat för hur berättelsen om the Dude pendlar mellan att visas 

och berättas  

Frågeställning 
Min frågeställning kretsar runt hur filmen berättas i förhållande till det som 

faktiskt utspelar sig på filmens handlingsplan. Filmberättande handlar alltid 

om att göra val om hur berättelsen ska gestaltas och det är just den delen av 

berättarprocessen jag vill fokusera på i den här uppsatsen. Mina 

huvudfrågor blir två ganska breda frågeställningar, där jag hoppas kunna 

täcka in berättandet i helhet, men ändå komma ned på en någorlunda 

detaljerad nivå i mina svar. 

 Hur ser relationen mellan berättelsen och berättandet ut i The Big 

Lebowski? 

 Hur motiveras berättarkaraktären i förhållande till berättarstrukturen 

som finns i filmen?  

Syfte 
Syftet med uppsatsen är alltså att studera hur The Big Lebowski fungerar som 

filmberättelse. Jag vill i den här uppsatsen studera berättelsens struktur och 

hur berättaren har använts som karaktär just i den specifika berättelse jag 

studerar. Det handlar inte så mycket om att generera generell ny kunskap 

utan att överblicka några etablerade teoretikers resonemang och använda 
                                                
1 The Big Lebowski (The Big Lebowski), PolyGram Filmed Entertainment, 
Working Title Films, USA, 1998 
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dem för att studera en specifik berättare i en specifik berättelse.  Det jag vill 

fastställa i min undersökning är alltså dels hur berättelsen fungerar, hur man 

använt berättaren som en karaktär i filmen och vad berättarens roll och 

funktion egentligen är i den här filmen.  

Metod 
Min metod för att analysera berättande i den här uppsatsen tar sin 

utgångspunkt ur den semiotiska/strukturalistiska traditionen. Jag väljer att 

se filmens olika sekvenser och delar som en textuell instans, utan att för den 

skull helt likställa filmen med ett språk. Jag utgår från att filmberättelsens 

byggstenar går att kategorisera och systematisera. Framförallt vill jag ställa 

delar i berättelsen i relation till varandra på ett sätt som gör det både möjligt 

och fruktbart med ett systematiskt, jämförande, studium som kan leda till att 

man får en tydlig bild av berättelsens uppbyggnad.  

  Utgångspunkt för min analys av berättandet och berättarens funktion i The 

Big Lebowski är Story and Discourse, Narrative structure in fiction and film2 av 

Seymour Chatman. Jag undersöker närmare hur The Big Lebowski är 

strukturerad som berättelse både genom att använda Chatmans teorier och 

även delvis genom det David Bordwell avhandlar i Narration in the fiction 

film3, då främst när det gäller frågan om berättelsen berättas eller visas. 

När jag tar upp voice-over aspekter av berättaren använder jag Invisible 

Storytellers, Voice-over narration in american fiction film4 av Sarah Kozloff som 

referensmaterial. Kozloff går igenom voice-over berättandets bakgrund och 

olika former av berättare, jag ställer vissa aspekter av The Big Lebowskis 

berättare i relation till dessa teorier runt berättarkaraktären och hans 

funktion i amerikansk fiktionsfilm för att tydligare visa vad det innebär för 

berättelsen att man har en berättare. Detta ställs i sin tur i relation till det jag 

kommer fram till om berättelsens och berättandets struktur samt berättarens 

roll med hjälp av Chatman. 

                                                
2 Seymour Chatman, Story and discourse Narrative structure in fiction and film, 

New York: Cornell University Press, 1980 
3 David Bordwell, Narration in the fiction film, Madison:The University of 
Wisconsin Press, 1985 
4 Kozloff, Invisible Storytellers:Voice-over Narration in American Fiction Film,  

Berkely 1988 
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Begrepp och teori 
Eftersom jag utgått från Seymour Chatman och till viss del från David 

Bordwell när det gäller teoretiska ramverk för berättande kan det uppstå en 

viss förvirring när det gäller termer. Chatman använder story och discourse 

för att, förenklat, benämna det som berättelsen handlar om respektive det 

sätt man valt att berätta på. David Bordwell använder de ryska 

motsvarigheterna fabula och syuzhet, där fabula är de händelser som man 

berättar om och syuzhet är det sätt som vi får reda på det som hänt. 

Begreppen är inte identiska utan har förskjutningar i sina betydelser. Till 

exempel talar Chatman också om plot som motsvarighet till syuzhet. Både 

konstruktionen story-discourse och fabula-suyzhet har sitt ursprung i 

Aristoteles verk om diktkonsten, Poetiken, där han bland mycket annat 

redovisar tankar kring skillnaden mellan berättelsen i sig och det sätt den 

berättas på. Chatman har valt story och discourse som uttryck eftersom han 

ansluter sig till franska strukturalister såsom Roland Barthes5, Tzvetan 

Todorov och Gérard Genette. Chatman ställer sig frågan vad (what) och på 

vilket sätt (way) om berättelsen. ”The what of narrative I call its ’story’; the way I 

call its ’discourse’”6 . Chatman går vidare i sin beskrivning av story och 

discourse genom att förtydliga med följande meningar: 

Structuralist theory argues that each narrative has two parts: a 
story (histoire), the content or chain of events (actions, 
happenings), plus what may be called the existents (characters, 
items of setting); and a discourse (discours), that is, the 
expression, the means by which the content is communicated.7  

För att göra det än tydligare presenterar Chatman en graf som ser ut som 

följer 8: 

                                                
5 Barthes, med verk som Elements of semiology, får anses vara en portalfigur inom 
strukturalismen.   
6 Chatman, s. 9 
7 Chatman, s. 19 
8 Chatman, s. 26 
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Diagrammet använder Chatman för att gå in på detaljer inom framförallt 

story begreppet. David Bordwell har även han definierat begreppet story, inte 

minst tillsammans med Kristin Thompson i Film Art  

Story 
In a narrative film, all the events that we see and hear, plus all 
those that we infer or assume to have occurred, arranged in 
their presumed causal relations, chronological order, duration, 
frequency, and spatial locations.9 

Det finns vissa skillnader på hur Chatman och Bordwell använder story 

begreppet i samband med analys av berättelsen. Jag återkommer till detta i 

samband med analysen i avdelningen om berättelsen.  

  I diagrammet ser vi även att Chatman delar upp discourse i dels den 

narrativa strukturen och dels manifestationen i det aktuella mediet som man 

valt att berätta med. Jag återkommer till Chatmans teoribildning i samband 

med att jag klargör berättelsens innehåll och när jag tittar närmare på 

berättandet. 

En viktig distinktion när det gäller berättande är också om man väljer att 

berätta en berättelse eller att visa den. Även dessa resonemang kommer från 

Aristoteles och brukar kallas diegetiskt och mimetiskt berättande. David 

Bordwell definierar det såhär:  

Diegetic theories conceive of narration as consisting either 
literally or analogically of verbal activity: a telling. This telling 

                                                
9 Bordwell, David, Thompson, Kristin, Film Art , Fifth edition, McGraw-Hill, 

1997 sid. 482  



Torbjörn Svensson 
 

5 

may be either oral or written[…]Mimetic theories conceive of 
narration as the presentation of a specacle: a showing.10  

Jag kommer att återkomma även till detta i de avsnitt som handlar om berättandet 

och berättaren i filmen.  

Kozloff har studerat voice-over, alltså berättarrösten, och hur den har 

använts i amerikansk fiktionsfilm. Hon har i sin bok gjort en översikt över 

varifrån berättarrösten härstammar och hur den har använts genom tiderna i 

olika genrer och vad den kommit att betyda. Kozloff hänvisar även hon till 

strukturalister såsom Barthes och Genette när det gäller grunderna för hur 

berättaren fungerar i fiktionsfilm. 

Berättelsen 
Hur ser The Big Lebowskis berättelse ut 
Chatman delar i sin graf upp story i existents och events som jag tidigare talat 

om. Han menar att på grund av att de olika events som bygger upp historien 

inte bara är länkade till varandra utan också utgör ett hierarkiskt system så 

finns det över och underordnade events. I Chatmans terminologi så blir det 

kernels och satelites. Chatman hämtar termen kernels från en översättning av 

Roland Barthes term noyau. Om kernels eller kärnpunkter som jag kallar dem 

säger Chatman 

Kernels are narrative moments that give rise to cruxes in the 
direction taken by events. They are nodes or hinges in the 
structure, branching points which force a movement into one of 
two (or more) possible paths.11 

Det rör sig alltså om kärnpunkterna i berättelsen, de som inte går att ta bort 

om berättelsen ska förbli densamma. Chatman menar att det är 

kärnpunkterna som för berättelsen framåt genom att ställa och svara på 

frågor. De har alltså en orsakssamverkan med varandra, det är frågor som 

måste få svar och som leder till nya frågor. 

Om satelites, eller satelliter som jag kommer att kalla dem, skriver 

Chatman 

It can be deleted without disturbing the logic of the plot, 
though its omission will, of course, impoverish the narrative 

                                                
10 Bordwell, sid 3 
11 Chatman, sid 53 
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aesthetically. Satelites entail no choice, but are solely the 
workings out of the choices made at the kernels.12  

I den följande analysen kan det kännas som att det är berättelsens plot, i 

Bordwells mening13 som analyseras, men jag vill hävda att det i själva verket 

är en analys av storyn genom dess discourse, det finns inget annat sätt att 

komma åt berättelsen än genom det sätt den berättats på. I en analys av 

kärnpunkter och satelliter anser jag inte att Chatman menar att man ska ta 

med scener och sekvenser som faktiskt inte presenteras i aktuell discourse. 

Dessutom bör grundinnehållet i kärnpunkterna bli desamma oavsett hur 

historien berättas.  

I följande analys framgår vilka scener och sekvenser jag anser vara 

kärnpunkter och satelliter i The Big Lebowski. Utav detta förväntar jag mig att 

få en tydligare bild av berättelsen så att berättarens roll och berättandet kan 

lyftas ut ur bakgrundsbruset. Låt oss först titta på en översiktlig tabell över 

alla kärnpunkter och satelliter innan jag går in på en närmare analys och 

motivation av vad det är som gör dem till kärnpunkter och satelliter. För full 

förståelse av den följande analysen av kärnpunkter och satelliter krävs 

tillgång till filmen så att man kan se den parallellt med läsande av 

analyserna. Tabellen i sig kan också vara bra att ha som referens senare i 

uppsatsen. Jag låter tabellen ligga på en egen sida så att man ska kunna se 

hela tabellen samtidigt. 

 

                                                
12 Chatman, sid 54 
13 Bordwells definition av plot: In a narrative film, all the events that are directly 
presented to us, includingtheir causal relations, chronological order, duration, 
frequency, and spatial locations. Bordwell 1997, sid 481 
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Typ av event tim.min.sek 14 Kort beskrivning 
Satellit 0.00.09-0.03.22 Berättarens introduktion 

Kärnpunkt 1 0.03.23-0.05.08  Treehorns torpeder hos the Dude 

Satelliter (2 st) 0.05.09-0.09.22 Förtexter och bowlinghall 

Kärnpunkt 2 0.09.23-0.15-31 The Dude möter Mr Lebowski 

Satelliter (3 st) 0.15.32-0.20.50 Walter hotar Smokey i bowlinghallen, telefonsvararen, 
hyresvärden 

Kärnpunkt 3 0.20.51-0.23.46 Bunny har blivit kidnappad, Mr Lebowski vill ha the Dudes 
hjälp 

Satelliter (4st) 0.23.47-0.29.58 Jesus Quintana, the Dudes teori om Bunny, Jesus psykar 
Dude och Walter, the Dude blir knockad, drömmer och blir 
av med sin nya matta 

Kärnpunkt 4 0.29.59-0.35.31 Överlämnande av lösensumman 

Satellit 0.35.32-0.38.30 Dude orolig i bowlinghallen 

Kärnpunkt 5 0.38.31-0.39.04 The Dudes bil stulen 

Satellit 0.39.05-0.40.38 The Dude anmäler bilen stulen 

Kärnpunkt 6 0.40.39-0.45.57 The Dude träffar Maude Lebowski 

Satellit 0.45.58-0.46.55 Limousinresa från Maudes  

Kärnpunkt 7 0.46.55-0.50.24 Ny information och en tå 

Satelliter (2st) 0.50.25-0.52.36 Walter betvivlar tåns äkthet, the Dudes bil är hittad. 

Kärnpunkt 8 0.52.38-0.53.50 Nihilisterna på besök 

Kärnpunkt 9 0.53.51-0.54.54 Väskan är borta från bilen. 

Satelliter (4st) 0.54.55-1.03.37 Barsnack och the Stranger, ett besök hos Maude, the Dude 
hos doktorn och en liten olycka med bilen. 

Kärnpunkt 10 1.03.38-1.04.00 Dude hittar Larry Sellers läxa mellan sätet och ryggstödet. 

Satellit 1.04.01-1.06.05 The Dudes hyresvärd framför sitt dansnummer. 

Kärnpunkt 11 1.06.11-1.10.10 Besöket hos Larry, killen som stulit bilen 

Satelliter 1.10.01-1.12.29 Treehorns torpeder hämtar the Dude och Treehorns fest. 

Kärnpunkt 12 1.12.29-1.16.43 The Dude diskuterar med Treehorn 

Satelliter (3st) 1.16.44-1.23.05 The Dudes dröm, polisförhör i Malibu, utkastad ur taxin. 

Kärnpunkt 13 1.23.06-1.23.27 Bunny med 10 tår 

Satelliter (2st) 1.23.28-1.26.03 The Dudes lägenheten sönderslagen och Maude har en 
plan. 

Kärnpunkt 14 1.26.04-1.28.20 Mr Lebowski har inga pengar. 

Satelliter (3 st 1.28.21-1.32.44 Privatdeckaren i bubblan, Nihlisterna på restaurang och 

diskussion om sabbat mellan the Dude och Walter 

Kärnpunkt 15 1.32.45-1.34.27 Bunny hemma igen och Mr Lebowskis plan är avslöjad 

Satelliter (2 st)  1.34.28-1.36.52 Är Mr Lebowski verkligen förlamad, tillbaka till 
bowlinghallen igen. 

Kärnpunkt 16 1.36.53-1.39.55 Nihilisterna gör ett sista försök att få pengar. 

Satelliter (2 st) 1.39.56-1.47.45 Donnys aska sprids och the Stranger är tillbaka i baren igen 
för att avsluta historien. 

                                                
14 The Big Lebowski (The Big Lebowski), PolyGram Filmed Entertainment, 

Working Title Films, USA, 1998, svensk DVD utgåva av Jupiter DVD J3913 
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Analys av kärnpunkter och satelliter 
Satellit – Berättarens introduktion 

Jag anser inte att berättarrösten i början av filmen utgör någon kärnpunkt i 

berättelsen om the Dude, allt det som sägs i denna berättarröstsekvens får vi 

veta senare i berättelsen. Se bilaga 1 för att se vad berättaren säger i denna 

sekvens. Kanske är det okonventionellt att inleda en berättelse med en 

satellit, men jag anser i alla fall att det inte finns någon för berättelsen 

avgörande punkt i berättarens introduktionsberättelse. 

Kärnpunkt 1 – Introduktionsscenen, efter berättarrösten är klar  
Kärnpunkt 1 anser jag börjar när the Dude kommer in genom dörren till sitt 

hem och Jackie Treehorns två handgånga män attackerar honom och vill 

driva in skulden som Jeffrey Lebowskis fru har till Mr Treehorn. För att öka 

allvarligheten i sina hot så kissar en av torpederna på the Dudes matta. 

Problemet är att the Dude inte har någon fru, eller några pengar. I denna 

kärnpunkt träffar vi the Dude, Woo och Jackie Treehorns andre torped som 

förblir namnlös genom filmen. Genom namnet har vi också ”träffat på” 

Jackie Treehorn.  

Satellit – förtexter 

Förtextsekvensen skapar atmosfär och förstärker filmens bowlinginramning, 

men tillför inte berättelsen något avgörande. 

Satellit – bowlinghallen 

Diskussionen i bowlinghallen mellan kärnpunkt 1 och kärnpunkt 2 är inte 

nödvändig och är inte ett orsakssamband, the Dude är inte och bowlar för att 

någon kissat på hans matta och det som händer i bowlinghallen är heller inte 

direkt ledande till det som händer i kärnpunkt 2. 

Kärnpunkt 2 – The Dude möter sin namne, Jeffrey Lebowski  
Kärnpunkt 2 inträffar när The Dude bestämt sig för att söka upp sin namne 

för att han kanske kan få ersättning för sin nedkissade matta. Här blir the 

Dudes inställning till livet och stil ställd i en tydlig kontrast mot det vi i detta 

läge tror vara en man som är rik både på framgång i samhället och pengar. 

Mr Jeffrey Lebowski (The Big Lebowski) visar sig vara handikappad, 

rullstolsbunden, men på intet sätt nedtryckt av det faktumet. The Dude blir 

ifrågasatt och avfärdad som slödder av Mr Lebowski. Dock är det the Dude 

som vinner en viss poäng genom att lyckas få med sig en matta från Mr 
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Lebowskis hus, detta genom att lura betjänten Brandt. På vägen ut träffar vi 

på Bunny, Mr Lebowskis unga fru. I swimingpoolen ligger Uli Kunkel och 

flyter. Vi får här reda på att Uli är nihilist vilket är en information som har 

samband med flera av de andra kärnpunkterna. Den här scenen presenterar 

alltså 4 av filmens viktigaste karaktärer och är därmed absolut omistlig för 

berättelsen, vi måste få en presentation av dessa fyra karaktärer för att förstå 

resten av filmen. 

Satellit – bowlinghallen 

Walters hotande av Smokey med pistol ger oss mer kött på benen när det 

gäller Walters karaktär, men hotandet i sig är inte avgörande för berättelsen i 

övrigt. 

Satellit – hemma hos the Dude, telefonsvararmeddelanden 

De telefonsamtal som finns på telefonsvararen har ingen avgörande roll i 

handlingen. Bowlingligan är en bihandling genom hela filmen, som vid 

många tillfällen utspelar sig i bowlinghallen, men det är inte avgörande för 

det som berättas i centralhandlingen. The Dude, Walter och Donny kunde 

lika gärna spelat biljard eller fotboll, det spelar ingen roll.  

Satellit – the Dudes hyresvärd dyker upp och ett sista 
telefonsvararmeddelande 

Samtalet med Marty spelar ingen roll för berättelsen. Vi får bakgrundsfakta 

om att the Dude är sen med hyran, men det påverkar inte hans agerande. Att 

Brandt tänker skicka en limousin när the Dude ringer upp honom är ju bra 

att veta, för det blir en brygga till nästa scen, men det är inte avgörande för 

berättelsen. 

Kärnpunkt 3 – Bunny kidnappad 
I samband med läsandet av kidnappningsfaxet blir The Dude en tydlig 

berättare och vi ”hör” att Bunny har blivit kidnappad. Scenen i sig är en 

nyckelscen för att det är en viktig händelse i filmen, utan kidnappningen så 

blir det inte någon fortsatt historia. Det som absolut gör det till en kärnpunkt 

är också att the Dude här har ett val, att ta sig an uppdraget eller förkasta det, 

något som i allra högsta grad skulle påverkar fortsättningen på berättelsen. 
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Satellit – Jesus Quintana presenteras 

Jesus återkommer igen senare men har ändå ingen djupare betydelse för 

berättelsen som helhet för han bidrar inte till att lösa huvudproblemet med 

Mr Lebowskis pengar och kidnappningen. 

Satellit – the Dude presenterar sin teori om Bunnys kidnappning 

 Vi ser the Dude, Walter och Donny diskutera the Dudes uppdrag och här 

lanserar även the Dude sin teori om att Bunny kidnappat sig själv. Dude och 

Walters diskussion anser jag inte vara avgörande för att föra berättelsen 

framåt, även om man faktiskt får en del information om hur the Dude tänker 

och att Walter blir irriterad på rika människors sätt att bete sig. 

Satellit – Jesus och Leon psykar The Dude och Walter 

Denna sekvens hänger mer eller mindre ihop med presentationen av Jesus 

tidigare och tillför inget nytt.  

Satellit – the Dude blir knockad och blir av med den nya mattan 

Det är Maude Lebowski och hennes två  medhjälpare som tar tillbaka 

mattan, men det får vi inte veta just nu, därför förblir denna scen en satellit. 

Resten av sekvensen är den dröm som the Dude har under tiden som han är 

knockad.  

Kärnpunkt 4 – Överlämnade av lösensumman 

Sekvensen börjar med att the Dude får instruktioner av Brandt hur 

överlämningen ska gå till. The Dude bryter reglerna om att vara ensam och 

hämtar Walter som genast tar över situationen. Walter initierar användandet 

av ett substitut. The Dude och Walter har kvar väskan med pengar och har 

lämnat Walters vittvätt till kidnapparna.  

Denna sekvens är mycket avgörande för berättelsens fortsatta gång, i och 

med att the Dude och kanske framförallt Walter här har valt väg. Notera 

alltså att det är Walter som väljer väg åt the Dude.  

Satellit – åter i bowlinghallen 

The Dude försöker övertyga Walter om att det var en mycket dum ide att 

inte överlämna pengarna och att det nu kommer att gå illa för Bunny. Inget 

av det som diskuteras i denna scen är avgörande för hur berättelsen ska 

sluta. 
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Kärnpunkt 5 – Bilen är stulen? 
Denna sekvens är kort, men oerhört vitig för berättelsens vidare utveckling. 

När the Dude, Walter och Donny kommer ut ur bowlinghallen så är the 

Dudes bil borta. Denna händelse blir som ett svar på att Walter och the Dude 

behöll väskan, nu måste de försöka hitta den igen, antingen de vill behålla 

pengarna, lämna dem till kidnapparna eller lämna tillbaka dem till Mr 

Lebowski.  

Satellit – polisanmälan  

I slutet av sekvensen ringer Maude Lebowski och vi hör hennes röst från 

telefonsvararen där hon att han ska ringa henne så skickar hon en bil för att 

hämta honom. Denna sekvens är inte avgörande för berättelsen, men 

Maudes telefonsamtal blir en brygga till nästa scen som är en kärnpunkt. 

Kärnpunkt 6 – Mötet med Maude Lebowski 
Här byter händelsen från att vara en satellit till att bli en kärnpunkt mitt i en 

scen. Maude säger vem hon är och att det var hon som tog mattan. The Dude 

besöker Maude som visar sig vara en veritabel pratkvarn, men den 

information som framkommer i sekvensen förklarar många saker som hänt 

hittills i berättelsen och pekar framåt mot många saker som kommer att 

hända. I rask takt får vi reda på att mattan som the Dude fått/tagit varit en 

gåva från Maudes avlidna mamma till Maude personligen så den var inte Mr 

Lebowskis att skänka bort. Hon vet om kidnappningen och att the Dude 

fungerat som kurir men hon anser att det är något mycket skumt med 

kidnappningen. Hon berättar vidare genom att visa introduktionen till 

filmen Logjammin att Bunny spelat i porrfilmer och att Uli Kunkel varit 

hennes motspelare under namnet Karl Hungus. Hon berättar sedan också att 

Bunny haft ihop det med Jackie Treehorn som producerat filmen.  

Hon talar sedan om att hon är en av två personer i Lebowski stiftelsens 

styrelse, den andre är hennes far och hon hade frågat honom om varför han 

tagit ut en miljon kronor och då hade han berättat om kidnappandet. Maude 

tror dock att det är Bunny som lurat Mr Lebowski, hon vill dock inte 

polisanmäla sin far utan erbjuder the Dude 10 procent av summan om han 

kan skaffa tillbaka pengarna från dem han lämnat dem till.  

Scenen är en kärnpunkt för att den gör att historien tar lite ny riktning, 

delvis bekräftas kanske misstanken om att Walter och the Dude hade rätt när 
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de misstänkte att Bunny kidnappat sig själv. Dessutom finns det en ny chans 

för the Dude att tjäna pengar på ett ärligare sätt än att stjäla dem om han 

skaffar tillbaka pengarna. Vi inser också att vi inte vet om Maude tror att han 

lämnat vidare pengarna eller räknar med att han faktiskt har kvar dem men 

att hon på detta sätt kan få tillbaka 900 000 till stiftelsen. 

Satellit – limousinresa från Maudes     

Här följer en kort satellit som inte tillför något till huvudberättelsen, vi får se 

the Dude åka limousin hem från Maudes hus. När the Dude kliver ur 

limousinen blir han indragen i en annan limousin där Brandt och Mr 

Lebowski sitter. 

Kärnpunkt 7 – Ny information och en tå 

I denna nyckelscen får vi direkt veta att Mr Lebowski vet att kidnapparna 

aldrig fått några pengar och Mr Lebowski är rasande. Pressad som han är så 

tvingas the Dude lansera sin teori om att hon kidnappade sig själv och att 

hon ljuger om att hon inte fått pengarna för att hon vill ha mer. Brandt och 

Mr Lebowski hade inte tänkt på att det kunde vara så och the Dude börjar 

prata om sin ersättning men blir avbruten av att Mr Lebowski ber Brandt ge 

honom ett kuvert. Kuvertet visar sig innehålla en tå, med Bunnys nagellack 

och allt. Under tiden the Dude försöker öppna paketet med tån informerar 

Mr Lebowski honom om att eftersom han inte klarat sitt enkla uppdrag att 

lämna över pengarna så kommer han att låta kidnapparna själva ta pengarna 

från the Dude. Precis när Mr Lebowski kommer fram till att ytterligare skada 

på Bunny kommer att drabba the Dude tiofalt så får vi se att the Dude fått 

upp paketet och ser tån. Denna scen är naturligtvis viktig för berättelsen för 

att vi nu vet att Mr Lebowski vet (eller tror sig veta) att inga pengar lämnats 

över och att kidnapparna kommer att börja jaga the Dude för att få pengarna, 

som han tyvärr inte längre har.  

Satellit – Walter tvivlar på tåns äkthet 

Walter tvivlar på att det är Bunnys tå, vilket leder till att de börjar 

argumentera om saken. Denna scen tillför inget viktigt till historien. I och för 

sig ska det visa sig att Walter har rätt i sitt antagande om att tån inte är 

Bunnys, men det spelar faktiskt inte någon större roll för historien. 
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Satellit – the Dude badar och får reda på att bilen är hittad 

I denna bryggsekvens ligger the Dude i badet och röker en liten joint. 

Telefonsvararen går igång och vi får höra att hans bil finns att hämta ut hos 

polisen. I samband med detta brakar det till i hallen och någon kommer in. 

Att bilen hittats är ju inte avgörande i sig, det är ju frågan om väskan är kvar 

eller inte som är det intressanta. 

Kärnpunkt 8 – Nihilisterna på besök 

När Nihilisterna brakar in i the Dudes lägenhet övergår sekvens till att bli en 

nyckelsekvens. Vi får en närmare titt på nihilisterna och de hotar med att 

komma och skära av the Dudes ”Johnsson”.  

Kärnpunkt 9 – Väskan är borta från bilen 

Nihilisterna lämnar the Dudes lägenhet och vi får istället se polisens 

biluppställningsplats dagen efter när the Dude får tillbaka sin bil. Denna 

sekvens är en nyckelsekvens för att vi nu får det bekräftat att the Dude inte 

längre har tillgång till väskan med pengarna. 

Satellit – snack i baren och berättaren kommer på besök 

The Dude är upprörd och pratar med Walter och Donny om att det faktiskt 

kunde ha fått räcka med kissfläckar på mattan.  

The Dude väntar på sin drink från bartendern och filmens 

inledningsmusik tonas in på ljudspåret och the Dude blir sittande försjunken 

i tankar, det ser nästan ut som att han hör musiken. När han får sin drink 

vidgas bilden så att vi får se en cowboyklädd herre med hatt. Vi känner 

genast igen hans röst från filmens inledning, det är berättaren. Han och the 

Dude småpratar lite och sedan kommer en kommentar från berättaren som 

ifrågasätter om the Dude måste svära så mycket. The Dude fattar inget av 

den frågan. Det känns som att denna fråga in hör hemma i berättelsen, den 

kommer så att säga från ett annat plan och påverkar inte var vi är på väg i 

berättelsen, vilket motiverar mitt val att placera scenen som en satellit.  

Satellit – besök hos Maude  

Scenen i baren avslutas med att The Dude får ett telefonsamtal från Maude 

Lebowski som anklagar honom för att inte ha varit hos doktorn ännu och 

hon vill träffa honom omgående. Denna träff skulle ha kunnat bli en 

kärnpunkt för berättelsen, men med tanke på att inget avgörande händer hos 

Maude så undrar man varför hon egentligen ville träffa honom.  
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Jag har svårt att placera den här scenen som satellit eller kärnpunkt, men 

jag tror ändå att man skulle kunna ta bort den utan att berättelsen skulle 

halta. The Dude får ju här i och för sig reda på att nihilisterna troligen inte 

kidnappat Bunny på riktigt och att det med andra ord troligen inte är Bunnys 

tå som skickats till Mr Lebowski, men det är mest spekulationer och inte 

entydiga bevis eller svar på frågor. 

Satellit – The Dude hos doktorn 

Detta är en lite märklig scen som får sin förklaring senare i filmen, men som 

inte är avgörande för hur det ska gå med kidnapparna och den delen av 

historien.   

Satellit – förföljd och en lite olycka 

Inget i denna sekvens med bilåkande, blå Volkswagen som förföljer eller the 

Dudes krock är avgörande för berättandet, men krocken i sig leder vidare till 

nästa kärnpunkt. 

Kärnpunkt 10 – En viktig upptäckt 

Efter palavern med den glödande fimpen och bilen har stannat mot 

soptunnan så gör the Dude en intressant upptäckt när han tar sig ur bilen. 

Han hittar en skoluppgift som avslöjar vem den trolige biltjuven är. Vi får se 

detaljer på uppgiften och kan tolka oss fram till namnet Larry Sellers. 

Kärnpunkt 10 är det som leder the Dude vidare i jakten på miljonen.  

Satellit – dansföreställning och mer nyheter om Larry 

Här följer en sekvens där the Dude, Donny och Walter är och tittar på the 

Dudes hyresvärds dansföreställning. Walter kommer lite sent, men han har 

information om var Larry Sellers bor, dessutom kringinformation om vem 

Larry Sellers far är. Tydligen en känd författare till en TV-serie kallad 

Branded som Walter refererar till. Walters plan är att åka dit efter 

föreställningen och pressa Larry på pengarna. Denna sekvens anser jag helt 

klart vara en satellit, den innehåller information som ger mer kött på benen 

till handlandet i filmen, men är inte avgörande för berättelsen. 

Kärnpunkt 11 – Ett besök hos Larry och the Dudes bil blir mer 
förstörd 
De får inte någon information om något från Larry, vilket också är en typ av 

svar som leder oss vidare i berättelsen. Det faktum att the Dudes bil blir 

sönderslagen är dock inget som jag anser vara avgörande för att föra 
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historien vidare. Sekvensen slutar med att the Dude och Walter talar i telefon 

och the Dude undanber sig vänligen men bestämt någon vidare hjälp från 

Walter. Detta får ju anses vara ett avgörande steg i berättelsen när det gäller 

hur the Dude ska tackla fortsättningen. 

Satellit – Jackie Treehorns torpeder hämtar the Dude 

Treehorns båda torpeder hämtar the Dude och denna scen utgör endast en 

transportsträcka. 

Satellit – på Treehorns beachparty 

Den inledande sekvensen av the Dudes möte med Jackie Treehorn är inte 

den heller så viktigt för fortsättningen mer till för att ge en bild av Jackie 

Treehorn som man kanske kan likna vid Hugh Heffner. En stor strandfest 

med halvnakna tjejer och en välklädd värd som presenterar sig rakt in i 

kameran. 

Kärnpunkt 12 – Treehorn erbjuder the Dude en ”hittelön” 
Treehorn erbjuder efter lite kallprat the Dude 10% av summan om han kan 

driva in pengarna som Bunny är skyldig honom. The Dude meddelar att de 

finns hos Larry Sellers. I slutet av sekvensen märker vi att något är fel med 

the Dude som vinglar när han ska resa sig och slutligen svimmar av. Det som 

gör denna sekvens till en kärnpunkt är att det är nu vi får möta Jackie 

Treehorn som vi hört relateras till flera gånger under historien och att han 

fortfarande vill ha tillbaka sina pengar, så på ett sätt är vi tillbaka i början av 

historien. Treehorn vill ha tillbaka pengarna via the Dude. 

Satellit – the Dudes hallucinatoriska dröm 

När the Dude svimmar av under påverkan av Jackie Treehorns spetsade 

drink kommer berättarrösten tillbaka och berättar hur mörkret föll över the 

Dude.  

Drömsekvensen som följer är absolut inte nödvändig för att historien ska 

föras fram, men den fyller ut berättelsen med ett intressant perspektiv av vad 

som pågår i the Dudes hjärna när han är avsvimmad. 

Satellit – polisens förhör med the Dude 

Denna scen har inte heller den någon viktig funktion i berättelsen, the 

Dude blir bryskt omhändertagen med det varken hindrar eller hjälper 

honom vidare i huvudberättelsen. 
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Satellit – the Dude blir utkastad ur taxin 

Denna scen är en självklar satellit, här finns inget som tar berättelsen vidare. 

Dock placerar den oss på ett sätt i rätt läge för nästa scen som är en 

kärnpunkt. 

Kärnpunkt 13 – Bunny, med tio tår 

Detta är en synnerligen kort kärnpunktsscen, men ganska viktig. När the 

Dude blivit utslängd ur taxin så svischar en röd öppen sportbil förbi och vi 

får följa med bilen. Det är Bunny som kör bilen. Vi får se alla hennes tio tår i 

närbild, så nu vet vi att det inte är hennes tå Mr Lebowski fick skickad till sig 

och att hon troligen inte alls är eller varit kidnappad. En ny vändning för 

berättelsen.  

Satellit – The Dudes lägenhet sönderslagen 

Att the Dudes lägenhet blivit sönderslagen kan ju i och för sig anses viktigt, 

men inte så viktigt att det egentligen påverkar den fortsatta utvecklingen. 

Man inser ju i kernel 12 att Jackie Treehorn nog inte riktigt tror på att Larry 

Sellers, en 15 årig grabb, skulle ha fått tag i pengarna. Den typen av misstag 

finns liksom inte i Jackie Treehorns värld. 

Satellit – Maude har en plan 

Inledningen av scenen är inte så viktig för hur berättelsen ska gå, men i slutet 

av konversationen avslöjar Maude något som absolut är en kärnpunkt i 

berättelsen. 

Kärnpunkt 14 – Mr Lebowski har inga egna pengar 
The Dude inser med Maude Lebowskis hjälp att det aldrig fanns någon 

miljon i väskan.  

Denna kärnpunkt är det som får hela berättelsen att vända och the Dude 

börjar inse att Mr Lebowski inte haft helt rent mjöl i påsen. 

Satellit – privatdetektiven i bubblan 

Att Bunny egentligen heter Fawn Kneutson och har rymt från föräldrarna i 

Minnesota har ingen betydelse för huvudberättelsen och det är alltså helt 

riktigt att den blå bubblan inte figurerat i någon av berättelsens kärnpunkter, 

den är bara en rökridå. 
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Satellit – Nihilisterna äter på restaurang 

Visserligen innehåller scenen en bekräftelse på att det är nihilisterna som 

låtsats kidnappa Bunny men trots det så anser jag inte att detta är en 

kärnpunkt. Vi visste ju redan att Bunny har 10 tår kvar.  

Satellit – the Dude berättar och diskussion om sabbat 

Den sekvens där the Dude berättar hur han tror det gick till är inte så 

nödvändig som man kanske kan tänka sig eftersom allt upprepas i scenen 

som följer hemma som Mr Lebowski, den scen som utgör kärnpunkt 15 i 

berättelsen. 

Kärnpunkt 15 – Bilen i poolen och Mr Lebowskis plan avslöjad 
Jag tycker att denna kärnpunkt avslutar huvudberättelsen om Bunny, 

pengarna, kidnappningen och så vidare. Vi vet hur det hela gick till och nu 

kan allt återgå till det vanliga, om det inte vore för nihilisterna. 

Satellit – är han verkligen förlamad 

Fortsättningen på scenen hos Mr Lebowski blir att Walter inte tror på att Mr 

Lebowski verkligen är rullstolsbunden. Han lyfter upp Mr Lebowski, som 

naturligtvis är förlamad på riktigt och faller som en fura. Denna scen är inte 

en kärnpunkt, men det ger oss lite medlidande med Mr Lebowski, särskilt 

som the Dude faktiskt avslutar scenen med att säga till Walter att hjälpa 

honom att sätta tillbaka Mr Lebowski i sin rullstol. 

Satellit – bowlinghallen igen 

Vi är åter tillbaka i bowlinghallen och vi får se Donny missa en strike och få 

en kägla kvar, något som verkar ovanligt när det gäller Donny, kanske kan 

man se det som ett förebådande om att kvällen inte kommer sluta väl för 

hans del. Jag anser inte att den här scenen är så nödvändig för handlingen, 

resten av den ägnas åt en utläggning från Walter om hur kriget kommer att 

utspelas i Irak samt åt att Jesus, deras bowlingmotståndare, kommer och 

kommenterar att Walter inte kan spela på lördagen när det är sabbat.  

Kärnpunkt 16 – Nihilisternas sista försök 
I och med att det blir en uppgörelse mellan nihilisterna och the Dude och 

hans kamrater, så känns den här scenen som den definitiva avslutningen av 

de handlingar som har med Bunnys försvinnande att göra. Nu är alla trådar 
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följda till slut och det finns inte mer att nysta i. Nu är det bara summeringen 

kvar. 

Satellit – Donnys aska 

Denna scen följer upp hur det gått med Donny och hjälper till för att visa att 

the Dude och Walter åter är vänner, även om relationen är lite ansträngd. 

Alltså är det mest en summering av läget inför avslutningen. 

Satellit – Berättaren är tillbaka i baren för avslutningen 

The Stranger kommenterar historien han berättat och det finns en inbyggd 

osäkerhet i vad berättaren vet och inte vet som känns lite underlig. Jag 

kommer att beröra detta mer när jag tittar närmare på berättaren. 

Jag har funderat en hel del på om denna sista monolog i baren skulle vara 

en kärnpunkt i historien eller inte, men om man följer definitionen att 

kärnpunkterna ska vara som gångjärn i historien, förgreningar där 

berättelsen tvingas att ta en eller annan väg, så kan inte denna slutsekvens 

vara en kärnpunkt. Historien är redan slut i och med att nihilisterna 

besegrats och nu finns inga val kvar att göra. Det finns helt enkelt ingen mer 

valsituation där handling kan ta olika väger 

Sammanfattning om berättelsen 
Berättelsen i The Big Lebowski så som vi kommer åt den genom det sätt den är 

berättad på består enligt min analys av 16 kärnpunkter och 34 satelliter. Det 

jag gjort i analysen av kärnpunkter och satelliter är alltså att studera vilka 

sekvenser och stycken som är de avgörande för huvudberättelsens 

utveckling och vilka som fungerar som utfyllnad och bihandlingar.   

Det jag anser framgår tydligt av denna analys av berättelsen är att det är 

kontakterna med Mr Lebowski, den påstådda kidnappningen av Bunny, 

nihilisternas agerande och the Dudes försök att reda ut alltsammans som är 

grundberättelsen i The Big Lebowski. De är dessa handlingar som utgör 

kärnpunkterna i berättelsen. Mr Lebowskis dubbelspel, som konstateras i 

kärnpunkt 15, är det som ligger till grund för att mycket av det arbete som 

the Dude måste lägga ned längs vägen för att försöka få tag i pengarna är 

förgäves. Det har aldrig funnits några pengar att ta tillbaka vilket naturligtvis 

gör the Dudes insatser mer eller mindre meningslösa.  

Satelliterna innehåller sidohistorier om bowlingturneringen, om 

privatdetektiven som letar efter Bunny, om Maude Lebowskis planer för att 
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få barn, om Donny, om hur the Dude behandlas av polisen i olika 

sammanhang och inte minst glimtar in i the Dudes sällsamma drömvärld. 

Inget av det som tas upp inom satelliterna kan sägas vara avgörande för 

huvudberättelsens utfall. Utan att förändra huvudberättelsen kunde the 

Dude, Walter och Donny lika gärna spelat tennis, Maude velat göra en 

avgjutning av the Dude, the Dudes drömmar varit radikalt annorlunda och 

the Dudes hyresvärd spelat harpa.  

Något som visar sig påtagligt i denna analys av berättelsen är att 

berättarkaraktären, the Stranger, inte har någon framträdande roll när det 

gäller innehållet i grundberättelsen. Vid de två tillfällena som the Stranger 

berättar med ett slags berättarröst, ett direkt tilltal, i början och slutet av 

filmen så handlar det inte om att ge oss någon djupare bild av filmens 

huvudhandling, det handlar om att introducera respektive att runda av 

berättelsen. Dessa två tillfällen klassificerar jag som satelliter. Inledningens 

berättarröst är inte det som sätter igång huvudhandlingen utan ger mest en 

preliminär bild av hur the Dude beter sig i världen, vilka egenskaper han 

har. Avslutningssekvensen är i stort sett uteslutande en kommentar till den 

berättelse vi hört. I scenen i bowlinghallens bar, efter kärnpunkt 9, då 

berättaren samtalar med the Dude, så handlar det om att kommentera själva 

berättelsen, inte om att leda den framåt i egentlig mening. Alltså blir även 

den sekvensen en klar satellit. Vid det återstående tillfället, när the Stranger 

kort kommentar hur avsvimmad the Dude är, handlar det heller inte om att 

föra historien vidare utan mer kallt konstatera att det blev mörkt runt the 

Dude.  

Berättandet 
Berättandet av historien, den andra dimensionen 
När vi nu alltså konstaterat att berättelsen i grunden inte alls är beroende av 

berättaren, som röst eller som karaktär, så kan man ju fundera över varför 

han finns i filmen och tar upp stor plats i den. Han får vara den förste vi 

träffar på genom sin röst och han får vara den siste vi får kontakt med i 

filmen. I slutscenen vänder han sig till oss med både röst och blick.  

Berättelsen har alltså berättats på ett sätt som gör att ett element som inte 

är avgörande för berättelsens ”flöde”, som inte finns med i någon kärnpunkt, 

ända får ett mycket stort utrymme och inflytande i berättandet. Alla 
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berättelser har ett innehållsplan och ett uttrycksplan, vi har hittills genom 

kärnpunksanalysen studerat vad som finns på innehållsplanet, det Chatman 

refererar till som story. Låt oss nu titta närmare på uttrycksplanet, det 

Chatman refererar till som discourse, alltså på hur historien berättas. Om det 

inte finns någon motivering för berättarkaraktären på innehållsplanet så 

kanske vi kan hitta en sådan motivering på uttrycksplanet. 

Vad är en berättelse? 
Chatman låter förstå att ”Every narrative […] is a structure with a content plane 

(called ’story’) and an expression plane (called ’discourse’)”15 och han har redan i 

bokens introduktionskapitel diskuterat berättelsen som en semiotisk 

struktur, där han rör sig runt termer som Expression/Content i förhållande till 

Substance/Form som ett slags schema för att beskriva berättelsens olika delar. 

Jag presenterar här Chatmans tabell över sambandet mellan de olika 

termerna. 

 
16 Expression Content 

Substance 

Media insofar as they can 

communicate stories. (Some media 

are semiotic systems in their own 

right.) 

Representations of objects & actions 

in real & imagined worlds that can be 

imitated in a narrative medium, as 

filtered through the codes of the 

author’s society.  

Form 

Narrative discourse (the structure of 

narrative transmission) consisting 

of elements shared by narratives in 

any medium whatsoever.  

Narrative story components: events, 

existents, and their connections 

 

Substance of expression är till exempel ljud av tal, symboler på papper, helt 

enkelt alla former av medier som kan förmedla historier, medan substance of 

contenet är alla former och typer av representationer som kan härmas i ett 

narrativt medie och filtrerat med tanke på författarens kulturella tillhörighet. 

Form of expression är de generella strukturerna för överföring av betydelse i 

berättelser i vilket medie som helst, medan form of content är berättelsens 

komponenter såsom events, existents och deras inbördes relationer. Detta 

innebär att han vidareutvecklar sitt diagram för berättelsen så att det blir 
                                                
15 Chatman, sid 146 
16 Chatman, sid 24 
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komplett och innefattar även dessa delar av resonemanget17. De delar som är 

intressanta när det gäller hur berättaren, i vid mening, inverkar på 

berättelsen är alltså form of expression.  

Berätta eller visa.  
Chatman börjar sitt kapitel om discourse18 med att ha en diskussion om dels 

det han kallar narrative statements och dels skillnaderna mellan att berätta och 

visa en berättelse.  

The expression plane is the set of narrative statements, where 
“statement” is the basic component of the form of the 
expression, [...] I have proposed that narrative statements are of 
two kinds – process and stasis – corresponding to whether the 
deep narrative (not the surface linguistic) predicate is in the 
mode of existence (IS) or action (DOES). Crosscutting this 
dichotomy is another: Is the statement directly presented to the 
audience or is it mediated by someone – the someone we call 
the narrator?19  

Här ser vi alltså att Chatman fokuserar på en ”fyrvägskorsning” i 

berättandet, dels dikotomin mellan varande (IS) och görande (DOES) inom 

de byggstenar som narrative statements utgör och dels dikotomin mellan att 

visa och berätta när det gäller hur narrative statements ska presenteras. Direkt 

överföring av berättelsen utan någon som helst berättare påminner mer om 

att man tjuvlyssnar, eller tjuvtittar på något, där publikens närvaro alltså är 

”oupptäckt”. Chatman menar att om publiken upplever att något talas om 

för dem så förutsätts en berättare av något slag. Chatman menar vidare att 

ett rent mimetiskt visande av något är en omöjlighet, men att graden av 

inflytande från en berättare kan variera.  

Chatman lyfter fram tre grundtankar för att kunna förstå konceptet 

berättarens berättande (och även frånvaron av berättarens berättande) 

[…] the interrelation of the several parties to the narrative 
transaction, the meaning of “point of view” and its relation to 
voice, and the nature of acts of speech and thought as a subclass 
of the class of acts in general. These topics form a necessary 
prolegomena to the analysis of narrator’s voice, upon which 
any discussion of narrative discourse rests.20  

                                                
17 Se Chatmans diagram på sid 26 i Story and Discourse  
18 Chatman, kaptiel 4, sid 146 ff 
19 Chatman, sid 147 
20 Chatman, sid 147 
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De tre delarna är alltså dels relationerna mellan parterna som är inblandade i 

en narrativ transaktion, dels hur point of view fungerar i relation till ”rösten” 

och dels hur tal och tankeakter relaterar till övrigt agerande.  

Implied author 
Om man börjar med att titta på parterna som är inblandade i den narrativa 

processen så är Chatman noga med att konstatera att man inte ska 

sammanblanda berättaren med författaren till verket. Naturligtvis finns en 

tanke om någon som existerar så att säga bakom berättelsen, som ordnat 

materialet på det sättet som det gjorts i berättelsen. Denna instans kallar han 

implied author och han bygger upp följande schematiska beskrivning av 

berättarsituationen som helhet21. 

 
Alla berättelser har inte en berättare (narrator) eller någon inom berättelsen 

som berättelsen berättas för (narratee). Alla berättelser har dock en implied 

author, och en implied reader. Implied author är en term som myntats av Wayne 

Booth och som kanske bäst kan översättas med implicit författare. Om denne 

implicite författare skriver Chatman 

He is “implied”, that is, reconstructed by the reader from the 
narrative. He is not the narrator, but rather the principle that 
invented the narrator, along with everything else in the 
narrative, that stacked the cards in this particular way, had 
these things happen to these characters, in these words or 
images. Unlike the narrator, the implied author can tell us 
nothing. He, or better, it has no voice, no direct means of 
communicating. It instructs us silently, trough the design of the 
whole, with all the voices, by all the means it has chosen to let 
us learn.22 

Det är alltså denne implicite författare som skapar ordningen i  berättelsen 

och i fallet med The Big Lebowski ordnat korten på det sättet att berättaren tar 

mycket plats i berättandet av berättelsen, utan att egentligen vara viktig för 

innehållet, grunden, i historien.  

                                                
21 Chatman, sid 151 
22 Chatman, sid 148 
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Implied author i relation till Image maker 

I  Invisble storytellers skriver Kozloff om någon hon kallar image maker. Det 

begreppet anser jag leder oss ett steg närmare utformandet av berättarens 

funktion i The Big Lebowski. 

... along with critics such as Edward Branigan, Tony Pipolo, and 
Ellen Feldman, I believe that behind the voice-over narrator 
there is another presence that supplements the nominal 
narrator’s vision, knowledge and storytelling powers. This 
presence is the narrating agent of all films...23  

Något längre ned på sidan så kommer hon efter en del prövande av andra 

termer fram till att hon vill kalla denna berättaragent för image maker, 

bildskaparen. I hennes resonemang runt begreppet oroar hon sig lite för den 

visuella centreringen i begreppet, men hon tycker att det är bra att begreppet 

står lite i kontrast mot berättarrösten. Image maker ska tolkas i bred mening, 

det är den agent som registrerar, sorterar och väljer ut de ”bilder” som ska 

visas i berättelsen. Termen är inspirerad av Cristian Metz, i Film Language 

från 1974 skriver han 

“The spectator perceives images which have obviously been 
selected (they could have been other images) and arranged 
(their order could have been different). In a sense, he is leafing 
through an album of predetermined pictures, and it is not he 
who is turning the pages, but some ‘master of ceremonies,’ 
some ‘grand image maker.’”24 

Kozloff anser dock att man inte ska sätta likhetstecken mellan image maker 

och implied author. Hon menar att implied author inte refererar till en 

berättande agent utan refererar till hur författaren projiceras 

moraliskt/ideologiskt av texten. Detta ligger inte helt i linje med vad 

Chatman säger om implied author, det känns som att han är mer inne på att 

den implicite författaren också är den som står för ordnandet av berättelsens 

byggstenar, på ett mer aktivt sätt än man kan förstå av Kozloffs beskrivning 

av begreppet implied author. 

Point of view 
Point of view begreppet är kanske ett av de allra svåraste att hantera inom 

berättarteori. Synpunkt eller synvinkel är en alltför snäv översättning av 

begreppet så jag kommer att hålla mig till point of view. Problemet är främst 

att begreppet är mångtydigt. Begreppet kommer från visuella medier som 

                                                
23 Kozloff, sid 44 
24 Ibid. sid 44 
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målningar och teater, men överfördes, tillsammans med andra liknande 

begrepp, av bland annat Engelska litteraturkritiker och författare från de mer 

direkt visuella medierna till att gälla litteratur. Henry James konstaterade att 

romanen är den mest heltäckande och mest elastiska av alla bilder. Om detta 

säger David Bordwell 

James develops this commonplace notion by analogies drawn 
from vision. The writer’s technical devices include “reflectors,” 
strategies of “framing and encircling,” places of focus, and of 
course the concept of “point of view”.25   

Begreppet har skapats i ett visuellt sammanhang och har sedan via litteratur 

och berättarteori kommit tillbaka till att användas för att i många fall 

beskriva något konkret bildmässigt i samband med det visuella mediet film. 

Chatman finner minst ter olika typer av användning av begreppet point of 

view 

(a) literal: through someone’s eyes (perception) 
(b) figurative: through someone’s world view (ideology, 
conceptual system, Weltanschaung, etc. ); 
(c) transferred: from someone’s interest-vantage (characterizing 
his general interest, profit welfare, well-being, etc.). 26 

Det handlar alltså om dels den rent perceptiva, den figurativa och den 

överförda betydelsen av point of view. När man ska studera en berättande text 

så ställs man inför svårigheten att man har med flera plan att göra, det är 

dels karaktären man följer, dels berättaren och inte att förglömma den 

implicite författaren. Här måste vi skilja på point of view och ”berättaren röst”  

[…] point of view is the physical place or idelogical situation or 
practical life-orientation to which the narrative events stand in 
relation. Voice, on the contrary, refers to the speech or other 
overt means through which events and existents are 
communicated to the audience. Point of view does not mean 
expression; it only means the perspective in terms of which the 
expression is made. The perspective and the expression need not be 
lodged in the same person.[…]27 

Berättaren kan uppleva händelser och återberätta dem i första person ”Jag 

kände hur jag föll nedför slänten” eller ”Jag såg Kalle falla nedför slänten”. 

Här skiljs situationerna åt av att berättaren i första fallet är protagonist och 

den som faller, i andra fallet är han bara vittne till händelsen. Point of view 

kan ”ges” till en annan karaktär än berättaren, som (själv) kan kommentera i 

                                                
25 Bordwell, sid 8 
26 Chatman, sid 151-152 
27 Chatman, sid 153 
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utsagan ”Pelle, den stackarn, såg Kalle falla nedför slänten” eller inte ”Pelle 

såg Kalle falla nedför slänten”. Händelsen kan även presenteras så att det är 

oklart vem, om någon, som bevittnat den ”Kalle föll nedför slänten”.  

Hela denna kedja av olika synvinklar leder oss fram till hur ”kameran” 

berättar i filmmediet. Kamerans bild ger oss en illusion av ett ständigt 

presens, det som syns i bild är det som händer just nu framför linsen som 

agerar som om den vore en neutral inspelningsanordning. Att kalla detta ett 

”begränsat tredjepersons perspektiv” är enligt Chatman för snävt då det bara 

skulle ta hänsyn till point of view och inte berättarens ”röst”.  

Perception, conception, and interest points of view are quite 
independent of the manner in which they are expressed. When 
we speak of “expression,” we pass from point of view, which is 
only a perspective or stance, to the province of narrative voice, 
the medium through which perception, conception, and 
everything else are communicated. Thus point of view is in the 
story, (when it is the character’s), but voice is always outside, in 
the discourse.28  

Berättarinstansen kan alltså titta genom karaktärens ”ögon” men det är alltid 

hans röst, som finns utanför berättelsen, som förmedlar berättandet.  

It makes sense to say that the character is literally perceiving 
something within the world of the work (“homodiegetically” as 
Genette would say). But what the narrator reports from his 
perspective is almost always outside the story (heterodiegetic), 
even if only retrospective, that is, temporally distant. Typically, 
he is looking back at his own earlier perception-as-a-character. 
But that looking back is a conception, no longer a perception.29 

Filmmediet blir extra intressant i förhållande till point of view jämfört med 

litteratur eller konst på grund av att filmen har två olika källor till 

information, både ljud och bild. Dessa båda kanaler kan ha samstämmig 

information eller dela på sig och tala om två var för sig olika saker. Även när 

de är delade har vi dock en kognitiv dragning mot att sammankoppla 

källorna på olika sätt. Vi vill skapa en helhet i intrycken och läser gärna 

samman ljudet och bilden. Denna dualitet gör det extra intressant med 

berättarröst, ett uttalat berättande som kommenterar bilderna vi ser. 

Synligt och gömt berättande 
En annan dimension för berättarinstansen är om den är synlig eller gömd 

inom berättandet. Chatman benämner det overt narrators och  covert narrators.  

                                                
28 Chatman, sid 154 
29 Chatman, sid 155 
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Den gömde berättaren är ett steg på vägen mellan ett icke-berättande och 

ett tydligt berättande.  

In covert narration we hear a voice speaking of events, 
characters and setting, but its owner remains hidden in the 
discuorsive shadows. […] Some interpreting person must be 
converting the characters’ thoughts into indirect  expression, 
and we cannot tell whether his own slant does not lurk behind 
the words: “John said that he would come” may transmit more 
than “John said ‘I will come,’ ” since there can be no guarantee 
that John used those exact words. Hence our intuition of a 
shadowy narrator lurking in the wings.30 

Den gömde berättaren är inte ett helt trivialt koncept, det handlar ofta om 

hur karaktärers tankar och inre monologer representeras på ett sätt som är 

omskrivet mot det sätt man egentligen tänker och ”talar” till sig själv på. 

Någon, den gömde berättaren, har tolkat och påverkat det som tänks och 

”sägs”. Den gömde berättaren kan på detta sätt ”rapportera” inifrån flera 

karaktärer i berättelsen.  

Den svagaste formen av synlig, eller tydlig, berättare är den berättare som 

beskriver spelplatsen för berättelsen. Den minst tydlige berättaren kan ge 

detaljer om platsen som berättelsen utspelas på och så vidare men ofta i 

kombination med information som kan komma från andra karaktärer i 

berättelsen. Vi accepterar också oftast beskrivningar av spelplatsen utan att 

känna att de nödvändigtvis kommer från en mer eller mindre manipulativ 

berättare.  

Vi har däremot svårare att acceptera summeringar av tid än summeringar 

av plats utan att känna att det finns en berättare närvarande.  

The mimetic temporal norm, the norm that operates regularly 
in films and drama, is “scenic”; discourse and story time are co-
temporal. The absolytely “non-narrated” narrative deploys time 
in this way. The more a narrative deviates from this norm, the 
more it highlights time manipulation as a process or artifice, 
and the more loudly a narrators voice sounds in our ears.31 

Alla mer eller mindre intrikata tekniker som används för att komprimera 

eller sträcka ut tiden pekar tydligt på att det finns en berättare som berättar 

berättelsen. Det är inte bara något som råkar spelas upp framför oss utan det 

finns ett planerat berättande. 

Kommentarer till berättelsen, eller berättandet, är de tydligaste formerna 

av en synlig eller tydlig berättare. Dessa kommentarer finns i många olika 

                                                
30 Chatman, sid 197 
31 Chatman, sid 223 
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former, det kan handla om en ironisk berättare eller en opålitlig berättare, det 

vill säga att det som berättaren uttrycker står i någon typ av konflikt med det 

som sker på handlingsplanet eller berättarplanet. Det kan också handla om 

en förklaring till berättelsen, att något måste klarläggas på ett mot berättelsen 

ärligt sätt. Dessa klarlägganden från den tydlige berättarens sida kan också 

vara värdeladdade, till exempel fördömande eller innehålla generaliseringar.  

En annan intressant form av tydligt berättande är att kommentera 

berättelsen på berättarplanet. Berättaren kommenterar alltså sättet på vilket 

berättelsen berättas. Chatman skiljer på kommentarer om berättandet som 

undergräver fiktionen eller inte. Vissa kommentarer bryter inte så mycket 

mot det övriga berättandet så att de kastar oss ut ur fiktionens grepp, medan 

åter andra kan väldigt tydliga brott mot den övriga fiktionen. Om till 

exempel en berättare, som inte finns med i berättelsen, börjar tilltala dem han 

berättare om på ett sätt som gör att det handlar om berättandet. Hur man ska 

genomföra något inom berättandets ramar.  

Det finns alltså ett ganska brett spann mellan en helt gömd och en helt 

synlig berättare och hans position kan visas på många olika sätt.    

Den allvetande berättaren 
En egenskap som vi nästan alltid tillskriver den tydlige berättaren som finns 

utanför berättelsen, det vill säga i Genettes termer är heterodiegetic, är att han 

är allvetande (omniscient). Kozloff har från teoretiker som Abrams, Booth, 

Chatman, Genette, Scholes, Kellog och Stanzel samlat ihop tre minsta 

gemensamma nämnare för vilka kvaliteter en allvetande berättare ska ha . 

1. Knowing much more than any of the characters in the story, 
or even, in Chatman’s words “Knowing All, where ‘all’ 
includes the outcome of every event and the nature of every 
existent.” However, Chatman reminds us that “Knowing 
All, of course, need not mean Telling All”[…] 

2. Freedom in space and time (called “mutlifariousness” by 
Scholes and Kellog, “omnipresence” by Chatman); basically, 
the ability to intermix scenes of different locales, or 
centering upon different characters, regardless of the 
activities of any single character. 

3. Privileged access to characters’ thoughts and feelings: in 
general the more chracters the narrator can dvelve into, the 
more we perceive him to be omiscient. 32 

                                                
32 Kozloff, sid 80 
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En allvetande berättare har alltså fullständig kontroll över berättelsen och 

kan hoppa i berättelsen både när det gäller tid och plats. Just egenskapen att 

vara allvetande är ju i och för sig något som också gör att man får känslan av 

en tydlig berättare. 

Berättaren 
Berättandet i The Big Lebowski går till stor del ut på att låta berättarinstansen 

tillföra företeelser till berättandet som i egentlig mening inte finns i, eller är 

motiverade av, huvudberättelsen. Med tanke på att berättaren ändå verkar 

vara en mycket viktig komponent i hur berättelsen berättas så är det lämpligt 

att titta lite närmare på berättaren som funktion. 

I följande avdelning kommer jag att fokusera på hur man i The Big 

Lebowski låter berättaren gå från att berätta med berättarröst till att visa 

berättelsen genom att gestalta den och sedan avsluta med motsatt vändning 

av berättandet. I bilaga 1-4 kan man se transkriberingar av vad berättarrösten 

säger och vad som händer i bild under tiden berättaren talar och agerar i de 

olika sekvenser han finns med i.  

Berättaren - The Stranger 
En gestaltning av ”berättaren” är karaktären som kallas the Stranger, han är 

den som tar en hörbar eller synlig berättarroll vid flertalet tillfällen i filmen. 

I följande avsnitt kommer jag att fokusera först och främst på vad som 

egentligen händer i de sekvenser som the Stranger på ett eller annat sätt är 

delaktig i. Jag utgår från att det är i sekvenserna där berättaren är aktiv som 

filmens koppling mellan berättaren, the Stranger, som karaktär och 

berättandet i stort är som tydligast. Att det är där vi kan finna nycklarna till 

hur man valt att arbeta med berättelsens dubbla tidsplan och att pendlingen 

mellan att berätta och visa blir tydligast i de sekvenserna. 

Filmens inledande berättarröst 
Berättaren är benämnd The Stranger i för och eftertexter, men förutom där får 

vi aldrig något namn på honom under filmens gång. I den inledande 

berättarröstsekvensen tar han själv på sig rollen som berättare. Se bilaga 1 för 

transkribering av det som sägs och vad som händer under denna sekvens. 

Redan i första strofen ” Way out west there was this fella, that I wanna tell you 

about.” står det klart att det är en berättelse han vill berätta för oss. Detta 
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fördjupas senare under berättarröstpartiet med uttalanden som ”But I’ll tell 

you what, after seeing Los Angeles, and thisahere story I´m about to unfold” och  

“Now thisahere story I’m about to unfold took place back in the early nineties...”. 

Det är alltså berättaren som ska vika ut historien för oss, detta tolkar jag som 

att han kommer att finnas med oss hela vägen och berätta om vad som 

händer med the Dude.  

Något mer som står klart är att the Stranger upplevt historien på plats, det 

är inte bara något han hört berättas, han har faktiskt varit där. I voice-over 

berättandets första parti säger han ”,... then there was allot about the Dude that 

didn’t make a whole lot of sense to me. And alot about where he lived likewise. But 

then again, maybe that’s why I find the place so dern interesting. They call Los 

Angeles the city of angels. I didn’t find it to be that exactly, but I’ll allow as there are 

some nice folks there...” Här får vi information om att han vet mycket om the 

Dude, det känns som att han har förstahandsinformation om honom, att han 

sett en del underligheter i hans karaktär. Det visas också tydligt att han varit 

i Los Angeles, I didn’t find it to be that exactly säger att han varit där och inte 

funnit staden att vara änglarnas stad. Berättandet fortsätter med Course I 

can’t say I seen London, and I never been to France, and I ain’t never seen no queen 

in her damd undies, as the fella says. But I’ll tell you what, after seeing Los Angeles, 

and thisahere story I´m about to unfold – well I guess I’ve seen something every bit 

as stupefying as you’d see in any of those other places...” Även här är det tydligt 

att det är förstahandsinformation som berättaren sitter inne med. Det är han 

som berättar en historia, inte bara en historia som vi upplever och han 

kommenterar.  

Berättarens första scen i baren på bowlinghallen 
The Stranger transformeras från att vara heterodiegetisk33 berättare till att bli 

en karaktär i filmens berättelse när han första gången dyker upp i 

bowlinghallens bar. Han identifieras med funktionen som berättare genom 

musiken som är den musik som spelades under filmens introduktion och sin 

röst, men det finns egentligen inget annat, inget inne i berättelsen som talar 

om för oss att denne person i baren är identiskt med berättaren från 

inledningen.  

                                                
33 Efter Gerard Genettes term heterodiegetic som står för en berättare som inte själv 
befinner sig inne i berättelsen som en karaktär 
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Jag skulle dock vilja påstå att han trots att han inte berättar något direkt 

till oss faktiskt fortsätter att vara berättare. Han frågar the Dude hur det går 

och kommenterar hans stil. Framförallt använder berättaren dock detta möte 

till att försöka påverka the Dude att svära mindre, en åtgärd som har mer att 

göra med berättarens berättande än själva historien.  

Kort berättarröst när the Dude är drogad av Jackie Treehorn 
Här måste berättaren gå in igen och bli ställföreträdare för the Dude eftersom 

han är drogad och avsvimmad. Visst kunde man ha visat detta bara i bild 

och ljud, men the Strangers kommentar fördjupar tillståndet och vi förstår att 

det som följer är en närmast hallucinatorisk drömsekvens med Sadam 

Hussein som lämnar ut bowlingskor och en vild dans med Maud Lebowski. 

Här är alltså berättaren tillbaka till att vara en klassisk heterodiegetisk voice-

over. Drömsekvensen slutar med att the Dude upplever sig jagad av 

nihilisterna med stora saxar som ska klippa av hans ”Johnsson”, han 

springer för att undkomma dem, sedan tonas bild och ljud över till 

verkligheten och man förstår att han springer mitt på en trafikerad väg. I det 

här fallet handlar det om att berättaren kommentarer story och inte discourse.  

Berättarens andra scen i baren på bowlinghallen 
I den andra scenen som vi ser the Stranger i, som även är filmens sista scen, 

är han åter i baren på bowlinghallen. Här är han alltså åter tillbaka till att 

vara en homodiegetisk34 berättare i och med att han både talar med andra 

karaktärer i filmen och i bild vänder sig direkt mot oss. Han börjar med att 

tala med the Dude en kort stund om hur det går, en dialog som the Dude 

avslutar med att säga –Yeah, well, the Dude abides. The Stranger vänder sig 

sedan till oss med en kommentar till hela berättelsen. Han talar om hur 

historien påverkat honom och att han tyckte det var tråkigt att Donny skulle 

dö. Han vet dock att det är en ny liten Lebowski på gång och han pratar om 

att den mänskliga komedin är ett evigt upprepande kretslopp, ned genom 

generationerna, västerut med vagnarna, över tidens sand, tills han avbryter 

sig själv och konstaterar att nu svamlar han igen. 

 Han kommenterar alltså sin egen berättelse och undrar om vi vill bekräfta 

att historien han berättat var ganska rolig. Han kommenterar också 

                                                
34 Efter Gerard Genettes term homodiegetic som står för en berättare som själv 
befinner sig inne i berättelsen som en karaktär 
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berättelsen i ett ”utanför” perspektiv och har information som knappast 

någon inne i berättelsen kan ha. Vi vet inte i detalj hur lång tid som gått efter 

the Dude och Maude hade sex, men berättaren vet i alla fall att det är en ny 

liten Lebowski på väg, vilket visar att han vet mer än karaktärerna. Jag 

återkommer till detta när jag tittar närmare på berättelsens tidsperspektiv.  

Det kan kanske kännas märkligt att han vänder sig direkt till oss men i 

själva verket finner jag det ganska naturligt eftersom han återkommer till 

samma berättarstil som i inledningen, där han vänder sig direkt till oss med 

rösten. Det hade varit mycket märkligt om han inte hade tittat på oss utan 

fortsatt med blicken bortvänd. Man kunde tänka sig att man klipper bort från 

the Stranger och låter honom prata ur bild och istället till exempel visar 

personer som bowlar, men det skulle kunna bli lite märkligt med tanke på att 

man nu vet vem the Stranger är och hur han ser ut i bild.  

The Dude som berättare 
Det finns två sekvenser när det tycks som att the Dude fungerar som 

berättare. Det första tillfället är hos Mr Lebowski, när han läser 

kidnappningsbrevet. Vi hör honom läsa det tyst för sig själv, vi är alltså 

”inne” i hans upplevelse av brevet. Det är han som berättar för oss vad det 

står samtidigt som vi ser vad det står.  

Det andra tillfället är när the Dude och Walter är på väg till Mr Lebowski 

på slutet av filmen. The Dude har här räknat ut att de blivit blåsta. Han 

berättar för Walter hur det gått till, att de kastat ut ”a ringer for a ringer” och 

till detta ser vi bilder som visar skeenden som han beskriver. Alltså har han 

här också fått rollen som berättare. 

Walter som berättare 
Även Walter får vid ett tillfälle bli den som berättar något för oss. Det är i 

samband med att Jesus Quintana visar upp sig på bowlingbanan som Walter 

berättar att Jesus är en dömd pederast och att han var tvungen att gå runt 

och tala om det när han flyttade till Hollywood, till denna berättelse av 

Walter ligger bilder av när Jesus går runt och berättar.  Walter blir närmast 

en berättarröst till bilderna. Här blandas också två tidsplan, en återblick till 

en tidigare tid i bild och ”nutid” på ljudspåret.  
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Analys av berättaren och berättarens funktion 

Tumbeling Tumbleweeds – identifikation mellan berättaren och 
stäpplöpare35 
I början av introduktionssekvensen med berättarröst kan man identifiera 

kamerans rörelse med en stäpplöpare som rullar fram över det 

prärieliknande landskapet. Kameran flyter fram 50 centimeter över marken 

som är täckt med buskar som bara väntar på att blåsas iväg. En bit in i 

presentationen, strax innan vi får se Los Angeles, börjar vi följa en 

stäpplöpare i bild. Den kommer in i bild precis när berättarrösten säger 

”…and alot about where he lived likewise”. Stäpplöparen fortsätter att vara en 

slags visuell symbol för berättarens resa i Los Angeles. Under voice-over 

stycket som handlar om Los Angeles kan man säga att det är busken som tar 

berättarens plats i bild. The Stranger talar om hur han upplevt Los Angeles 

och människorna där samtidigt som vi får se busken blåsa runt på Los 

Angeles gator. 

Textstrofen som avslutar sången i anslaget i den scen när the Dude 

småspringer till sitt hus lyder: ”Here on the range I belong, drifting along with 

the tumbleing tumbleweed.” Drifting tolkar jag här som en hänvisning till att 

stäpplöparna blåser omkring fritt, utan någon vilja eller möjlighet att ta sig 

någon annanstans än var vinden för dem. Detta hjälper till att idémässigt 

presentera the Dudes karaktär. Vi vet redan från berättarrösten att han är lat 

och vi får nu också veta att han troligen låter sig föras av vinden och inte tar 

egna beslut om vad han ska ta sig för.  

Denna koppling mellan stäpplöparnas planlösa blåsande och the Dudes 

sätt att leva understryks även visuellt tidigare i anslaget när man går från att 

följa busken som blåser genom Los Angeles till att följa the Dude i affären.  

Acceptans för berättaren 
Från början av filmen så har vi ingen aning om att the Stranger kommer att 

bli en karaktär i filmen, vi har inte anledning att tro något annat än att han 

kommer att vara en extern berättarröst som återger sin berättelse om the 

Dude och hans göranden i Los Angeles vid tiden för Gulfkriget. Om 

berättarröstens och berättarens möjlighet att bli den vi litar på och lyssnar på 

som berättare säger Kozloff : 
                                                
35 På engelska tumbleweed, en torkad buske som släppt från rötterna och rullar 
genom öknen eller över stäppen. 
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... we find it easiest to accept voice-over narrators as primary, 
framing storytellers when the voice-over is simultaneous with 
the film’s opening shots, when one has seen as little as possible 
of the story world, and certainly before one sees the narrating 
character. If this occurs, viewers can believe that the images 
have been created by the unseen voice, rather than the voice by 
the image maker.36 

I The Big Lebowski är det verkligen så att det första vi egentligen får veta är att 

det är någon som tänker berätta en historia för oss, en historia om en kille 

som heter Jeffrey Lebowski. Vi får alltså direkt ett förtroende för berättaren, 

det är han som skapar berättelsen, inte filmen som innehåller en berättare. 

Var passar The Big Lebowski in bland filmer som använder 
tredjepersons berättarröst? 

Kozloff menar att det finns tre kategorier av filmer som använder 

tredjepersons berättarröst. Den första, som hon menar är den minsta, är 

adaptationer av romaner eller noveller som har en oundviklig berättare, 

texter där den som förmedlar berättelsen utan att själv finnas i berättelsen är 

lika viktig som huvudkaraktärerna. Den andra kategorin är ett knippe av 

episka berättelser, western och fantasy berättelser, i dessa typer av 

berättelser menar Kozloff att filmskaparen måste förmedla mycket 

information som har med tid och rum att göra eftersom dessa berättelser ofta 

sträcker sig över stora avstånd eller tidsrymder. Hon menar att det här även 

passar extra bra med den känsla av sagoberättare som man lätt får med en 

berättarröst, man får rätt atmosfär för legender och pseudolegendariska 

berättelser. Den tredje kategorin som Kozloff tar upp är filmer som använder 

berättarrösten för att imitera eller ge en känsla av dokumentär eller 

nyhetsinslag. Man använder berättarrösten inte bara för att presentera 

spelplanen och händelserna utan även för att ge en känsla av autencitet. 

The Big Lebowski är inte en adaptation av en novell och den kräver ju 

egentligen inte en extern berättare som the Stranger, man hade kunnat göra 

den helt utan voice-over berättare utan att egentligen tappa något av 

berättelsen. Ska man placera in The Big Lebowski i någon av Kozloffs 

kategorier så hamnar den nog både i kategori två och tre. Till viss del ger the 

Strangers berättarröst oss en känsla av att det som kommer att berättas 

faktiskt har hänt under början av 90-talet i Los Angeles, men framförallt så 

ger hans exposition känslan av att han kommer att berätta en 

                                                
36 Kozloff, sid 50 
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”lägereldsberättelse” för oss. Inte nödvändigtvis sann i alla aspekter, men 

ändå en ganska fantastisk historia. Han påpekar att det är mycket underligt 

som händer i Los Angeles, att stället är intressant och han pekar in mot 

historien och försöker få oss att förstå att the Dude är rätt person på rätt plats 

vid rätt tid. Dock är The Big Lebowski inte någon typisk legend eller sagoepos 

på det sätt som jag tror Kozloff menar och inte heller den typiska filmen som 

vill verka vara en dokumentär, det som på senare tid ofta har kallats en 

”mockumentär” eller ”mocumentary”, utan den ligger lite mitt emellan i en 

mer eller mindre egen fåra. Denna egna stil förstärks ju också av att 

berättaren till viss del byter position under filmens gång och övergår till att 

bli en av karaktärerna i berättelsen.  

Synlig eller gömd berättare 
Om berättarens position i förhållande till berättelsen skriver Kozloff: 

...like image makers, heterodiegetic narrators are also usually 
(though not always) frame narrators, they remain unseen, 
unearthly, throughout the text.37 

Vanligen förblir alltså den utomstående berättaren utomstående och ses inte 

till i filmen, detta bryts tydligt i The Big Lebowski vid två tillfällen, dels när the 

Stranger dyker upp i barscenen i mitten av filmen, där han i och för sig inte 

fungerar som berättare, det vill säga han förmedlar egentligen inte något 

information direkt till oss som inte uppfattas av karaktärerna i filmens rum, 

men dock så kommenterar han ju ändå både berättelsen och till viss del 

berättandet genom att fråga om the Dude måste svära så mycket.  

I den andra scenen i baren på slutet av filmen är det ju dock mycket 

tydligt att han fortfarande är filmens berättare. Han summerar berättelsen 

och kommenterar hur han själv upplevt den, han har alltså också 

transformerats och glidit mot att bli en förstapersons berättare, som nu även 

finns med i bild. På det sättet kan man också säga att han också glidit bort 

från att identifieras med filmens image maker som han kunde från början av 

filmen och mer bli en del av filmens berättelse, samtidigt som han är 

berättaren. Hans roll som berättare har ju redan befästs tydligt från början 

med tre uttalande om att han nu vill och kommer att berätta en historia för 

oss.  Kozloff hänvisar till hur Sydney Pollack´s Jeremiah Johnsson börjar när 

hon talar om att många filmer med tredjepersons berättare ofta börjar med 

                                                
37 Kozloff, sid 74 
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att berättare talar om att detta är en historia som ska berättas genom att 

starta med ”vår historia utspelar sig” eller ”historien jag ska berätta ” och så 

vidare. Hon säger också att  

...such possessive pronouns and demonstrative adjectives 
cement the connection between the off-screen speaker and the 
unfolding drama. A maxim should be engraved: “He who 
provides an abstract of the story to come ‘owns’ that story”.38 

Detta stämmer ju bra med The Big Lebowski även om berättaren förändras och 

blir en karaktär så är det verkligen han som fortfarande tycks äga den 

berättelse han berättar och blir den som avrundar den på slutet och 

kommenterar den i ett utifrånperspektiv, vilket ju är naturligt med tanke på 

att han aldrig på riktigt finns med i kärnberättelsen.  

Kozloff tar även upp ”problemet” med att en berättare börjar som en 

tredjepersons extern berättare men sedan dyker upp i berättelsen. Hon 

menar att tvärtom mot vad många tror så måste inte en tredjepersons 

berättare stå utanför berättelsen. 

Whenever a character launches into a story in which he or she 
does not participate, that character, like Schezerade, is an 
embedded heterodiegetic narrator. Neither Genette nor any of 
his recent followers have clearly delineated what it means “to 
participate” or “not to participate” in a story; I think the issue 
hinges not upon whether the narrator is telling a story “about 
himself” but on whether he or she exists in the same fictive 
world as the characters, whether he or she could possibly know 
them and they know him or her.39  

När det gäller the Stranger i The Big Lebowski så anges det ju redan från 

början att han känner till Los Angeles att han varit där och inte riktigt funnit 

den att vara änglarnas stad men att han träffat på trevliga människor där. 

Man får inte någon tydligt känsla av att han faktiskt har träffat the Dude på 

nära håll, han har observerat honom nog för att kunna berätta en historia om 

honom, han vet att han är lat och så vidare. Men vi får inga direkta 

indikationer om att han har talat med honom tidigare. Mötet i baren skulle 

alltså kunna vara första gången de talas vid, the Stranger rör sig alltså i 

samma miljöer som huvudkaraktären och kan känna till honom men känner 

honom kanske inte personligen från början. Detta stämmer även väl in med 

det jag kom fram till i samband med analysen av berättelsen genom att titta 

på kärnpunkter och satelliter. Där visade det sig att the Stranger/berättaren 

                                                
38 Kozloff, sid 75 
39 Kozloff, sid 76 
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inte har så mycket koppling till handlingen och sekvensen i baren får mest 

vara ett utslag av berättarens tveksamheter till the Dudes språkval. Chatman 

talar om fenomenet när berättandet faktiskt kommenterar discourse istället för 

story. Han skiljer på kommentarer som gör att man tappar kontakten med 

fiktionen eller inte. Jag tycker inte att the Strangers kommentar om the Dudes 

svärande får oss att tappa kontakten med berättelsen. Den är befogad, så att 

säga, på båda planen. Både i historien och på en metanivå där man berättar 

historien. Men om man tänker på det sättet att det är the Stranger som 

berättar historien så måste han ju återberätta den med det språk som the 

Dude använder, vilket kanske kan kännas jobbigt för den tämligen korrekte 

och vältalige berättaren. 

Visa eller berätta, berättarens två olika lägen 
Berättarkaraktären, the Stranger, inleder med att berätta om berättelsens 

bakgrund, allt förmedlas genom en tydlig berättare, även om han får 

symboliseras av en rullande stäpplöpare. Hans introduktionsberättelse 

avbryts av att han själv anser sig ha introducerat the Dude nog och där tar 

handlingen över. Nu visas berättelsen utan tydliga inslag av någon 

berättarkaraktär. Detta pågår fram tills det att förtexterna börjar då vi åter 

påminns om att det vi ska få se är något som berättas av skådespelare, 

klippare, regissör och så vidare, alltså ett slags kommentar till berättandet. 

Förtexterna avbryts av Donny som faktiskt står för filmens första replik, ett 

litet glädjetjut när han sätter ännu en strike. Direkt är vi tillbaka till en 

berättelse där allt visas för oss. Genom dialog och handling utan någon 

direkt inblandning av en synlig berättare så rullar historien på i sina mer 

eller mindre tokiga vändningar.  

I filmen finns sedan tre tydliga skärningspunkter där berättelsen åter 

övergår till att bli mer tydligt berättad av berättaren, the Stranger. De scener 

jag tänker på är dels de två scenerna i baren på bowlinghallen där the 

Stranger, som berättaren kallas i förtexterna, dyker upp och dels the 

Strangers korta voice-over i samband med att the Dude blivit drogad av 

Jackie Treehorn.  

I den första barscenen, efter kärnpunkt 9, kommenterar the Stranger 

berättelsen genom att dels prata om the Dudes stil men framförallt direkt 

fråga honom om han måste svära så mycket. Detta blir ett direkt ingrepp i 

berättandet, där berättaren visar sin vilja att påverka historien.  
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I den andra barscenen, efter kärnpunkt 16, är det ju mycket tydligare att 

efter att ha pratat lite med the Dude så återgår the Stranger till att berätta 

direkt till oss igen, för att liksom runda av historien och man är tillbaka till 

ett rent diegetiskt berättande igen, man kunde tänkt sig denna sekvens som 

endast en berättarröst, men det känns som att man haft ett syfte med att 

bryta det mimetiska berättandet eftersom det görs på ett så demonstrativt 

sätt, med blick in i kameran och allt.  

Det finns även tre sekvenser i filmen som känns berättade av någon annan 

än the Stranger. The Dude står för två av dem, dels när han läser faxet om att 

Bunny är kidnappad för sig själv, men så att vi hör det och när han berättar 

för Walter om hur Mr Lebowski lurat dem. Walter står för den tredje 

sekvensen där historien blir berättad och det är när Walter berättar om Jesus 

Quientanas vandring runt i grannskapet för att tala om att han är en 

pederast. Dock kan man ju känna att berättaren finns i bakgrunden och visar 

genom karaktärerna det som berättas.  

Ytterligare två instanser där man tydligt känner att någon berättar är the 

Dudes båda ”drömmar”, dels i samband med att han blir knockad av 

Maudes hantlangare då han tar en tur på en flygande matta och så 

småningom hamnar i ett bowlingklot, dels i hallucinationen/drömmen han 

får när han blivit drogad av Jackie Treehorn, då han får bowlingskor av 

Saddam Hussein och ”dansar” med Maude Lebowski i ett Busby Berkely 

inspirerat dansnummer. Vid båda dessa tillfällen blir världen absurd och 

underlig och vi förstår att detta går utanför att visa en realistisk handling och 

det känns som att en tydlig berättare tolkar det som händer inne i the Dudes  

medvetande. 

Omniscience – den allvetande berättaren 
Det finns några tillfällen i filmen då det står helt klart att det finns en 

allvetande berättarinstans som kan gå utanför berättarkaraktären, the 

Stranger. The Stranger har ju tydligt öppnat med att det var ett tag sedan 

händelserna utspelade sig och vi kan ju tolka det som att the Stranger 

faktiskt borde vet hur det ska gå för the Dude. Han kan tack vare detta ha ett 

någorlunda allvetande perspektiv, men det visar sig också under berättelsens 

gång att han ibland har ett fullständigt allvetande perspektiv och ibland 

faktiskt inte vet allt som händer. 
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Bunnys 10  tår 

Oftast får vi följa the Dude och se och uppleva det han ser och upplever, men 

i kärnpunkt 13 får vi följa Bunny när hon fräser förbi the Dude som just blivit 

utkastad ur en taxibil. Vi åker med i bilen när hon diggar loss till  Viva Las 

Vegas och får så småningom en närmare titt på hennes fötter. Vi får tydligt se 

att hon har alla 10 tår i behållning. The Dude ser troligen inte att det är 

Bunny som åker förbi och han ser definitivt inte tårna. The Stranger kan 

knappast heller ha sett några tår, men däremot kan berättaren, varav the 

Stranger är en manifestation, veta detta om han är allvetande.   

Filmens tidsperspektiv och tidsparadox  

Att the Stranger vet att det är en ny liten Lebowski på väg tyder på att han är 

allvetande, men att han inte verkar veta för hur det går för the Dude och 

Walter i semifinalerna i bowling verkar ju mer märkligt. Om han har en 

allvetande berättare bakom/i sig så borde ju The Stranger veta även detta.  

The Stranger börjar med att konstatera att den berättelse han ska berätta 

utspelar sig för ett antal år sedan. När han dyker upp i baren efter kärnpunkt 

9 så befinner han sig så att säga ”i berättelsens nutid”, i det som spelas upp 

av berättelsen just då. Samma sak när han kommenterar the Dudes 

avsvimning i samband med att han blivit drogad av Jackie Treehorn.  

När han sedan kommer tillbaka i slutet av berättelsen så hamnar han 

naturligt åter igen i the Dudes tid, alltså i den förflutna tid som berättelsen 

utspelas i. Här finns en tidsparadox, för när han nu avslutar berättelsen i ett 

presensläge så befinner han sig tidsmässigt långt före den punkt då han 

började berätta historien. Detta kan naturligtvis ses som ett litet skämt från 

image maker, att ställa till det lite extra för de tittare som är vakna. Kanske 

räknar man med att de flesta är så invaggade i filmens presensberättande att 

de inte reflekterar över att han slutar berättelsen så att säga i ”fel tid”. Jag tar 

detta som ännu en intressant vändning som motiverar valet av att ha 

berättaren som en karaktär i filmen, det ger åskådaren en extra dimension att 

fundera över och skapar en mer intressant helhet än om man inte haft denna 

ambiguitet. 

Berättarens transformationer och vad motiverar dem? 
Vad kan det vara som motiverar berättarens transformationer mellan att vara 

en osynlig tredjepersons berättare för att sedan vara en karaktär i den 
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berättelse han berättar. Man kan framförallt fundera på vad det finns för 

anledning att visa honom i bild, att låta honom bli en del av berättelsen, det 

som sägs vid båda barscenerna kunde ha legat som voice over. Det man hade 

tappat då är naturligtvis interaktionen mellan the Stranger och the Dude. I 

första barscenen så handlar den interaktionen om tre saker, påpeka att the 

Stranger är en western figur, en fråga om the Dude måste svära så mycket 

och visdomsordet ”- Sometimes you eat the bar and well, sometimes the bar eats 

you”. Ingen av dessa interaktioner mellan the Dude och the Stranger spelar 

någon större roll för berättelsen i stort, kanske är de mer till för att peka 

tillbaka till berättaren, för att påminna oss om att det är en historia vi lyssnar 

på. Visdomsordet passar bra in i the Dudes syn på livet som något som flyter 

förbi ganska lugnt, ödet ligger bortom det påverkbara, ibland går det bra och 

ibland inte.  

I slutscenen så spelar interaktionen mellan the Stranger och the Dude 

heller ingen större roll för berättelsens färd framåt, mer som en avrundning. 

The Dude har undrat om de kommer ses igen och the Stranger påpekar att 

han inte vill missa semifinalen. Resten av avslutningen är riktad direkt till 

oss och inte till the Dude och kunde alltså lika gärna ha ägt rum i en 

berättarröst.  

Det jag känner, som skulle kunna motivera dessa transformationer mellan 

de olika berättarpositionerna, är att man vill tydliggöra vad berättaren är för 

karaktär och att man vill efterlikna någon annan typ av berättelse med hjälp 

av berättaren. Rent generellt så kan valet att ha en berättare i filmen kan 

också ha en koppling till det Kozloff säger om den effekt man kan få av att 

använda berättarröst i film. Sarah Kozlof hävdar att greppet att använda en 

berättarröst osvikligt får oss att tänka på, om inte gånga tider, så i alla fall på 

tidigare filmer. Greppet var ju välanvänt i slutet på 1940-talet och under 

1950-talet. 

”Whereas in forties films narration might imitate newsreels, 
documentaries, radio shows, or novels, in current releases the 
narration seems almost inescapably to refer us back to forties 
films. Narration now implies a hearkening back not so much to 
bygone days as to bygone films.”40 

 

                                                
40 Kozloff, sid 39 



Torbjörn Svensson 
 

40 

Big Lebowski kan inte sägas försöka påminna om nyhetsprogram eller 

dokumentärer, men däremot så finns det kanske ett drag av radioteater över 

hur berättaren introducerar historien med sin westernstil, jag tänker då på 

till exempel radio och senare tv-serien Death Valley Days. På så sätt stämmer 

Kozloffs idé ganska bra, det ska inte påminna om något annat av dagens 

medieformat, men ge oss tankar om och referenser till tidigare radio och tv-

program. 

The single most crucial factor in our acceptance of the pose is 
that the film emphasize the character’s claim to be telling the 
story […] through showing the character in the act of narrating, 
through the narrator explicitly telling us that this is his or her 
story […]41  

Ovanstående säger Kozloff om förstapersons berättare, i The Big Lebowski 

är ju dock the Stranger en tredjepersons berättare, men mot slutet av filmen 

när han vänder sig direkt till oss är det ju lika mycket hans egen berättelse 

som the Dude som han kommenterar, han berättar vad han själv tycker om 

den historia han berättat. Det är i själva verket så att hans avslutning blir till 

en liten egen mer eller mindre fristående berättelse där han själv är 

förstapersonsberättare.    

Valet av westernberättare  
The Stranger har en tydlig koppling till en western-stil. Tillexmepel finns 

åtminstone två referenser till westernmiljö i hans avslutande monolog i 

baren, dels när han talar om …westwards with the vagons…  och dels när han 

säger Catch you later down the trail.  

Det kan kännas märkligt med en westernfigur som berättare, hos Kozloff 

finner man dock ett intressant parti som berör tredjepersonsberättaren och 

varför man under tiden efter 1940- och 1950-talet gärna har undvikit denna 

typ av berättare. Kanske kan vi där få början till en förklaring av varför vår 

tredjepersonsberättare är en westernfigur. Kozloff slår fast att det gärna blir 

så att denna typ av berättare får en ”voice of god” perspektiv och lätt tenderar 

att bli lite fånig. Denna typ av alltvetande perspektiv och sätt att uttrycka sig 

föddes med journalfilmer under 1940- och 1950-talet, till exempel March of 

time som hade ett typiskt voice-over berättande med en röst som utsade sig 

för att vara sanningen själv.  

                                                
41 Kozloff, sid 45 
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Our impression of third-person narrators omniscience comes 
not only from the ways in which their methods tally with 
theoretical definitions but also from powerful stereotypes. The 
March of Time greatly influenced American perception of such 
speakers, and booming “voice of God” narrators, speaking with 
asinine assurance, have surrounded us in newsreels, 
documentaries, training films and commercials ever since.42 

Kanske är det helt enkelt så att man valt westernkaraktären the Stranger som 

berättare för att undvika den klassiska gudsrösten hos berättaren och göra 

berättaren mer alldaglig. The Strangers språk är ganska korrekt men med 

vissa inslag av slang och en ganska bred dialekt. Att man valt ett 

westerntema för berättaren kan bero på att man vill peka tillbaka på ett 

klassiskt sätt att berätta westernhistorier i amerikansk radio och tv-

underhållning från 1940-talet fram till 1970-talet. Det jag tänker på då är 

framförallt Death Valley day43s radio-serien från 1940-talet som senare blev tv-

serie. Avsnitten i denna serie presenterades alltid av en karaktär som 

kallades the the Old Ranger. En skillnad mot the Stranger i The Big Lebowski 

är att the Old Ranger visades i bild direkt i inledningen av avsnitten. I 

samband med hans presentationer handlade det också om att göra reklam 

för Borax, ett rengöringsmedel baserat på ämnet Boron som fortfarande bryts 

i utkanterna av Death Valley i Kalifornien. 

Valet av Sam Elliot som the Stranger 

Sam Elliot som spelar the Stranger har tidigare varit med i många 

västernfilmer både på bio och också filmer direkt för tv. Exempelvis har han 

spelat i biofilmerna The Desperate trail, Gettysburg, Tombstone (som Virgil 

Earp) och en liten roll i Butch Cassidy and the Sundance Kid. När det gäller tv 

så har han varit med i tv-serierna Rough Riders, The Quick and the Dead och 

inte minst tv filmen Conagher som han själv producerade, spelade i och var 

med att skriva. I rollen som the Stranger så har han mustaschen friserad på 

samma sätt som i Conagher. Conagher är en adaptation efter en Louis L'Amour 

novell och visar den arketypiske västernhjälten, cowboyen som klarar att 

fightas vidare fast han är träffad av flera kulor, som rider i dygn men tvättar 

händerna före han äter, som är den perfekte gentlemannen mot damer men 

inte tvekar på att ge sig in ”på rätt sida” i ett barslagsmål.  

                                                
42 Kozloff, sid 81 
43 Fakta om serien och ”provavsnitt” kan hittas på http://www.deathvalleydays.com/ 
länk besökt 2006-10-08 
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Sam Elliots bakgrund gör honom alltså perfekt som karaktären the 

Stranger. Många filmintresserade åskådare kopplar troligen direkt samman 

honom med västerngenren och västernhjälten.  

TV-serien som referens i filmen  
Det finns en hel del referenser, både direkta och indirekta till tv-serien 

som format och idé, i The Big Lebowski. The Stranger som har en koppling till 

the Old Ranger i Death Valley Days, att Larry som de tror snott pengarna är 

son till en känd tv-serieförfattare (Arthur Diggby Sellers) som skrivit 156 

avsnitt av Branded (En tv-serie i westernmiljö som Walter refererar till), sedan 

inte minst att dramaturgin också påminner om en tv-serie på det sätt att man 

egentligen är tillbaka i samma läge som man började i när filmen slutar, det 

vill säga det finns ingen påtaglig dramatisk utveckling när det gäller 

karaktärerna.  

En annan brygga mellan The Big Lebwoski och TV-serie är spelet mellan 

mimetiskt och diegetiskt berättande som finns i många tv-serier som 

innehåller någon form av presentatör. Först introduceras historien av 

kvällens värd, berättaren, och sedan får vi se kvällens avsnitt utspela sig 

genom att det visas för oss i ett mimetiskt berättande där berättaren håller sig 

utanför. Det är dock inte alls ovanligt att berättaren återkommer på slutet 

och rundar av på ett liknande sätt som the Stranger gör i The Big Lebowski. Ett 

typexempel på en sådan tv-serie värd är Alfred Hitchcock i serien av tv-

filmer som gick under namnet Alfred Hitchcock presents44.  

Ett annat exempel som ligger nära till hands är hur berättaren the Old 

Ranger fungerar i western tv-serien Death Valley Days. Liksom i många andra 

fall när det gäller tv-serien som format så var detta med värdar eller 

presentatörer något man tog med sig från de radioföljetånger som skapades 

under 1920- 1930-talet i USA. Death Valley Days började som radioserie och 

hade då precis samma upplägg med en karaktär som kallades the Old 

Ranger som med ett diegetiskt berättande introducerade historien som skulle 

spelas upp innan man gick över till att lyssna på radioteaterns mimetiska 

berättande, där vi blir ”visade av som händer”. 

Att vända sig till åskådaren som the Stranger gör i slutet av filmen är 

också något som är ok att göra i tv när man ska runda av något. Det är 
                                                
44 Alfred Hitchcock presents, 268 avsnitt mellan 1955-1962. Källa 
http://www.imdb.com/title/tt0047708/ avläst 2006-10-18 
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fortfarande lite av att bryta en tyst överenskommelse att göra så i film, man 

ska inte bryta den fiktion man lyckats skapa på duken genom att låta 

karaktärer vända sig ut i salongen. I tv världen finns det däremot många 

karaktärer och personer som förväntas vända sig direkt till oss, det handlar 

om nyhetsuppläsare, programvärdar och presentatörer.   

Kopplingen till TV-serien som format är alltså något som ytterligare 

motiverar att the Stranger är den typ av berättarekaraktär han är i filmen. 

Slutsatser 
Efter att ha studerat berättelsen, berättandet och berättaren i The Big Lebowski 

så tycker jag mig ha funnit en tvådelad verklighet. Filmens berättelse består 

av en handling, men så som berättandet sker med hjälp av berättaren och en 

berättarkaraktär, så berättas också en annan berättelse. En berättelse som 

sammanvävs med den egentliga handlingen så att de mer eller mindre blir 

till en sammanhållen enhet.  

Genom att studera berättelsens kärn- och satellithändelser så kom jag fram 

till vad som är det centrala i berättelsen om the Dude, hur han blir lurad att 

bli en syndabock för att låta en miljon dollar försvinna ned i Mr Lebowskis 

egen ficka. Hur han genom hela filmen försöker fixa till så att han ska få det 

lite bättre, men å andra sidan verkar han också nöjd med hur han har det.  

När jag sorterat fram den egentliga berättelsen så kunde jag se att i den 

hade berättaren egentligen ingen plats och det är ju extra intressant med 

tanke på att det faktiskt är han som inleder hela berättelsen och på det sätt 

skapar sig en tydlig identitet. Han återkommer vid tre andra tillfällen i 

filmen, inte minst i slutet där han adresserar oss mycket tydligt med både 

blick och röst och avslutar historien.  

Man kan konstatera att berättandet av berättelsen tillför mycket 

information till filmen, filmen består av huvudberättelsen och de olika 

underberättelser som skapas genom att den berättas på det sätt som den 

berättas, med hjälp av den berättare som står bakom filmen som ibland blir 

tydlig genom berättarkaraktären, the Stranger, och ibland håller sig mera 

gömd och till synes inte inverkar på det som berättas.  

Med tanke på berättarens exponering så bör det finnas någon anledning 

för honom att vara så framträdande och jag tycker mig ha sett två sådana 

anledningar för honom att ta så mycket plats.  
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För det första så anknyter han till en berättartradition som härstammar 

från radio- och tv-serier, ofta med westerntema, i USA där det är vanligt med 

en berättare som är som ett slags värd för avsnittet. En figur som 

återkommer och inleder respektive avslutar veckans berättelse. Just det 

faktum att han under slutscenen i baren på bowlinghallen tittar oss direkt i 

ögonen stärker också referensen till tv-mediet, det finns ett antal personer i 

tv-världen som vi förväntar oss ska titta oss i ögonen. Exempel på sådana är 

nyhetsuppläsare och just sådana tv-serie berättare som jag tycker att the 

Stranger liknar. En klassisk sådan värd var ju även Hitchcock i 50-tals serien 

Hitchcock presents där han inledde med att prata om kvällens avsnitt och 

sedan kommenterade avsnittet efteråt, på ungefär samma sätt som the 

Stranger gör i vår berättelse. Skillnaden här är att the Stranger dyker upp 

som karaktär ungefär en timme in i filmen, dock har jag tidigare 

kommenterat att dels så påverkar det inte berättelsen så mycket och dels så 

kan man tolka det som att han dyker upp där för att han vill att the Dude ska 

sluta svära för att han tycker det är jobbigt att berätta berättelsen med alla 

svordomar i. 

För det andra så blir han en extra krydda i berättandet genom att man 

låter berättelsen vandra mellan att vara berättad och visad. Detta skapar ett 

slags spänningsfält i berättandet och gör berättelsen mer komplex och 

dynamisk att följa. På ytan känns det som att berättaren är mer delaktig än 

han egentligen är genom att han bidrar till detta spänningsfält. Här måste 

man faktiskt konstatera att både the Dude och Walter faktiskt har sina små 

arbetspass som berättare också, the Dude dels när han läser 

kidnappningsfaxet och dels när han redovisar för Walter (och oss) hur det 

egentligen gick till när Mr Lebowski lurade honom. Walter har sin lilla stund 

som berättare när han pratar om Jesus Quintanas sexbrottslighet och dess 

konsekvenser.    

Motiveringen till att ha en sådan berättarkaraktär som man har i The Big 

Lebowski skulle alltså kunna vara att man vill ha en referens till tidigare 

berättelser, i det här fallet radio- och tv-serier framförallt med westerntema. 

En andra motivering är att man vill skapa en intrikat växling mellan att 

berätta och att visa vilket gör berättelsen intressantare och möjligen lite mer 

intressant och, på ett positivt sätt, komplicerad att följa.  
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Att inte bara ha berättaren som en berättarröst utan att också visa upp 

honom blir närmast en nödvändighet, dels för att förstärka hans 

westernimage men också för att leka ytterligare just med att berätta och att 

visa. Man kunde ha löst allt berättande som the Stranger gör med hjälp av 

berättarröst men det hade definitivt bestulit filmen på en intressant 

dimension.  

Sammanfattning 
Denna uppsats studerar berättelsen, berättandet och berättaren i bröderna 

Coens film The Big Lebowski. De frågor som var utgångspunkt för 

undersökningarna var hur berättandet i The Big Lebowski står i relation till 

berättelsen och hur berättarkaraktären motiveras i förhållande till 

berättarstrukturen som finns i filmen. Uppsatsen undersöker dels hur filmen 

The Big Lebowski är berättad och dels vad det kan finnas för skäl att ha den 

typ av berättarkaraktär som filmen har. Avhandlingsdelen i uppsatsen inleds 

av en kärnpunkts och satellits analys för att hitta grundberättelsen och på det 

sättet skilja ut vad som är berättarens verk som lagts till ovanpå denna 

grundberättelse. Efter detta parti kommer en genomgång av 

berättarteoretiska principer och analysverktyg. Dessa teorier får stå som 

utgångspunkt för en genomgång av berättaren bakom berättelsen, hur han 

görs synlig med hjälp av berättarkaraktären, the Stranger. Analysen av 

berättaren ger en hel del information om hur berättaren styr berättelsen. 

Uppsatsen avslutas sedan med slutsatser om relationen mellan berättelsen 

och berättandet, respektive hur man kan motivera berättarkaraktären i 

förhållande till berättarstrukturen i filmen.   
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Bilaga 1 – The Strangers berättarröst 
under introduktion 
 
The Strangers voice-over som håller på från 0.00.24 fram till George Bush talet vid 
0.03.00 
 

- Way out west there was this fella, that I wanna tell you about. A fella by the 

name of Jeff Lebowski (med lite paus mellan Jeff och Lebowski). At least that 

was the handle his lovin parents gave him, bu he never had much use for it 

himself. This Lebowski called himself ”The Dude”. Now, Dude, thats a name 

no one would self-apply where I come from. But, then there was allot about 

the Dude that didn’t make a whole lot of sense to me. And allot about where 

he lived likewise. But then again, maybe that’s why I find the place so dern 

interesting. They call Los Angeles the city of angels. I didn’t find it to be that 

exactly, but I’ll allow as there are some nice folks there. Course I can’t say I 

seen London, and I never been to France, and I ain’t never seen no queen in 

her damd undies as the fella says. But I’ll tell you what, after seeing Los 

Angeles, and thisahere story I´m about to unfold – well I guess I’ve seen 

something every bit as stupefying as you’d see in any of those other places, 

and in English too. So I can die with a smile on my face without feelin that 

the god Lord gypped me.  

- <Kort paus> 
- Now thisahere story I’m about to unfold took place back in the early nineties, 

just about the time of our conflict with Sadam and the Irakies. I only mention 

it cause sometimes there’s a man, I wont say hero, cause what’s a hero, but 

sometimes there’s a man, and I’m talking about the Dude here, sometimes 

there’s a man, well, he’s the man for his time and place, he fits right in there, 

and that’s the Dude, in Los Angeles. And even if he is a lazy man, and the 

Dude was most certainly that, quite possibly the laziest in Los Angeles 

County, which would place him high in the runnin for laziest world wide, but 

sometimes there is a man.., sometimes there’s a man.., wow, lost my train of 

thought here, but… ieahah, hell, I dune introduced him enough. 

 
 
Jag går här också igenom vad som händer visuellt och till viss del 

ljudmässigt under första delen av anslaget i The Big Lebowski, alltså under 

den tid som ovanstående parti berättas av karaktären The Stranger.  

 
0.0.08 Musiken startar under tiden vi ser Polygram loggan. Stycket heter 
Tumbling Tumbleweeds, det är komponerat av Bob Nolan och framförs 
av en grupp som kallar sig Sons of the Pioneers. 
 
0.0.12 Åkning fram över ett prärieliknande landskap med låga buskar 
(tumbleweeds som inte lossnat ännu). Det är kväll att döma av de långa 
skuggorna. Under åkningen åker vi in i skugga då allt får en blåton och 
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snarare liknar sen kväll eller tidig natt. Vid 0.0.23 startar voice over ”Way 

out west there was this fella… ” 
 
0.0.57 Detta är första gången vi får se tumbleweedbusken i bild. Den 
kommer in i bild ovanifrån när åkningen startar att gå upp över kammen 
som döljer Los Angeles 
 
0.01.00 Kameran fortsätter åka framåt, men även snett uppåt över en kant 
och vi får se Los Angeles breda ut sig nere i en dal. 
 
0.01.08 Voice over samtidigt som vi ser Los Angeles ”They call Los 

Angeles the city of angels…” 

 
0.01.14 toning till tumbleweedbusken rullandes över en bro ovanför en 
motorväg samtidigt som voice over berättaren fortsätter om Los Angeles 
”… I didn´t find it to be that exactly…” 
 
0.01.19 toning till att tumleweedbusken rullar från höger till vänster i bild 
på en gata framför någon form av kiosk eller snabbmatställe. 
 
0.01.27 toning till att tumbleweedbusken rullar rakt framåt/inåt i bild 
längs en gata som vi sakta åker framåt på. ”But I’ll tell you what, after 

seeing Los Angeles…” 
 
0.01.37 toning till en strand där tumbleweedbusken kommer inrullande 
från höger i bild och ut mot vattnet till vänster i kvällsljus med lätt rosa 
himmel i bakgrunden. 
 
0.01.56 klipp till matvaruaffär (Ralphs), mjölkkylen, helbild med sakta 
åkning in längs med mjölkkylen. 
 
0.01.59 en man kommer runt ett hörn till höger i bild och går mot oss, 
fram till mjölkkylen som täcker bildens vänstra del. Personen har 
knälånga kortbyxor, en vit/grå T-shirt och någon form av drygt knälång 
”slafsig” rock. När han kommer närmare ser man att det är en 
morgonrock han har på sig, en beige morgonrock av något som liknar 
bredrandigt manchestertyg. Vi förstår av voice over berättaren att det är 
the Dude som är personen på bilden. ”… but sometimes there’s a man, 

and I’m talking about the Dude here…” 
 
0.02.38 the Dude öppnar en förpackning av något som troligen är mjölk, 
det står half&half på den vilket kanske kan indikera att det är ett 
mellanting mellan mjölk och grädde eller liknande. Han luktar på 
innehållet och man kan tänka sig att han kommer att smaka på mjölken. 
 
0.02.46 klipp till kassörska, halvbild. Kassörskan tittar lite förstrött mot 
vänster i bild. 
 
0.02.51 klipp tillbaka till The Dude, halvbild. The Dude står vid kassan. 
Han har nu mjölk i mustaschen vilket bekräftar vår tro att han var på väg 
att smaka på mjölken. Vi ser att han tittar ned på något och arbetar med 
händerna. 
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0.02.54 klipp till närbild på check som avslöjar att det är det som the 
Dude håller på att skriva. Beloppet på checken är  67 eller 69 cent, svårt 
att se. På ljudspåret tonas en röst som håller någon typ av tal in. 
 
0.02.57 klipp tillbaka till The Dude i halvbild. Han tittar mot något som 
vi i nästa bild får se är en TV. 
 
0.03.00 Klipp till en bild där vi ser President Geroge Bush i en TV och 
han talar om Iraks anfall mot Kuwait. ”This vill not stand this agression 

against Kuwait” Noterbart är att det inte finns någon kanal-logga eller 
annan grafik i TV sändningen, något som också hjälper oss att tidsplacera 
händelsen till tidigt 90 tal då man inte hade samma grafiktäthet som i 
dagens nyhetsbilder. 
 
0.03.04 klipp till helbild, The Dude halvspringer bort från kameran 
mellan två hus, musiken tonar upp. 
 
0.03.08 klipp 180° så att the Dude springer mot oss istället. (Detta klipp 
påminner om det sätt att klippa på som till exempel Victor Sjöström ofta 
använde i sina stumfilmer, Körkarlen är till exempel en film som har 
många klipp av detta slag. – sätt som fotnot…) 
 
0.03.14 the Dude tar upp en nyckel och svänger till vänster i bild och 
låser upp en ytterdörr. 
 
0.03.16 klipp till innanför dörren, vi ser the Dude öppna dörren och gå in. 
Musiken tonar ut först när the Dude har tänt takbelysningen och vi får se 
en av skurkarna stå till vänster i bild innanför dörren. 
 
Efter denna presentation av the Dude fortsätter filmens anslag med att 
den ene ”gorillan” doppar the Dude i toaletten och frågar efter pengarna 
och den andra så småningom urinerar på the Dudes matta. Inte förrän vid 
0.05.08 kommer titlarna som talar om vad filmen heter och vilka som 
spelar i den. Presentationen av skådespelarnas namn ligger över 
bowlingbilder och sätter också miljön för filmen. 
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Bilaga 2 – The Strangers första medverkan 
i bild 
Scenen utspelas i bowlinghallens bar. 
 
Tid 0.56.50 
Musiken från inledningen (Tumbling Tumbleweeds) i ett annat  
arrangemang tonar in, kameran fortsätter en påbörjad inåkning som 
fortgår till 0.57.02. Inåkningen börjar när Walter och Donny lämnar The 
Dude ensam i baren. 
 
Det ser ut som att The Dude faktiskt hör musiken, han reagerar på 
musiken och vrider på huvudet, för att liksom höra bättre.  
 
0.57.08 börjar en åkning/panorering åt höger. The Stranger kommer in 
bild och redan innan hela hans kropp är med i bild, vid 0.57.11 så frågar 
han bartendern 
-You got a god Sasaparilla? The Dude tittar på The Stranger. 
- Sioux City sasaparilla? Frågar bartendern, som aldrig visas framifrån, 
utan bara snett över axeln. 
- Yeah, thats a good one, svarar The Stranger 
 
0.57.21 vänder sig The Stranger till the Dude och frågar 
- How youre doing there, Dude? 
 
Klipp till halvbild av the Dude.  
- Not to god man. 
 
Halvbild av The Stranger 
- One of those days, huh? 
- Yeah. 
- Well, a wiser fellow then myself once said ”Sometimes you eat the bar, 
much obliged (tar emot Sasparillan och tackar för den, tittar på 
bartendern under tiden han säger det) , sometimes the bar, well, eats you.  
 
0.57.43 klipp till halvbild The Dude 
- hmm , that some kind of eastern thing? 
 
0.57.46 Klipp tillbaka till The Stranger 
- Far from it. 
 
0.57.49 Klipp tillbaka till The Dude 
 
0.57.51 Klipp tillbaka till The Stranger som granskar the Dudes utseende. 
- I like your style Dude! 
 
0.57.56 Klipp tillbaka till the Dude som granskar Stranger tillbaka  
- um, well, I dig your style to man, got the whole cowboy thing going. 
 
0.58.05 Halvbild Stranger 
- Thankie,  
 
0.58.09 Halvbild the Dude, men the Stranger fortsätter tala 
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- there is just one thing Dude. 
- Emm Wass that? 
 
0.58.13 Halvbild the Stranger 
- Do you have to use so many cuss words? 
 
0.58.15 Halvbild the Dude 
- the fuck are you talkin about? 
 
0.58.21 Halvbild the Stranger 
- Okay Dude, have it your way. 
 
0.58.27 Båda i bild, the Stranger reser sig upp och fortsätter tala 
- Take ’er easy Dude. 
-Yeah, thanks man. 
 
0.58.32 the Stranger går ut ur bild åt höger, vislad västerninspirerad 
musik som är fortsättningen av ”the tumbling tumbleweed” som leagt tyst 
under hela sekvensen i baren.  
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Bilaga 3 – The Strangers andra 
berättarröstsekvens 
0.16.48 the Dude har svimmat och ligger med ansiktet mot Jackie 
Treehorns glasbord och bilden skuggas av mörka reflektioner för att 
sedan tonas till svart 
berätarrösten:  
- Darkness “warshed“ over the Dude. Darker than a black steers tucas on 
a moonless prairie night. There was nooo bottom. 
 
The Dudes ”Gutterballs”-dröm börjar i slutet av denna berättarröstsekvens. 
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Bilaga 4 - Slutscenen med dialog i baren 
och kommentar till oss från The Stranger. 

 

Sista tillfället som vi ser the Stranger börjar med en dialog mellan honom 
och the Dude i baren. 
 
01.36.09 Halvbild på the Dude i bowlinghallen med en åkning åt höger. 
Bartendern pratar med the Dude 
-Ah, sorry to hear about Donny. 
- Ah, well you know, sometimes you eat the bar and sometimes, eh, you 
know  
 
01.36.15 The Stranger har kommit in i högerkanten av bilden som sedan 
stabiliserar sig till en halvbild av the Dude och the Stranger. 
- Hey man! The Dude vänder sig mot the Stranger och hälsar på honom. 
- How do you do, Dude? 
The Dude nickar att han är ok och svarar 
- I wondered if i´d see you again.  
- I wouldn’t miss the semis. How´s things been going? 
- Ahh, you know, strikes and gutters, ups and downs. 
- Sure, I got you. 
- Yeah. The Dude kastar in nötter i munnen under tiden de pratar och 
säger – Thanks Gary till bartendern som ställt fram två öl. 
- Well, take care man, got to get back. 
- Sure, take it easy dude.  
The Dude börjar gå iväg och går bakom ryggen på the Stranger åt höger 
samtidigt som han svarar. 
- Oh yeah. 
The Stranger vänder sig om och talar mer med the Dude. 
- I know that you will. 
The Dude vänder sig om i högerdelen av bilden och svarar. 
- Yeah, well, the Dude abides. 
Kameran åker in så att the Stranger blir centrerad i en halvbild. The 
Stranger vänder sig tillbaka mot oss, men tittar inte i kameran. Han 
upprepar halvhögt för sig själv, - The Dude abides… Efter lite tystnad 
tittar han upp direkt mot kameran och fortsätter en monolog som låter 
som följer. 
 
01.46.19 I dono about you, but I take comfort in that. It´s good knowing 
he´s out there, the Dude, taking er easy for all us sinners. Shus, I shure 
hope he makes the finals. Well, that about does er, wraps er all up. Thing 
seems to have worked out quite well for the Dude and Walter. And it was 
a pretty good story, don´t you think? Made me laugh to beat the band. 
Parts anyway. I didn´t like seeing Donny go, but then I happen to know 
that there´s a little Lebowski on the way. I guess thats the way the whole 
dern human comedy keeps perpetuating itself, down through the 
generations, westward with the wagons, across the sands of time until 
we… now look at me, I´m rambling again. Well I hope you folks enjoyed 
yourseves. Catch you later on down the trail.  
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Kameran glider från the Stranger och mot en man i bakgrunden som 
bowlar samtidigt som the Stranger vänder sig till bartendern och frågar. 
- Say friend, got any more of that good Sarsparilla? 
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Bilaga 5 – Handlingsbeskrivning av The 
Big Lebowski 
 
 
The Big Lebowski handlar om the Dude, en arbetslös bowlingspelande dagdrivare i 
Los Angeles. The Dude har två vänner. Walter, en Vietnamveteran som ofta refererar 
tillbaka till Vietnamkriget. Donny, en ganska tystlåten figur som inte riktigt får 
komma in i samtalen mellan Dude och Walter. Walter är den som är mest aktiv i 
filmens olika vändningar och tar många initiativ till handlande, inte alltid helt 
genomtänkta aktioner. Filmen introduceras av en berättarröst som berättar en slags 
bakgrund till historien, när och var den utspelar sig. Handlingen börjar med att två 
busar har brutit sig in hos the Dude och misshandlar honom, frågar vart pengarna 
som hans fru är skyldig finns och kissar på hans matta. The Dude har ingen fru, 
vilket även busarna inser och lämnar honom till sitt öde. The Dude kollar upp att det 
finns en till Jeffrey Lebowski i Los Angeles och Walter påverkar honom till att åka 
till honom och kräva ersättning för mattan. Hos den andra Lebowski, som hädanefter 
refereras till som The Big Lebowski, som är rullstolsbunden och tillsynes rik träffar 
han dennes assistent Brandt och framförallt dennes fru Bunny. Bunny är ung och 
vacker och mycket frispråkig. The Dude snor med sig en matta från huset och känner 
sig ganska nöjd med livet. Senare blir the Dude kallad till The Big Lebowskis hus, 
Bunny har blivit kidnappad och The Big Lebowski vill att the Dude överlämnar 
lösensumman. För detta ska the Dude få 20.000 dollar. The Dude misstänker att 
Bunny kidnappat sig själv för att få tillgång till pengar, eftersom hon är skyldig folk 
pengar. Plötsligt får the Dude besök av några som stjäl mattan han tagit från The Big 
Lebowski. När det är dags att överlämna lösensumman så har Walter räknat ut att de 
ska stjäla miljonen, de lämnar över en väska full med Walters smutsiga tvätt istället 
för pengarna. När de efter överlämningen är och bowlar så blir the Dudes bil och 
därmed väskan med lösensumman stulen. Maude Lebowski, The Big Lebowskis 
vuxna dotter, hör av sig till the Dude och berättar att det var hon som tog tillbaka 
mattan, det var arvegods och hon ville inte att the Dude skulle ta just den mattan. 
Maude berättar ett Bunny spelat i porrfilmer mot Uli Kunkel (då kallad Karl 
Hungus), en före detta tysk musiker. Maude berättar också att The Big Lebowski 
tagit ut pengar ur Lebowski stiftelsen. Maude lovar the Dude 10% av summan om 
han lyckas få tillbaka pengarna igen. The Big Lebowski och Brandt är inte nöjda med 
att the Dude inte lämnat över pengarna, de har fått en tå av kidnapparna som ska vara 
Bunnys. De skickar istället kidnapparna på the Dude för att kräva pengarna av 
honom. De vet nu att kidnapparna är ett gäng nihilister som leds av Uli Kunkel. I 
detta skede dyker berättaren upp och har ett kort samtal med the Dude i baren på 
bowlinghallen, lite för att stämma av läget i berättelsen. The Dude återfår sin bil och 
hittar en skoluppstats i den, på det sätt kan han spåra den som stulit bilen och Walter, 
the Dude och Donny beger sig till grabben som stulit bilen för att försöka få tillbaka 
pengarna. Donny får stanna i bilen och har i denna scen liksom övriga en mycket 
tillbakadragen roll. Larry, som grabben heter, är moltyst och Walter går till 
handgripligheter på en Corvette som är parkerad utanför. Det visar sig att den inte är 
Larrys, utan en annan mans bil. Denne man slår sönder the Dudes bil som hämnd och 
relationen mellan the Dude och Walter blir aningen frostig.  The Dude söker upp 
Jackie Treehorn som vill veta var pengarna finns. The Dude säger att grabben, Larry, 
har pengarna. Jackie Treehorn drogar the Dude. The Dude har en mycket underlig 
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dröm om bowling och Maude Lebowski. Efter en tur till polisstationen kommer the 
Dude hem och finner sin lägenhet i en enda röra, där finns också Maude Lebowski 
som ber honom att älska med henne. Efter deras älskog inser the Dude att The Big 
Lebowski inte har några pengar och bara använt sig av honom för att han är en looser 
som inte skulle kunna dra den slutsatsen utan vackert bli ett offer, ett inte särskilt 
trovärdigt offer, i ett spel som skulle ge The Big Lebowski tillgång till en miljon 
dollar av stiftelsens pengar. The Dude och Walter åker till The Big Lebowski för att 
ställa honom till svars. I samband med detta besök får vi se att Bunny är hemma 
igen, hon var aldrig kidnappad, bara hos kompisar. Besöket leder inte till så mycket 
mer än ett konstaterande att the Dude faktiskt verkar vara en looser och att Walter 
ofta handlar lite väl snabbt. I detta fall så tror Walter att The Big Lebowski bluffar 
om sitt handikapp och i själva verket kan gå. Vilket han inte kan så han stupar i 
marken när Walter släpper honom. Efter det nederlaget åker de och bowlar igen och 
utanför bowlinghallen dyker nihilisterna upp för att ännu en gång kräva att få 
pengarna från the Dude. Walter påpekar att man inte kan få pengar om man inte har 
någon gislan. Walter ger sig på nihilisterna, och vinner fighten. Mitt i tumultet så får 
Donny  en hjärtattack och dör. I nästa sekvens får vi se Walter och the Dude på en 
begravningsbyrå där de inte vill betala dyrt för en urna att ta Donnys aska i, de ska ju 
sprida askan och behöver bara ett tillfälligt kärl, som de skaffar på en lokal 
matvaruaffär. Askspridningen går sådär, Walter talar som vanligt om Vietnamkriget 
och the Dude får det mesta av askan på sig. Filmen avslutas med ett samtal mellan 
the Dude och berättaren, som i förtexterna kallas the Stranger, i baren på 
bowlinghallen. När the Stranger och Dude pratat klart så vänder sig the Stranger 
direkt till oss i publiken för att avsluta filmen med kommentarer om hur livet rullar 
på utan att egentligen förändras så mycket. 


