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I. Inledning och teoretiska förutsättningar 

Förhållandet mellan fiktionsprosa och fiktionsfilm har sedan filmens inträde 
i kulturen för drygt hundra år sedan varit ett av det moderna samhällets vikti-
gaste intermediala komplex. Inte minst har överföringen av litterära berättel-
ser till filmmediet och under senare år även litterära versioner (så kallade 
”novelizations”) av filmberättelser blivit ett centralt kulturellt fenomen. De 
flesta biobesökare och romanläsare har väl någon gång funderat över hur den 
fantastiska romanen kunnat bli en så medelmåttig film, frågat sig varför det 
filmiska mästerverket nu också ges ut som roman eller förvånats över att 
bilderna på duken så fullkomligt skiljer sig från den egna läsningens bilder. 
Denna ständiga trafik mellan medierna och återberättande av ett gemensamt 
narrativt stoff har, tillsammans med ett växande intresse för fenomen som 
medium, narrativitet och fiktion, givit upphov till en tämligen omfattande 
litteratur om relationen mellan litterärt och filmiskt berättande. 

Relationen mellan litterärt och filmiskt fiktionsberättande är också denna 
avhandlings ämne. Jag ska försöka utreda hur fiktionsprosan och fiktionsfil-
men (vilka fortsättningsvis ofta förkortas ”prosan” och ”filmen”) förhåller 
sig till varandra, hur de representerar, mot bakgrund av en modell för narra-
tiv fiktionsrepresentation. Men avhandlingen kan även beskrivas som en 
generellt inriktad teoretisk undersökning av fiktionell representation och 
intermedialitet, med fiktionsfilmen och fiktionsprosan som genomgående 
exempel. Föremålet för denna studie är alltså inte primärt ett eller flera verk 
eller berättelser eller något visst filmiskt eller litterärt konstnärskap utan 
generella sammanhang och mönster. Avhandlingen är sålunda mer nomote-
tisk än idiografisk, inriktad på kvaliteter, kategorier och begrepp. Jag ska 
inledningsvis ytterligare precisera mitt ämne genom att närmare granska 
begreppet intermedialitet. 

I.1. Begreppet intermedialitet 

Termen ”intermedialitet” betecknar relationen mellan medier, precis som 
termen ”intertextualitet” betecknar relationen mellan texter i ett och samma 
medium. Frågan är vad som egentligen menas med uttrycket ”medium”. 
Enligt Werner Wolf är ett medium 
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a conventionally distinct means of communication, specified not only by par-
ticular channels (or one channel) of communication but also by the use of one 
or more semiotic systems serving for the transmission of cultural messages.1 

 
Denna vida och vaga definition tycks inbegripa vad man skulle kunna kalla 
olika slags fysiska medier (tryckt skrift, talat språk, projicerad bild, digital 
kompaktskiva, elektroniskt lagrad text), semiotiska ”system” (vägmärken, 
språkliga tecken, bilder, skulpturer), konstarter som litteratur, teater och film 
samt nya datorbaserade ”medier”, som hypertexter och virtuella världar.2 En 
intermedial jämförelse mellan fiktionsprosan och fiktionsfilmen kommer 
alltså att omfatta flera olika slags mediala fenomen: rörlig bild (i kombina-
tion med ljud, språkliga tecken och musik) kontra språkliga tecken; projice-
rad eller elektroniskt förmedlad bild kontra tryckt skriftspråk; filmkonst 
kontra litterär konst. Jag kommer emellertid framför allt att intressera mig 
för fiktionsfilmens och fiktionsprosans respektive semiotiska resurser (de 
semiotiska ”system” de gör bruk av) och vad dessa innebär för representa-
tionen av fiktioner och historier. Varken medium i dess snäva mening (fy-
siskt medium) eller medium i betydelsen konstart kommer att vara viktiga 
studieobjekt i avhandlingen. 

Wolf påvisar ett antal olika former av intermedialitet som kan kasta ett 
visst ljus över avhandlingens ämne.3 Primärt måste man, enligt Wolf, skilja 
mellan utomkompositionell och inomkompositionell intermedialitet. Den 
förra varianten inbegriper två olika kategorier: transmedialitet och interme-
dial överföring. Transmedialiteten berör sådana semiotiska fenomen som 
överskrider mediegränserna, exempelvis narrativitet (i film, litteratur, musik 
och teater). Mitt ämne är transmedialt: centrala begrepp som representation, 
fiktion och narrativt perspektiv är semiotiska företeelser som överskrider 
mediegränserna. Men dessa och andra liknande fenomen tar sig olika uttryck 
i olika medier. Syftet med min undersökning av förhållandet mellan prosan 
och filmen är således att å ena sidan försöka säga någonting om de transme-
diala fenomenen representation, fiktion och narrativt perspektiv, å andra 
sidan undersöka hur dessa fenomen kommer till uttryck i prosan och filmen. 
En viktig aspekt av avhandlingen är också att genomgående visa vad som är 
transmedialt och vad som är medietypiskt. 

Göran Sonesson skiljer mellan tre typer av relationer mellan semiotiska 
system: 1) likheter och olikheter; 2) översättningsmöjligheter; 3) samverkan 

                                 
1 Werner Wolf, The Musicalization of Fiction. A Study in the Theory and History of Interme-
diality (Amsterdam/Atlanta GA: Rodopi, 1999), s. 35f. 
2 Ibid. Jämför Lyons som skiljer mellan språk (”language”), medium (”medium”) och kanal 
(”channel”); den första termen betecknar teckensystemet, den andra mediet i vilket språket 
manifesteras (det vill säga talat eller skrivet språk), den tredje det fysiska medium eller den 
faktiska kanal genom vilken det språkliga tecknet förmedlas (John Lyons, Semantics. Volume 
I, Cambridge, London, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 1977, s. 68ff). 
3 Wolf 1999, s. 35-46; se också Werner Wolf, ”Musikalisering av litterär berättelse”, Interme-
dialitet. Ord, bild och ton i samspel, red. Hans Lund (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 204ff. 
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och samexistens (som kan vara företeelser vilka regelmässigt är flermediala, 
exempelvis filmen, eller mer tillfälliga sammanställningar som fotoessäer). 
Såväl samverkan som samexistens och översättningsmöjligheter är beroende 
av likheter och skillnader, varför vi, menar Sonesson, bör inleda det inter-
mediala studiet med de senare.4 Han hävdar också att jämförelsen mellan 
medier och konstarter (som litteratur och bildkonst) handlar om vilka resur-
ser dessa använder sig av och resurser innebär både begränsningar och möj-
ligheter.5 Sonessons beskrivning av det semiotiska studiet av förhållandet 
mellan medier och konstarter beskriver också väl denna avhandlings metod: 
framställningen kretsar hela tiden kring likheter och skillnader mellan fik-
tionsprosa och fiktionsfilm och de möjligheter och begränsningar deras re-
spektive mediala resurser innebär. 

Att avhandlingens ämne primärt är transmedialt och semiotiskt (det vill 
säga inriktat på grundläggande mediala likheter och skillnader) innebär inte 
att andra typer av intermedialitet är ointressanta, tvärtom. Det Wolf kallar 
den intermediala överföringen (som har beröringspunkter med Sonessons 
översättningsmöjligheter) av exempelvis prosaberättelser till film och om-
vänt, är utmärkta jämförelseobjekt som kan demonstrera hur representation, 
fiktion och narrativitet fungerar i respektive medium. För att ge framställ-
ningen en större enhetlighet har jag valt att arbeta med ett litet antal åter-
kommande exempelberättelser (kompletterade med andra exempel när så 
behövs) som ingår i olika typer av adaptationskomplex. 

Det första komplexet är Stig Dagermans novell ”Att döda ett barn” (1948) 
och de två filmatiseringar som gjorts av denna berättelse, av Gösta Werner 
1949 (där Dagerman själv var inblandad) och av Alexander Skarsgård och 
Björne Larsson 1997. Båda dessa filmer inkluderar större delen av Dager-
mans text som läses av en berättare på ljudspåret. Berättelsen handlar om en 
trafikolycka: ett barn i en liten by på landsbygden körs ihjäl av en man och 
en kvinna på väg till havet. Novellen och filmerna pendlar mellan mannen 
och kvinnan i bilen och barnet som av sina föräldrar skickats till grannen för 
att hämta socker.  Vi får följa de sista minuterna i barnets liv och händelser-
na efter olyckan; själva olyckan, sammanstötningen mellan bil och barn, 
berättas dock aldrig explicit vare sig i novell eller film utan förblir ett tom-
rum i narrationen. 

Mitt andra exempel är Thomas Manns novell ”Döden i Venedig” (Der 
Tod in Venedig, 1912), och Luchino Viscontis filmatisering av denna, Döden 
i Venedig (Morte a Venezia, 1971). Manns berättelse handlar om den åldrade 
diktaren Gustav Aschenbach som reser till Venedig för att vila upp sig, men 
förälskar sig i en tonårig pojke, Tadzio, och i jakten på kärleken och skönhe-

                                 
4 Göran Sonesson, ”Den allra nyaste Laokoon. Lessing i ljuset av modern semiotik”, 
Konstverk och konstverkan, red. Göran Rossholm och Göran Sonesson (Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2007), s. 98f. 
5 Ibid., s. 101. 
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ten förlorar kontakten med verkligheten, för att slutligen möta sin död i den 
pesthärjade staden. I Viscontis film är Aschenbach (spelad av Dirk Bogarde) 
kompositör med tydliga drag av Gustav Mahler, vars musik (delar av den 
tredje och femte symfonin) genomsyrar den kinematografiska berättelsen. 

Som genomgående exempel fungerar även Stanley Kubricks filmer 
Clockwork Orange (A Clockwork Orange, 1971) och År 2001 – ett rymd-
äventyr (2001. A Space Odyssey, 1968) och de litterära verk som dessa fil-
mer sammanhänger med. Den förstnämnda filmen är en adaptation av An-
thony Burgess roman En apelsin med urverk (A Clockwork Orange, 1962), 
den senare filmberättelsens manuskript ligger till grund för romanen År 
2001. En rymdodyssé (2001 A Space Odyssey, 1968) skriven av science fic-
tion-författaren Arthur C. Clarke, som även samarbetade med Kubrick om 
filmmanuskriptet. Burgess och Kubricks berättelser (som innehållsmässigt 
skiljer sig på många punkter) kretsar kring den unge mannen Alex (i filmen 
gestaltad av Malcolm McDowell), vars tillvaro går ut på att tillsammans med 
sina kamrater i gänget misshandla, våldta och mörda, och som till slut blir 
fängslad och genom hjärntvätt fråntagen sitt känsloliv och sin fria vilja. 
Clarkes och Kubricks berättelser (som bitvis berättar olika historier) utspelar 
sig i ett tekniskt avancerat men kyligt framtidssamhälle och handlar till störs-
ta delen om en rymdexpedition till vårt solsystems mest avlägsna planeter, 
som syftar till att söka spåren av utomjordiskt liv, men saboteras av den gal-
na skeppsdatorn Hal och slutar med att befälhavaren på rymdskeppet Disco-
very, Dave Bowman (i filmen spelad av Keir Dullea), företar en resa bortom 
tid och rum och återföds som en ny och högre livsform, ett rymdbarn. 

Slutligen använder jag mig av Jane Campions film Pianot (The Piano, 
1993) och den romanversion av denna berättelse som hon själv skrivit till-
sammans med Kate Pullinger, Pianot (The Piano, 1994). Berättelserna hand-
lar om den stumma Ada (i filmen spelad av Holly Hunter) som blir bortgift 
med en främmande man och, tillsammans med dottern Flora, tvingas lämna 
hemlandet Skottland för Nya Zeeland där en ovan tillvaro väntar. Maken 
förstår sig inte alls på den nya hustrun och hennes älskade piano och låter 
den råbarkade grannen George Baines (i filmen gestaltad av Harvey Keitel) 
överta instrumentet i utbyte mot ett stycke land. I affären ingår att Ada ska 
lära George spela piano, men det hela slutar med att de två blir förälskade. 
Den bedragne mannen straffar Ada genom att hugga av henne högra pek-
fingertoppen. Till slut reser Ada och George från platsen; Ada kräver att 
pianot ska hävas överbord och dras själv med ned i havet, men bestämmer 
sig för att leva vidare och simmar upp till ytan och George. 

Att jag använder mig av adaptationer som exempel betyder inte att det är 
adaptationen som sådan som står i fokus för undersökningen. Överföringar 
av prosaberättelser till film och omvänt är tacksamma undersökningsobjekt 
men inte avhandlingens egentliga ämne. I centrum står, återigen, den gene-
rella representationsteorin och förhållandet mellan fiktionsprosa och fik-
tionsfilm som narrativa medier. 
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Även den inomkompositionella intermedialiteten är av intresse för min stu-
die. Wolf skiljer mellan flermedialitet och intermedial referens. Den förra 
varianten (som sammanfaller med det Sonesson kallar samverkan och sam-
existens) innebär en öppen samtidig närvaro av minst två olika medier i ett 
och samma verk. De flesta fiktionsfilmer är flermediala texter, en kombina-
tion av rörliga bilder, ljud, musik och språkliga tecken, och en undersökning 
av filmiska berättelser måste ta hänsyn till detta intermediala samspel.6 Att 
jämföra fiktionsprosan och fiktionsfilmen innebär alltså att jämföra enmedia-
la berättelser (noveller och romaner som är helt igenom språkliga, med un-
dantag för illustrerade berättelser) med flermediala berättelser (kort- och 
långfilmer där bilder, ljud, musik och verbalt språk samspelar). 

Den intermediala referensen kan, enligt Wolf, antingen vara en tematise-
ring eller en imitation. Ett verk kan explicit referera till (verk i) andra medi-
er, det vill säga på ett eller annat sätt tematisera det andra mediet (som Bur-
gess En apelsin med urverk där huvudpersonen Alex hjärntvättas genom att 
tvingas se otäcka filmer samtidigt som han lyssnar till Beethovens musik, 
eller Kubricks Clockwork Orange där filmens titel syftar på en roman i fik-
tionen skriven av en författare som vid två olika tillfällen korsar huvudper-
sonens väg genom livet), eller implicit referera till ett annat medium (eller ett 
verk i ett annat medium) genom att imitera det andra mediets typiska uttryck 
(som när John Dos Passos i 1919 (1932) använder sig av en montageteknik 
påminnande om filmens dito, eller när David Lodge i det avslutande kapitlet 
i Changing Places (1975) imiterar filmscenariots form). Både intermedial 
tematisering och intermedial imitation kan bidra med kunskap om förhållan-
det mellan prosan och filmen. Jag kommer därför att vid några tillfällen in-
förliva filmer som refererar till prosan och prosatexter som refererar till fil-
men. 

I.2. Intermedial forskning och representationsteori 

Utgångspunkten för eller ingången till undersökningen av relationen prosa-
film är den mer eller mindre vetenskapliga diskussion som förts om förhål-
landet mellan dessa två fiktionsmedier. Denna diskussion förekommer i stu-
dier av fyra typer: 1) texter vars främsta syfte är att jämföra prosa och film, 
med tonvikt på någon viss estetisk, semiotisk eller narratologisk aspekt av 
fiktionsberättelsen; 2) texter vars ämne primärt är prosan eller filmen men 
som, för att påvisa det behandlade mediets egenart, använder andra medier 
som jämförelsematerial; 3) texter som presenterar en generell estetisk, semi-

                                 
6 I filmvetenskapliga sammanhang talar man ofta om filmmediet som en kombination av fem 
audiovisuella aspekter: bild, skrift, dialog, musik och bakgrundsljud. Se exempelvis Robert 
Stam, Film Theory. An Introduction (Malden/Oxford: Blackwell Publishers, 2000), s. 12 och 
Peter Wollen, Signs and Meaning in the Cinema (1972), reviderad och utökad upplaga (Lon-
don: Martin Secker & Warburg Limited, 1979), s. 154. 
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otisk eller narratologisk teori och som hämtar exempel från olika medier och 
konstarter och ibland även noterar mediala likheter och skillnader; 4) texter 
som behandlar ett konkret intermedialt fenomen – vanligtvis överföringen av 
prosa till film eller omvänt – men som också dröjer vid det typiskt filmiska 
och litterära. En och samma text kan givetvis ha flera ambitioner, till exem-
pel att presentera en generell narratologisk teori i syfte att belysa adapta-
tionsproblematiken. 

Mycket grovt kan man säga att det i dessa texter finns två olika tendenser 
(ett förhållande som jag strax återkommer till, se I.5.). Den första understry-
ker det medietypiska och innebär att prosan och filmen beskrivs i termer av 
binära oppositioner, grundade i några av kultur- och estetikhistoriens vikti-
gaste dikotomier som perceptuell och konceptuell, mimesis och diegesis, 
showing och telling, närhet och distans, ikonicitet och konventionalitet, bok-
stavlig och metaforisk. Den andra tendensen är en strävan efter maximal 
transmedial enhetlighet som kretsar kring ett eller flera begrepp som påstås 
beskriva både prosan och filmen, ja alla slags fiktionsberättelser. Filmen och 
prosan förenas således genom begrepp som språk, konvention, mening, illu-
sion, bild, seende, fiktion, narrativitet och berättare. 

Både den dikotomiska och den monolitiska tendensen resulterar ofta i oli-
ka typer av dominansrelationer. Då filmen och prosan relateras genom något 
slags dikotomi har de två termer som utgör oppositionsparet sällan samma 
status. Den ena termen utgör normen medan den andra står för det avvikande 
och sekundära.7 Alternativt förutsätts begrepp som utvecklats för att beskriva 
och förklara språkliga yttranden eller litterära berättelser vara applicerbara 
på filmberättelser; men det omvända förekommer också, litterära berättelser 
beskrivna i termer av drama och bild. 

Mot dessa två tendenser, tänkandet i intermediala oppositioner och strä-
van mot transmedial enhetlighet, kommer jag att ställa en utförlig teoretisk 
diskussion av relationen prosa-film som har ambitionen att förklara generella 
transmediala fenomen som representation, fiktion och narrativitet och samti-
digt respektera det medietypiska. 

Frågor av det slag som jag här försöker utreda har genom åren behandlats 
inom två betydelsefulla traditioner: semiotiken och den filosofiska estetiken. 
Gränsen mellan dessa två discipliner är knappast knivskarp och det finns 
teoretiker som Charles Sanders Peirce och Nelson Goodman som, beroende 
på ens preferenser, antingen kan benämnas filosof eller semiotiker. Samtidigt 
är relationen mellan disciplinerna inte sällan präglad av misstänksamhet. 
Filosofen Gregory Currie skriver i inledningen av sin bok Image and Mind 
(1995) att semiotiken måste förkastas eftersom dess huvudsakliga bidrag till 
en generell teori om film är uppfattningen att mediet är konventionellt och 

                                 
7 Jämför Lyons 1977, s. 305ff, och Daniel Chandler, Semiotics. The Basics (London/New 
York: Routledge, 2002), s. 110ff. 
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liknar språket.8 För Currie är semiotiken uppenbarligen identisk med den 
strukturalism som velat göra det språkliga tecknet till modell för alla me-
ningsbärande tecken. Semiotiken har emellertid för länge sedan gjort upp 
med strukturalismens språkberoende teorier. Den tidiga semiotiken är inte 
heller enbart strukturalismen utan också den tradition som utgår från Peirce, 
som ägnade en stor del av sitt tänkande åt ikoniska och indexikaliska tecken, 
två typer av motiverade, icke-konventionella tecken. När Currie sedan i sin 
bok behandlar vad som i Peirce-traditionen skulle uppfattas som ikoniska 
och indexikaliska teckenrelationer, och därtill på ett sätt som bitvis är mindre 
teoretiskt sofistikerat än hos många Peirce-efterföljare, så framstår kritiken 
av semiotiken som mer inskränkt och okunnig än konstruktiv.9 

Få forskare har så konsekvent som Göran Sonesson välkomnat tvärveten-
skapen och införlivat vitt skilda filosofiska tänkare som Husserl och Good-
man i sina semiotiska resonemang (särskilt om bildbegreppet).10 Men Sones-
son har också annat att säga om filosofin. Han frågar sig exempelvis om det 
finns någonting sådant som en filosofisk metod och betecknar sedan denna 
(med Husserls hjälp) som ”ideation” eller ”imaginary variation”, ett slags det 
rena tänkandets metod.11 Den idealisering av verkligheten som är filosofins 
är ibland nödvändig men innebär också, menar Sonesson, en fara. Semioti-
ken kan inte 

take idealization beyond the phenomena which are to be analyzed: it has to 
find the peculiar systematicity of the folk notions themselves. /.../ We would 
like semiotics to give us also a fair bet about which meanings govern the dis-
tinctions and indistinctions of the system - to give us, not God's truth, but that 
of mankind.12 

 
Mot semiotiken som intresserar sig för verkligheten, människan och folk-
psykologin ställer Sonesson en bild av filosofin som abstraktioner godtyck-
ligt framtänkta i elfenbenstornet, en bild som blir närmast komisk i ett semi-
otiskt teoretiskt sammanhang där Peirce, mannen som analyserade allting i 
triader, är en av portalfigurerna. 

                                 
8 Gregory Currie, Image and Mind. Film, Philosophy and Cognitive Science (New 
York/Melbourne: Cambridge University Press, 1995a), s. xvi. 
9 Ibid., s. 48-112. 
10 Se exempelvis Göran Sonesson, Pictorial Concepts. Inquiries into the semiotic heritage 
and its relevance for the analysis of the visual world (Lund: ARIS/Lund University Press), 
1989a, s. 10f. 
11 Ibid., s. 20. 
12 Ibid., s. 29. Sonesson har även formulerat liknande tankar med särskild inriktning på bild-
begreppet: ”En filosof som finner det hävdvunna bildbegreppet motsägande kan helt enkelt 
bestämma sig för att införa ett annat. En semiotiker måste däremot upptäcka den säregna 
systematiken i det eller de bildbegrepp som verkligen användes, av människor i allmänhet 
men också av socialt erkända experter som konstkritiker, konstnärer och konstvetare.” (Göran 
Sonesson, Bildbetydelser. Inledning till bildsemiotiken som vetenskap (Lund: Studentlittera-
tur, 1992), s. 47f. 
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I denna avhandling kommer inte semiotiken att ställas mot filosofin och 
den filosofiska estetiken. Syftet med undersökningen är att försöka konstrue-
ra en representationsteori som fungerar intermedialt och i detta arbete är alla 
användbara idéer och tankar välkomna, oavsett vilken etikett de av tradition 
försetts med (alldeles som alla oanvändbara tankar och idéer, oavsett ur-
sprung, förkastas). Istället för att upprätthålla en konstlad gräns och ytterli-
gare underblåsa en destruktiv motsättning mellan semiotik och filosofisk 
estetik eftersträvar jag i denna studie en syntes av olika representationsteore-
tiska riktningar. Jag ska således med hjälp av de resultat som discipliner som 
den språkvetenskapliga semantiken, semiotiken, narratologin, den filosofiska 
estetiken, menings- och fiktionsfilosofin samt kognitionsteorin genererat, 
och eventuellt eget skarpsinne, försöka öka förståelsen av och kunskapen om 
en serie grundläggande intermediala begrepp. 

Det den semiotiska teorin framför allt kan bidra med är avancerade och 
genomreflekterade tecken- och representationsmodeller. Gemensam för olika 
semiotiska traditioner är beskrivningen av hur tecknets eller representatio-
nens enheter eller element (exempelvis uttryck och innehåll) och skilda typer 
av mening (som den enskilda representationens kontra systemets mening) 
förhåller sig till varandra. Karaktäristiskt för semiotiken är också teckenty-
pologin, tendensen att skilja mellan olika typer av tecken och teckenrelatio-
ner, exempelvis konventionella, ikoniska och indexikaliska tecken, och nog-
grant demonstrera vad som kännetecknar dessa. 

Den filosofiska representations- och meningsteorin har bitvis behandlat 
samma ämnen, men dess viktigaste insats består, enligt min mening, i ett 
systematiskt studium av fiktionsbegreppet och fiktionsfenomenets olika for-
mer, ställda i relation till andra typer av representationer. Filosofiska teorier 
om representation och fiktion har, inte sällan influerade av de senaste decen-
niernas kognitionsteori, vanligtvis en pragmatisk inriktning; det är auktorns, 
den skapande teckenproducentens och/eller konstnärens aktiviteter och mot-
tagarens upplevelse, reception och tolkning av olika typer av representatio-
ner som står i centrum. 13 

Förenklat skulle man alltså kunna uttrycka det så att i denna avhandling 
semiotiken bidrar med representationsmodeller och distinktioner mellan 
teckentyper, filosofin med fiktionsbegrepp och receptionsteori. Min tanke är 
att dessa två traditioner på ett nyskapande sätt kan komplettera varandra: 
semiotikens representationsmodeller tillförs ett filosofiskt fiktionsbegrepp, 
och distinktionen mellan teckentyper relateras till olika former av pragmatis-
ka aktiviteter. 

                                 
13 Det bör påpekas att det även finns en semiotisk tradition, utgående från Pragskolan, som 
primärt är receptionsteoretisk (se exempelvis Sonesson 1992, s. 100-116). 
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I.3. Avhandlingsöversikt 

I avhandlingens andra del kommer jag, efter denna den första delens inled-
ning där en modell för fiktionell representation presenteras och några grund-
läggande intermediala begrepp diskuteras, att undersöka representationens 
olika enheter (representationsbärare, mening och betydelse), fenomen som 
digitalicitet och analogicitet, konventionalitet och konventionella meningsre-
lationer samt specifik, generell, konkret, abstrakt, bokstavlig, metaforisk, 
symbolisk och expressiv mening och betydelse. En förutsättning för diskus-
sionen är distinktionen mellan teckensystemet eller mediet och den specifika 
texten eller representationen. 

Den tredje delen anknyter till den andra delens undersökning av konven-
tionalitet och behandlar ikonicitet och indexikalitet, det vill säga icke-
konventionella och motiverade representationsrelationer. I centrum står olika 
slags likhets- och närhetsrelationer mellan representationens olika relata och 
mellan representation och verklighet. Vidare berörs avbildningens särskilda 
karaktäristika, samt förhållandet mellan explicit och implicit mening och 
betydelse i representationen. 

I den fjärde delen står berättande, narrativt perspektiv och fiktion i fokus. 
Bland annat sätts de ständigt återkommande frågorna om berättare och foka-
lisation under luppen. Har alla, både filmiska och litterära, berättelser en 
berättare, kan filmen, likt prosan, representera subjektiva perspektiv, och så 
vidare? Även fiktionsbegreppets olika fasetter behandlas. Perspektivet är här 
mottagarens: det är läsarens och åskådarens upplevelser och reception som 
undersöks. De två första delarnas resultat införlivas emellertid i denna avslu-
tande del, så att studien av medium och mening relateras till den mottagar-
centrerade beskrivningen av det narratologiska begreppet perspektiv. 

I.4. Representationens aspekter 

Innan jag går vidare och diskuterar fiktionell representation i film och prosa 
ska jag här preliminärt utreda några grundläggande ting rörande representa-
tion och mening och relatera dessa till fiktionsbegreppet. 

I.4.1. Semantisk, syntaktisk, pragmatisk 

Filosoferna Jerrold Levinson och Philip Alperson har i artikeln ”What Is a 
Temporal Art?” funnit att en viss konstarts (eller ett visst mediums) eventu-
ella temporalitet eller brist på sådan kan avse tre olika grundläggande repre-
sentationsaspekter: de som berör konstobjektens temporala egenskaper 
(”temporal characteristics of art objects”), de som har att göra med konst-
upplevelsens temporalitet (”the temporality of the experience of art ob-
jects”), och de som rör konstverkens referens till tid (”reference to tempora-
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lity by works of art”).14 Dessa distinktioner kan generaliseras till att gälla för 
utsagor om mediers och konstarters karaktäristika överhuvudtaget. När vi 
exempelvis analyserar olika tankar och teorier om prosan och filmen bör vi 
fråga oss om det är objektbaserade (”object-based”), upplevelsebaserade 
(”experience-based”) eller innehållsbaserade (”content-based”) kriterier som 
avses. Det Levinson och Alperson kallar objektbaserade kriterier rör egen-
skaper hos det representerande objektet som sådant, upplevelsebaserade 
kriterier sammanhänger med den karaktäristiska receptionen av eller grund-
läggande interaktionen med representationen, och innehållsbaserade kriterier 
eller karaktäristika rör förstås det representerade innehållet.15 

En fruktbar strategi för att analysera intermediala föreställningar och sam-
tidigt få en tydligare bild av förhållandet mellan litterärt och filmiskt fik-
tionsberättande är således, om man följer Levinson och Alperson, att försöka 
klargöra vilken eller vilka aspekter av en berättelse i ett visst medium man 
syftar på när man på ett eller annat sätt karaktäriserar denna. Bilden kan 
emellertid vidgas ytterligare med hjälp av en känd semiotisk triad, Charles 
Morris distinktion mellan tre olika dimensioner av det semiotiska studiet av 
tecken: den semantiska, den syntaktiska och den pragmatiska dimensionen. 
Den första berör tecknet som  sådant och förhållandet mellan dess olika en-
heter, den andra den formella relationen mellan olika tecken eller delar av 
tecken, den tredje relationen mellan tecken och interpret (eller mellan tecken 
och producent).16 En medial karaktäristik, ett representationsteoretiskt be-
grepp eller ett intermedialt förhållande av något slag kan alltså, om man 
kombinerar Morris distinktion med Levinsons och Alpersons iakttagelser, 
avse semantiska, syntaktiska eller pragmatiska representationsaspekter eller 
någon kombination av dessa. Jag ska här framför allt fördjupa beskrivningen 
av fiktionsrepresentationens semantik, det vill säga representationen och 
dess enheter. 

Semiotiska teoretiker tycks vara ense om en beskrivning av tecknet där 
detta spjälkas i olika enheter eller relata: en teckenbärare (den direkt givna 
enheten) förbunden med någon form av mening, innehåll eller betydelse (den 
indirekt givna enheten).17 De avgörande skillnaderna mellan olika teorier och 
modeller berör hur många relata tecknet inbegriper och hur dessa relata för-
håller sig till varandra. Tredelade eller treledade teckenmodeller skiljer mel-
lan teckenbärare, mening och betydelse (eller referens). Tvåledade modeller 

                                 
14 Jerold Levinson och Philip Alperson, ”What Is a Temporal Art?”, Midwest Studies in Phi-
losophy 16 (1991), s. 220. 
15 Ibid., s. 446. Levinson och Alperson uppehåller sig också kort vid relationen och över-
lappningen mellan dessa tre kategorier och talar exempelvis om ”the experiential prescription 
inherent in the art object” (Ibid.). 
16 Charles Morris, Writings on the General Theory of Signs (The Hague/Paris: Mouton, 1971), 
s. 21ff; se också s. 28-54. Observera att Morris i sin beskrivning den pragmatiska dimen-
sionen endast berör mottagaren eller interpreten. 
17 Jämför Sonesson 1992, s. 80ff. 
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utesluter antingen menings- eller betydelsedimensionen.18 Den traditionella 
narratologins berättelsemodell är tvåledad. Fiktionsberättelsen sägs ofta be-
stå av en historia (vad som berättas) och en berättelse eller diskurs (hur hi-
storien berättas).19 Den mest kända tvådelade teckenmodellen, som sannolikt 
fungerat som förebild för den traditionella narratologin, är Ferdinand de 
Saussures. Enligt Saussure består det språkliga tecknet av en signifikant 
(”signifiant”) och ett signifikat (”signifié”), två godtyckligt relaterade enhe-
ter som båda är mentala storheter: signifikanten är ett slags föreställning om 
ett språkljud, signifikatet ett begrepp eller en idé.20 Saussures teckenmodell 
utsluter referenten, den referentiella relationen till verkligheten och världen.21 
Det som främst intresserar Saussure är emellertid inte heller språklig me-
ning, relationen mellan uttryck och innehåll, utan språkligt värde (”la valeur 
linguistique”), det vill säga språksystemets relationer mellan både signifikan-
ter och signifikat, relationer som Saussure menar utgörs av skillnader (jäm-
för II.3.1.).22 

Jag kommer här att presentera och förespråka en treledad tecken- eller re-
presentationsmodell med enheterna ”tecken-” eller ”representationsbärare”, 
”mening” och ”betydelse”. En modell av detta slag har, vilket förhoppnings-

                                 
18 Winfried Nöth, Handbook of Semiotics (Bloomington/Indianapolis: Indiana University 
Press, 1990), s. 83ff. 
19 Seymour Chatman, Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film 
(Ithaca/London: Cornell University Press, 1978), s. 9ff; David Bordwell, Narration in the 
Fiction Film (Madison: The University of Wisconsin Press, 1985), s. 49ff; Gérard Genette, 
”Discours du récit – essai de méthode”, Figures III (Paris: Editions du Seuil, 1972a), s. 71ff, 
Narrative Discourse: An Essay in Method, övers. Jane E. Lewin (Ithaca: Cornell University 
Press 1980), s. 25ff. Värt att notera är att Chatman, Genette och Bordwell skiljer mellan tre 
olika aspekter av fiktionsberättelsen. Genette talar om historia (”histoire”) och diskurs (”ré-
cit”) men även om berättandet (”narration”), den narrativa akten, som berör berättaren och 
berättarsituationen (Genette 1972a, s. Genette 1980, s. 25ff). Chatman delar berättelsens 
”hur”, den narrativa diskursen (”discourse”, skild från historien (”story”)), i två komponenter: 
”the narrative form itself – the structure of narrative transmission – and its manifestation – its 
appearance in a specific materializing medium, verbal, cinematic, balletic, musical, panto-
mimic, or whatever.” (Chatman 1978, s. 22) Chatmans distinktion förstås väl bäst som olika 
aspekter av det jag kallar representationsbärare. Bordwell skiljer, i den ryska formalismens 
anda, mellan fabel (”fabula”), sujett (”syuzhet”) och stil (”style”). Fabel motsvarar Chatmans 
story, berättelsens ”vad”, stil motsvarar Chatmans medietypiska materialisering, medan su-
jetten är historien så som den organiseras i berättelsen (Bordwell 1985, s. 49ff). Fabel och 
sujett skulle alltså kunna uppfattas som två olika aspekter av fiktionsinnehållet, ett explicit 
fiktionsinnehåll som direkt representeras och organiseras och ett vidare innehåll som im-
pliceras av det explicita. Ingen av dessa triader sammanfaller alltså med min distinktion mel-
lan representationsbärare, mening och betydelse. 
20 Ferdinand de Saussure, Kurs i allmän lingvistik, övers. Anders Löfqvist (Staffanstorp: Bo 
Cavefors Bokförlag, 1970), s. 35ff, 93ff; Cours de Linguistique Générale (1916), publié par 
Charles Bally et Albert Sechehaye avec la collaboration de Albert Riedlinger, tredje upplagan 
(Paris: Payot, 1955), s. 27ff, 98ff. 
21 Det kan ifrågasättas om Saussures teckenmodell är genuint tvåledad. Saussure hävdar vis-
serligen att referenten är irrelevant för lingvistiken, men förutsätter samtidigt att språket god-
tyckligt skiktar verkligheten (se Sonesson 1992, s. 143ff). 
22 Saussure 1970, s. 143-159; Saussure 1955, s. 155-175.  
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vis kommer att framgå av mina diskussioner och analyser, en större interme-
dial potential än en modell mer i linje med Ockhams reduktionistiska ideal. 

Den tredelade teckenmodellen sammankopplas ofta med den tyske filoso-
fen Gottlob Freges distinktion mellan mening (”Sinn”) och betydelse (”Be-
deutung”).23 Frege tänker sig att man kan ”med ett tecken (namn, ordsam-
manställning, skrifttecken) förbinda inte bara det betecknade, det man kunde 
kalla tecknets betydelse, utan också det jag skulle vilja kalla tecknets me-
ning, i vilket sättet för något att vara givet innefattas”.24 Vi måste alltså, en-
ligt Frege, skilja det betecknade, referenten, från det sätt på vilket tecknet 
refererar till eller presenterar det betecknade.25 Freges ofta refererade exem-
pel är beteckningarna ”Aftonstjärnan” och ”Morgonstjärnan” som har sam-
ma betydelse, refererar till samma himlakropp (planeten Venus), men som 
skiljer sig vad gäller mening, eftersom de olika namnen är förknippade med 
olika föreställningar och således refererar på skilda sätt till detta objekt.26 

Distinktionen mellan mening och betydelse svarar mot en grundläggande 
intuition om hur förhållandet mellan tecken och verklighet ser ut. Språkliga 
tecken som vi uppfattar som icke-synonyma kan användas för att referera till 
en och samma individ. Uttrycken ”den där mannen” eller ”min kollega” eller 
”en vän till familjen” kan referera till en och samma individ; tecknen har 
skilda meningsinnehåll men samma referent. Ett och samma (icke-tvetydiga) 
tecken (eller aggregat av tecken) kan också referera till olika individer. Ut-
trycket ”den där mannen” kan referera till många olika individer, det har i 
samtliga yttranden en och samma mening men olika referenter.27  

Distinktionen mellan mening och betydelse kan också appliceras på icke-
verbala tecken, exempelvis bilder. En liknelse som Frege gör bruk av för att 
förklara relationen mellan mening och betydelse kan fungera som beskriv-
ning av bildtecknets struktur: 

                                 
23 Gottlob Frege, ”Om mening och betydelse”, Gottlob Frege. Skrifter i urval, övers. Daniel 
Birnbaum och Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Thales, 1995), s. 34-57. Gottlob Frege, 
”Über Sinn und Bedeutung”, Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien, Heraus-
gegeben und eingeleitet von Günther Patzig, andra reviderade upplagan (Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1966), s. 40-65. Ett annat exempel på en treledad teckenmodell är Peirces 
semiotik (se III.1.2.). 
24 Frege 1995, s. 35. ”mit einem Zeichen (Namen, Wortverbindung, Schriftzeichen) ausser 
dem Bezeichneten, was die Bedeutung des Zeichens heissen möge, noch das verbunden zu 
denken, was ich den Sinn des Zeichens nennen möchte, worin die Art des Gegebenseins 
enthalten ist.” (Frege 1966, s. 41) 
25 Det Frege kallar mening (”Sinn”) har av hans efterföljare och uttolkare ofta tolkats som ett 
slags presentationsmodus. David Wiggins (som benämner ”sense”, ”a mode of presentation”) 
skriver: ”A name has its sense then by somehow presenting its object.” Och ”there is an object 
that the name presents and there is a way in which the name presents it, or a conception, as I 
shall say, of that object.” (David Wiggins, ”Putnam’s Doctrine of Natural Kind Words and 
Frege’s Doctrines of Sense, Reference, and Extension: Can They Cohere?”, Frege – Sense 
and Reference one hundred years later, red. John Biro och Petr Kotatko (Dordrecht: Kluwer 
Academic, 1995), s. 65. 
26 Frege 1995, s. 34f; Frege 1966, s. 40f. 
27 Se exempelvis Lyons 1977, s. 200. 
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Någon betraktar månen genom en kikare. Jag liknar månen själv vid betydel-
sen; den är iakttagelsens föremål, som förmedlas genom den reella bild som 
projiceras från linsen i kikarens inre, och vidare till betraktarens näthinna. 
Den första bilden liknar jag vid meningen /.../.28 

 
Med utgångspunkt från denna liknelse skulle man kunna säga att det vi ser i 
bilden är dess mening, medan det som bilden refererar till, eller informerar 
om är dess betydelse. Sonesson tycks också i sina böcker och artiklar om 
bildsemiotik förutsätta att många bilder kan skiktas i representationsbärare 
(uttryck), mening (innehåll) och betydelse (referent). Sonesson skriver ex-
empelvis om Diego Velázquez berömda målning Las Meninas (1656) att 
vissa färgfläckar på ytan ”sluter sig samman för vår syn och blir kategorier 
som ’man i 1600-talskläder’, ’liten högreståndsflicka från 1600-talet’, 
’kvinnlig dvärg’, osv. Det är föreningen av ett uttryck, några på visst sätt 
anordnade färgpartier, och ett innehåll, t ex ’man i 1600-talskläder’, som 
utgör ett tecken”.29 Detta resonemang har också beröringspunkter med bild-
semiotikens distinktion mellan bildens plastiska skikt, de egenskaper, färger 
och former, som bildens representationsbärare har som objekt, och dess pik-
torala skikt, de ting, situationer och händelser vi ser avbildade i bildytan.30  

Sonesson påpekar vidare att vi i Las Meninas inte bara kan identifiera 
allmänna kategorier utan även igenkänner individer: Velázquez, infantan, 
Filip IV och de andra existerade en gång i tiden i verkligheten, utanför mål-
ningen och andra bilder. De är således inte bara delar av innehållet utan även 
referenter.31 

De olika bilderna på ett öga (se Bild I.1.) illustrerar väl en sådan beskriv-
ning av bildtecknet.32 Fotografierna karaktäriseras av olika förhållanden mel-
lan ljus, kontrast, och nyansering, vilket gör att meningen skiftar mellan de 
olika bilderna och att vi således delvis ser olika innehåll i varje bild. Samti-
digt refererar varje bild till ett och samma öga, men de gör det på olika sätt. 

Kan en och samma bild, beroende på kontext ha olika referenter? Bilden, 
särskilt fotografiet, är ofta på ett annat sätt än det språkliga tecknet bundet 
vid en specifik, unik referent, men det är ändå fullt möjligt att tänka sig att 
exempelvis den översta ögonbilden skulle kunna uppträda i ett sammanhang 
där dess referent förändras. Bilden skulle i ett uppslagsverk kunna referera 
till kategorin ”öga” och inte till ett specifikt öga, eller i något annat sam-

                                 
28 Frege 1995, s. 38. ”Jemand betrachtet den Mond durch ein Fernrohr. Ich vergleiche den 
Mond selbst mit der Bedeutung; er ist der Gegenstand der Beobachtung, die vermittelt wird 
durch das reelle Bild, welches vom Objektivglase im Innern des Fernrohrs entworfen wird, 
und durch das Netzhautbild des Betrachtenden. Jenes vergleiche ich mit dem Sinne /…/.” 
(Frege 1966, s. 45) 
29 Sonesson 1992, s. 14. 
30 Ibid., s. 164ff. 
31 Ibid., s. 15. 
32 Bilden är hämtad från René Lindekens bok Eléments pour une sémiotique de la photo-
graphie (Paris/Bryssel: Didier/Aimav., 1971), s. 179. 
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manhang referera till ”fotografiet” som teckentyp eller konstart.33 Ett av 
mina grundantaganden är alltså att representationer över huvud taget ofta 
kan skiktas i representationsbärare, mening och betydelse. 

 
Bild I.1. Ett öga skildrat med olika fotografiska medel. Referenten är densamma 
men bildmeningen, det vi ser i bilden, förändras. 

En sista anmärkning är här nödvändig. Frege skiljer mellan mening och be-
tydelse i alla slags språkliga enheter, enskilda språkliga tecken liksom hela 
satser. Jag använder distinktionen för att skilja mellan olika relata i represen-
tationer eller delar av representationer, det vill säga bilder, satser och olika 
slags texter och väljer att istället använda andra termer, Lyons denotation 
                                 
33 Jämför Noël Carroll, ”A Note on Film Metaphor”, Theorizing the Moving Image (New 
York/Melbourne: Cambridge University Press, 1996a), s. 219. 
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(”denotation”) och innebörd (”sense”), som beteckning på det enskilda 
språkliga tecknets mening och referens. Den beskrivning av konventionell 
språklig mening som jag längre fram kommer att presentera är också i allt 
väsentligt inspirerad av Lyons lingvistiska semantik och ska alltså inte sättas 
i samband med exempelvis Freges idéer om mening och sanningsvärde (se 
II.2.2. och II.3.1.). 

Den tredelade teckenmodellen representeras ofta med hjälp av en triangel 
som bygger på ett slags förmedlings- eller medieringstanke: ett relata är rela-
terat till ett annat via ett tredje relata. Relationen mellan uttryck och referent 
är således indirekt, medan relationen mellan uttryck och mening, respektive 
mening och referent är direkta: teckenbäraren betecknar tecknets mening 
som i sin tur refererar till referenten; eller beskrivet i termer av förståelse och 
tolkning: mottagaren tolkar teckenbäraren som ett uttryck för ett visst me-
ningsinnehåll som i sin tur riktar dennes uppmärksamhet mot en viss referent 
(jämför II.2.1.).34 

För att beskrivningen av tecken och representation ska bli fullständig 
krävs ytterligare en distinktion som den semiotiska triangeln inte säger nå-
gonting om. Det rör sig om en av Saussures klassiska distinktioner, nämligen 
den mellan det språkliga yttrandet (”la parole”) och språksystemet (”la lang-
ue”).35 En liknande begreppsskillnad finns inom meningsfilosofin. Currie 
skiljer mellan bokstavlig, akontextuell språklig mening och kontextberoende 
yttrandemening.36 Den bärande tanken är alltså att mening å ena sidan är 
systemisk, akontextuell och konventionell, å andra sidan är kontextberoende 
(observera att Saussures distinktion inbegriper mer än språklig mening, ex-
empelvis fonologiska aspekter). Vi vet vad som menas med ordet ”död” eller 
ordet ”stad”, vi kan slå upp orden i en ordbok, men vi vet också att när dessa 
ord förekommer i en sats i en specifik text måste vi förutom ordens konven-
tionella mening väga in det sammanhang i vilket de uppträder. För att man 
ska kunna säga någonting om skillnaderna mellan språklig, litterär mening 
och filmisk mening måste man beakta både akontextuell och kontextuell 
mening, både språkets systemiska sida och det specifika språkliga yttrandet, 
eller den specifika litterära texten, och ställa dessa ting mot filmisk mening 
och representation. Som jag redan berört studerar Saussure relationerna mel-
lan språkliga element i språksystemet. Saussures modell kan alltså bidra till 
den syntaktiska beskrivningen av olika medier, genom begreppen syntagm 
(relationer mellan olika typer av element) och paradigm (relationen mellan 
element inom samma kategori) (se II.3.1.). 

Sammanfattningsvis förespråkar jag, med stöd i semiotisk och filosofisk 
representations- och meningsteori, en representationsmodell som tar hänsyn 
till representationens olika relata, relationen mellan tecken och teckenenhe-

                                 
34 Nöth 1990, s. 89ff; Lyons 1977, s. 96ff. 
35 Saussure 1970, s. 35ff, 105f; Saussure 1955, s. 27ff, 112f. 
36 Currie 1995a, s. 120-137. 



 24 

ter, reception och produktion, kontextuell och akontextuell mening samt, inte 
minst, relationen mellan dessa meningsaspekter. Jag menar att en syntetisk 
och pluralistisk modell av detta slag bättre än andra modeller kan beskriva 
och förklara återkommande fördomar och tankemönster i tidigare intermedi-
alt inriktad forskning och dessutom maximerar kontaktytan mellan olika 
medier, vilket möjliggör en nyanserad komparativ studie och en representa-
tionsteori som både är generell och respekterar mediala skillnader. De olika 
aspekter av representationen som jag här fixerat genomsyrar undersökning-
en. Studien är alltså inte strukturerad så att jag i tur och ordning undersöker 
det semantiska, det syntaktiska och det pragmatiska, utan framställningen rör 
sig hela tiden mellan dessa perspektiv som konsekvent relateras till varandra. 

I.4.2. Betydelse och fiktion 

En fråga som omedelbart måste diskuteras är hur avhandlingens egentliga 
ämne, fiktionsberättelser (främst litterära och filmiska sådana) förhåller sig 
till denna representationsmodell. Framförallt tycks distinktionen mellan me-
ning och betydelse vara problematisk att applicera på fiktionella representa-
tioner. Termen betydelse står i de flesta teorier för tecknets relation till verk-
ligheten och världen, och benämns inte sällan referens (den referentiella 
relationen eller handlingen) eller referent (den utpekade företeelsen, entiteten 
eller dylikt). Referens är nära knutet till existens: vi kan endast referera till 
det som existerar.37 Fiktioner förknippas vanligtvis med det icke-existerande, 
det påhittade och fabricerade, vilket alltså skulle innebära att fiktionsberät-
telser saknar betydelse. Denna hållning finns redan hos Frege, som upp-
märksammar satser och egennamn som har en mening men som saknar en 
betydelse: 

Satsen ”Odysseus sattes i land på Ithaka försänkt i djup sömn” har uppenbar-
ligen en mening. Men då det är tvivelaktigt huruvida namnet ”Odysseus” har 
en betydelse, så är det också tvivelaktigt huruvida satsen i sin helhet har en 
betydelse.38 

 
Om man med betydelse menar referens är Freges resonemang riktigt; en 
fiktionsberättelse har inte primärt som funktion att referera till och informera 
om verkliga, faktiska förhållanden. Samtidigt tycks denna beskrivning ute-
lämna fiktionsberättelsens viktigaste element, nämligen fiktionsinnehållet, 
eller det som ibland kallas ”fiktionsvärlden”. När vi läser en roman eller ser 
en spelfilm är vi uppenbarligen inte enbart intresserade av språklig respekti-
                                 
37 John Lyons, Linguistic Semantics. An Introduction (Cambridge, New York etc.: Cambridge 
University Press, 1995), s. 299. 
38 Frege 1995, s. 40; se också s. 41. ”Der Satz ’Odysseus wurde tief schlafend in Ithaka ans 
Land gesetzt’ hat offenbar einen Sinn. Da es aber zweifelhaft ist, ob der darin vorkommende 
Name ’Odysseus’ eine Bedeutung habe, so ist es damit auch zweifelhaft, ob der ganze Satz 
eine habe.” (Frege 1966, s. 47; se också s. 48)  
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ve filmisk mening, det språkliga tecknets eller yttrandets mening eller det vi 
ser och hör i filmens bild- och ljudspår. Tvärtom gör vi bruk av denna me-
ning för att sluta oss till vad som är sant i fiktionen: vad som händer, vem 
som är vem, vilka personer som gör, tänker och känner vad och så vidare. 
Fiktionsberättelser tycks alltså likna icke-fiktionella framställningar av olika 
slag i det avseendet att vi förutsätter att tecknens mening förmedlar någon-
ting annat, betydelsen. Jag föreslår därför att uttrycket ”betydelse” vidgas till 
att omfatta en aspekt av både fiktionella och icke-fiktionella texter. I det 
icke-fiktionella fallet är betydelsen det verkliga händelseförlopp eller förhål-
lande texten presenterar, refererar till, pekar ut, informerar om. I det fiktio-
nella fallet har texten inte primärt funktionen att presentera, referera till eller 
informera om ett verkligt händelseförlopp utan att frammana ett fiktionsin-
nehåll. Fiktionsinnehållet är fiktionsberättelsens betydelse.39 

En fiktionsberättelses mening är inte fiktiv. Det som skiljer fiktionsberät-
telsen från den icke-fiktionella texten är hållningen till denna mening, en 
hållning som sammanhänger med den intention med vilken fiktionsberättel-
sen är skapad eller presenterad. I den filosofiska fiktionsteorin, med namn 
som Noël Carroll, Currie, Peter Lamarque och Nicholas Woltersdorff, be-
skrivs fiktionalitet med hjälp av en dylik intentions-responsmodell och jag 
kommer att följa dess exempel.40 Dessa teoretiker har i sina beskrivningar av 

                                 
39 Currie tycks resonera på ett likartat sätt. Han myntar uttrycket ”evidential meaning”, som 
ungefärligen betyder den mening du som interpret uppfattar och utgår ifrån när du förstår och 
tolkar fiktionsberättelser och som så att säga via en tolkningsprocess leder vidare till fik-
tionsinnehållet eller historien. I den litterära fiktionsberättelsen är evidensmeningen ordens 
och meningarnas bokstavliga mening, i den filmiska fiktionsberättelsen är evidensmeningen 
filmbildernas (och ljudspårets) ”appearance meaning”, det filmbilderna ger intryck av att 
avbilda (Currie 1995a, s. 251ff). Min beskrivning av fiktionsberättelsen har också stöd i 
filosofen och fiktionsteoretikern Peter Lamarques applicering av begreppsparet mening och 
betydelse på fiktionsberättelser. Lamarque hävdar visserligen, i Freges efterföljd, att vi när vi 
läser en fiktionsberättelse flyttar vår uppmärksamhet från språkets referentiella funktion till 
dess mening (Peter Lamarque, Fictional Points of View (Ithaca/London: Cornell University 
Press, 1996), s. 31f, 36; Peter Lamarque och Stein Haugom Olsen, Truth, Fiction and Litera-
ture. A Philosophical Perspective (Oxford: Clarendon Press, 1994), s. 122f). Men Lamarque 
tillskriver också fiktionsreceptionen andra karaktäristika. Han beskriver, tillsammans med 
Olsen, responsen på ett fiktionellt yttrande som ”grasping, and reflecting on, the sense of the 
sentences uttered; constructing an imaginative supplementation of that sense; and making-
believe that actual particulars, facts, events, places, and so forth, are being described (even 
where it is known they are not)”. Författarna summerar fiktionsreceptionen så att en läsare ”is 
invited to entertain sense and make-believe truth and reference” (Lamarque och Olsen 1994, 
s. 77, se också s. 43, 75f, 131; Lamarque 1996, s. 34, 36, 57). Mottagaren av en fiktionsberät-
telse gör således, enligt Lamarque och Olsen, någonting utöver att förstå och reflektera över 
textens mening. Hon sluter sig till och bygger med föreställningsförmågans hjälp ut vad som 
är sant i fiktionen och föreställer sig eller låtsas att texten refererar till och informerar om 
verkliga förhållanden, händelser och personer. 
40 Noël Carroll, ”Fiction, Non-fiction, and the Film of Presumptive Assertion: a Conceptual 
Analysis”, Film Theory and Philosophy, red. Richard Allen och Murray Smith (New York: 
Clarendon Press, 1997), s. 173-202; Gregory Currie, The Nature of Fiction (New York: Cam-
bridge University Press, 1990), s. 21ff; Lamarque och Olsen 1994, s. 43, 69; Lamarque 1996, 
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den fiktionella hållningens karaktäristika ofta gjort bruk av begreppen ”ima-
gine” och ”imagination” eller besläktade begrepp som ”pretence” och 
”make-believe”. I avhandlingens avslutande del ska jag närmare undersöka 
fiktionsbegreppet (se IV.2.), här kommer jag att presentera en preliminär 
definition av den fiktionella hållningen och fiktionsberättelsens fiktionalitet. 
Min beskrivning av den fiktionella hållningen och nyckelbegreppet ”att före-
ställa sig någonting” är inspirerad av Carroll. Carroll talar om ”imagination” 
och ”imagining”, som jag väljer att översätta med uttrycket ”att föreställa 
sig” (jämför IV.2.1.). Att föreställa sig någonting kan innebära flera olika 
slags hållningar och aktiviteter. Carroll avser emellertid en viss sorts aktivi-
tet eller förmåga som han benämner ”the suppositional imagination”. Denna 
förmåga använder vi oss av när vi 

are entertaining a certain thought or propositional content – namely that x – 
without committing ourselves to it by way of belief. We hold x in our minds 
as a hypothesis so to speak, rather than as an assertion. Or we can say that we 
are entertaining that x as an unasserted thought. To believe x, on the other 
hand, is to entertain x as an asserted thought.41 

 
Det för hållningen till den fiktionella representationens mening och betydel-
se utmärkande är, enligt Carroll, att vi föreställer eller tänker oss någonting, 
utan att uppfatta det som ett påstående eller som information, på ungefär 
samma sätt som vi kan föra ett hypotetiskt resonemang eller fantisera. En 
dylik beskrivning av den fiktionella hållningen och vad det innebär att före-
ställa sig betydelsen, istället för att ta texten som informerande, utesluter inte 
att en fiktionsberättelse också införlivar faktiska förhållanden och verkliga 
företeelser, platser, personer och händelser i sin fiktion. När jag läser texter 
som Manns ”Döden i Venedig” eller Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz 
(1929) eller ser filmatiseringarna av dessa romaner är jag bemyndigad att 
föreställa mig (i Carrolls mening) en serie händelseförlopp i de i verklighe-
ten existerande städerna Venedig och Berlin.42 Den fiktionella hållningen 
kräver emellertid ett slags minimal verklighetsavvikelse. Göran Rossholm 
påpekar att det en person föreställer sig aldrig helt kan korrespondera med 
det han eller hon samtidigt uppfattar som sant och verkligt: ”somewhere in 
the game something must diverge from what is taken to be real and true if 
the game is to be a game.”43 Det jag föreställer mig kan alltså inte som helhet 

                                                                                                                                  
s. 27, 32; Nicholas Wolterstorff, Works and Worlds of Art (Oxford: Clarendon Press, 1980), s. 
231. 
41 Carroll 1997, s. 184. 
42 När vi läser en litterär fiktionsberättelse eller ser en filmisk fiktionsberättelse sätter verket 
gränser för vad vi kan och inte kan föreställa oss, även om det naturligtvis finns en mer per-
sonlig och individuell aspekt av fiktionsreceptionen. När jag använder uttryck som att fik-
tionsberättelsen bemyndigar eller föreskriver vissa föreställningar avses alltså de fiktionssan-
ningar som vi i mötet med fiktionsberättelsen förväntas föreställa oss. 
43 Göran Rossholm, To Be And Not to Be. On interpretation, iconicity and fiction (Bern, 
Berlin etc.: Peter Lang, 2004a), s. 312f. 
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sammanfalla med det jag vet eller informeras om är sant och verkligt. Den 
betydelse en fiktionsberättelse sätter i spel måste alltid delvis presenteras 
som någonting som i verkligheten inte är fallet. 

Jag har ovan angivit att föremålet för min studie är fiktionell narrativ re-
presentation. Undersökningen av narrativiteten begränsas emellertid till det 
narrativa perspektivet, frågorna om berättare och fokalisation, de ämnen som 
brukar behandlas inom diskursnarratologin. Det är främst diskursen och det 
narrativa perspektivet som är de för den intermediala teorin intressanta 
aspekterna av narrativiteten. Historien och intrigen, story-narratologins 
ämne, kommer jag alltså inte att beröra. En fiktionsberättelse kräver emeller-
tid en historia, att den betydelse vi är bemyndigade att föreställa oss uppfyl-
ler kraven för en berättelse så som dessa formulerats av Gerald Prince och 
andra narratologer. I sitt narratologilexikon definierar Prince den minimala 
historien (”minimal story”) som följer: 

A narrative recounting only two STATES and one EVENT such that (1) one 
state precedes the event in time and the event precedes the other state in time 
(and causes it); (2) the second state constitutes the inverse (or the modifica-
tion, including the ”zero” modification) of the first.44 

 
För att vi ska ha en historia så krävs alltså händelser och situationer som 
sammankopplas temporalt och kausalt; hur många händelser eller situationer 
som krävs för narrativitet och kausalitetens betydelse kan diskuteras och har 
diskuterats, någonting som jag här inte kommer att göra.45 Det Prince be-
nämner händelser och tillstånd är alltså, omformulerat i min terminologi, 
händelser, tillstånd eller situationer som en viss representation bemyndigar 
att vi föreställer oss (i Carrolls mening). Litterära och filmiska fiktioner är 
emellertid inte bara händelser. Jag kommer fortsättningsvis, med Seymour 
Chatman, att förutom händelser även tala om fiktiva existenser (”existents”), 
exempelvis karaktärer och miljöer.46 

Den betydelse som vi som mottagare av en fiktionsberättelse föreställer 
oss brukar i den filosofiska fiktionsteorin, så som den har formulerats av 
Kendall Walton och Currie, benämnas fiktionssanningar. Jag kommer att 
följa detta språkbruk; det som händer i en fiktionshistoria och det som exi-

                                 
44 Gerald Prince, A Dictionary of Narratology (Nebraska: University of Nebraska Press, 
1987), s. 53. I en tidigare bok definierar Prince den minimala historien något annorlunda: 
”narrative is the representation of at least two real or fictive events or situations in a time 
sequence, neither of which presupposes or entails the other”. (Gerald Prince, Narratology. 
The Form and Functioning of Narrative (Berlin: Mouton, 1982), s. 4) 
45 Se exempelvis Noël Carroll, ”On the Narrative Connection”, Beyond Aesthetics. Philoso-
phical Essays (New York: Cambridge University Press, 2001), s. 118-133, och Göran Ross-
holm, ”Koherens och direkthet”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2004b:3/4, s. 22-37. 
46 Chatman 1978, s. 96. 
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sterar i den fiktion som frammanas av berättelsen är, enligt detta sätt att ut-
trycka sig, ”sant i fiktionen” eller (med en synonym) ”fiktionellt”.47 

Sammanfattningsvis kan vi alltså även när vi har med en fiktionsberättel-
se att göra skilja mellan representationsbärare, mening och betydelse, om vi 
med betydelse menar de händelser och existenser vi är bemyndigade att före-
ställa oss (Carrolls ”suppositional imagining”) som fiktionssanna. Som il-
lustration ska jag applicera denna representationsmodell på två fiktionsberät-
telser, en litterär och en filmisk, Manns novell ”Döden i Venedig” och Vi-
scontis filmatisering av denna berättelse. Jag ska jämföra hur de båda medi-
erna representerar den scen där huvudpersonen Gustav Aschenbach (i 
novellen en författare, i filmen en kompositör) för första gången ser pojken 
Tadzio, som kommer att bli föremål för den äldre mannens åtrå. Viscontis 
film först. 

Fiktionsfilmens representationsbärare är temporala sekvenser av rörliga 
färger och former på en avgränsad plan yta, i kombination med ett ljudspår. I 
bild- och ljudspår percipierar vi händelser och objekt, vi ser i bilderna en 
mörk, medelålders man som slår sig ner i en fåtölj i ett rum rikt på möbler 
och människor, ett rum som vi i det narrativa sammanhanget förstår repre-
senterar något slags salong i ett hotell i Venedig vid förra sekelskiftet. På 
ljudspåret hörs musik (fiol och piano) och ett sorl av röster. Mannen, skåde-
spelaren Dirk Bogarde (som vi genom innehållet i en serie inledande scener 
vet representerar en professor och kompositör vid namn Gustav Aschen-
bach), viker upp en tidning och börjar läsa, men avbryter strax läsningen och 
ser sig, till synes uttråkad, omkring i rummet. En långsam kameraåkning 
visar en flicka, en vuxen kvinna, ytterligare två flickor, och stannar till slut 
vid en blond, långhårig pojke i de lägre tonåren som sitter med huvudet i 
handen. Åkningen avbryts och vi får återigen se mannen vars intresse, att 
döma av hans blick och ansiktsuttryck, har väckts. Han börjar på nytt läsa i 
tidningen, men lägger strax ned den igen, stryker underläppen med ena han-
dens fingrar och ser till höger ur bild. I nästa bild ser vi ännu en gång den 
blonda pojken. Återstoden av scenen är sedan uppbyggd som en växelklipp-
ning mellan bilder som visar pojken och hans sällskap (vid något tillfälle rör 
sig kameran hastigt in mot pojken) och mannen, vars ansikte och kropps-
språk allt tydligare avspeglar ett växande intresse för pojken. Med hjälp av 
filmens mening, det vi ser och hör avbildat i bild- och ljudspår, tillsammans 
med kameraarbetet och en konsekvent genomförd montagestruktur, samt den 
fiktionella kontexten, blir vi på det klara med (det vill säga det är sant i fik-
tionen) att den unge mannen väckt den fiktive kompositören Gustav 
Aschenbachs intresse (och åtrå). 

                                 
47 Kendall Walton, Mimesis as Make-Believe. On the Foundations of Representational Arts 
(Cambridge/London: Harvard University Press, 1990), s. 69, se också s. 11-68; Currie 1990, 
s. 53ff. Terminologin och mycket av den filosofiska fiktionsteorin kan återföras på David 
Lewis tankar om fiktionalitet (David Lewis, ”Truth in Fiction”, Philosophical Papers, Vol. 1 
(New York: Oxford University Press, 1983)), s. 261-275. 
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Denna narrativa sekvens representeras i novellen på följande vis: 

kom han en smula för tidigt ner i hallen. Åtskilliga av hotellgästerna var sam-
lade; alla var främlingar för varandra och låtsade ömsesidig likgiltighet men 
förenades i den gemensamma väntan på maten. Han tog en tidning på bordet, 
slog sig ner i en skinnfåtölj och betraktade sällskapet /.../. En rikt omväxlande 
scen öppnade sig för hans blickar. Luften fylldes av ett svagt sorl, samman-
satt av de stora världsspråken. Den obligatoriska aftondräkten, en uniform för 
civilisationen, gav en passande enhetlighet åt de olika människotyperna. /.../ 
Strax intill honom talades det polska. 

Det var ett sällskap halvvuxna eller nästan vuxna ungdomar som under 
uppsikt av en guvernant eller sällskapsdam satt kring ett rottingbord, tre unga 
flickor som föreföll vara femton-sjutton år och en långhårig pojke på om-
kring fjorton. Aschenbach frapperades av gossens fulländade skönhet. Det 
bleka, behagligt tankfulla ansiktet med den raka näsan, det honungsgula lock-
iga håret, den fina munnen, det ljuva, nästan överjordiska allvaret förde tan-
karna till skulpturerna från den grekiska konstens blomstringstid, och med 
den fulländade formen var förenad en sådan personlig grace att iakttagaren 
tyckte sig varken i naturen eller den bildande konsten ha påträffat något så 
idealiskt.48 (Thomas Mann, ”Döden i Venedig”, övers. Nils Holmberg, Fem 
berättelser (Stockholm: Bonniers, 1952), s. 134f) 

 
Den litterära berättelsens representationsbärare är, oftast tryckta, krumelurer 
som står för tecknen i något skriftspråks alfabet, vilka kombineras till ord 
och meningar. Med hjälp av vår kännedom om ordens mening och hur de 
ska kombineras och den fiktionella kontexten sluter vi oss till att den fiktive 
författaren Aschenbach på ett hotell i Venedig ser en ung pojke och uppfattar 
honom som exceptionellt vacker. 

Poängen med denna korta jämförelse är inte att påvisa något slags likhet 
mellan de två berättelserna, ifråga om mening eller fiktionsinnehåll, utan att 
uppmärksamma det faktum att både litterära och filmiska fiktionsberättelser 
förutsätter tre grundläggande relata: representationsbärare, mening och bety-
delse. 

                                 
48 ”und fand sich trotzdem ein wenig verfrüht in der Halle ein, wo er einen grossen Teil der 
Hotelgäste, fremd untereinander und in gespielter gegenseitiger Teilnahmslosigkeit, aber in 
der gemeinsamen Erwartung des Essens, versammelt fand. Er nahm eine Zeitung vom Tische, 
liess sich in einen Ledersessel nieder und betrachtete die Gesellschaft /…/. Ein weiter, duld-
sam vieles umfassender Horizont tat sich auf. Gedämpft, vermischten sich die Laute der 
grossen Sprachen. Der weltgültige Abendanzug, eine Uniform der Gesittung, fasste äusserlich 
die Spielarten des Menschlichen zu anständiger Einheit zusammen. /…/ Gleich in der Nähe 
ward polnisch gesprochen./Es war eine Gruppe halb und kaum Erwachsener, unter der Obhut 
einer Erzieherin oder Gesellschafterin um ein Rohrtischchen versammelt: Drei junge Mäd-
chen, fünfzehn-bis siebzehnjährig, wie es schien, und ein langhaariger Knabe von vielleicht 
vierzehn Jahren. Mit Erstaunen bemerkte Aschenbach, dass der Knabe vollkommen schön 
war. Sein Antlitz, bleich und anmutig verschlossen, von honigfarbenem Haar umringelt, mit 
der gerade abfallenden Nase, dem lieblichen Munde, dem Ausdruck von holdem und göttli-
chem Ernst, erinnerte an griechische Bildwerke aus edelster Zeit, und bei reinster Vollendung 
der Form war es von so einmalig persönlichem Reiz, dass der Schauende weder in Natur noch 
bildender Kunst etwas ähnlich Geglücktes angetroffen zu haben glaubte.” (Thomas Mann, 
Der Tod in Venedig (Berlin: S. Fischer, Verlag, 1913), s. 51f) 
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I.5 Intermediala begrepp och föreställningar 

I litteraturen om relationen film-prosa kan, som jag redan berört, två kompa-
rativa tendenser urskiljas: den ena är dikotomisk den andra monolitisk. Den 
första tendensen innebär att prosan förses med en etikett och filmen med en 
annan etikett som står i ett oppositionsförhållande till den första etiketten. 
Den andra tendensen gör prosan och filmen till olika varianter av samma 
sak. Dessa två tendenser behöver inte nödvändigtvis leda till felaktiga resul-
tat; att undersöka i vilka avseenden olika företeelser å ena sidan liknar var-
andra, å andra sidan skiljer sig åt är grundläggande för all kategorisering och 
för allt tänkande. Det är också omöjligt att tala om ett intermedialt förhållan-
de som det mellan fiktionsprosan och fiktionsfilmen utan att förutsätta vissa 
likheter, exempelvis att båda är berättelser, fiktioner, medier eller förmedlare 
av något slags mening. Samtidigt innebär ju själva uppmärksammandet av en 
intermedial interrelation där ordet och bilden är inblandade att vi postulerar, 
om inte en opposition så åtminstone en distinktion mellan representations-
former som av tradition har betraktats som i grunden olika. Trots att ingen av 
dessa två tendenser kan eller bör undvikas så måste vi, om den intermediala 
forskningen ska vara meningsfull, försöka skilja det som är överordnat och 
gemensamt från det som är medietypiskt. Jag ska närmare undersöka några 
av de intermediala termer med vilka fiktionsprosan och fiktionsfilmen ofta 
har diskuterats och jämförts. 

I.5.1. Dikotomisk komparation 

Fiktionsprosan förses i olika intermediala sammanhang där den relateras till 
filmen, ofta med etiketten konceptuell eller begreppslig alternativt abstrakt 
eller generell, medan filmen ges beteckningen perceptuell, konkret eller spe-
cifik. Prosan sägs alltså vara en begreppslig konstart eller ett begreppsligt 
medium medan filmen beskrivs som en perceptuell konstart eller ett percep-
tuellt medium. Dikotomin är central i västerländskt tänkande där människan 
antas ha en förnuftsförmåga skild från andra grundläggande förmågor som 
perception. Kognitionsteoretikerna George Lakoff och Mark Johnson skri-
ver: 

there is assumed to be an absolute dichotomy between perception and con-
ception. While perception has always been accepted as bodily in nature /…/ 
conception – the formation and use of concepts – has traditionally been seen 
as purely mental and wholly separate from and independent of our abilities to 
perceive and move.49 

 

                                 
49 George Lakoff och Mark Johnson, Philosophy in the Flesh. The Embodied mind and its 
Challenge to Western Thought (New York: Basics Books, 1999), s. 37. 
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Ett samtida exempel på appliceringen av denna dikotomi på relationen pro-
sa-film finns i adaptationsforskaren Brian McFarlanes bok Novel to Film 
(1996). McFarlane skriver exempelvis att en överföring av prosa till film 
erbjuder ”a perceptual experience that corresponds with one arrived at con-
ceptually”.50 Verbala tecken fungerar begreppsligt, kinematografiska tecken 
perceptuellt. 

En jämförelse av detta slag förekommer redan i George Bluestones No-
vels into Film (1957) där författaren skriver om romanen och filmen att 
”between the percept of the visual image and the concept of the mental ima-
ge lies the root difference between the two media”.51 Den rörliga bilden upp-
fattar vi direkt genom perception, språket filtreras genom den begreppsliga 
förståelsen.52 

Denna intermediala dikotomi uppträder även i andra varianter. I introduk-
tionsboken Inledning till filmstudier (1997) skriver författarna Lars Thomas 
Braaten, Stig Kulset och Ove Solum följande om prosa- respektive filmre-
ception: 

När vi läser en roman orienteras en stor del av vår aktivitet mot visualisering. 
När vi minns en roman som vi läst är det alltså ofta vår egen visualisering 
som vi kommer ihåg. Själva visualiseringen blir en väsentlig del av vår upp-
levelse.53 

 
Vår förståelseaktivitet är i mötet med filmmediet, enligt författarna, av ett 
annorlunda slag. Denna aktivitet har en mer ”abstrakt karaktär”, och innebär 
”en konceptualisering av ljud och bild och etablerandet av en ram inom vil-
ken vi tolkar dessa begrepp”.54 Resonemanget innebär att romanläsning och 
filmreception är olika på så vis att läsarens respektive åskådarens medska-
pande är av skilda slag. Läsaren tillför den visuella dimension som, den un-
derförstått abstrakta och begreppsliga, prosan saknar, medan åskådaren bi-
drar med den konceptualisering som, den visuellt konkreta, filmen inte har. 

Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson för i Epikanalys. En intro-
duktion (1999) under rubriken ”Film blir roman” ett besläktat resonemang. 
En sak som skiljer filmen och romanen åt är, menar de, att filmen har vissa 
berättartekniska problem som romanen inte har. Filmen har exempelvis svårt 
att återge det abstrakta, med vilket menas ”filosofiska, allmänna utsagor”.55 
Författarna skriver: 

                                 
50 Brian McFarlane, Novel To Film. An Introduction to the Theory of Adaptation (New York: 
Clarendon Press, 1996), s. 21. 
51 George Bluestone, Novels into Film (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1957), s. 1. 
52 Ibid., s. 20. 
53 Lars Thomas Braaten, Stig Kulset och Ove Solum, Inledning till filmstudier. Historia, teori 
och analys. Svenska avsnitt Eva Bellsund, övers. Gunnar Sandin (Lund: Studentlitteratur, 
1997), s. 248f. 
54 Ibid., s. 249; se också s. 270f. 
55 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys. En introduktion (Lund: Studen-
tlitteratur, 1999), s. 50. 
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Med hjälp av språket kan epikern generalisera och abstrahera, där filmskapa-
ren individualiserar och konkretiserar. Filmen tvingar oss att uppleva händel-
ser och begrepp som något högst närvarande. För romanförfattaren är det es-
sentiellt att göra händelser, personer och förhållanden levande och tydliga 
medan det för regissören är viktigt att ge det konkreta perspektiv och djupare 
mening, att organisera det synliga så att det avslöjar större sammanhang.56 

 
Mot språkets och romanens förmåga att generalisera och abstrahera ställs 
alltså filmens närvaro och konkretion.57 

Distinktionen mellan begreppslig (abstrakt eller generell) och perceptuell 
(konkret eller specifik) har beröringspunkter och sammanfaller delvis med 
några andra traditionella sätt att jämföra fiktionsprosa och fiktionsfilm. För-
hållandet mellan prosan och filmen beskrivs ofta medelst den uråldriga di-
stinktionen mellan diegesis (”narrativ” framställning, ”telling” eller ”say-
ing”) och mimesis (”dramatisk” framställning, ”showing”, ”presenting”), 
som syftar på hur det fiktiva händelseförloppet gestaltas och förmedlas. 
McFarlane, vars roman-filmkomparation är en provkarta på intermediala 
”fördomar”, formulerar skillnaden mellan roman och film med hjälp av åt-
skillnaden mellan ”telling” (”Stories told”) och ”presenting” (”stories pre-
sented”), en dikotomi som inbegriper teckensystem, tids- och rumslighet, 
men också och främst har att göra med prosans metaspråk, dess berättarröst 
som saknar motsvarighet i filmen, där istället filmavbildningens mise-en-
scène eller dramatiska iscensättning förmedlar historien.58 

Mimesis associeras med närvaro och omedelbarhet, diegesis förbinds med 
distans och mediering.59 Filmen sägs vanligtvis vara mimetisk, prosan förses 
med etiketten diegetisk: filmen är ett sceniskt skådespel där vi själva direkt 
ser och hör vad som händer i historien, medan prosans fiktionsinnehåll för-
medlas av berättare och språk.60 Distinktionen mellan mimesis och diegesis 
har kanske framför allt med berättelseformer att göra men tycks också bitvis 

                                 
56 Ibid., s. 52. 
57 Jämför Claes-Göran Holmberg, ”Extra-Terrestrial Novels”, Interart Poetics. Essays on the 
Interrelations of the Arts and Media, red. Ulla-Britta Lagerroth, Hans Lund, Erik Hedling 
(Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi, 1997), s. 109, 110, 112. 
58 McFarlane 1996, s. 29. 
59 Ett exempel på det moderna bruket av Platons (och Aristoteles) termer ”mimesis” och 
”diegesis” är Genette 1972a, s. 184ff, Genette 1980, s. 162ff. Se också Chatman 1978, s. 32, 
146f; Avrom Fleishman, Narrated Films. Storytelling Situations in Cinema History (Balti-
more/London: Johns Hopkins University Press, 1992), s. 1-19; Currie 1995a, s. 196f. 
60 Olika varianter på distinktionen mellan mimetisk film och diegetisk litteratur står att finna i 
Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction. Contemporary Poetics, andra uppl. (Lon-
don/New York: Methuen, 1988), s. 96f; Franz K. Stanzel, Theorie des Erzählens, sjätte uppl. 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995), s. 97, 117ff; Franz K. Stanzel, A Theory of 
Narrative, övers. Charlotte Goedsche (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), s. 68f, 
85ff; Fleishman 1992, s. 2, 11. Se också John Orr, ”Introduction: Proust, the movie”, Cinema 
and Fiction. New Modes of Adapting, 1950-1990, red. John Orr och Colin Nicholson, (Edin-
burgh: Edinburgh University Press, 1992), s. 1ff, som visserligen inte gör bruk av dessa ter-
mer men som presenterar en snarlik beskrivning. 
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tangera åtskillnaden mellan perceptuell omedelbarhet, som tillskrivs filmen, 
och begreppslig förmedling, som anses vara utmärkande för prosan.61 Holm-
berg använder inte termerna ”mimesis” och ”diegesis” (eller några av dessa 
termers moderna synonymer) men sammanfattar väl innebörden i denna 
distinktion när han i en text om filmer som blivit romaner talar om ”one big 
dichotomy: that between Presence and Distance. The natural state of film is 
Presence, the natural state of the novel is Distance”.62 

Dikotomierna perceptuell-begreppslig och mimesis-diegesis tangerar 
ibland semiotikens teckentypologier, särskilt distinktionen mellan ikoniska 
tecken, där uttryck och innehåll relateras genom likhet, och konventionella 
tecken, där uttryck och innehåll hålls samman genom en konvention. Enligt 
Chatman sammanfaller distinktionen mellan mimesis och diegesis eller sho-
wing och telling med distinktionen mellan ikoniska och konventionella teck-
en. Prosan är ett exempel på telling då den berättas med arbiträra konventio-
nella tecken, filmen en form av showing eftersom dess berättelser förmedlas 
av motiverade ikoniska tecken (jämför IV.1.2.).63 

McFarlane noterar en grundläggande skillnad mellan verbala och filmiska 
tecken: 

the verbal sign, with its low iconicity and high symbolic function, works con-
ceptually, whereas the cinematic sign, with its high iconicity and uncertain 
symbolic function, works directly, sensuously, perceptually.64 

 
Här sammankopplar McFarlane distinktionen mellan begreppsligt medium 
och perceptuellt medium med den mellan konventionalitet (som i citatet 
benämns ”symbolic”) och ikonicitet. Konventionaliteten fungerar konceptu-
ellt, ikoniciteten perceptuellt. 

Även indexikaliteten, tecken och meningsrelationer som bygger på närhet 
mellan representationsbärare och innehåll/betydelse, har i vissa teoretiska 
sammanhang en intermedial funktion, relaterad till distinktionen mellan mi-
mesis och diegesis. Filmen och fotografiet beskrivs av teoretiker som André 
Bazin och Walton som i någon mening direkt relaterade (som ett avtryck 
eller en spegel) till den verklighet som representeras.65 Denna omedelbara 
förbindelse saknas i den språkliga framställningen. Den verbala, litterära 
berättelsen har i gengäld, som forskare som Christian Metz och David 
Bordwell uppehållit sig vid, så kallade deiktiska uttryck, tecken för person, 

                                 
61 Se exempelvis Bluestone 1957, s. 47. 
62 Holmberg 1997, s. 110, 111ff. 
63 Seymour Chatman, Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film 
(Ithaca, New York: Cornell University Press, 1990), s. 109f. 
64 McFarlane 1996, s. 26f. 
65 André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma? Édition definitive (Paris: Les Editions du Cerf, 
1975), s. 9ff, 150f; What is Cinema I, övers. Hugh Gray (Berkeley/Los Angeles: University of 
California Press, 1967), s. 9ff, 96f; Kendall Walton, ”Transparent Pictures”, Critical Inquiry 2 
(1984), s. 251ff. 
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medvetande, tids- och rumsrelationer, någonting som filmmediet och filmbe-
rättelsen saknar.66 

Vidare så fungerar distinktionen mellan bokstavlig och metaforisk me-
ning ibland som en intermedial vattendelare. Bluestone menar exempelvis att 
det litterära språkets begreppslighet möjliggör metaforer och andra figurer, 
medan filmens perceptuella kvaliteter omöjliggör dessa. Den typ av sam-
mansatta metaforer och liknelser som vi ofta finner i litterära verk skulle i 
filmen, menar Bluestone (med stöd av bland andra Virginia Woolf, Rudolf 
Arnheim och Erwin Panofsky), te sig förvirrande och absurda eftersom de 
måste visualiseras. Den språkliga, litterära figuren påvisar oväntade likheter 
mellan företeelser och utlöser en serie förbindelser och associationer som 
endast delvis är visuella. Filmtropen måste däremot, hävdar Bluestone, träda 
fram naturligt ur filmens miljö; den typ av överskridanden av kategorigrän-
serna som utmärker den litterära figuren kräver i filmen att realismen över-
ges och att element som inte hör hemma i det filmiska rummet införs.67 Om 
det finns någonting liknande metaforen i filmen så är det, enligt Bluestone, 
montage där ”two disparate elements, as in the trope, are linked together to 
create a tertium quid”.68 

Även Jean Mitry finner filmmetaforen problematisk. Precis som Bluesto-
ne menar han att symboler och metaforer i filmen bör vara en del av den 
konkreta verklighet som representeras. Litterära figurer kan inte överföras 
till filmen då den substitution som sker i den språkliga metaforen (ett tecken 
ersätts av ett annat) inte är möjlig i filmen. Inte heller fungerar metaforiska 
bilder, vars innehåll inte är en del av fiktionsvärlden, i den realistiska fil-
men.69 

En sista traditionell jämförelse mellan prosa och film innebär att, i Les-
sings anda, tala om tidskonst respektive rumskonst. Prosan sägs vara en tids-
konst, filmen en rumskonst eller en tids- och rumskonst. Bluestones sätt att 
resonera är typiskt: 

Both novel and film are time arts, but whereas the formative principle in the 
novel is time, the formative principle in the film is space. Where the novel 
takes its space for granted and forms its narrative in a complex of time valu-

                                 
66 Christian Metz, ”The Impersonal Enunciation, or the Site of Film”, The Film Spectator: 
From Sign to Mind, red. Warren Buckland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995), 
s. 145ff; se också Christian Metz, L’énonciation impersonnelle, ou le site du film (Paris: 
Méridiens Klincksieck, 1991), s. 12-36. Jämför Bordwell 1985, s. 25f, 62. 
67 Bluestone 1957, s. 20ff. 
68 Ibid., s. 22; se också s. 24ff. 
69 Jean Mitry, Esthetique et psychologie du cinema (Paris: Editions Universitaires, 1990), s. 
198f, 201ff, 251f; Jean Mitry, The Aesthetics and Psychology of the Cinema, övers. Christo-
pher King (Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press 1997), s. 138, 140ff, 179f. 
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es, the film takes its time for granted and forms its narrative in arrangements 
of space.70 

 
Tiden är primär i prosan, rummet primärt i filmen. 

Liksom Lessing gör intermedialt inriktade forskare ofta en koppling mel-
lan filmens och prosans tids- och rumslighet och respektive mediums ikonis-
ka kvaliteter.71 Så skriver exempelvis Chatman om filmens möjligheter att, i 
likhet med prosan, införa en beskrivande paus (där det fiktiva händelseför-
loppet står stilla medan berättelsen beskriver existenser i fiktionen) i narra-
tionen: 

Whereas in novels, movements and hence events are at best constructions 
imaged by the reader out of words, that is, abstract symbols which are diffe-
rent from them in kind, the movements on the screen are so iconic, so like the 
real life movements they imitate, that the illusion of time passage simply 
cannot be divorced from them. Once that illusory story-time is established in 
a film, even dead moments, moments when nothing moves, will be felt to be 
part of the temporal whole /…/.72 

 
Den kinematografiska illusionen av temporalt flöde är alltså, enligt Chatman, 
ett resultat av filmmediets förmåga att ikoniskt representera rörelse och hän-
delseförlopp. Prosan och språket saknar däremot denna ikoniska kapacitet 
och därigenom även möjligheten att skapa en livfull illusion av tidslig fram-
åtrörelse. 

Åtskillnaderna mellan begreppslig-abstrakt-generell/perceptuell-konkret-
specifik, diegetisk/mimetisk, konventionell/ikonisk, metaforisk/bokstavlig 
och tidslig/rumslig sammanförs alltså ofta på olika sätt i intermediala under-
sökningar. Ibland tycks distinktionerna förhålla sig till varandra som syno-
nymer. Mimetisk, ikonisk och perceptuell kan exempelvis ge intryck av att 
vara olika beteckningar på samma representationsform. I andra sammanhang 
är förhållandet snarare ett funktionsförhållande: språkets arbiträra, konven-
tionella tecken resulterar i en begreppslig och narrativ mediering och möj-
liggör metaforer, filmens ikonicitet gör den till en tidskonst, och så vidare. 
Frågan är vad för slags egenskaper dessa predikat beskriver. 

Ja, för det första fäster etiketterna vid något slags mediala egenskaper: 
prosan och språket är begreppsliga eller diegetiska, filmen och dess audiovi-
suella berättande är perceptuella, mimetiska och temporala. Eller med en 
mer precis formulering: prosans representationsbärare har dominanta be-

                                 
70 Bluestone 1957, s. 61. Bluestone skriver också: ”The novel renders the illusion of space by 
going from point to point in time; the film renders time by going from point to point in 
space.” (Ibid.) 
71 G. E. Lessing, Laokoon – oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766) (Berlin: 
Philipp Reclam Jun., 1964). Jämför Sonesson 2007, s. 99. 
72 Seymour Chatman, ”What Novels Can Do That Films Can’t (and Vice Versa)”, Critical 
Inquiry 7 (1980:1), s. 130. 
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greppsliga eller diegetiska kvaliteter, filmens representationsbärare har do-
minanta perceptuella, mimetiska och tidsliga kvaliteter. 

För det andra används termerna, som det tycks, för att beskriva förhållan-
det mellan representationsbärare och meningsinnehåll, eller mellan mening 
och betydelse. Prosans betydelse sägs vara medierad på ett sätt som fiktions-
innehållet i filmen inte är. Prosan och språket representerar indirekt, via ett 
slags begreppslig mening medan filmens representation är mer omedelbar 
såtillvida att den inte tar vägen över begrepp. Prosans representationsbärare 
sammankopplas med dess mening genom konvention, sambandet mellan 
filmens uttryck och innehåll är ikoniskt. 

För det tredje tycks den dikotomiska beskrivningen handla om vilket 
slags innehåll/betydelse prosan respektive filmen med nödvändighet, enklast 
eller med bäst effekt representerar: en begreppslig, generell, abstrakt, meta-
forisk kontra en perceptuell, specifik, konkret eller bokstavlig betydelse. 

För det fjärde har termerna ofta till syfte att beskriva vad som är specifikt 
för receptionen eller upplevelsen av respektive medium eller konstart. Kon-
ventionella tecken, särskilt ord och språkliga uttryck, förstås på ett sätt och 
ger upphov till upplevelser som i grunden skiljer sig från filmreceptionen. 
Filmen genererar perceptuella upplevelser (upplevelser av omedelbarhet), 
prosan konceptuella motsvarigheter (upplevelser av distans och förmedling). 
Skillnaden innebär ofta också att de olika medierna kräver olika typer av 
kognitivt arbete. Prosan fordrar att vi använder mer av tanke- och fantasiar-
bete för att nå det representerade innehållet; vi måste själva visualisera och 
föreställa oss ett rum och ett tidsförlopp, medan detta redan är gjort i filmen. 
Filmen kräver däremot att vi tillför ett abstrakt, begreppsligt, generellt eller 
metaforiskt element. 

Trots att dessa tankar om mediering i prosan och filmen ständigt åter-
kommer i vitt skilda intermediala sammanhang förses de sällan med någon 
förklaring eller definition. Termernas och begreppens innebörder tas för 
givna. Att exempelvis prosan och språket är begreppsliga och filmen percep-
tuell betraktas uppenbarligen som intermediala axiom som diverse utsagor 
om förhållandet mellan medierna vilar på. Även de relationer mellan repre-
sentationsbärare, mening, betydelse och reception som ibland antyds förblir 
outredda. 

I.5.2. Den monolitiska tendensen 

Som jag ovan konstaterat finns det även en monolitisk tendens i den inter-
mediala litteraturen. Man förutsätter eller argumenterar för att begrepp som 
språk, tecken, mening, text, berättare eller bild kan och bör appliceras på och 
användas för att beskriva både filmiska och litterära berättelser. Teoretiska 
riktningar som omedelbart anmäler sig är den språkvetenskapligt influerade 
semiotiken och filmteorin och den strukturalistiska narratologin. Så har ex-
empelvis Umberto Eco och Christian Metz på olika sätt försökt visa att det 
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filmiska tecknet och filmberättelsen fungerar och är strukturerade på samma 
sätt som språkliga, litterära tecken och berättelser. Den tidige Eco menar, i 
likhet med många andra semiotiskt och intermedialt inriktade forskare och 
teoretiker under 60- och 70-talen, att filmtecknet kan skiktas i mindre enhe-
ter på samma vis som den språkliga satsen kan skiktas i mindre enheter. Bil-
den är, hävdar Eco, precis som språket dubbelt artikulerat (vi kan dela teck-
net i mindre tecken och betydelseskiljande särdrag) och filmen äger tre arti-
kulationsnivåer (då filmen inte bara är bild utan även rörlig bild).73 

Ett besläktat semiotiskt område är beskrivningen av tecken- och menings-
relationer i termer av syntagm och paradigm. Alldeles som språkliga texter 
kräver regler för kombination av mindre enheter till syntagm och regler för 
utbyte av en enhet i syntagmet mot alternativa enheter i paradigmet, menar 
teoretiker som Metz och Daniel Chandler att filmsekvenser och filmberättel-
ser förutsätter konventioner för kombination och substitution. I den språkliga 
satsen kombineras subjekt, predikat och objekt till meningsfulla syntagm, i 
filmen kombineras tagningar, scener och sekvenser till filmiska texter; ett 
substantiv kan i den verbala texten utbytas mot ett annat substantiv, ett visst 
bildutsnitt kan i filmsekvensen utbytas mot ett annat bildutsnitt.74 

En tredje variant av språkvetenskapligt influerad filmteori är så kallad 
”enonciation”-teori som är en applicering av Émile Benvenistes teori om 
olika narrativa modi på filmen och filmberättelsen. ”Discours” är det slags 
modus där det finns en tydlig berättare och en tydlig mottagare, ”histoire” 
betecknar ett framställningssätt med ett minimum av avsändarmarkörer.75 
Detta begreppspar har applicerats på filmen av bland andra Metz som hävdar 
att den traditionella filmberättelsen presenterar sig själv som histoire, döljer 
sina avsändarmarkörer och visar sin historia. Kinematografisk histoire är, 
enligt Metz, en illusion av att direkt se de fiktiva händelserna som är så stark 
att vi som åskådare upplever oss vara den filmiska världens upphov. Filmkri-
tikerns uppgift är emellertid att upptäcka de diskursiva greppen bakom illu-
sionen och sålunda blottlägga avsändaren.76 

Dessa semiotiska teorier är alla exempel på hur lingvistiska begrepp som 
är skapade för att beskriva språkliga fenomen görs till ett slags ”master 
terms”, begrepp som anses vara giltiga inte bara för språkliga tecken och 

                                 
73 Umberto Eco, A Theory of Semiotics (Bloomington: Indiana University Press, 1976), s. 
231ff. 
74 Christian Metz, Essais sur la Signification au Cinéma, Vol. I och II (Paris: Klincksieck, 
1971/1972), s. 119-146; Christian Metz, Film Language. A Semiotics of the cinema, övers. 
Michael Taylor (New York: Oxford University Press, 1974), s. 117-146; Chandler 2002, s. 
81ff, 97ff. 
75 Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale (Éditions Gallimard: Paris, 1966), s. 
237-250. 
76 Christian Metz, Le signifiant imaginaire Psychanalyse et cinéma (Paris: Union générale 
d’Editions, 1977), s. 113ff; Christian Metz, Psychoanalysis and Cinema. The Imaginary 
Signifier, övers. Celia Britton, Annwyl Williams, Ben Brewster och Alfred Guzzetti (London: 
Macmillan, 1982), s. 91ff. 
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representationer utan för tecken och representationer överhuvudtaget, och 
som följaktligen kan appliceras på filmens flermediala tecken och avbild-
ningar. Men det är inte alltid det språkliga tecknet och språkvetenskapens 
begrepp som dominerar. Det finns även traditioner där primärt icke-verbala 
representationsformer bidrar med de överordnade begreppen. Hos Percy 
Lubbock och Norman Friedman diskuteras den narrativa fiktionsprosan ofta 
i termer av bild och drama. Den litterära berättelsen blir till ett slags sceniskt 
skådespel där vi som motttagare är mer av åskådare och betraktare än läsa-
re.77 Härifrån har vi termer som synvinkel, fokalisation och kameraöga. Den-
na typ av tänkande och metaforik är alltjämt levande i den litteraturveten-
skapliga narratologin; Lars-Åke Skalin beskriver den litterära fiktionsdiskur-
sen som ”the creation of a scene”, vilken presenteras (”is /…/ ’presented’”) 
på ett sätt som liknar dramats teknik.78 V. I. Pudovkin är en exponent för 
samma mimetiska tradition inom filmteorin, där filmberättande ofta beskrivs 
som ett slags ideal betraktares perceptioner.79 

En viss gren av den strukturalistiska narratologin har som en av sina vik-
tigaste förutsättningar att berättande är en transmedial företeelse. Chatman 
uppmärksammar och accepterar, som jag ovan visat, distinktionerna mellan 
mimesis och diegesis och mellan ikoniska och konventionella tecken. Dessa 
åtskillnader är emellertid underordnade distinktionen mellan berättelsen och 
andra texttyper, och sammanhänger med olika sätt att förmedla en historia.80 
Berättelsen utmärks, enligt Chatman, av en dubbel kronologi och en relation 
mellan en diskurs och en historia bestående av händelsesekvenser och hand-
lande karaktärer i en miljö; alla berättelser förmedlas också per definition av 
en narrativ agent: ”I would argue that every narrative is by definition narra-
ted – that is, narratively presented – and that narration, narrative presenta-
tion, entails an agent even when the agent bears no signs of human persona-
lity.”81 Sålunda inbegriper inte bara alla litterära berättelser utan även alla 
filmberättelser, oavsett om de är digetiska eller mimetiska, en berättare.82 
Överordnad mediala skillnader och kontraster är alltså, för Chatman, den 
teoretiska modell där en narrativ agent förmedlar en historia. 

Även den filosofiska representationsteorin sätter i spel transmediala be-
grepp. Walton menar att verbala narrativa representationer normalt karaktä-
riseras av en indirekthet som består i att det är fiktionellt att en berättare 

                                 
77 Percy Lubbock, The Craft of Fiction, andra uppl. (1921) (London: Cape, 1966), s. 1-13; 
Norman Friedman, ”Point of View in Fiction: the Development of a Critical Concept”, PMLA 
70 (1955:5), s. 1160-1184; jämför Bordwell 1985, s. 7ff. 
78 Lars-Åke Skalin, ”Fact and Fiction in the Novel: A Narratological Approach”, Fact and 
Fiction in Narrative: An Interdisciplinary Approach (Örebro: Örebro University, University 
Library, 2005), s. 72. 
79 V. I. Pudovkin, Film Technique of Film Editing (1926), övers. och red. Ivor Montagu (New 
York: Grove, 1970), s. 70f, 254; jämför Bordwell 1985, s. 9ff. 
80 Chatman 1990, s. 115. 
81 Ibid., s. 115; se också s. 119. 
82 Ibid., s. 133f. 
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förmedlar händelseförloppet, medan det för bilder (däribland filmbilder) 
typiska är att åskådaren föreställer sig att han eller hon ser det bilden avbil-
dar.83 Waltons beskrivning tangerar alltså distinktionen mellan diegesis och 
mimesis men dessa representationstyper är underordnade begreppet ”make-
believe”. Representationer är, enligt Walton, ting som har den sociala funk-
tionen att tjäna som rekvisita i låtsaslekar (”props in games of make-
believe”).84 Både verbala och filmiska fiktionsberättelser sätter alltså i spel 
ett slags låtsaslekar, även om dessa ofta är av skilda slag. 

Currie ger meningsbegreppet en liknande transmedial status: ”language 
and meaning are by no means coextensive; there can be meaning which is 
not linguistic meaning”.85 Mening är alltså inte detsamma som språklig kon-
ventionell mening. Filmbilden saknar det språkliga yttrandets meningsato-
mer och konventionella mening, men har istället, menar Currie, naturlig 
mening (”natural meaning”) beroende av vår förmåga att i verkligheten iden-
tifiera händelser och existenser.86 

I och med denna genomgång av det intermediala fältets begrepp och före-
ställningar har jag också angivit avhandlingens innehåll. Är den litterära 
textens enheter och relationerna mellan dem av ett annat slag än motsvaran-
de enheter och relationer i filmens avbildningar? Vad menas med begrepps-
liga, abstrakta medier och innehåll kontra perceptuella och konkreta motsva-
righeter? Har metaforer och symboler i film- respektive prosaberättelser 
samma eller skilda karaktäristika? Hur fungerar konventionella, ikoniska och 
indexikaliska tecken och meningsrelationer i prosa respektive film? Skiljer 
sig berättarens och andra narrativa agenters och karaktärers status åt i olika 
medier? Är receptionen av filmberättelser av ett annat slag än receptionen av 
litterära berättelser? Syftet med denna avhandling är alltså att, så långt det 
går, försöka utreda och besvara dessa och andra liknande och relaterade frå-
gor. 

                                 
83 Walton 1990, s. 355 och 358. 
84 Ibid., s. 69; se också s. 11-68. 
85 Currie 1995a, s. 120. 
86 Ibid., s. 131; se också s. 135 där Currie talar om icke-konventionell mening (”nonconven-
tional meaning”). 
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II. Representationsbärare, mening och 
betydelse i prosa och film 

I denna avhandlingens andra del ska jag närmare granska representationsbä-
rare (dess kvaliteter och aspekter), mening (olika typer av mening och me-
ningsrelationer) och betydelse (olika slags fiktionssanningar och hur de ge-
nereras) i fiktionsprosa och fiktionsfilm. Jag ska försöka visa i vilka avseen-
den representationen kan vara begreppslig, generell och abstrakt alternativt 
perceptuell, specifik och konkret och hur dessa karaktäristika sammanhänger 
med olika typer av konventionalitet (eller frånvaro av konventionalitet). In-
ledningsvis analyserar jag representationsbäraren med hjälp av begreppen 
digital och analog, replik och kopia, och artikulation, för att sedan studera 
fenomenet konventionell mening i dess olika former. Därefter diskuterar jag 
vad som menas med specifik, generell, generisk, abstrakt och konkret me-
ning och betydelse, för att avslutningsvis beskriva metaforen och ställa den i 
kontrast till symbolen och expressionen. Undersökningen inbegriper både 
semantiska och syntaktiska perspektiv och de behandlade företeelserna rela-
teras genomgående till distinktionen mellan kontextoberoende mediala kvali-
teter och mening och den specifika berättelsens egenskaper, mening och 
betydelse. 

II.1. Representationsbärarens karaktäristika i prosa 
och film 

Ett systematiskt sätt att inleda undersökningen är att rikta sökarljuset mot 
representationsbäraren, den aspekt av representationen som är direkt given 
och närvarande. Hur skiljer sig den språkliga, litterära berättelsens represen-
tationsbärare från den flermediala avbildande filmens representationsbärare, 
och vad innebär dessa skillnader för respektive mediums meningsproduk-
tion? Genom frågans formulering har jag redan gjort vissa bestämningar: den 
litterära berättelsens representationsbärare är språklig och således enmedial, 
den filmiska berättelsens representationsbärare är flermedial, en kombination 
av bild, ljud, språk och musik.87 Men jag har också försett filmen med etiket-
ten ”avbildning”. Hur går nu detta ihop? Ja, visserligen är det filmiska teck-

                                 
87 Jämför Stam 2000, s. 12 och Wollen 1979, s. 154.  
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net ofta en kombination av bilder, ljud, musik och olika slags språkliga in-
slag som dialog, berättarröster och textskyltar, men samtidigt måste detta 
tecken beskrivas som primärt en avbildning. Allt vi ser och hör i filmens 
bild- och ljudspår, människor i rörelse, skådespelares ansiktsuttryck, ljudet 
av en bil som startar, en berättande mansröst, ett stycke musik, är avbildat av 
och beroende av dessa spår. Filmens representationsbärare är dess bild- och 
ljudspår, vilka är avbildningar. All filmisk mening är beroende av dessa av-
bildningar. Filmens mediala essens är emellertid den rörliga bilden. Vi kan 
föreställa oss en film, en kinematografisk berättelse, där musik, språk och 
ljud helt saknas (en pantomimisk stumfilm utan textskyltar och musik) och 
som alltså endast berättas medelst den rörliga bilden; en berättelse utan rörli-
ga bilder kan vi emellertid inte placera i kategorin filmnarration.88 Filmteck-
net är alltså primärt en avbildning (all mening och betydelse är beroende av 
filmens avbildande aspekter) och essentiellt en rörlig bild (rörelsen är en 
nödvändig aspekt av filmtecknet). Jag ska längre fram precisera vad jag me-
nar med avbildning (se III.2.4., och III.2.5.), men kommer redan här att ställa 
några av den filmiska, avbildande representationsbärarens karaktäristika mot 
den litterära, språkliga representationens dito. En grundläggande intuition 
om skillnaden mellan olika medier säger oss att en representationsbärare 
består av mindre enheter eller element och att dessa förhåller sig på något 
visst sätt till varandra. De enheter som bär representationen är också på nå-
got visst sätt relaterade till andra tecken utanför representationen. Det första 
förhållandet handlar om hur den specifika representationsbäraren är upp-
byggd och kan sönderdelas i mindre delar, det andra berör främst vilken typ 
av semiotiskt system representationsbärarens enheter ingår i. Jag kommer 
först att diskutera den senare frågan och därefter ta mig an den förra. 

II.1.1. Digital och analog, replik och kopia 

Enligt standarddefinitionen omfattar digitala tecken åtskilda enheter som ord 
och siffror, medan analoga teckensystem inte tillåter en dylik skiktning utan 
utgör ett kontinuum av möjligheter.89 Nelson Goodman och hans efterföljare 
har utvecklat en filosofisk-semiotisk notationsteori som tillåter en mer avan-
cerad beskrivning av distinktionen mellan digitala och analoga tecken. 
Goodman skiljer mellan semiotiska system som karaktäriseras av syntaktisk 
respektive semantisk åtskillnad (”disjointness”), och/eller är syntaktiskt re-
spektive semantiskt differentierade (”syntactically and semantically finite 

                                 
88 Se Currie 1995a, s. 1-16. Enligt Carroll karaktäriseras den rörliga bilden bland annat av att 
den ”belongs to the class of things from which the impression of movement is technically 
possible” (Noël Carroll, ”Defining the Moving Image”, Theorizing the Moving Image (Cam-
bridge, New York etc.: Cambridge University Press, 1996b), s. 70). Carroll menar alltså att 
det inte är nödvändigt att den rörliga bilden inbegriper rörelse utan att rörelse är en teknisk 
möjlighet i mediet. 
89 Chandler 2002, s. 223, 228. 
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differentiation”), alternativt syntaktiskt respektive semantiskt täta (”syntacti-
cally and semantically dense”). (Representationsbärarens kvaliteter berörs av 
Goodmans syntaktiska kategorier, men jag kommer nedan att redovisa även 
den semantiska, innehållsliga sidan av modellen.) Förenklat och utan Good-
mans terminologi och nominalism kan man beskriva syntaktisk åtskillnad så 
att en viss representationsbärande enhet, i det aktuella semiotiska systemet, 
aldrig kan vara en instans av mer än en teckentyp (semantisk åtskillnad in-
nebär att ett betecknat ting aldrig kan tillhöra mer än en kategori eller klass). 
Syntaktisk finit differentiering föreligger om en viss teckenbärande enhet, i 
det fall den inte tillhör båda av två teckentyper, alltid kan bestämmas såsom 
icke varande en instans av antingen den ena eller den andra teckentypen 
(semantisk finit differentiering är för handen om ett betecknat objekt, som 
inte representeras av båda av två teckentyper, alltid kan bestämmas som icke 
tillhörande antingen den ena eller den andra teckentypen). Syntaktisk täthet 
är karaktäristisk för ett system om det mellan två teckentyper alltid finns en 
tredje (semantisk täthet innebär att det mellan två kategorier eller klasser av 
betecknade objekt alltid finns plats för en tredje klass av objekt). Ett semio-
tiskt system kan också vara mättat (”replete”) vilket innebär att de drag en 
viss teckenbärare har i egenskap av instans av en viss teckentyp är många 
och av varierende slag. De första två typerna av bestämningar är en fråga om 
antingen/eller, medan den sista typen är en gradfråga.90 

Den västerländska notskriften uppfyller kraven för syntaktisk (och seman-
tisk) åtskillnad och differentiering är så att säga både syntaktiskt och seman-
tiskt digital.91 Språkliga system är syntaktiskt digitala (men semantiskt analo-
ga): en instans av en viss bokstav eller ett visst ord kan inte samtidigt vara en 
instans av en annan bokstav eller ett annat ord (med undantag för homony-
mer som ”bank”) (ett objekt kan däremot tillhöra ett antal olika klasser och 
betecknas av ett antal olika ord).92 Bilder är däremot, enligt Josef Stern, 

highly replete analog systems, since arbitrary and arbitrarily small changes in 
almost any of a picture’s pictorial properties correlate with real (typically 
small) changes in what an object needs to be like for the picture in question 
to represent it.93 

 

                                 
90 Nelson Goodman, Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols (Harvester Press 
Limited: Brighton, 1976), s. 127-173. 
91 Ibid., s. 179-192. 
92 Stern skriver att språkliga system ”once they have been suitably disambiguated, exhibit 
syntactic disjointness and syntactic finite differentiation, but they spectacularly lack semantic 
disjointness and semantic differentiation: arbitrarily small changes in an object can require 
large changes in its accurate description, for example” (Josef Stern, ”Metaphors in Pictures”, 
Philosophical Topics 25 (1997:1), s. 271). Naturliga språk uppfyller alltså inte kriterierna för 
det Goodman kallar notationssystem (”notational system”): ”Such discursive languages meet 
the two syntactic requirements but are exempt from the three semantic requirements.” 
(Goodman 1976, s. 178f) 
93 Stern 1997, s. 271. 
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Bilder och avbildningar av den typ som bär filmens ljud- och bildspår, är 
alltså syntaktiskt och semantiskt analoga, det finns varken på uttrycks- eller 
innehållsplanet några klart urskiljbara enheter, som inte kan övergå i var-
andra. Frågan är om det överhuvudtaget är meningsfullt att på detta sätt be-
skriva bilder som ett slags system av relationer mellan teckenbärare. Vad 
innebär det att det mellan två bildtyper eller bildtecken alltid finns ett tredje 
tecken? Problemet tycks vara att bilder inte uppträder som teckentyper. Di-
stinktionen mellan digitala och analoga tecken måste alltså relateras till Peir-
ces distinktion mellan typ (”type”) och replik (”replica”).94 Stern: 

the tokens of characters in analog systems, including pictorial systems, can-
not be replicated /.../ tokens of digital systems can be. In the pictorial case, it 
is impossible to determine uniquely to which type a given token-picture be-
longs; hence, it is impossible to determine unequivocally that another token-
picture is of the same type.95 

 
När jag skriver titeln ”Döden i Venedig” producerar jag en replik av ordty-
pen ”döden”. När jag i novellen läser att ”Aschenbach frapperades av gos-
sens fulländade skönhet. Det bleka, behagligt tankfulla ansiktet med den 
raka näsan, det honungsgula lockiga håret, den fina munnen, det ljuva, näs-
tan överjordiska allvaret förde tankarna till skulpturerna från den grekiska 
konstens blomstringstid, och med den fulländade formen var förenad en 
sådan personlig grace att iakttagaren tyckte sig varken i naturen eller den 
bildande konsten ha påträffat något så idealiskt” (Mann 1952, s. 135), identi-
fierar jag de tryckta tecknen som repliker av typer som ”skönhet”, ”konsten”, 
”allvaret” och ”idealiskt” (vissa typer som ”den” och ”det” betecknas i 
stycket av flera repliker).96 Ett visst unikt språkligt tecken är alltså en replik, 
medan tecknet som generell lag eller regel (vilken styr bruket av tecknet) är 
en typ. När vi ser filmen Döden i Venedig förekommer repliker av dessa 
(titelns) ord i filmens förtexter (jag bortser här från översättningsproblemati-
ken). När huvudpersonen Gustav Aschenbach och hans vän Alfred i en scen 
i filmen diskuterar skönheten och konstnärens arbete förekommer ett flertal 
repliker av ordtypen ”skönhet”. Filmens bild- och ljudspår, betraktade som 
avbildningar, är emellertid inte repliker av typer. När vi i Döden i Venedigs 
filmbilder för första gången ser Tadzio (eller mer korrekt Björn Andresen 
som gestaltar den fiktive pojken) identifierar vi inte dessa bilder eller delar 

                                 
94 Charles Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, red. Charles Hart-
shorne och Paul Weiss (Cambridge: Harvard University Press, 1931-58), 4.537. 
95 Stern 1997, s. 271. 
96 ”Mit Erstaunen bemerkte Aschenbach, dass der Knabe vollkommen schön war. Sein An-
tlitz, bleich und anmutig verschlossen, von honigfarbenem Haar umringelt, mit der gerade 
abfallenden Nase, dem lieblichen Munde, dem Ausdruck von holdem und göttlichem Ernst, 
erinnerte an griechische Bildwerke aus edelster Zeit, und bei reinster Vollendung der Form 
war es von so einmalig persönlichem Reiz, dass der Schauende weder in Natur noch bildender 
Kunst etwas ähnlich Geglücktes angetroffen zu haben glaubte.” (Mann 1913, s. 52) 
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av dem som repliker av typer. Filmens avbildningar är instanser av kategori-
er som bild, avbildning och ljudspår (alldeles som ett nedskrivet ord är en 
instans av klasserna skriftspråk, ord och substantiv) men de är inte repliker 
av typer. Stern påpekar att repliker inte är perfekta kopior av varandra. 
Tvärtom. För att någonting ska kunna vara en replik av en typ krävs något 
slags procedurer och regler som gör det möjligt att, så att säga, urskilja ty-
pens drag i repliken, vilket också medför att en replik av en typ kan ha 
många fritt varierande drag, så länge den besitter de drag som gör den igen-
kännlig som replik av en viss typ.97 Med bilder förhåller det sig annorlunda: 

no visible feature (unless ruled out by explicit fiat) can be ignored or abstrac-
ted away, and because variations are continuous or smooth, the least differen-
ce will matter. /…/ for lack of a restricted set of parameters or dimensions 
(e.g., spelling) to define pictorial types, no two tokens can unequivocally be 
said to belong to one type.98 

 
I språket finns alltså stavningsregler, i bilder och avbildningar överhuvudta-
get saknas motsvarande regler. Men hur förhåller det sig med filmens av-
bildningar som ju utgörs av fotografier och ljudupptagningar vilka dupliceras 
i ett antal kopior? Är dessa ett slags repliker? Med hänvisning till det jag 
redan hävdat om repliken som fenomen måste svaret bli nej. Kopian är nå-
gonting annat än repliken. Eco skiljer mellan ”absolute duplicative replicas 
which produce a double, and partial replicas, which will simply be called 
replicas”.99 Kopian är, enligt Eco, en instans som måste äga en annan instans 
samtliga egenskaper.100 Kopian har inte replikens frihet att utöver de egen-
skaper som gör den till en instans av en typ uppvisa varierande drag. Film-
tecknet är inte en replik, utan en kopia. 

Som bland andra Stern och Eco påpekar kan därför varje förändring av 
bildens uttryck få konsekvenser för hur vi uppfattar innehållet.101 I slutet av 
Kubricks 2001 reser huvudpersonen Bowman i sin rymdkapsel genom ett 

                                 
97 Eco hävdar om repliker att typen ”only dictates those essential properties that its occur-
rences must display in order to be judged a good replica, irrespective of any other character-
istic that they may possess. Thus tokens of the same type can possess individual characterist-
ics, provided that they respect the pertinent ones fixed by the type. It is this kind of 
type/token-ratio, for example, that rules the production of phonemes, words, ready-made 
expressions, etc” (Eco 1976, s. 182). Goodman skriver i samma anda: ”Let us suppose that 
there are various handwritten copies and many editions of a given literary work. Differences 
between them in style and size of script or type, in color of ink, in kind of paper, in number 
and layout of pages, in condition, etc., do not matter. All that matters is what may be called 
sameness of spelling: exact correspondence as sequences of letters, spaces, and punctuation 
marks.” (Goodman 1976, s. 115) 
98 Stern 1997, s. 272. Observera att begreppet ”type” är oförenligt med Goodmans semiotik. 
För Goodman finns det endast instanser som är repliker av varandra (Goodman 1976, not 3, s. 
131). Jämför Sonesson 1989a, s. 240f. 
99 Eco 1976, s. 179f. 
100 Ibid., s. 180. 
101 Stern 1997, s. 271. Se också Eco 1976, s. 182. 



 45

slags stjärnport konstruerad av främmande intelligenta varelser. Resan tycks 
ske bortom tid och rum och bjuder en serie aldrig tidigare skådade stellära 
fenomen med färger och former utan motsvarigheter på jorden (med undan-
tag för drömmar och psykedeliska bildkonstverk). Om filmbilderna, uppfat-
tade som objekt med vissa egenskaper, ägt andra egenskaper så hade vi ock-
så delvis sett någonting annat i dem; vi hade tillskrivit himlafenomenen 
andra egenskaper. Om bilderna haft andra färger, om de varit starkare färger 
av technicolortypen, eller endast färger i spektrat svart-vitt hade vi uppfattat 
den representerade rymden annorlunda och som annorlunda framställd. Om 
skärpedjupet varit större eller mindre, filmkvaliteten kornigare eller finare, 
kontrasterna och nyanseringen andra, hade vi också delvis sett någonting 
annat i bilderna, kanske en mindre vacker och sällsam resa och en fulare och 
råare eller alldagligare himmel.102 

Varje perceptuell aspekt av filmavbildningens bild- och ljudspår är såle-
des potentiellt meningsbärande på så vis att en förändring av denna aspekt 
har en inverkan på det avbildade innehållet, det vi ser och hör i bild- och 
ljudspår. Dessa (hypotetiska eller verkliga) förändringar av bild- eller ljud-
kvalitet har antingen betydelse för vad vi föreställer oss är fiktionssant (ex-
empelvis vilka färger rymden i 2001:s fiktionsvärld äger och vad som är 
explicit respektive implicit om rymdens kvaliteter), eller får konsekvenser 
för hur ett visst fiktionsinnehåll framställs och hur vi uppfattar det (exempel-
vis hur rymden i 2001 skildras, som en vacker, skrämmande eller främmande 
plats).  

I romanen 2001 skildras resan genom stjärnporten bland annat med föl-
jande ord: 

Han hade ingen känsla av rörelse, men upplevde ändå att han föll mot de där 
otroliga stjärnorna, som lyste därinne i en månes mörka hjärta. Nej – det var 
naturligtvis inte där de verkligen fanns, så mycket var han klar över. (Arthur 
C. Clarke, År 2001. En rymdodyssé, övers. Roland Adlerberth (Höganäs: 
Bokförlaget Bra Böcker AB, 1970), s. 223) 

Här fanns tydligen ingen atmosfär, för han kunde se varenda detalj absolut 
klart och utan suddighet ända bort till den otroligt avlägsna, spikraka horison-
ten. Han måste tydligen sväva över en enormt stor värld – kanske mycket 
större än jorden. Men trots dess storlek var hela den areal Bowman kunde 
blicka ut över en enda stor mosaik av tydligt artificiella mönster, varje bit 

                                 
102 Currie formulerar denna iakttagelse så att fiktionsfilmens avbildningar genererar percep-
tuella föreställningar (”perceptual imaginings”), vilket bland annat innebär att det föreligger 
ett kontrafaktiskt beroende mellan filmtecknets perceptuella egenskaper och det vi ser och hör 
i bild- och ljudspår: ”when we see the screen we imagine that the character’s eyes are exactly 
that shape, that colour and that size in relation to the rest of the character’s features. If what 
we saw on the screen were shaped or coloured in a slightly different way, what we would then 
have imagined about the character’s features would have been correspondingly different.” 
Med receptionen av ett stycke fiktionsprosa förhåller det sig annorlunda: det vi föreställer oss 
påverkas inte av textens typsnitt, storlek eller färg (Currie 1995a, s. 184; se också s. 117f). 
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med kilometerlånga sidor. /…/ Och den himmel som utbredde sig över ho-
nom var än sällsammare /…/ än till och med den otroliga marken under ho-
nom. För där fanns inga stjärnor, men inte heller hade den rymdens svärta. 
Bara ett slags glödande, mjölkaktig vithet, som gav ett intryck av oändliga 
avstånd.103 (Ibid., s. 225f) 

 
Om vi förändrar de språkliga replikerna så att de blir feta, kursiverade, av ett 
annat typsnitt eller tryckta med en annan typ av trycksvärta, eller låter dem 
uppträda på en dataskärm eller i handskrift, har dessa förändringar (om inte 
text och kontext indikerar motsatsen) ingen påverkan på den språkliga me-
ningen så länge dessa repliker uppfattas som tecken för samma ordtyper. Inte 
heller har dessa förändringar någon betydelse för vilka fiktionssanningar vi 
är bemyndigade att föreställa oss eller hur fiktionsvärlden framställs: de 
skildrade stjärnorna blir inte mer eller mindre ”otroliga”, klarheten och de-
taljskärpan blir inte större eller mindre, mosaiken av mönster blir inte en 
annan, himlen blir inte mindre sällsam eller mer eller mindre vit.104 Den 
språkliga repliken kan givetvis ha ett expressivt värde: en kursivering av ett 
ord kan exempelvis förstärka en viss tolkning av det (så som sker med ordet 
”verkligen” i citatet ovan) och det talade ordet kan vid en uppläsning tillföra 
berättelsen kvaliteter som den i skriven, tryckt form saknar. Men det är gene-
rellt inte så att en repliks utformning, så länge den står för en och samma typ, 
påverkar dess mening, eller att den fysiska textens karaktäristika har någon 
inverkan på vilka fiktionssanningar vi föreställer oss eller hur vi uppfattar 
framställningen av fiktionsvärlden. 

Det vi ser i en filmbild kan däremot, som jag redan uppmärksammat, på-
verkas av mycket små förändringar i representationsbärarens kvaliteter. Två 
kopior av samma filmoriginal representerar naturligtvis i stort sett samma 
mening, men kan också beroende på skillnader i exempelvis ljushet delvis 
förmedla skilda innehåll: vissa detaljer som vi ser i den ena bilden ser vi inte 
i den andra. Visserligen uppträder, vad vi uppfattar som, en och samma 
filmberättelse ofta i olika fysiska medier, projicerad på duk eller elektroniskt 
på teve- eller dataskärm, och vi har givetvis en förmåga att skilja represente-
rande element från element som endast sammanhänger med mediet (exem-

                                 
103 ”There was no sense of motion, but he was falling toward those impossible stars, shining 
there in the dark heart of a moon. No – that was not where they really were, he felt certain.” 
(Arthur C. Clarke, 2001. A Space Odyssey. Special Edition (1968) (London: Orbit, 2000), s. 
221) 
 
”There was no atmosphere, for he could see all details unblurred, clear down to an incredibly 
remote and flat horizon. He must be above a world of enormous size – perhaps one much 
larger than Earth. Yet despite its extent, all the surface that Bowman could see was tessellated 
into obviously artificial patterns that must have been miles on a side. /…/ Yet the sky above 
was stranger /…/ even than the improbable land beneath. For there were no stars; neither was 
there the blackness of space. There was only a softly glowing milkiness, that gave the impres-
sion of infinite distance.” (Ibid., s. 223) 
104 Se Eco 1976, s. 182; Goodman 1976, s. 115; Currie 1995a, s. 117f, 184. 
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pelvis skillnaden i storlek mellan filmduken och teverutan), men vi har sam-
tidigt uttryck av typen ”film är bäst på bio” eller ”teveformatet gör inte bil-
derna rättvisa”, som visar att det fysiska medium som bär de rörliga bilderna 
har en inverkan på vad vi ser i dem och hur det som representeras framställs. 
Den som sett Kubricks skildring av färden genom stjärnporten både på bio 
och teve kan konstatera att upplevelsen av att röra sig genom en aldrig tidi-
gare skådad rymd blir betydligt starkare i biosalongen än framför teveappa-
raten. Den som sett rymdfärden både på vhs och på dvd har sannolikt i det 
senare formatet sett stjärnportens färger klarare och dess former skarpare än i 
det förra formatet. 

 
Bild II.1. Det svävande rymdbarnet i Kubricks 2001 (1968), slutstationen för befäl-
havare Bowmans resa genom stjärnporten. 

II.1.2. Verk och citering 

Distinktionen mellan replikerbara, digitala medier och analoga medier burna 
av kopior har även kopplingar till semiotiska fenomen som verk och citering. 
Goodman skiljer mellan två typer av konstarter eller medier, allografiska 
(”allographic”) och autografiska (”autographic”) sådana, där verket definie-
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ras enligt olika principer.105 Allografiska verk kan etableras på två sätt. De 
kan komma ur det Goodman kallar partitur (”scores”) som bygger på nota-
tionssystem (som alltså uppfyller Goodmans syntaktiska och semantiska 
krav på notation) och förverkligas i föreställningar (som, så att säga, definie-
ras av partituret),106 eller sammanhänga med manuskript (”scripts”) som 
överensstämmer med kraven för notationsscheman (men alltså bryter mot de 
semantiska notationskriterierna).107 Ett stycke noterad konstmusik, som Gus-
tav Mahlers femte symfoni (1901-1902), är ett exempel på ett allografiskt 
verk av det första slaget: det framförda verket definieras av partituret, och 
varje framförande som följer partituret är en instans av verket.108 En novell 
som ”Döden i Venedig” är ett exempel på den andra typen av allografiskt 
verk. Det litterära verket är inte ett framförande av ett partitur utan ett manu-
skript, det vill säga verket sammanfaller med själva texten.109 Man kan ut-
trycka det så att det litterära verket, manuskriptet, är en typ, och varje replik 
som överensstämmer med denna typ en instans av verket. 

Det filmiska verket är uppenbarligen inte ett allografiskt verk av vare sig 
den första eller den andra typen. Filmföreställningen, projiceringen av de 
rörliga bilderna på vita duken, förhåller sig inte till ”innehållet” i filmprojek-
torn som framförandet av en symfoni till noterna i partituret. Filmföreställ-
ningen eller tevesändningen är att betrakta som en kopia med temporala 
egenskaper, inte en instans av ett partiturdefinierat verk. Filmvisningen är 
inte en replik av en typ, vilken räknas som en instans av ett verk, utan pre-
sentationen av en kopia.110 Inte heller är filmmanuskriptet ett manuskript i 
Goodmans mening, utan ett slags utkast till verket som efter verkets färdig-
ställande inte längre är en del av detsamma eller ett verk i sin egen rätt (såvi-
da inte filmmanuskriptet ges ut som ett separat konstverk och då ges samma 
status av allografiskt verk som varje annan verbal text). 

Autografiska (konst-)verk kan inte definieras med utgångspunkt i ett nota-
tionssystem och framförandet av ett partitur eller genom etablerandet av en 
text vars repliker räknas som instanser av verket, utan genom en viss till-
komstprocess som resulterat i ett unikt verk och/eller en serie kopior där 
varje egenskap är potentiellt lika betydelsefull. En instans av ett filmverk är 
alltså ett slags kopia av ett unikt verk, eller, om filmen skapats med modern 
datoriserad inspelningsutrustning, en (potentiellt oändlig) serie identiska 
kopior. Minns att en kopia, enligt Eco, måste ha det kopierades eller övriga 
kopiors samtliga egenskaper för att räknas som en instans av en viss typ, i 
detta fall, en instans av ett filmiskt verk. I praktiken kan vi förstås skilja mel-
lan kopior som vi, trots vissa brister, uppfattar som instanser av ett verk (ex-

                                 
105 Goodman 1976, s. 113. 
106 Ibid., s. 177ff. 
107 Ibid., s. 199ff. 
108 Ibid., s. 179-192. 
109 Ibid., s. 207ff. 
110 Jämför Carroll 1996b, s. 67ff. 



 49

empelvis en flimrig och raspig filmrulle), och kopior som saknar för många 
centrala egenskaper för att kunna räknas som instanser av ett visst verk (ex-
empelvis en kopia där vissa scener saknas eller där förändringar av ljuset gör 
att vi inte eller endast delvis kan se vad bilderna föreställer), samtidigt som 
det inte finns några absoluta kriterier för att skilja de två fallen åt. 

Den litterära berättelsens representationsbärare är alltså digital och kan 
skiktas i typ och replik, det litterära verket är allografiskt (ett manuskript mot 
bakgrund av ett notationsschema, i Goodmans terminologi). Den filmiska 
representationsbäraren är visserligen ofta flermedial men också analog och 
kan inte skiktas i typ och replik, det filmiska verket är autografiskt, och en 
instans av verket är en kopia. Dessa förhållanden får vissa konsekvenser. En 
verbal text kan replikeras i olika medier (tal, skriftspråk, teckenspråk, blind-
skrift), den kan framföras (vid en uppläsning) och citeras, medan filmtexten 
på ett annat sätt är mediebunden (även om den audiovisuella framställningen 
kan uppträda i projicerad, televiserad eller datorburen form).111 Jag ska de-
monstrera och nyansera denna skillnad genom att kort dröja vid citatet som 
fenomen (citatet behandlas mer utförligt i en annan teoretisk kontext i 
III.4.1.). 

Vi kan i tal eller skrift citera ett stycke ur novellen ”Döden i Venedig” 
och sålunda i replikens form återskapa en del av verket. Att citera ett litterärt 
verk är alltså definitionsmässigt att presentera en del av verket. Filmen inbe-
griper som bekant ofta både språkliga tecken och musik, alltså två slags allo-
grafiska medier. Det innebär inte att filmens representationsbärare delvis är 
allografisk, då musiken och orden är underordnade och förmedlas av ett au-
tografiskt medium. Vi kan citera karaktärernas tal i filmen Döden i Venedig 
(exempelvis dialogen om skönhet mellan Aschenbach och hans vän Alfred), 
eller textskyltarna i Kubricks 2001 (exempelvis ”Jupiter and Beyond”), men 
vi kan inte hävda att vi citerat verket, återgivit en del av det i replikens form. 
Om jag här citerar datorn Hals klassiska ord i den senare filmen, ”Dave… 
min intelligens försvinner. Jag känner det” (”My mind is going. I can feel 
it”), så är detta inte ett citat i samma mening som följande passage hämtad 
från romanen: ”Du bryter ner mitt intellekt ... Fattar du inte? ... Jag blir som 
ett barn ... Du gör mig till ett ingenting ...”112 (Clarke 1970, s. 178) 

Vi kan framföra musiken ur Döden i Venedig eller 2001 utan att för den 
skull kunna hävda att vi i citatets eller replikens form förmedlat en del av 
verket. Ett framförande av den särskilda filmversionen av Györgi Ligetis 
Adventures som ställvis ackompanjerar bilderna i 2001 är ett framförande av 
en instans av ett musikverk (om vi ser detta musikstycke som ett verk i sin 
egen rätt), men inte en del av eller ett citat ur verket 2001. 

                                 
111 Jämför Currie 1995a, s. 117f, och Lyons 1977, s. 11. 
112 ”You are destroying my mind … Don’t you understand?... I will become childish … I will 
become nothing …” (Clarke 2000, s. 170) 
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För att orden och musiken i filmerna ovan ska ha status av citat, återges 
som delar av respektive verk, måste de, i likhet med allt annat i bild- och 
ljudspår, uppträda som kopior av det analoga, icke-replikerbara avbildande 
filmtecknet, exempelvis visade på en duk eller skärm under en föreläsning 
eller inklippta i andra audiovisuella framställningar, i teve, film, eller på 
internet. I filmer som Federico Fellinis Intervista (1987) och Ettore Scolas Vi 
som älskade varann så mycket… (C’eravamo tanto amati, 1975) ser vi vid 
några tillfällen filmbilder i filmbilderna, från Fellinis Det ljuva livet (La 
Dolce Vita, 1961) i den förra, från Vittorio De Sicas Cykeltjuven (Ladri di 
biciclette, 1948) i den senare; dessa bilder från andra filmer tar bitvis helt 
över den aktuella filmens bildrum, fyller hela duken och fungerar således 
som ett slags filmcitat, det vill säga vi ser delar av filmverk i andra filmverk. 

De digitala, replikerbara medier som förekommer i filmen, som musiken 
och språket, är alltså underordnade det analoga, duplicerbara audiovisuella 
filmtecknet. Samtidigt kan filmverket inbegripa citat och delar av allografis-
ka verk, eller (rent teoretiskt) ett allografiskt verk i sin helhet. Filmen Döden 
i Venedig förmedlar delar av Gustaf Mahlers femte symfoni, filmen 2001 
delar av Richard Strauss Så talade Zarathustra (Also sprach Zarathustra, 
1896). Om filmen Döden i Venedig på ljudspåret inbegripit hela Mahlers 
femte symfoni hade denna sekvens av ljudspåret räknats som en instans av 
verket. Peter Greenaways och Tom Phillips A TV Dante (1989) innehåller 
Dantes ”Inferno”, sång I-VIII, och den som ser tevefilmen har också tagit del 
av denna del av Dantes verk. En tevefilm som i sig införlivat hela texten till 
Den gudomliga komedin skulle också till del vara en instans av Dantes verk. 
Ett filmcitat är således alltid en kopia av filmens bild- och ljudspår, men 
filmen kan citera eller inbegripa hela verk i allografiska medier. 

II.1.3. Uttryckets element: artikulation och projicering 

Jag har hittills beskrivit representationsbärarens enheter i ett slags syntaktis-
ka systemiska termer. Distinktionen mellan digitala och analoga tecken berör 
hur teckenuttrycken i ett visst semiotiskt system förhåller sig till varandra. 
Åtskillnaden mellan replik och kopia anger relationen mellan en instans av 
ett tecken i en specifik text och andra för texten meningsskapande företeelser 
som typer och original. Begreppsparet allografiskt och autografiskt beskriver 
förhållandet mellan text och verk. 

En relaterad intermedial fråga gäller den så kallade artikulationen, möj-
ligheten att skikta texter i olika medier och teckensystem i mindre meingsbä-
rande delar. ”Döden i Venedig” avslutas: ”Och redan samma dag mottog den 
respektfullt uppskakade världen underrättelsen om hans död.”113 (Mann 
1952, s. 186) Det faktum att denna mening består av en serie repliker av 

                                 
113 ”Und noch desselben Tages empfing eine respektvoll erschütterte Welt die Nachricht von 
seinem Tode.” (Mann 1913, s. 145) 
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ordtyper som i sin tur består av repliker av bokstäver/fonem gör att det är 
möjligt att skikta den språkliga satsen och den språkliga texten i mindre me-
ningsbärande och meningsskiljande delar. Den avslutande meningen i Manns 
novell kan delas i en serie självständiga tecken, motsvarande de i meningen 
ingående orden. När vi delar det språkliga tecknet på detta sätt delar vi alltså 
samtidigt sammanhängande enheter på uttrycks- och innehållsnivån. Om vi 
fortsätter att sönderdela det språkliga tecknet, skikta de olika orden i bokstä-
ver/fonem så rör det sig inte längre om en parallell skiktning på uttrycks- och 
innehållsplanet. När jag delar meningen ovan i ordkomponenter som ”värl-
den” och ”död” skiktar jag också innehållet, när jag delar ordet ”världen” i 
sina beståndsdelar gör jag ingen motsvarande uppdelning på innehållsnivån. 
Att ett språkligt tecken på detta sätt kan sönderdelas först i tecken och sedan 
i särdrag eller figurae innebär, enligt semiotisk och språkvetenskaplig teori, 
att språket är dubbelt artikulerat.114 

Den tidige Eco gör gällande att bilden alldeles som språket är dubbelt ar-
tikulerad och att filmen äger tre artikulationsnivåer.115 Den enskilda stillbil-
den (”a cinematographic frame”) består av icke-betydelsebärande men bety-
delseskiljande ljusfenomen som motsvarar språkets fonem, och som kombi-
neras till bilder (”’images’ or ’icons’ or ’super-signs’”), motsvarande språ-
kets ord. Men film är rörliga bilder och även den rörliga bilden kan, om vi 
ser den som ett resultat av en serie stillbilder, skiktas i i sig själva icke-
meningsbärande särdrag, som när de kombineras blir till percipierbar rörel-
se.116 Sålunda äger filmen tre nivåer av artikulation. 

Ecos tankar har väl i dag mest teorihistoriskt värde och har motbevisats 
av senare generationer representationsteoretiker. Sonesson: 

Eco gör många felaktiga identifikationer i det här resonemanget. Ett av dessa 
är att han jämför särdragen, som man måste uppfatta för att varsebli tecknet, 
med stillbilderna som aldrig uppträder som sådana i vår varseblivning. Men 
det viktigaste är att han sammanblandar betydelsen som tecken, där något 
står i stället för något annat, med betydelsen som gestalt, där något är något 
mer än sina delar.117 

 
Det Eco identifierar i filmen är alltså inte olika teckennivåer (tecken och 
särdrag) utan relationer mellan delar och helhet i filmtecknet. 

Hur ska då relationen mellan avbildningens delar beskrivas? Ja, våra erfa-
renheter av bildproduktion och bildreception säger oss att dessa tecken be-
står av mindre enheter: när vi tecknar ett ansikte låter vi vissa streck på pap-
peret eller i datorn stå för näsan medan andra tecken står för ögon och mun, 
samtidigt som ansiktet inte framträder förrän tecknen för samtliga ansiktets 
                                 
114 Se Sonesson 1989a, s. 291f; Sonesson 1992, s. 147ff; Lyons 1977, s. 71ff; Chandler 2002, 
s. 10, 224, 228f. 
115 Eco 1976, s. 231ff. 
116 Ibid., s. 234. 
117 Sonesson 1992, s. 157; se också Sonesson 1989a, s. 293f, 300. 
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delar är på plats. Vi vet också att det kan vara problematiskt att skikta teck-
ningen av ansiktet i enheter som i sig själva har ett bildinnehåll. Det mönster 
som står för näsan kan visserligen isoleras och alltjämt ge intryck av att re-
presentera en näsa, men tecknet för näsryggen betecknar denna endast i 
teckningens specifika kontext, tillsammans med de andra strecken. Dessa 
erfarenheter har mer precist formulerats av både filosofiskt och semiotiskt 
inriktade bildteoretiker. 

Currie konstaterar att filmens avbildningar inte kan skiktas i meningsato-
mer; varje tidsmässig och rumslig del av bilden är meningsbärande ned till 
det visuellt urskiljbaras gräns. När en spatial del av en bild inbegriper delar 
kan emellertid den betraktare eller åskådare som förmår identifiera helheten 
också identifiera vad som representeras av delarna. Att se en del av en bild 
som en representation av ett ansikte innebär med nödvändighet att i detta 
parti av bilden igenkänna mindre delar som ansiktsdelar eller ansiktsdrag. 
Denna princip gäller, menar Currie, även för bildpartier som saknar en struk-
tur med mindre enheter. Ett bildparti som visar en av en avbildad tigers svar-
ta ränder måste, trots att det inte kan skiktas i mindre enheter, förstås så att 
varje del av representationsbäraren som representerar randen i tigerns päls 
också representerar en del av själva randen.118 

Sonesson har givit uttryck för liknande tankar. Han skriver om bildtecknet 
att 

när vi väl har refererat de i och för sig betydelselösa punkterna till helheten, 
så blir de bärare var för sig av delbetydelserna. /.../ i ordet ”ansikte”, står inte 
bokstaven ”a” för näsan, bokstaven ”n” för munnen, osv, varken före eller ef-
ter det att bokstäverna har satts samman till ett ord. Strecken som formar bil-
den av ansiktet är i sig själva betydelselösa. Men när de väl tillsammans bil-
dat helheten som föreställer ett ansikte, projiceras delbetydelserna tillbaka 
till enkilda delar, och vissa streck blir platsen för varseblivningen av näsan, 
andra av munnen, osv.119 

När vi som åskådare, med Aschenbach, i filmen Döden i Venedig för första 
gången ser pojken Tadzio, percipierar vi Tadzios lockar, ögon, näsa, mun, 
haka och hand på specifika ställen i bildens representationsbärare (se Bild 
II.2.). Vi uppfattar också att exempelvis de ställen i bilden som representerar 
pojkens ögon så att säga helt genomsyras av ögonrepresenterande element. 
Hur förhåller det sig med motsvarande passage i romanen? 

                                 
118 Currie 1995a, s. 130. 
119 Sonesson 1992, s. 158; se också Sonesson 1989a, s. 287, 297f, där författaren använder 
termen ”resemanticization” som beteckning på detta fenomen. Jämför Flint Shier, Deeper into 
Pictures. An Essay on Pictorial Interpretation (Cambridge: Cambridge University Press, 
1986), s. 66 och Rossholm 2004a, s. 162ff som båda har beskrivit bildens och det ikoniska 
tecknets kompositionalitet som ett slags korrespondensrelation eller diagrammatisk överens-
stämmelse mellan uttryckets och innehållets delar. 
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Aschenbach frapperades av gossens fulländade skönhet. Det bleka, behagligt 
tankfulla ansiktet med den raka näsan, det honungsgula lockiga håret, den 
fina munnen, det ljuva, nästan överjordiska allvaret förde tankarna till skulp-
turerna från den grekiska konstens blomstringstid, och med den fulländade 
formen var förenad en sådan personlig grace att iakttagaren tyckte sig varken 
i naturen eller den bildande konsten ha påträffat något så idealiskt.120 (Mann 
1952, s. 135) 

 
Ordet ”ansikte” kan inte skiktas i olika delar motsvarande ansiktets delar, vi 
kan inte hävda att ”a” står för Tadzios näsa, ”e” för hans mun och så vidare. 
Däremot står ordet ”näsa” för Tadzios näsa, ordet ”håret” för pojkens hår, 
ordet ”munnen” för pojkens mun. Den språkliga litterära beskrivningen 
tycks alltså vid ett första påseende delvis fungera som bilden, men vi kan 
naturligtvis inte hävda att tecknet för näsa, som i ansiktsbilden, blir menings-
fullt först i relation till tecknen för övriga ansiktsdelar, eller att den rumsliga 
relationen mellan teckenbärarens delar, tecknen för näsa, hår och mun, re-
presenterar relationen mellan de representerade kroppsdelarna; vi kan inte 
heller i texten peka ut platsen för pojkens näsa eller skikta ordet ”näsa” i 
mindre ”näs”-delar, som i sig själva är meningslösa, men i texten blir bärare 
av näsans delar. Den projicering av innehållets delar på uttryckets delar som 
Currie och Sonesson finner i bilden har alltså ingen egentlig motsvarighet i 
den språkliga texten. 

 
Bild II.2. Björn Andresen som pojken Tadzio i Döden i Venedig (1971). 

                                 
120 ”Mit Erstaunen bemerkte Aschenbach, dass der Knabe vollkommen schön war. Sein An-
tlitz, bleich und anmutig verschlossen, von honigfarbenem Haar umringelt, mit der gerade 
abfallenden Nase, dem lieblichen Munde, dem Ausdruck von holdem und göttlichem Ernst, 
erinnerte an griechische Bildwerke aus edelster Zeit, und bei reinster Vollendung der Form 
war es von so einmalig persönlichem Reiz, dass der Schauende weder in Natur noch bildender 
Kunst etwas ähnlich Geglücktes angetroffen zu haben glaubte.” (Mann 1913, s. 52) 
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Både litterära och filmiska berättelser kan skiktas i representationsbärare, 
mening och betydelse. Jag har emellertid påvisat viktiga syntaktiska skillna-
der mellan den litterära fiktionsberättelsens representationsbärare och den 
filmiska fiktionsberättelsens motsvarighet. Språket är ett syntaktiskt digitalt 
och allografiskt medium, ett språkligt tecken är alltid en replik av en typ och 
det litterära verket ett manuskript där förekomsten av en viss uppsättning 
repliker av typer definierar verket. Filmmediet är analogt och autografiskt, 
filmtecknet är inte en replik av en typ utan en kopia där varje percipierbart 
drag är potentiellt meningsbärande. Den litterära texten kan skiktas i tecken 
(ord) och särdrag (bokstäver/fonem) medan detta inte är möjligt i filmens 
avbildningar där istället de i sig betydelselösa mindre enheterna (som aldrig 
med exakthet kan urskiljas) blir bärare av innehållets olika delar på så vis att 
vi i bilden av exempelvis ett ansikte tycker oss percipiera ansiktets delar i 
representationsbärarens delar.121 

Beskrivningen av dessa skillnader kan delvis förklara vad de intermediala 
föreställningar jag tidigare diskuterat kan tänkas innebära (se I.5.1.). Att 
filmtecknet är perceptuellt och konkret skulle alltså med en tolkning kunna 
betyda att det karaktäriseras av en särskild form av analogicitet och kompo-
sitionalitet: varje aspekt av representationsbäraren (som är en kopia) är po-
tentiellt meningsfull och därigenom perceptuellt intressant, samtidigt som 
innehållets delar projiceras på och så blir percipierbara i uttryckets delar. Att 
det litterära tecknet är begreppsligt och abstrakt skulle då betyda att det ut-
märks av digitalicitet och artikulation: representationsbäraren utgörs av sepa-
rerbara meningsatomer (tecken och särdrag) som är repliker av typer vars 
individuella drag saknar perceptuellt intresse annat än som bärare av typen, 
och som fungerar mot bakgrund av generella regler för stavning och kompo-
sition. 

II.2. Konventionalitet och generell mening 

De skillnader mellan språkliga och filmiska tecken och texter vad gäller 
representationsbäraren som jag formulerat med hjälp av distinktionerna mel-
lan digital och analog, replik och kopia, allografisk och autografisk, samt 
dubbelt artikulerat och icke-artikulerat, är nära förknippade med distinktio-
nen mellan arbiträra/konventionella tecken och motiverade/icke-
konventionella tecken. Roman Jakobson skriver: ”A symbol, for instance a 
word, is a ’general rule’ which signifies only through the different instances 
of its application, namely the pronounced or written – thinglike – repli-

                                 
121 De egenskaper som jag i detta avsnitt funnit är karaktäristiska för språket överensstämmer 
i långa stycken med det Lyons benämner ”the design features of language” (Lyons 1977, s. 
70-85). 



 55

cas”.122 Ett konventionellt tecken (det Jakobson benämner ”symbol”) är i två 
avseenden en generell regel: för att tecknet ska kunna fungera som tecken 
måste det identifieras som en replik av en typ, en typ som konventionellt 
sammankopplas med en viss mening. Att den språkliga, litterära representa-
tionsbäraren består av repliker av typer och kan sönderdelas i meningsato-
mer är alltså en indikation på att vi har med konventionella tecken att göra. I 
detta avsnitt ska jag försöka reda ut vad som menas med konventionalitet 
och generell mening. 

II.2.1. Konvention och förmedlande begrepp 

I flera betydelsefulla semiotiska traditioner finns det en koppling mellan två 
semiotiska fenomen av centralt intresse för denna undersökning: konventio-
nalitet och begreppslighet. Saussure menar, som jag redan uppmärksammat, 
att det språkliga tecknet består av två relata, signifikanten (det jag benämner 
tecken- eller representationsbäraren) och signifikatet (meningen i min termi-
nologi) (se I.4.1.). Båda dessa tecknets aspekter är, enligt Saussure, mentala 
storheter: en föreställning om en ljudbild och ett begrepp.123 Relationen mel-
lan dem är godtyckligt och icke-motiverat: det finns ingenting hos en viss 
signifikant eller ett visst signifikat som förklarar eller motiverar varför de 
sammanförs i ett tecken. Det som binder samman enheterna är konventio-
nen.124 Språklig mening är alltså, enligt denna tradition, någonting begrepps-
ligt och konventionellt. 

Jag har redan berört den så kallade semiotiska meningstriangeln och gjort 
en distinktion mellan representationsbärare, mening och betydelse i den spe-
cifika texten. Triangeln kan emellertid också appliceras på det enskilda ordet 
och dess konventionella mening och tolkas så att den förmedlande länken 
mellan tecken och verklighet är ett begrepp. Denna traditionella analys av 
språklig mening finns, som bland andra språkvetaren John Lyons uppmärk-
sammat, redan uttryckt i den skolastiska maximen ”vox significat (rem) me-
diantibus conceptibus” (ungefärligen: ”ordet betecknar (tinget) genom medi-
erande begrepp”).125 Triaden baseras alltså på en föreställning om begreppslig 
förmedling och inbegriper därmed den referentiella relation till verkligheten 
som Saussure utesluter. Förhållandet mellan ett ords uttryck och dess signi-

                                 
122 Roman Jakobson, ”Quest for the Essence of Language”, Selected Writings II. Word and 
Language (The Hague/Paris: Mouton, 1971), s. 358. Jämför Currie som konstaterar att språket 
är konventionellt (”what words and sentences of English mean is determined /.../ by adventi-
tious uniformities of practice adhered to because they aid communication”) vilket bland annat 
innebär att det består av meningsatomer (”meaning atoms”) (Currie 1995a, s. 121 och 122). 
123 Saussure 1970, s. 35ff, 93ff; Saussure 1955, s. 27ff, 97ff. 
124 Ibid., s. 95ff, 101f; jämför Winfried Nöth, ”Semiotic foundations of iconicity in language 
and literature”, The Motivated Sign. Iconicity in language and literature 2, red. Olga Fischer 
och Max Nänny (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2001), s. 
17; Max Nänny, ”Iconicity in literature”, Word & Image 2 (1986:3), s. 199. 
125 Lyons 1977, s. 96. 
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fikatum är indirekt, förmedlat av ett begrepp, medan relationen mellan teck-
enbärare och begrepp respektive begrepp och signifikatum är direkta: ut-
trycket betecknar begreppet, begreppet refererar till tinget. Språklig förståel-
se kan således beskrivas så att tecknet (eller representationsbäraren) föder en 
föreställning av begreppslig art i medvetandet hos mottagaren, en föreställ-
ning som i sin tur riktar dennes uppmärksamhet mot det betecknade objektet 
eller referenten.126 När vi exempelvis läser ordet ”träd”, kopplar vi samman 
detta tecken med begreppet träd, som i sin tur betecknar de högväxta och 
verkliga växterna med stam, grenar och blad. 

Varken hos Saussure eller i triangelmodellen finns någon beskrivning av 
vad innehållets begreppslighet består i. I Peirces texter förekommer emeller-
tid en antydan om vad som skulle kunna menas med ett begreppsligt inne-
håll. Peirce uppmärksammar, liksom Jakobson, att det konventionella teck-
net (som han benämner ”Symbol”) är ett tecken som refererar till det objekt 
(”the Object”) som det står för genom en lag, men att även själva teckenbä-
raren är en generell typ eller en lag, som förkroppsligas genom en replik. 
Men inte nog härmed; därtill kan läggas att ”the Object to which it refers is 
of a general nature”.127 Peirce hävdar att ett konventionellt tecken inte kan 
beteckna ett specifikt ting, ”it denotes a kind of thing”.128 Peirce menar alltså 
att det konventionella tecknet är generellt i tre olika avseenden: det är en 
replik av en typ, dess uttryck och innehåll sammanbinds genom en konven-
tion och det betecknar det generella, kategorier av ting. Att det språkliga 
tecknets mening är begreppslig skulle alltså kunna betyda att det innehåll 
som betecknas är generellt, det vill säga klasser eller kategorier av ting. 

Vad innebär dessa tankar för beskrivningen av fiktionsberättelsen? Jag 
ska kort dröja vid två passager ur ”Döden i Venedig”: 

Så återsåg han då denna, den vidunderligaste av städer, denna bländande 
komposition av fantastiska byggnader som republiken hade att visa för an-
nalkande sjöfarares imponerade blickar, Palatsets ljusa prakt och Suckarnas 
bro, pelarna vid stranden med lejon och helgon, sagotemplets lysande fasad, 
perspektivet med portalen och jätteuret; vid åsynen av allt detta gjorde han 
den reflexionen att den som kommer från landsidan och stiger av på Vene-
digs järnvägsstation gör entré i ett palats genom en bakport och han förstod 
att man aldrig borde komma till denna, den mest overkliga av alla städer, an-
nat än över havet som han nu gjorde. (Mann 1952, s. 129) 

 

                                 
126 Lyons 1977, s. 97f; Nöth 1990, s. 89f. 
127 Charles Sanders Peirce, ”Logic as Semiotic: The Theory of Signs”, Semiotics. An Intro-
ductory Anthology, red. Robert Innis (Bloomington: Indiana University Press, 1985), s. 8; se 
också s. 17. 
128 Ibid., s. 19. 
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Han sjönk sidlängs ihop i stolen och det dröjde en lång stund innan hjälpen 
kom. Han fördes upp på sitt rum. Och redan samma dag mottog den respekt-
fullt uppskakade världen underrättelsen om hans död. 129 (Ibid., s. 186) 

 
Överfört till fiktionens område skulle alltså den verbala fiktionsberättelsen 
fungera så att vi när vi läser en mening bestående av en serie ord samman-
kopplar orden med begrepp, det vill säga klasser eller kategorier, som vi 
sedan gör bruk av för att föreställa oss vad som är sant i fiktionen. När vi 
läser dessa två passager i ”Döden i Venedig” uppfattar vi de språkliga teck-
nen som förbundna med begrepp som ”stad”, ”komposition”, ”bländande”, 
”fantastisk”, ”byggnad”, ”sjöfarare”, ”imponerad”, ”palats”, ”overklig”, 
”sjunka”, ”stol”, ”dröja”, ”hjälp”, ”respektfull”, ”död”, ”värld”. Med hjälp 
av kunskapen om de betecknade klasserna föreställer vi oss en serie händel-
ser i staden Venedig. Om de forskare som ställer den begreppsliga prosan 
mot den perceptuella filmen har rätt så inträffar ingenting motsvarande när vi 
ser filmen med samma namn. Istället ser vi det representerade händelseför-
loppet utan att först uppfatta något slags begreppsligt innehåll. Vi ser i bil-
derna en ångbåt, en mörkhårig medelålders man, en tonårig pojke, en sand-
strand och medelhavet, utan att först förbinda någonting i filmtecknen med 
begreppen eller klasserna båt, man, pojke, strand eller hav. 

II.2.2. Denotation 

Jag har redan berört Saussures distinktion mellan det språkliga yttrandet (”la 
parole”) och språksystemet (”la langue”): språklig mening är å ena sidan 
systemisk, akontextuell och konventionell, å andra sidan textspecifik och 
kontextberoende (se I.4.1.).130 Vi känner den mening ord som ”död” eller 
”stad” konventionellt sammanhänger med, men är också klara över att vi, när 
dessa ord förekommer i en sats i en specifik text (”den vidunderligaste av 
städer”; ”redan samma dag mottog den respektfullt uppskakade världen un-
derrättelsen om hans död”), också måste ta hänsyn till det sammanhang i 
vilket de uppträder. Saussure intresserade sig endast för språksystemet, ”la 

                                 
129 ”So sah er ihn denn wieder, den erstaunlichsten Landungsplatz, jene blendende Komposi-
tion phantastischen Bauwerks, welche die Republik den ehrfürchtigen Blicken nahender 
Seefahrer entgegenstellte: die leichte Herrlichkeit des Palastes und die Seufzerbrücke, die 
Säulen mit Löw’ und Heiligem am Ufer, die prunkend vortretende Flanke des Märchentem-
pels, den Durchblick auf Torweg und Riesenuhr, und anschauend bedachte er, dass zu Lande, 
auf dem Bahnhof in Venedig anlangen, einen Palast durch eine Hintertür betreten heisse, und 
dass man nicht anders, als wie nun er, als zu Schiffe, als über das hohe Meer die unwahr-
scheinlichste der Städte erreichen sollte.” (Mann 1913, s. 41) 
 
”Minuten vergingen, bis man dem seitlich im Stuhle Hinabgesunkenen zu Hilfe eilte. Man 
brachte ihn auf sein Zimmer. Und noch desselben Tages empfing eine respektvoll erschütterte 
Welt die Nachricht von seinem Tode.” (Ibid., s. 145) 
130 Saussure 1970, s. 35ff, 105f; Saussure 1955, s. 27ff, 112f. Jämför Currie 1995a, s. 120-
137. 
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langue”. Lyons behandlar emellertid både generell, systemisk mening och 
det specifika yttrandet och hans språkteori kan förstås som en syntes av den 
semiotiska triangeln (särskilt idéerna om förmedling och begreppslighet), 
Peirces idéer (om det konventionella tecknets generella innehåll) och Saus-
sures modell (främst begreppet värde som beskriver språkets meningsrela-
tioner) (se II.5., och II.6. om det specifika yttrandets mening och betydelse). 
Jag kommer att följa och bygga vidare på Lyons distinktioner mellan olika 
typer av språklig mening. Generell, konventionell språklig mening kan, en-
ligt Lyons, skiktas i två typer: denotation (”denotation”) och innebörd (”sen-
se”). Dessa är, menar Lyons, ömsesidigt beroende men lika grundläggande 
meningsaspekter,131 så att man normalt, ifråga om ett visst språkligt uttryck 
med denotation och innebörd, inte känner den ena typen av mening utan att 
åtminstone delvis känna den andra.132 Jag ska här undersöka språkets denota-
tion och återkommer längre fram till begreppet innebörd (se II.3.1.). 

Med ett ords denotation menas, enligt Lyons, ”the relationship that holds 
between that lexeme and persons, things, places, properties, processes and 
activities external to the language system”.133 Termen denotation betecknar 
alltså språkliga teckens relation till verkligheten men får inte, menar Lyons, 
blandas samman med ”referens” som är det specifika yttrandets referentiella 
relation till verkligheten och som jag givit namnet betydelse. Skillnaden 
mellan denotation och betydelse (referens i Lyons terminologi) är alltså att 
denotation är kontext- och yttrandeoberoende språksystemisk mening, bety-
delse det specifika yttrandets kontextberoende relation till en referent.134 

Denotation i Lyons mening är neutralt i förhållande till och inbegriper 
både det som brukar kallas intension (de egenskaper som definierar en viss 
klass eller kategori av objekt) respektive extension (den klass eller kategori 
av ting i världen som ett uttryck kan appliceras på).135 Intension och exten-
sion kan, enligt Lyons, beskrivas som varandra kompletterande aspekter av 
denotation: ”an expression denotes (extensionally) a class of entities and 
(intensionally) its defining property (i.e. the property which all members of 
the class share and by virtue of which they are members of the class in ques-
tion).”136 Ordet ”röd” denoterar enligt detta synsätt inte bara klassen röda ting 
utan även egenskapen röd.137 Notera att Lyons i likhet med Peirce beskriver 

                                 
131 Lyons 1977, s. 211, se också Lyons 1995, s. 76. 
132 Lyons 1995, s. 81. Lyons distinktion mellan innebörd och denotation motsvaras i Saus-
sures modell av åtskillnaden mellan mening och värde. Mening är förhållandet mellan signifi-
kant och signifikat i det enskilda tecknet, värde är relationen mellan tecken i språksystemet. 
Notera dock att Lyons ”denotation” beskriver relationen mellan tecken och värld, medan 
Saussures ”mening” är en relation mellan tecknets uttryck och dess innehåll. 
133 Lyons 1977, s. 207. 
134 Lyons 1995, s. 79; se också Lyons 1977, s. 208, 213. 
135 Lyons 1977, s. 207f.  
136 Lyons 1995, s. 82. 
137 Ibid. 
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språklig mening som någonting generellt; språkliga uttryck betecknar inte 
specifika ting utan klasser och kategorier. 

Att känna ett språkligt teckens denotation är, enligt en traditionell be-
skrivning, att känna dess intension, dess definierande egenskaper, de nöd-
vändiga och tillräckliga villkor som en entitet eller ett ämne måste uppfylla 
för att falla inom tecknets extension.138 En dylik beskrivning av konventio-
nell språklig mening stämmer väl överens med den i olika intermediala 
sammanhang återkommande tanken att språket karaktäriseras av ett slags 
begreppslighet. Att veta vad ett språkligt uttryck betyder innebär, enligt detta 
sätt att tänka, att vara i besittning av en begreppsdefinition, möjlig att formu-
lera som nödvändiga och tillräckliga villkor. Att veta vad som menas med 
ordet ”barn” är detsamma som att kunna definiera begreppet ”barn” i termer 
av nödvändiga och tillräckliga villkor. 

Denna beskrivning har, inom lingvistik och språkfilosofi, allt mer kommit 
att ifrågasättas och ersättas med teorier om prototypi: språkliga tecken (även 
tecken för naturliga kategorier) har en ofta obestämd och oklar denotation 
och språkanvändarens bruk sammanfaller normalt med en fokal eller proto-
typisk extension. Lyons konstaterar att det finns många olika varianter av 
hundar och att vissa av dessa faller inom ordet ”hunds” fokala extension som 
alltså betecknar de mest typiska hundraserna.139 Att säga att någon vet vad 
ordet hund betyder innebär att denne känner ordets fokala extension.140 Den-
na modell är inte bara applicerbar på substantiv som denoterar naturliga ka-
tegorier, utan förklarar även, enligt Lyons, hur kulturella kategorier, abstrak-
ta termer, verb, adjektiv och uttryck som denoterar mytiska och fiktiva enti-
teter och företeelser fungerar.141 

Filosofen David Wiggins diskuterar språklig mening på ett sätt som är be-
släktat med Lyons tankar om denotation. Språklig mening (”sense”) är, en-
ligt Wiggins, ett slags föreställning eller uppfattning (”conception”) om refe-
renten.142 En sådan uppfattning eller informationsmängd är normalt oavslu-
tad, ofullständig, och korrigerbar.143 Mening tycks här vara detsamma som 
intension, medan referenten är Lyons ”extension”. Wiggins talar exempelvis 
om ”conceptions of the concept horse (i.e., conceptions of what it is for so-
mething to be a horse)”, det vill säga sätt att tänka om klassen eller de objekt 
som faller inom denna.144 En annan möjlighet är, enligt Wiggins, att ersätta 
ordet ”conception” med Putmans term ”stereotype”,145 ”a fund of ordinary 
information or a collection of idealized beliefs that one needs to grasp in 

                                 
138 Ibid., s. 91f. 
139 Ibid., s. 96f. 
140 Ibid., s. 97. 
141 Ibid., s. 95f, 99. 
142 Wiggins 1995, s. 65. 
143 Ibid., s. 65f. 
144 Ibid., s. 67. 
145 Ibid., s. 70. 
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order to get hold of the meaning of thing-kind word”.146 Det Wiggins benäm-
ner ”conception” kan komplettera det Lyons kallar prototyp. Ett ords denota-
tion skulle alltså, om dessa två tankar kombineras, vara detsamma som en 
ofta vag och stereotyp uppfattning om de egenskaper (intensionen) som ka-
raktäriserar en viss klass, närmare bestämt dess fokala extension, det vill 
säga dess prototypiska representanter. 

I det inledande stycket i Dagermans novell ”Att döda ett barn” står bland 
annat följande: 

Det är en lätt dag och solen står snett över slätten. Snart skall klockorna 
ringa, ty det är söndag. /.../ Det är den lyckliga morgonen till en ond dag, ty 
denna dag skall ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man. Ännu sitter 
barnet på golvet och knäpper sitt livstycke och mannen som rakar sig säger 
att i dag skall de ta en roddtur nerför ån och kvinnan gnolar och lägger upp 
det nyskurna brödet på ett blått fat. (Stig Dagerman, ”Att döda ett barn”, Dik-
ter, noveller, prosafragment. Samlade skrifter nr 10 (Stockholm: Bokförlaget 
Pan/Norstedts, 1983), s. 155) 

 
Denna text förutsätter att vi känner en serie språkliga teckens denotation. Vi 
måste ha en uppfattning om vilka slags entiteter, handlingar och egenskaper 
”lätt”, ”dag”, ”sol”, ”sned”, ”slätt”, ”lycklig”, ”morgon”, ”ond”, ”by”, 
”döda”, ”barn”, ”golv”, ”man”, ”kvinna” och ”bröd” denoterar. För att förstå 
texten måste vi som läsare känna dessa teckens stereotypa intension och 
prototypiska extension, det vill säga ha en ungefärlig kunskap om de katego-
rier tecknen står för, vilka slags företeelser, entiteter och egenskaper som 
uttrycken ifråga typiskt betecknar. 

Den teoretiska beskrivning av det språkliga tecknets mening som jag, med 
hjälp av Saussure, Peirce, Lyons och Wiggins, så här långt presenterat säger 
sammanfattningsvis två ting: 1) relationen mellan representationsbärare och 
mening är kontextoberoende och konventionell, det är en lag eller regel som 
sammanbinder tecknets relata; 2) meningen är generell, det är klasser eller 
kategorier som betecknas; närmare bestämt har jag beskrivit denotation som 
en sterotyp uppfattning om de egenskaper (intensionen) ett visst ting eller en 
viss företeelse måste ha för att inkluderas i en viss klass fokala extension, 
omfattande dess prototypiska representanter. Frågan är nu hur denna be-
skrivning förhåller sig till filmens avbildningar. 

II.2.3. Film, konventionalitet och generell mening 

Redan sextio- och sjuttiotalets stora filmsemiotiker Christian Metz menade 
att filmen saknar generell, konventionell mening (”la langue”), en tanke som 
kognitivt inriktade filmteoretiker som Carroll och Currie befäst och utveck-

                                 
146 Ibid., s. 71. 
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lat.147 Denna hållning svarar tveklöst mot vissa grundläggande intuitioner om 
hur filmens avbildningar fungerar. Den kinematografiska berättelsens ljud- 
och bildspår har inte någon generell mening motsvarande språkets denota-
tion. Vi kan inte skikta en filmbild i tecken eller mindre enheter med gene-
rell, konventionell mening hemmahörande i ett system utanför den specifika 
filmen (med undantag för språkliga inslag). 

Båda filmatiseringarna av ”Att döda ett barn” inkluderar merparten av 
Dagermans text som läses av en berättare på ljudspåret. Denna voice over-
text kräver naturligtvis samma slags språkliga kompetens som den tryckta 
texten; vi måste känna ordens denotation. Parallellt med den lästa texten 
berättas emellertid historien också i typisk kinematografisk audiovisuell 
form, även om ljudspåret i båda filmerna nästan helt domineras av den lästa 
texten. Werners film inleds med en serie mycket vida bilder, översiktsbilder 
som visar ett landskap med slätter, ängar, åkrar och tre små grupper av 
byggnader. Därefter får vi se en man, ett barn och en kvinna i ett kök. Skars-
gårds och Larssons film inleds med en långsam, horisontell kameraåkning 
som i extrem närbild visar sockerbitar, en trasig glasskål och ett barn (hän-
der, armar och en del av huvudet) liggande på asfalt. Därefter ett klipp till en 
närbild på ett barn som ser ut genom ett fönster och in i kameran. 

Dessa filmbilder i svartvitt respektive färg kan inte sönderdelas i mindre 
enheter med intension och extension. Man kan inte på något övertygande sätt 
skikta de inledande bilderna på åkrar, ängar och byar i mindre tecken som 
generellt står för klasserna åker, äng och by, och dessa klassers egenskaper. 
Vi kan inte när vi ser bilderna på de utspridda sockerbitarna, den trasiga 
skålen och barnet hävda att dessa bilder inbegriper konventionella tecken 
som, oavsett kontext, står för kategorierna socker, skål och barn. Men inne-
bär detta att filmens audiovisuella avbildningar och berättelser för det första 
saknar inslag av konventionell, generell mening, för det andra saknar rela-
tioner till klasser eller kategorier? 

David Bordwell har diskuterat filmiskt fiktionsberättande i termer av 
konventionalitet. Han undersöker i Narration in the Fiction Film (1985) 
historiska berättarmodi (”Historical Modes of Narration”). Ett narrativt mo-
dus är, enligt Bordwell, en historiskt bestämd uppsättning normer som sam-
manhänger med ”different systems of conventions”.148 Bordwell skiljer så 
mellan en serie filmmodi som exempelvis klassisk narrativ film, internatio-
nell konstfilm och historiematerialistisk film, som var och en förutsätter ett 
antal konventioner för intrigkonstruktion och filmstil (”conventions of syuz-
het construction and film style”), konventioner som används för att skapa 
och förstå fiktionsfilmer.149 Dessa konventioner genomsyrar filmberättandet i 

                                 
147 Metz 1971/1972, s. 39-93, Metz 1974, s. 31-91; Nöel Carroll, ”The Power of Movies”, 
Daedalus (1985, Autumn), s. 79-103; Currie 1995a, s. 113-137. 
148 Bordwell 1985, s. 150; se också s. 149. 
149 Ibid., s. 155. 
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alla dess aspekter: ljussättning, perspektiv, bildutsnitt, dekor, skådespelarnas 
placering i bildrummet, ljudupptagning, dialog, klippning, musikens an-
vändning med mera. I klassiskt filmberättande befinner sig det för historien 
väsentliga ofta centralt i bild, i konstfilmen uttrycker både bild- och ljudspå-
rets egenskaper karaktärens psykologi, i den historiematerialistiska filmen 
framhävs mediet, exempelvis genom att skådespelarna vänder sig mot och 
ser in i kameran, och så vidare.150 Närmast allting i filmens avbildningar och 
berättelser tycks alltså sammanhänga med konventioner. Samtidigt måste 
denna konventionalitet vara av ett annat slag än den som jag påvisat i språket 
och litteraturen.151 

II.2.4. Primära och sekundära konventioner 

Ett sätt att komma till rätta med denna fråga är att skilja mellan primära och 
sekundära konventioner (och längre fram mellan konvention i strikt mening 
och konvention i vid bemärkelse, se II.3.3.). All litterär representation är 
beroende av språkets konventionella, generella mening och vi måste primärt 
känna denna denotation för att uppfatta den litterära berättelsens mening och 
betydelse. Om vi inte behärskar det svenska språkets konventionella mening 
kan vi aldrig komma åt innehållet i den berättelse som Dagerman i ”Att döda 
ett barn” berättar; vi kan naturligtvis läsa berättelsen i översättning, men då 
måste vi behärska något annat språks konventionella mening, ett annat 
språks denotation. Vi kan inte heller ta del av berättelsen om Gustav von 
Aschenbachs (i ”Döden i Venedig”) förfall och död – ”Minuten vergingen, 
bis man dem seitlich im Stuhle Hinabgesunkenen zu Hilfe eilte. Man brachte 
ihn auf sein Zimmer. Und noch desselben Tages empfing eine respektvoll 
erschütterte Welt die Nachricht von seinem Tode” – om vi inte behärskar det 
tyska språkets (eller något annat språk till vilket texten översatts) generella 
mening.152 Dessa berättelser är alltså primärt konventionella så till vida att all 
annan mening och betydelse är beroende av ett språks system av generell 
mening. Något liknande kan inte hävdas om de kinematografiska berättel-
serna Att döda ett barn och Döden i Venedig. För att uppfatta de språkliga 
inslagen i filmerna måste vi vara bekanta med originalspråkets eller något 
annat språks konventionella mening, för att se och höra vad de kinematogra-
fiska avbildningarna avbildar behöver vi inte känna något slags filmiska 
konventioner, men måste ha förmågan att se och höra ett innehåll i ljud- och 

                                 
150 Ibid., s. 156-334. 
151 Sonesson menar att bilder överhuvudtaget har konventionella inslag. Bilder är, enligt 
Sonesson, ”ett slags stelnad form av visuellt tänkande”, vilket bland annat innebär ett 
tänkande i prototyper, att sådana drag som är nödvändiga för att skilja ett föremål från ett 
annat prioriteras, och att föremålet alltid avbildas från någon viss synvinkel. Det faktum att 
bilder tillhör en annan kategori än det som avbildas innebär också vissa val, vilka med nöd-
vändighet inbegriper konventionalitet (Sonesson 1992, s. 141f). 
152 Mann 1913, s. 145. 
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bildspår. Jag kommer längre fram att hävda och utveckla tanken att filmens 
avbildningar på bild- och ljudsidan är primärt ikoniska och koppla denna 
form av ikonicitet till vår så kallade igenkänningskapacitet, det vill säga 
förmågan att i verkligheten identifiera händelser och existenser (se III.2.3 
och III.2.4.). På detta stadium nöjer jag mig dock med att hävda att filmiska 
konventioner är sekundära, underordnade och beroende av en annan icke-
konventionell relation mellan uttryck och innehåll. Currie skriver om film-
konventioner av det slag jag ovan berört att ”they enrich the meaning of an 
already present nonconventionally meaningful structure/…/”.153 För att vi 
överhuvudtaget ska kunna uppfatta filmens konventioner för exempelvis 
bildrum, ljudrum och perspektiv måste vi först percipiera någonting i ljud- 
och bildspår och denna perception är inte beroende av konventionella tecken, 
eller något slags generell mening av den typ Lyons benämner denotation. 

Alldeles som filmen inbegriper sekundära konventioner gör den litterära 
berättelsen det. Det finns många litterära berättelsekonventioner och roman-
konventioner som påverkar och styr skapandet och receptionen av litterära 
fiktionsberättelser och som är sekundära i förhållande till språkets konven-
tionella mening. 

Även om sekundära konventioner är beroende av andra konventionella el-
ler icke-konventionella tecken- och meningsrelationer så kan de vara obliga-
toriska. Med det menar jag att viktiga aspekter av fiktionsberättelsens bety-
delse, historien och fiktionsvärlden, och andra typer av mening (tematisk, 
metaforisk, symbolisk) inte är tillgängliga utan kännedom om vissa sekundä-
ra konventionella koder. Bordwell hävdar att filmens konventioner används 
både i skapandet och receptionen av filmer. Den som inte har någon kunskap 
om fiktionsberättandets konventioner, filmiska och/eller litterära, måste rim-
ligtvis sakna nödvändiga verktyg för att till fullo tillgodogöra sig fiktionsbe-
rättelsen. Inte minst måste vi känna själva fiktionskonventionen, traditionen 
att berätta och förstå fiktionsberättelser, och proceduren att med utgångs-
punkt i en representations mening föreställa oss ett händelseförlopp. Men 
även en kunskap om mindre grundläggande konventioner för metaforik, 
montagestrukturer, ljussättning, citering eller karaktärgestaltning är sannolikt 
en nödvändig del av en litterär eller filmisk kompetens (även om det knap-
past är möjligt att exakt precisera vad en litteraturläsare eller filmåskådare 
måste behärska av konventioner för att vara tillräckligt kompetent). 

I filmen Döden i Venedig förekommer tillbakablickar, ibland endast på 
ljudspåret i form av repliker, ibland som fullödiga scener. Båda formerna av 
tillbakablickar går tillbaka på en filmisk narrativ konvention som säger att 
berättelsen kan interfolieras av sceniska framställningar av, i förhållande till 
det narrativa nuet, förflutna händelser. Dessa tillbakablickar motiveras ofta, 
vilket är fallet i Viscontis film, som den centrala karaktärens minnen. 

                                 
153 Currie 1995a, s. 135. 
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I novellen ”Döden i Venedig” finns ett antal passager av följande typ: 
”Aschenbach smålog. Din lille faiak! tänkte han. Du tycks i motsats till dina 
systrar få sova hur länge som helst!”154 (Mann 1952, s. 138) Vi kan i direkt 
anföring läsa vad huvudpersonen Aschenbach tänker. En av den litterära 
fiktionsprosans konventioner möjliggör alltså ett slags direkt tillgång till de 
fiktiva karaktärernas inre liv. 

Detta avsnitt har så här långt bidragit med en hel del ny kunskap om två av 
de mest centrala intermediala begreppen som jag tidgare presenterat: kon-
ventionaliteten och begreppsligheten, vilka sägs skilja olika medier, som 
prosan och filmen, från varandra (se I.5.1.). Jag har visat att den litterära 
fiktionsberättelsen är primärt konventionell, all litterär mening är beroende 
av språkets konventionella mening, det jag med Lyons benämnt denotation. 
Jag har också demonstrerat att konventionell språklig mening är generell 
eller begreppslig så till vida att det som denoteras är egenskaper (intension) 
och klasser (extension). Filmens avbildningar saknar konventionella me-
ningsatomer med generell mening som denoterar egenskaper och klasser, 
men genomsyras av en sekundär konventionalitet, som alltså är beroende av 
annan icke-konventionell mening. Både litterära och filmiska fiktionsberät-
telser förutsätter en stor mängd sekundära konventioner som styr skapandet 
och förståelsen av dessa berättelser. 

II.2.5. Filmtecknet och klassen 

Trots att det filmiska tecknet saknar det litterära, språkliga tecknets primära 
konventionella mening menar vissa forskare att avbildningen äger ett slags 
motsvarighet till språkets denotatum, klasser och egenskaper. Forskningskol-
lektivet Groupe :s teoretiska modell av det ikoniska tecknet (vilket jag tol-
kar som den två- och tredimensionella avbildningen) tilldelar kategorin eller 
typen en roll i detta tecken. Groupe  presenterar en definition av det ikonis-
ka tecknet som inbegriper tre element: teckenbäraren (”the signifier”), typen 
eller klassen (”the type”) och meningen eller innehållet (”the referent”).155 
Modellen anknyter medvetet till den semiotiska triangeln som utformats för 
att beskriva språkets semantik, men det föreligger samtidigt betydande skill-
nader mellan den treledade beskrivningen av det språkliga tecknet och denna 
modell av det ikoniska tecknet. Förbindelsen mellan innehåll och teckenbä-
rare illustreras i Groupe :s modell med en heldragen linje (till skillnad från 
den streckade linjen i den klassiska språkmodellen), vilket innebär att rela-

                                 
154 ”Aschenbach lächelte. Nun, kleiner Phäake! dachte er. Du scheinst vor diesen Vorrecht 
beliebigen Ausschlafens zu geniessen.” (Mann 1913, s. 58) 
155 Groupe , ”Iconism”, Advances in Visual Semiotics. The Semiotic Web 1992-93, red. 
Thomas A. Sebeok och Jean Umiker-Sebeok (Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1995a), 
s. 27, 30. Se också Groupe , Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l’image (Paris: 
Èditions du Seuil, 1992), s. 135ff. 
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tionen mellan teckenbärare och innehåll är av ett mer direkt slag än vad som 
är fallet i den traditionella triangeln där begreppet fungerar som ett mellan-
led. Innehållet är inte med nödvändighet en verklig referent utan ska, enligt 
författarna, uppfattas som aktualiseringen av typen (”the actualization of the 
type”), det vill säga objektet som medlem av en klass.156 Men typen eller 
klassen och det representerade objektet ska likväl hållas isär: innehållet är ett 
specifikt objekt, med fysiska egenskaper, typen är en klass med begreppsliga 
egenskaper. Författarna förklarar: 

The notion of type refers to an internalized and stabilized model which, when 
combined with what is perceived, is the basis of the cognitive process. In the 
field of iconics, a type is a mental construct resulting from an integration pro-
cess /…/. Its function is to guarantee equivalence (or transformed identity) 
between the referent and the signifier /…/. The relationship between referent 
and signifier is thus one of ‘co-typing’.157  

 
Tanken är att teckenbäraren och det betecknade, det avbildade innehållet, 
korreleras genom typen eller klassen, på så vis att denna fixerar vilka egen-
skaper dessa två relata har gemensamma, egenskaper som alltså attribueras 
till samma kategori eller klass.158 Det föreligger mellan teckenbärare och 
betecknat objekt ett direkt samband, i och med att de har gemensamma spa-
tiala egenskaper. Den ”co-typing” mellan teckenbärare och mening som 
Groupe  finner i avbildningen får emellertid inte uppfattas som en identi-
tetsrelation. Vissa av teckenbärarens egenskaper sammanfaller med det av-
bildade objektets egenskaper, medan andra egenskaper endast tillhör tecken-
bäraren, samtidigt som det avbildade objektet givetvis äger egenskaper som 
inte avbildas.159 Förhållandet mellan teckenbärare och klass beskriver förfat-
tarna i pragmatiska termer, som en igenkänningsprocess: vi känner igen ty-
pen i uttrycket (”recognition of the type”).160 

                                 
156 Groupe  1995a, s. 27, 31ff; jämför Groupe  1992, s. 135ff. 
157 Groupe  1995a, s. 31; jämför Groupe  1992, s. 140f. 
158 Groupe  1995a, s. 31; se också s. 33f; jämför Groupe  1992, s. 140f. 
159 Groupe  1995a, s. 32. jämför Groupe  1992, s. 140f. 
160 Groupe  1995a, s. 34. jämför Groupe  1992, s. 140f. Liknande tankar formuleras av 
Currie. För att förstå en beskrivning av en häst använder vi oss som läsare, konstaterar Currie, 
av vår språkliga kapacitet, vår förståelse av språklig semantik och syntax. När vi ser en bild 
av en häst gör vi däremot, enligt Currie, bruk av våra häst-igenkänningskapaciteter (”horse-
recognition capacities”). Vi använder alltså samma kapacitet för att se vad häst-bilden 
föreställer, som vi använder för att känna igen en häst. Vår visuella kapacitet att igenkänna en 
häst är, enligt Currie, kapaciteten att associera vissa visuella drag hos det vi ser med begreppet 
häst. När vi ser att en bild avbildar en häst associerar vi således visuella drag hos det vi ser, 
nämligen en bild, med begreppet eller kategorin häst, vilket inte innebär att vi förväxlar bilden 
med en häst, eller för bilder av hästar och genuina hästar till samma kategori (Currie 1995a, s. 
80f). Samma resonemang kan appliceras på filmens diegetiska ljud. Vi hör bilar eller män-
niskor i ljudspåret genom att förbinda det vi hör med olika begrepp eller kategorier. (Ibid., s. 
88) Jag återkommer i avhandlingens tredje del till denna typ av igenkänningsteori (se III.2.3.). 
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Det finns alltså, om man följer Groupe , ett inslag av begreppslighet el-
ler kategorisering även i receptionen av avbildningar, som filmens bild- och 
ljudspår: vi associerar och förbinder avbildningens visuella och auditiva drag 
med vissa klasser eller kategorier. Förbindelsen bygger emellertid inte på 
konventionalitet utan på gemensamma egenskaper och igenkänning: uttryck-
et och innehållet förenas av gemensamma spatiala (i ljudavbildningens fall 
auditiva) drag, egenskaper som kan tillskrivas den gemensamma klassen 
eller kategorin. 

När vi läser en skriven berättelse känner vi igen och kategoriserar trycks-
värtespåren på papperet som språkliga tecken, identifierar dem som repliker 
av typer, och associerar, tack vare språksystemets konventionalitet, dessa 
språkliga tecken med vissa egenskaper och klasser. Men vi känner inte igen 
icke-språkliga kategorier i dessa teckens visuella och auditiva drag, på det 
sätt som vi i avbildningars visuella och auditiva drag identifierar och känner 
igen instanser av kategorier (eller kanske snarare visuella och auditiva drag 
som vi sammankopplar med och attribuerar till dessa kategorier). 

I de två filmatiseringarna av Dagermans novell ”Att döda ett barn” före-
kommer, som jag tidigare konstaterat, en voice over-berättare som läser tex-
ten, vilket innebär att denna verbala text bidrar till att identifiera det vi ser i 
bilderna. Samtidigt kräver filmbilderna (och ljudspåret) givetvis att vi också 
uppfattar vad som avbildas. Werners film inleds, som jag redan berört, med 
en serie översiktsbilder som visar ett landskap med slätter, ängar, åkrar och 
tre små grupper av byggnader, följda av helbilder av en man, ett barn och en 
kvinna i ett kök, medan Skarsgårds och Larssons film inleds med en lång-
sam, horisontell kameraåkning som i extrem närbild visar sockerbitar, en 
trasig glasskål och ett barn liggande på asfalt, följd av en bild på ett barn 
som ser ut genom ett fönster och in i kameran. Att uppfatta vad dessa film-
bilder visar skulle alltså, i enlighet med resonemanget ovan, innebära att vi i 
dem, utan att någonsin uppfatta dem som någonting annat än representatio-
ner, känner igen en serie instanser av kategorier som man, kvinna, barn, åker 
och skål. 

Jag ska försöka sammanfatta detta avsnitts resultat och sammanföra dem 
med det förra avsnittets tankar. I avbildningen aktualiseras en viss klass eller 
kategori i teckenbäraren, utöver den kategori som teckenbäraren är en in-
stans av. När vi ser en filmbild kategoriserar vi den som en filmbild, men 
känner även i denna igen egenskaper som vi associerar med en viss kategori 
av entiteter. Filmbilden har alltså egenskaper som gör den till en filmbild och 
som den inte delar med det avbildade objektet, men den har också egenska-
per gemensamma med det avbildade objektet, egenskaper som tillskrivs en 
viss kategori (katt, häst, bil, barn). Att känna igen ett språkligt tecken är att 
identifiera det som ett språkligt tecken och som en replik av en ordtyp, som 
konventionellt är förbunden med en viss klass, som i sin tur kan beteckna en 
instans av denna klass. I satsen ”denna dag skall ett barn dödas” i ”Att döda 
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ett barn” är ordet ”barn” en replik av ordtypen barn, som står för kategorin 
barn som i den aktuella texten används för att representera ett specifikt fik-
tivt barn (Dagerman 1983, s. 155). I filmerna Att döda ett barn identifierar vi 
inte bilderna som repliker av typer utan känner igen instanser av kategorier i 
bildernas spatiala drag. Relationen mellan replik och typ i det språkliga 
tecknet ersätts i avbildningen av en motiverad relation mellan uttryck och 
innehåll fixerad av en gemensam klass eller kategori. Detta innebär att vi 
identifierar avbildningens mening och det konventionella tecknets mening på 
skilda sätt. En klass definieras inte, enligt Groupe , av en bestämd uppsätt-
ning termer; kravet är att ”the terms selected allow for the recognition of the 
type based on the principle of redundancy”.161 Igenkänningen av en instans 
av en klass i en avbildning sammanhänger alltså med ett slags redundans-
princip som, menar Sonesson, kan jämföras med den probabilistiska relatio-
nen mellan symptom och sjukdom: ju fler symptom desto säkrare sjukdoms-
diagnos, ”varje nytt uttryck visar återigen på samma innehåll, bara med stör-
re säkerhet”.162 Denna princip innebär att ju fler drag i avbildningens tecken-
bärare som kan tillskrivas en viss kategori, och som alltså uttrycket delar 
med det representerade objektet, desto rikare blir upplevelsen av kategorin. 
Sannolikt finns här också ett inslag av prototypi både vad gäller innehåll och 
framställning, det vill säga igenkänningen av ett visst objekt i en avbildning 
är avhängigt av huruvida den avbildade instansen av en viss kategori har 
dragen hos en typisk representant för denna kategori, och om det represente-
rade objektet framställs ur ett typiskt eller otypiskt perspektiv; människan 
framställs typiskt framifrån, medan många djur typiskt avbildas från sidan.163 

Någonting liknande gäller inte för det språkliga tecknet. Den igenkänningp-
rocess som förekommer i språkförståelse gäller relationen mellan replik och 
ordtyp, och det föreligger inget redundant förhållande mellan uttrycket och 
innehållet, mellan ordet och den kategori ordet betecknar, eller mellan ordet 
och den instans av någon viss kategori som det i den specifika texten refere-
rar till eller representerar. 

II.3. Innebördsrelationer del 1: syntagm och 
paradigm 

Enligt Lyons är denotation endast den ena grundläggande aspekten av gene-
rell språklig mening, den andra benämner han ”sense”. Jag har valt det 
svenska uttrycket ”innebörd” och avser med denna term konventionella me-
ningsrelationer av olika slag. Jag kommer först att i detta avsnitt behandla 
syntagmatiska och paradigmatiska relationer i prosa och film och ägnar där-

                                 
161 Groupe  1995a, s. 32. 
162 Sonesson 1992, s. 158; se också s. 61f, och Sonesson 1989a, s. 263, 283, 289f, 299f. 
163 Sonesson 1989a, s. 260; Sonesson 1992, s. 162. 
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efter det följande avsnittet åt att undersöka analogier i språkets och tänkan-
dets system och hur dessa manifesteras i fiktionsberättelser i skilda medier. 

II.3.1. Syntagm och paradigm i språket 

Denotation handlar om relationen mellan tecken och värld. Att undersöka 
och beskriva ett ords innebörd innebär däremot, enligt Lyons, att analysera 
detta ords meningsrelationer med andra ord.164 Ett språks innebördsrelationer 
är enligt semiotisk, strukturalistisk tradition av två slag, syntagmatiska och 
paradigmatiska, en distinktion som kan föras tillbaka på Saussure.165 På den 
syntagmatiska axeln uppträder olika slags kombinationsrelationer som ty-
piskt sammanbinder språkliga tecken av olika slag, tillhörande skilda katego-
rier, med varandra. I satserna ”Män rakar sig framför speglarna på köksbor-
den” och ”Det är den lyckliga morgonen till en ond dag, ty denna dag skall 
ett barn dödas” i ”Att döda ett barn”, kombineras substantiv, adjektiv, verb, 
prepositioner och pronomina, enligt den svenska grammatikens kombina-
tionsregler, till begripliga språkliga syntagm. 

Den paradigmatiska axeln utgörs av substitutionsrelationer. Inom varje 
grammatisk kategori kan vi välja mellan en serie möjliga alternativ. I satsen 
”Män rakar sig framför speglarna på köksborden” relaterar substantivet 
”män” till andra substantiv som ”kvinnor”, ”barn” och ”människor”, verbet 
”raka” till andra verb som ”skära”, ”knäppa” och ”döda”, prepositioner som 
”framför” till andra prepositioner som ”bakom” och ”bredvid”. I satsen ”Det 
är den lyckliga morgonen till en ond dag, ty denna dag skall ett barn dödas” 
tillhör ”lycklig” och ”ond” samma kategori nämligen adjektiv/predikat och 
kan därför utbytas mot varandra; vi kan både säga ”en ond man” och ”en 
lycklig man”. I vissa fall kan relationen mellan alternativa ord beskrivas i 
termer av kontraster (som kan vara varandra uteslutande eller kompletteran-
de binära oppositioner): mot ”lycklig” kan vi ställa ”olycklig”, mot ”ond”, 
”god”, mot ”levande”, ”död”.166 Andra språkliga tecken utmärks av att de är 
synonyma: ”ungkarl” och ”ogift man” är, eller var åtminstone i äldre språk-
bruk, semantiskt identiska, så att allting som impliceras av det ena uttrycket 
också impliceras av det andra.167 Ytterligare exempel på paradigmatiska rela-
tioner är hyponymi och förhållandet mellan del och helhet. Termen hypony-
mi betecknar relationerna mellan språkliga tecken för mer eller mindre vida 
eller generella kategorier.168 Det språkliga uttrycket ”hund” är en hyponym 

                                 
164 Lyons 1977, s. 204, 206; Lyons 1995, s. 80, 102. 
165 Saussure 1970, s. 143-159; Saussure 1955, s. 155-175. Saussure skiljer mellan syntagma-
tiska och associativa förbindelser (”rapports syntagmatiques et rapports associatifs”) och 
använder termen värde som gemensamt namn på dessa typer av meningsrelationer. Lyons 
1995, s. 124, gör bruk av termerna ”combinatorial” och ”substitutional”. 
166 Se Lyons 1977, s. 270-290; Lyons 1995, s. 128ff.  
167 Lyons 1995, s. 125ff. 
168 Lyons 1995, s. 125ff, 297f; Lyons 1977, s. 291ff. 
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till ”djur”: ordet ”hunds” denotation inkluderar ordet ”djurs” denotation. En 
del-helhetsrelation föreligger mellan uttryck som ”kropp” och ”arm”.169 

När vi läser en text som Dagermans novell ”Att döda ett barn” så förut-
sätts vi, sammanfattningsvis, inte bara känna de språkliga tecknens denota-
tion utan förväntas även behärska det svenska språkets syntagmatiska och 
paradigmatiska relationer: 

Det är en lätt dag och solen står snett över slätten. Snart skall klockorna 
ringa, ty det är söndag. /.../ Det är den lyckliga morgonen till en ond dag, ty 
denna dag skall ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man. Ännu sitter 
barnet på golvet och knäpper sitt livstycke och mannen som rakar sig säger 
att i dag skall de ta en roddtur nerför ån och kvinnan gnolar och lägger upp 
det nyskurna brödet på ett blått fat. (Dagerman 1983, s. 155) 

 
När vi läser dessa rader kombinerar vi adjektiv som ”lätt” med substantiv 
som ”dag”, substantiv som ”sol” och ”slätt” med verb som ”stå” och adverb 
som ”snett”, till grammatiska, meningsfulla syntagm. Vi relaterar också ord 
som ”lätt” och ”snett” till alternativ som ”tung” och ”rakt”, och ord som 
”dag” och ”sol” till alternativ som ”natt”, ”morgon”, ”måne” och ”himla-
kropp”. 

II.3.2. Syntagm och paradigm i filmen 

Finns det så i filmens audiovisuella avbildningar (om man bortser från språk-
liga inslag som berättarröster och dialog) någonting motsvarande det litterära 
språkets syntagm och paradigm? Denna fråga diskuterades tidigt i filmsemi-
otiken och många semiotiskt färgade forskare tänker sig att filmen kan ana-
lyseras syntagmatiskt och paradigmatiskt. Chandler skriver exempelvis: 

Syntagmatic analysis can be applied not only to verbal texts but also to au-
dio-visual ones. In film and television, a syntagmatic analysis would involve 
an analysis of how each frame, shot, scene or sequence related (sic!) to the 
others /…/.170 

 
Chandler tycks alltså mena att filmen inbegriper syntagm på flera olika nivå-
er. En syntagmatisk analys av filmen förknippas emellertid främst med Metz 
distinktioner mellan olika typer av syntagm (”grande syntagmatique”) i den 
berättande filmen. Metz skiljer mellan åtta narrativa syntagm som organise-
rar filmens tid och rum: den autonoma tagningen (exempelvis etableringsbil-
den), parallellsyntagmet (ett montage av motiv som saknar tydlig rumslig 
och tidslig förbindelse), det inskjutna eller parentetiska syntagmet (ett mon-
tage av korta tagningar som exemplifierar någonting begreppsligt eller ty-
piskt), det deskriptiva syntagmet (en sekvens av tagningar som visar rumsligt 
                                 
169 Lyons 1977, s. 311ff. 
170 Chandler 2002, s. 97. 
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relaterade objekt i syfte att beskriva en viss miljö), det alternerande syntag-
met (växelklippning som implicerar tidsmässig samtidighet), scenen (en 
sekvens av tagningar som representerar tidsmässig kontinuitet), den episo-
diska sekvensen (ett montage som summerar ett förlopp genom att visa 
fragment av detta förlopp) och den ordinära sekvensen (som representerar en 
temporal ordning med vissa ellipser som utesluter ”oviktiga” detaljer).171 

Metz menar att det först är på narrationens nivå som filmen blir ett språk, en 
grammatik.172 Stam, Burgoyne och Flitterman-Lewis sammanfattar denna 
semiotiska hållning till film, språk och berättande: 

While no image entirely resembles another image, most narrative films re-
semble one another in their principal syntagmatic figures, those units which 
organize spatial and temporal relations in various combinations. The true ana-
logy between film and language, then, operates not at the level of basic units, 
but rather in their common syntagmatic nature. By moving from one image to 
two, film becomes language. Both language and film produce discourse thro-
ugh paradigmatic and syntagmatic operations. Language selects and combi-
nes phonemes and morphemes to form sentences; film selects and combines 
images and sounds to form syntagmas, i.e. units of narrative autonomy in 
which elements interact semantically.173 

 
Enligt detta synsätt skulle vi alltså kunna beskriva den yngre filmatiseringen 
av ”Att döda ett barn” i syntagmatiska termer, analogt med hur vi beskriver 
novellens språkliga syntagm, exempelvis som en särskild ordning av bildut-
snitt: en inledande extrem närbild, därefter en närbild följd av helbilder och 
så vidare. I denna film finns även autonoma tagningar som visar barnets inre 
bilder (fantasier om den stundande båtturen), och i den äldre filmatiseringen 
uppträder ett deskriptivt syntagm som presenterar miljön (byarna på slätten); 
i båda filmerna förekommer ordinära och, inte minst, alternerande syntagm, 
ett konsekvent växelklippande mellan bilen och barnet. 

En, enligt min mening, given invändning mot Metz och hans efterföljare 
är att de filmiska syntagm man urskiljer opererar på en annan nivå än verbal-
språkets syntagm. Det Metz beskriver är ju olika sätt på vilka en filmberät-
telse kan organiseras; distinktionerna rör alltså narrativ struktur och ska inte 
jämföras med språkets syntagm utan med narrativa strukturer i litterära och 
andra berättelser. Syntagmkategorier som scenen eller växelklippningen är 
lika självklara i den litterära som i den filmiska berättelsen. Det verkar såle-
des naturligare att jämföra Att döda ett barn-filmernas berättelsestrukturer 
med motsvarande strukturer i novellen. Novellen och de båda filmatisering-
arna har exempelvis växelklippningen gemensam, berättelsen rör sig hela 

                                 
171 Metz 1971/1972, s. 121-146; Metz 1974, s. 119-146. 
172 Metz 1971/1972, s. 119f; Metz 1974, s. 117f. 
173 Robert Stam, Robert Burgoyne och Sandy Flitterman-Lewis, New Vocabularies in Film 
Semiotics. Structuralism, Post-structuralism and Beyond (London/New York: Routledge, 
1992), s. 37. 
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tiden mellan den framrusande bilen och det intet ont anande barnet. Filmerna 
är i långa stycken sceniska medan novellen karaktäriseras av ett hastigare, 
mer summariskt berättande. Själva olyckan berättas aldrig direkt i novellen 
och den yngre filmen, medan dess ljud representeras i den äldre filmen. 
Även om inte samtliga Metz syntagmkategorier kan appliceras på en litterär 
berättelse så äger den narrativa strukturen många transmediala egenskaper 
som möjliggör en intermedial jämförelse på lika villkor. Någon verklig mot-
svarighet till filmens olika bildutsnitt och tagningar finner vi naturligtvis inte 
i fiktionsprosan, lika lite som filmens audiovisuella avbildningar har någon 
motsvarighet till språkets och den litterära textens fonem, ord och meningar, 
men vi kan, på en högre narrativ nivå, tala om summeringar, scener, växel-
klippning och ellipser, olika sätt att strukturera fiktionens tid och rum, som 
är gemensamma för prosan och filmen. 

Paradigmatiska meningsrelationer är definitionsmässigt ”in absentia”, de 
berör hur ett tecken som förekommer i en viss text och kontext förhåller sig 
till andra möjliga alternativ i det aktuella paradigmet. Den paradigmatiska 
analysen handlar alltså om att jämföra och kontrastera de närvarande tecknen 
med andra frånvarande men möjliga alternativ. Chandler uppfattar paradig-
met som ett transmedialt fenomen: 

Paradigms are not confined to the verbal mode. In film and television, para-
digms include ways of changing shot (such as cut, fade, dissolve and wipe). 
The medium or genre are also paradigms, and particular media texts derive 
meaning from the ways in which the medium and genre used differ from the 
alternatives.174 

 
Paradigm finns alltså, enligt Chandler, på en serie olika semiotiska nivåer 
(filmsekvens, genre, medium) och i olika medier (språk, bild, ljud). Chandler 
exemplifierar med filmens bildutsnitt; inom detta paradigm finns alternativ 
som helbild, halvbild och närbild.175 Både bildutsnitt och övergången mellan 
tagningar är alltså, enligt Chandler, exempel på filmiska paradigm. Filmati-
seringarna av ”Att döda ett barn” skulle alltså kunna beskrivas i paradigma-
tiska termer: den inledande extrema närbilden i den yngre filmatiseringen 
uppfattar vi mot bakgrund av andra möjliga utsnitt som helbild och halvbild, 
att jämföra med inledningen av den äldre filmatiseringen som inleds med en 
översiktsbild vilken, i enlighet med den paradigmatiska logiken, kontrasterar 
mot alternativ som närbild och halvbild. 

Även Bordwell diskuterar filmberättande i termer av paradigm. De histo-
riska narrativa modi som han analyserar förutsätter normer eller paradigm. 

                                 
174 Chandler 2002, s. 81; jämför s. 99. 
175 Ibid., s. 100. 
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Bordwell skriver exempelvis att ”each narrational mode allows a range of 
paradigmatic options”.176 

Inte bara det filmiska montaget och den filmiska berättelsen, utan även 
själva bildtecknet, fotografiskt, filmiskt eller av annat slag, har inom semio-
tiken underkastats ett slags syntagmatiska och/eller paradigmatiska analyser. 
Chandler: 

Actually, filmic syntagms are not confined to such temporal syntagms (which 
are manifested in montage: the sequencing of shots) but include the spatial 
syntagms found also in still photography (in mise-en-scène: the composition 
of individual frames).177 

 
Förutom språkets kombinationsregler och sekventiella/temporala syntagm 
finns det alltså, enligt vissa semiotiker, spatiala syntagm.178 Sådana syntagm 
förekommer i bilder, i tidningar och tidskrifter där ord och bild kombineras, i 
televisionen, i filmen och på internet. Gunther Kress och Theo van Leeuwen 
uppmärksammar exempelvis tre dimensioner av den visuella texten: den 
horisontella axeln, den vertikala axeln och förhållandet mellan centrum och 
periferi. Relationen vänster-höger i bilder och andra visuella tecken är, me-
nar författarna, förknippade med begreppen ”det givna” (”the Given”) och 
”det nya” (”the New”).179 I de bilder där den horisontella axeln är menings-
bärande visar området till vänster om centrum av bilden ofta det redan givna, 
någonting välkänt, någonting som läsaren anses vara bekant med, som upp-
fattas som självklart eller som det råder samhällelig konsensus kring, medan 
området till höger om centrum i bilden är det nya, det oväntade och överas-
kande, det som bilden riktar vår uppmärksamhet mot och som inte är själv-
skrivet eller allmänt accepterat. När en bild primärt struktureras längs den 
vertikala axeln representerar bildens nedre del ofta ”det verkliga” (”the 
Real”), det vill säga jordnära, praktiska och faktiska detaljer, medan bildens 
övre del, i kontrast till dess nedre del, representerar ”det ideala” (”the Ide-
al”), det abstrakta, generella och möjliga.180 En bild kan också domineras av 
en meningsbärande relation mellan centrum och periferi. När någonting be-
finner sig i centrum av en bild innebär det ofta, enligt författarna, att detta 
någonting presenteras som den kärna av information vilken övriga bildele-
ment är underordnade och beroende av.181 

Är dessa syntagmatiska relationer möjliga att tillämpa på filmens bilder 
och sekvenser av bilder? Vad gäller den horisontala relationen så tycks Kress 
och van Leeuwens beskrivning av den visuella texten stämma väl överens 

                                 
176 Bordwell 1985, s. 151; se också s. 153. 
177 Ibid., s. 82. 
178 Ibid., s. 86ff. 
179 Gunther Kress och Theo van Leeuwen, Reading Images: The Grammar of Visual Design 
(London: Routledge, 1996), s. 186ff. 
180 Ibid., s. 193ff.  
181 Ibid., s. 203ff. 
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med hur traditionellt filmberättande är beskaffat. I klassiskt Hollywoodberät-
tande klipps ofta tagningar samman till sekvenser med särskild hänsyn tagen 
till rörelseriktningen i bilden. En människa, ett fordon eller någonting annat 
som befinner sig i rörelse försvinner, enligt konventionen, ut till höger i bild 
och kommer in i bilden igen från vänster. Rörelseriktningen från vänster till 
höger tycks alltså svara mot axeln ”det givna” – ”det nya”; det som befinner 
sig i rörelse rör sig mot det nya, det ovissa, som befinner sig till höger. Den-
na rörelse är mycket tydlig i båda filmatiseringarna av ”Att döda ett barn”. 
Bilen som är på väg mot den tredje byn där olyckan inträffar rör sig hela 
tiden från vänster till höger, försvinner ut till höger i bilden och kommer in i 
bilden från vänster. Traditionellt filmberättande sätter också i spel relationen 
mellan centrum och periferi i bildrummet på ett sätt som överensstämmer 
med Kress och van Leeuwens iakttagelser. I Hollywoodfilmen är förgrund 
tydligt skild från bakgrund och det som är centralt i berättelsen befinner sig 
också i centrum av bilden.182 

Narratologer och semiotiker som Bordwell, Chandler, Metz och Kress 
och van Leeuwen applicerar alltså begreppen paradigm och syntagm på fil-
men och avbildningen, mer eller mindre uttryckligt i analogi med den struk-
turalistiska, språkvetenskapliga distinktionen. Sonesson vänder sig mot en 
dylik användning av termerna inom bildanalysen: 

En av de få saker som Saussure har att säga om bilder är att de är mångdi-
mensionella, men detta kan knappast innebära att enheter i bilder ingår i syn-
tagm, som utbreder sig i många dimensioner, t ex i ytans två dimensioner el-
ler det fiktiva rummets tre. Om man, som många bildsemiotiker, antar att bil-
dens enheter är de föremål och personer som avbildas, så måste man konsta-
tera att det inte finns några allmängiltiga regler för hur de skall kombineras. 
Med en annan uppfattning om vad bildelementen är kan man finna vissa reg-
ler, men de gäller då bara för vissa genrer, perioder eller traditioner inom 
bildframställningen.183 

 
Sonesson menar att vi av samma skäl inte bör tala om paradigm i bilder: det 
saknas regler för vad som kan bytas ut mot vad. Begrepp som synonymi, 
hyponymi och opposition är alltså inte tillämpbara i en analys av avbildning-
ar. I språket kan endast ett substantiv ersätta ett annat substantiv, ett verb 
ersätta ett annat verb, och så vidare. I bilder finns inte någon avgränsad upp-
sättning element inom vilken valet kan göras. I starkt konventionella bild-
genrer kan det däremot finnas paradigmatiska begränsningar.184 

                                 
182 Se Bordwell 1985, s. 163. 
183 Sonesson 1992, s. 27. 
184 Ibid., s. 28f. 
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II.3.3. Konventioner i strikt och vid mening 

Sonesson hävdar alltså att begreppen syntagm och paradigm inte kan appli-
ceras på bilder och, får man anta, avbildningar överhuvudtaget, eftersom 
dessa saknar mindre enheter underkastade kombinations- och substitutions-
regler.185 Undantaget är starkt kodifierade bildgenrer som det ryska ikonmå-
leriet. 

Frågan är om Sonessons kritik av den utvidgade användningen av be-
greppen syntagm och paradigm verkligen träffar rätt. Jag menar att man 
istället för att förkasta appliceringen av dessa begrepp på icke-verbala texter 
bör skilja mellan olika typer av syntagm och paradigm, nämligen sådana 
som förutsätter konventioner i strikt mening och sådana som bygger på kon-
ventioner i vid bemärkelse.186 Denna tanke har stöd hos Currie som upp-
märksammar syntagmatiska konventioner (Currie använder inte termen 
”syntagm”) i filmen, exempelvis borttoningen och upptoningen som indike-
rar att en viss tid förflutit mellan två bilder, eller ”shot-reverse-shot”-
strukturen, exempelvis en växelklippning mellan två personer i dialog eller 
mellan en person och någonting som personen ser. Currie menar att dessa 
konventioner inte är av samma slag som de konventioner som styr ett natur-
ligt språk. De filmiska konventionerna utgör, till skillnad från språkets dito, 
inte ett system. Det finns inga regler för hur exempelvis en borttoning mellan 
de två enheterna i en ”shot-reverse-shot”-struktur skapar mening eller ska 
vara beskaffad för att vara grammatiskt korrekt.187 

En konvention i strikt mening är sålunda en uppsättning regler, exempel-
vis en grammatik eller normerna för ett system av trafikmärken, som måste 
följas för att ett visst tecken ska vara genuint meningsbärande. Ett språkligt 
syntagm som inte följer grammatikens kombinations- och substitutionsregler 
är följaktligen ogrammatiskt, ett felaktigt utformat eller placerat trafikmärke 
saknar giltighet. En konvention i vid bemärkelse saknar regelns tvingande 
makt. En amerikansk fyrtiotalsfilm som bryter mot det klassiska Holly-
woodberättandets konventioner, som Orson Welles En sensation (Citizen 
Kane, 1941) där exempelvis dialogen (skådespelarna talar i mun på var-
andra) och de långa tagningarna är nyskapande, kan inte kallas ogrammatisk. 
Inte heller Godards verk som genom jump cuts, udda rörelseklipp med mera 
bryter mot main stream filmens konventionella narrativa kontinuitet kan 

                                 
185 I samma anda menar Currie att filmen och filmnarrationen saknar de konventionella kom-
positionsregler som utmärker språket och dess satser (Currie 1995a, s. 120ff, 134ff). 
186 Chandler berör, utan att närmare reflektera över saken, dessa två olika typer av syntagm 
och paradigm, sådana grundade i konventioner och sådana som bygger på regler: ”Syntagms 
are created by the linking of signifiers from paradigm sets which are chosen on the basis of 
whether they are conventionally regarded as appropriate or may be required by some rule 
system (e.g. grammar).” (Chandler 2002, s. 81) Det ska i rättvisans namn sägas att Sonesson i 
samband med bilder diskuterar det han benämner normer, som delvis sammanfaller med det 
jag kallar konventioner i vid bemärkelse (se Sonesson 1992, s. 28, 109ff). 
187 Currie 1995a, s. 135. 
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benämnas ogrammatiska, även om dessa filmer kanske kan uppfattas som 
problematiska och svårbegripliga för en publik som saknar erfarenhet av 
annan film än den traditionella. Det finns inga regler, i grammatikens me-
ning, som styr hur olika bildutsnitt ska kombineras eller hur olika tagningar 
ska klippas ihop till sekvenser, eller några regler för vad som skiljer en när-
bild från en extrem närbild eller en helbild från en halvbild. Vad som finns är 
konventioner i vid bemärkelse, genremönster, traditioner, vanligt förekom-
mande eller dominanta former av bildövergångar och bildutsnitt, och en film 
som bryter mot dessa konventioner kan inte beskrivas som ogrammatisk 
eller som något slags regelbrott. Filmkonventioner för syntagmatiska och 
paradigmatiska relationer är förstås också sekundära, de är beroende av film-
avbildningarnas icke-konventionella mening.188 

Termerna paradigm och syntagm saknar alltså inte relevans i den teoretis-
ka beskrivningen av kinematografiska narrationer, så länge man har klart för 
sig att filmens konventioner för kombination och selektion för det första är 
sekundära konventioner, för det andra är konventioner i vid bemärkelse. 
Alldeles som ett språkligt yttrande förutsätter en serie kombinations- och 
substitutionsregler så avtecknar sig den audiovisuella filmavbildningen mot 
bakgrund av en serie konventioner för kombination och substitution. Många 
av den litterära berättelsens paradigmatiska och syntagmatiska relationer är 
också av samma slag, det vill säga konventioner i vid bemärkelse som även 
är sekundära konventioner, exempelvis konventioner för hur scener, summe-
ringar och ellipser kombineras till narrativa syntagm. Dos Passos montage av 
texter (se III.8.2.) och summariska narration, eller James Joyces medvetan-
deströmmar och inre monologer bryter mot den realistiska artonhundratals-
prosans traditionella narrativa syntagm (med en växling mellan beskrivning-
ar, scener och summeringar), vilket naturligtvis inte bygger på regler, utan 
konventioner i vid bemärkelse, som dessutom är sekundära (i förhållande till 
språkets konventionalitet).189 Joyces medvetandeströmmar är intressanta ef-
tersom dessa också delvis bryter mot språkets grammatik, då de ju inte följer 
skriftspråkets syntagmatiska regler utan istället syftar till att representera 
medvetandets associativa rörelser, vilket sannolikt också lett till att de av 
många läsare uppfattas som svårlästa. 

Jag har i detta avsnitt undersökt syntagmatiska och paradigmatiska menings-
relationer i prosa och film. Den litterära berättelsen förutsätter språkliga 
innebördsrelationer, regler för kombination och substitution av verbala teck-
en: substantiv, adjektiv, verb och andra ordklasser kombineras i enlighet 
med vissa grammatiska regler till meningsfulla satser och texter och ett sub-
stantiv eller verb kan utbytas mot andra medlemmar av samma avgränsade 
kategorier. Prosaberättelsen är sålunda konventionell i strikt mening, då 

                                 
188 Jämför Currie 1995a, s. 135. 
189 Jämför Genette 1972a, s. 128ff; Genette 1980, s. 93ff.  
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språkliga texter byggs upp med hjälp av meningsskapande regler. Filmberät-
telsen saknar motsvarande regler för hur de kinematografiska enheterna ska 
kombineras till meningsfulla helheter och vilka enheter som kan utbytas mot 
vilka. Den filmiska representationen bygger istället på syntagmatiska och 
paradigmatiska konventioner i form av traditioner och dominanta mönster, 
det vill säga konventioner i vid bemärkelse. I den klassiska Hollywoodfil-
men har de narrativa syntagmen en viss form (de följer det så kallade osynli-
ga berättandets mönster), i den sovjetiska montage-filmen har de en annan 
struktur. Dessa filmmodi erbjuder också vissa narrativa alternativ och uteslu-
ter andra: de metaforiska bilder och begreppsliga, kommenterande montage 
som förekommer i den sovjetiska montagefilmen tillhör inte Hollywoodfil-
mens repertoar. Även fiktionsprosan förutsätter många konventioner av detta 
slag, exempelvis konventioner för hur berättelser organiseras, som skiftar 
med olika subgenrer och epoker. Den realistiska artonhundratalsprosan sätter 
i spel andra syntagmatiska och paradigmatiska relationer än den modernis-
tiska experimentromanen. 

II.4. Innebördsrelationer del 2: språksystemets 
analogier och metaforer 

Jag har ovan diskuterat språkets och filmmediets innebördsrelationer på ett 
strukturalististiskt sätt, med hjälp av termerna syntagm och paradigm. Det 
finns emellertid andra typer av språkinterna relationer som kräver andra be-
skrivningar. Inom kognitionsteorin har exempelvis ett antal forskare intresse-
rat sig för språket och tänkandet som ett system av analogier och konventio-
nella metaforer. Jag ska kort dröja vid denna representationsteoretiska tradi-
tion och försöka utreda vad den kan säga oss om relationerna språk-
avbildning och prosa-film. Jag kommer först att presentera Benjamin Lee 
Whorfs spåkmodell och därefter diskutera George Lakoffs och Mark John-
sons Whorf-inspirerade kognitionsteori om den konventionella metaforen. 

II.4.1. Whorf och språkets analogier 

Två ting är centrala i Whorfs idéer om språket. För det första föreställningen 
om språket som ett system av meningsrelationer (en idé som redan finns hos 
Saussure, som Lyons benämner ”sense” och jag kallat innebörd), för det 
andra uppfattningen att dessa meningsrelationer till stor del utgörs av analo-
gier.190 Den bärande tanken är att språket förenar skilda aspekter av verklig-

                                 
190 Benjamin Lee Whorf, Language, Thought, and Reality. Selected Writings of Benjamin Lee 
Whorf, red. och introduktion John B. Carroll (New York: John Wiley & Sons/The Technology 
Press of M.I.T., 1956), s. 70, 135, 137, 142, 147, 148, 216; John A. Lucy, ”Whorf’s View of 
the Linguistic Mediation of Thought”, Semiotic Mediation. Sociocultural and Psychological 
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heten genom att dessa behandlas enligt ett och samma språkliga mönster.191 
En av Whorfs uttolkare och efterföljare John Lucy förklarar: ”the meanings 
of elements that are grouped together influence each other, that is, they are 
analogically interpreted as ’the same.’”192 

Whorfs främsta exempel på språkliga analogier är det han kallar objektifi-
ering (”objectification”), språkets sätt att beteckna abstrakta företeelser som 
tid och cykliska sekvenser som om de vore konkreta, percipierbara objekt.193 

Whorf undersöker hur denna objektifiering framträder i mönstren för engels-
kans pluralisering, kvantifiering, tidsord med mera (medan motsvarande 
tendenser saknas i Hopiindianernas språk). I det engelska språket appliceras 
pluralis och grundtal både på verkliga percipierbara grupper av objekt (genu-
ina exempel på pluralis) och metaforiska aggregat (imaginära exempel på 
pluralis). Vi säger exempelvis både ”ten men” (en omedelbart percipierbar 
grupp av objekt) och ”ten days” (en mentalt konstruerad, icke percipierbar 
grupp av cykler).194 Objektiva och imaginära entiteter kvantifieras alltså på 
samma sätt; tid kvantifieras exempelvis som om den vore en samling tydligt 
avgränsade entiteter snarare än ett imaginärt aggregat bestående av cykliska 
intervaller.195 

Whorf undersöker också engelskans distinktion mellan artnamn och äm-
nesnamn (”individual and mass nouns”).196 Denna distinktion kompletteras 
med två grepp som individualiserar ämnesnamnen: namn på kroppstyper 
(”body-types”), exempelvis ”stick of wood”, och namn på olika behållare 
(”containers”), exempelvis ”glass of water”. Dessa två ting (kroppstyper och 
behållare) sammanförs genom ett och samma grammatiska mönster: ”indivi-
dual noun + of + mass noun”. Det grammatiska mönstret denoterar så att 
säga två skilda slag av entiteter, en med ett tydligt percipierbart korrelat, en 
behållare och dess innehåll, och en utan ett sådant korrelat. Kroppar behand-
las i språket således som behållare med ett innehåll.197 Whorf visar vidare hur 
även tidsord (”phase nouns”), substantiv som betecknar tidsavsnitt och tids-
skeden, behandlas enligt samma mönster som ämnesnamn, exempelvis i 
uttryck som ”a moment of time”. Här är behållaren tidsavsnittet och innehål-
let tiden.198 Tidsuttryck som ”a moment of time” är analoga med uttryck som 

                                                                                                                                  
Perspectives, red. Elizabeth Mertz och Richard J. Parmentier (Orlando: Academic Press, Inc., 
1985), s. 83; John A. Lucy, Language Diversity and Thought. A Reformulation of the Linguis-
tic Relativity Hypothesis (Cambridge, Melbourne etc.: Cambridge University Press, 1992), s. 
45f. 
191 Whorf 1956, s. 67f, 158, 258ff; se också Lucy 1985, s. 76, 78 och Lucy 1992, s. 26, 31. 
192 Lucy 1992, s. 45. 
193 Lucy 1985, s. 78, 84; Lucy 1992, s. 51. 
194 Whorf 1956, s. 139, 140. 148; Lucy 1985, s. 83; Lucy 1992, s. 50. 
195 Lucy 1992, s. 51. 
196 Whorf 1956, s. 140; Lucy 1985, s. 84; Lucy 1992, s. 55. 
197 Whorf 1956, s. 141; Lucy 1985, s. 85; Lucy 1992, s. 55f. 
198 Whorf 1956, s. 142f; Lucy 1985, s. 86; Lucy 1992, s. 56f. 
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”stick of wood”, vilka i sin tur är analoga med uttryck som ”glass of water” 
där vi har med en faktisk behållare att göra.199 

Whorf uppmärksammar alltså hur olika språkliga strukturer semantiskt 
länkar samman till synes skilda upplevelse- eller erfarenhetselement enligt 
ett mönster där det abstrakta beskrivs i termer av det konkreta och direkt 
percipierbara.200 Tiden beskrivs exempelvis i det engelska språket (och i in-
doeuroperiska språk överhuvudtaget) som en linjär serie av objekt.201 Man 
kan, sammanfattningsvis uttrycka det så, att språket, enligt Whorf, represen-
terar verkligheten genom tecken och begrepp som bygger på analogier. 

II.4.2. Lakoff och Johnson: kognitiv metaforteori 

Denna tanke har utvecklats i modern kognitiv metaforteori med Lakoff och 
Johnson som centrala namn. De två utgår från Whorfs idé att ett språk kan 
spegla dess språkanvändares system av begrepp.202 Det Whorf kallar språkli-
ga analogier benämner Lakoff och Johnson ”metafor” och metaforens essens 
är ”understanding and experiencing one kind of thing in terms of another”.203 
Lakoffs och Johnsons ”metafor” ska inte förväxlas med metaforer i språkliga 
yttranden eller texter, som romaner och dikter; metafor betyder för författar-
na metaforiskt begrepp (”metaphorical concept”) och dessa begrepp finns i 
kulturen, i tänkandets och språkets system (motsvarande Saussures ”la lang-
ue”) oberoende av det specifika yttrandet och den specifika kontexten (Saus-
sures ”la parole”).204 

Lakoff och Johnson skiljer mellan tre grundläggande typer av metaforer: 
strukturella metaforer (”structural metaphors”), orienterande metaforer (”ori-
entational metaphors”) och ontologiska metaforer (”ontological metaphors”). 
En strukturell metafor innebär att ett begrepp metaforiskt struktureras i ter-
mer av ett annat begrepp. Exempel är ”argument är krig” (”ARGUMENT IS 
WAR”) och ”tid är pengar” (”TIME IS MONEY”). Vårt argumentbegrepp 
struktureras, enligt författarna, delvis i termer av krig. Att faktiskt argumen-
tera för eller emot någonting och att tala om argument och argumentation 
innebär att använda vårt krigsbegrepp som strukturell modell: vi försvarar en 
ståndpunkt, går till motangrepp, krossar ett argument, attackerar ett resone-
mangs svaga punkter, vinner en debatt och konstaterar att kritiken träffar 
mitt i prick.205 På samma sätt struktureras vårt tidsbegrepp ofta i termer av 
begreppet pengar. Vi kan spendera, slösa med eller spara tid, förlora värde-

                                 
199 Lucy 1985, s. 86 och Lucy 1992, s. 57. 
200 Lucy 1985, s. 86; Lucy 1992, s. 45f, 57. 
201 Lucy 1985, s. 87. 
202 George Lakoff och Mark Johnson, Metaphors We Live By (Chicago/London: The Univer-
sity of Chicago Press, 1980), s. xi. 
203 Ibid., s. 5. 
204 Ibid., s. 6. 
205 Ibid., s. 4f. 
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full tid, leva på lånad tid etcetera.206 Att våra argument- och tids-begrepp är 
metaforiskt strukturerade avspeglas i en serie språkliga analogier där argu-
ment, så att säga, språkligt behandlas som krig och tid som pengar. 

Orienterande metaforer organiserar system av begrepp i förhållande till 
varandra. De flesta har med rumslig orientering att göra, baseras på våra 
fysiska och kulturella erfarenheter och uppträder som binära oppositioner: 
upp-ned, in-ut, framsida-baksida, på-av, djup-ytlig, central-perifer. Metafo-
rer av denna typ ger ett begrepp en rumslig orientering.207 Lakoff och John-
son visar exempelvis hur dikotomin upp-ned systematiskt strukturerar en 
serie begreppsliga oppositioner: ”HAPPY IS UP; SAD IS DOWN”; 
”HEALTH AND LIFE ARE UP; SICKNESS AND DEATH ARE DOWN”; 
”MORE IS UP; LESS IS DOWN”; ”GOOD IS UP; BAD IS DOWN.” Vi 
kan se dessa dikotomier i uttryck som ”jag svävar som på moln” och ”jag 
känner mig nere idag”, ”hon är i toppform” och ”formkurvan pekar nedåt”, 
”jag har fått högre lön” och ”människor på samhällets botten”, ”en vara av 
hög kvalitet” och ”hur lågt kan man sjunka som människa”.208 

Begreppet ontologisk metafor tangerar det Whorf kallar objektifiering; 
det rör sig alltså om metaforiska begrepp och språkliga analogier där sådant 
som i verkligheten saknar tydliga avgränsningar och kroppar, eller abstrakta 
företeelser av olika slag, beskrivs i termer av och behandlas som om de vore 
fysiska entiteter och substanser.209 Whorf visar hur tiden i det engelska språ-
ket behandlas som ett objekt. Även i svenskan kan vi använda uttryck som 
”en lång dag”, ”en kort stund” eller ”tidsrymd”, som om de tidsliga fenome-
nen vore rumsligt mätbara. Lakoff och Johnson diskuterar också andra ex-
empel som vår tendens att tala om det mänskliga medvetandet som om det 
vore ett objekt, exempelvis någonting ömtåligt eller en maskin.210 Uttryck 
som ”bräckligt självförtroende”, ”trasiga människor”, eller ”min hjärna fun-
gerar inte i dag” beskriver medvetandet i objektstermer. I likhet med Whorf 
uppmärksammar Lakoff och Johnson olika slags behållarmetaforer.211 Vi är 
fysiska varelser skilda från resten av världen genom vår hud, och vi uppfattar 
resten av världen som varande utanför oss. Var och en av oss är en behållare, 
med en gränsyta och en in- och en utsida. Vi projicerar därför, enligt förfat-
tarna, vår egen in-utorientering på andra objekt med ytor och ser dem som 
behållare med en insida och en utsida och med ett visst innehåll.212 Lakoff 
och Johnson påvisar exempelvis att vårt synfält begreppsliggörs som en be-
hållare med ett innehåll (det sedda). Själva uttrycket ”synfält” (”visual  fi-

                                 
206 Ibid., s. 7ff. 
207 Ibid., s. 14; se också s. 18 och 19.  
208 Ibid., s. 17ff, 24. 
209 Ibid., s. 24 
210 Ibid., s. 27f. 
211 Ibid., s. 29f. 
212 Ibid. 



 80 

eld”) bär vittnesbörd om detta.213 En annan viktig typ av ontologisk metafor 
är personifikationen, någonting icke-mänskligt eller dött förstås och beskrivs 
i termer av mänsklighet och liv.214 Enkla exempel är ”livet har behandlat 
henne illa” och ”inflationen äter upp vinsterna”. 

Den konventionella metaforen eller språkliga analogin kan beskrivas som 
ett paradigmatiskt fenomen, ett slags systemisk likhets- eller ekvivalensrela-
tion mellan språkliga tecken. Språksystemet kodifierar någonting i termer av 
någonting annat: språkliga tecken som denoterar företeelser inom ett område 
får också denotera företeelser av ett annat slag, oftast enligt principen att 
språkliga uttryck och grammatiska mönster som används för att beteckna 
någonting med tydlig struktur, avgränsning och konkretion även används för 
att beteckna någonting som saknar struktur och konkretion. Den konventio-
nella metaforen hör hemma i språksystemet; samtidigt genomsyrar språksy-
stemets analogier den enskilda texten och förmedlar eller genererar således 
betydelse. 

Redan i den första meningen i novellen ”Att döda ett barn” förekommer 
språkliga tecken som direkt relaterar till språksystemets analogier. ”Det är en 
lätt dag” är en form av ontologisk metafor, den form som förtingligar tiden; 
dagen objektifieras, beskrivs som om den vore ett ting. Några rader senare 
läser vi: ”Det är den lyckliga morgonen till en ond dag”; morgonen och da-
gen personfieras, tillskrivs egenskaper som lycka och ondska, vilka i strikt 
mening endast kan karaktärisera mänskliga varelser. ”Ty så obarmhärtigt är 
livet konstruerat”, är en ontologisk metafor där livet beskrivs som en kon-
struktion som implicerar en konstruktör. ”Men så obarmhärtigt är livet”, 
personifierar detsamma. I satsen ”Efteråt öppnar en man en bildörr och för-
söker stå på benen fast han har ett hål av fasa inom sig”, förkroppsligar ut-
trycket ”ett hål av fasa” mannens känslor av chock och skräck. ”Ty det är 
inte sant att tiden läker alla sår. Tiden läker inte ett dödat barns sår och den 
läker mycket dåligt smärtan hos en mor som glömt att köpa socker och 
skickar sitt barn över vägen för att låna och lika dåligt läker den ångesten 
hos en en gång lycklig man som dödat det”, negerar en konventionell meta-
for som personifierar tiden, gör tiden till en agent som läker sår, men stycket 
förkroppsligar även känslor som sorg och ångest.215 Meningen ”mannen som 
dödat barnet vet att denna tystnad är hans fiende och att han kommer att 
behöva år av sitt liv för att besegra den” personifierar tystnaden, men skriver 
också in den fiktive mannens sorg och ångest i en strukturell metafor som 
säger att livet och dess svårigheter är en kamp (mot fiender som skuld, ång-
est och andra negativa känslor). En kort novell som Dagermans ”Att döda ett 
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215 George Lakoff och Mark Turner, More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Meta-
phor (Chicago/London: The University of Chicago Press, 1989), s. 78f. 
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barn” sätter alltså i spel och utvecklar ett antal konventionella metaforiska 
begrepp och språkliga analogistrukturer. 

II.4.3. Det metaforiska begreppet och avbildningen 

Hur förhåller sig då språkets system av metaforiska begrepp och relationer 
till avbildningens sätt att generera mening? Om det nu är så som jag ovan 
har antagit att den filmiska avbildningens paradigmatiska relationer förelig-
ger inom paradigm i vid bemärkelse, det vill säga det finns traditioner, va-
nor, genremönster med mera, men inga regler för vad som kan utbytas mot 
vad, och heller inga gränser för olika paradigmatiska alternativ, så är det 
svårt att föreställa sig i vilket avseende filmiska paradigm skulle kunna inbe-
gripa konventionella metaforer och analogier. Denna typ av metaforer kräver 
rimligen även att mediet ifråga kan skiktas i mindre, i strikt mening konven-
tionella tecken med generell mening (se II.1.1., II.1.3., och II.2.2. om repli-
kerbarhet, artikulation och denotation). Eftersom en dylik skiktning inte är 
möjlig i avbildningar som filmens bild- och ljudspår kan det inte heller före-
ligga systemiska analogirelationer mellan filmtecken. Här finns alltså ytterli-
gare en tänkbar delförklaring till vad som kan menas med att språket och 
prosan till skillnad från filmen är begreppsliga. Om språket som system in-
begriper ett nätverk av metaforiska begrepp eller analogier som så att säga 
betecknar verkligheten (tiden representeras som vore den ett objekt) samti-
digt som filmmediet saknar ett dylikt nätverk så är detta uppenbarligen ett 
viktigt avseende i vilket språket som medium, till skillnad från filmmediet, 
begreppsligt förmedlar det som representeras. 

Viktigt att uppmärksamma är emellertid att Lakoff och Johnson inte ser 
det mänskliga tänkandets begrepp som någonting primärt språkligt utan me-
nar att dessa även genomtränger vardagen, vårt tänkande och handlande, vår 
uppfattning av världen och vårt sätt att relatera till andra människor.216 Män-
niskans handlingar, aktiviteter, tankeprocesser och språk är metaforiskt 
strukturerade.217 Språket är alltså, enligt Lakoff och Johnson, beroende av 
vårt begreppssystem och inte tvärtom. Verbala metaforer är möjliga genom 
att det finns metaforer i människans begreppssystem.218 Språket är emellertid 
alltjämt centralt; det är nämligen via språket som vi enklast kommer åt vårt 
begreppssystem: 

Since metaphorical expressions in our language are tied to metaphorical con-
cepts in a systematic way, we can use metaphorical linguistic expressions to 
study the nature of metaphorical concepts to gain an understanding of the me-
taphorical nature of our activities.219 
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Oavsett om det är språket eller vårt begreppssystem som är primärt och en 
förutsättning för det andra finns dessa begrepp i form av konventionella 
tecken och strukturer i språksystemet, vilket alltså delvis kan beskrivas som 
ett nätverk av analogier eller konventionella metaforer. Objektifieringen av 
tiden liksom vår tendens att förstå medvetandet i rumsliga termer finns så att 
säga kodifierade i språkets system. Någonting liknande gäller inte för film-
mediet. 

Men om nu tänkandets analogier och metaforiska begrepp inte enbart är 
en fråga om språk utan genomsyrar det begreppssystem med hjälp av vilket 
vi förstår världen så måste även avbildningar och filmberättelser på något 
sätt influeras av detta system. Lakoff och Johnson: 

But metaphor is not merely a matter of language. It is a matter of conceptual 
structure. And conceptual structure is not merely a matter of the intellect – it 
involves all the natural dimensions of our experience, including aspects of 
our sense experiences: color, shape, texture, sound, etc. These dimensions 
structure not only mundane experience but aesthetic experience as well. Each 
art medium picks out certain dimensions of our experience and excludes 
others. Artworks provide new ways of structuring our experience in terms of 
these natural dimensions.220 

 
Alla slags aspekter av verklighet och upplevelser påverkas alltså, enligt La-
koff och Johnson, av vårt system av metaforiska begrepp, även sinnesintryck 
och olika medier och konstarter. Warren Buckland menar, i enlighet med 
detta resonemang, att filmreception är direkt beroende av en serie förkropps-
ligade schemata och metaforer. Det viktigaste är, enligt Buckland, behållar-
schemat och behållarmetaforen (”the container (and in-out) schema”).221 
Analogt med hur vi förstår vårt synfält som en behållare uppfattar vi, enligt 
Buckland, filmen och dess olika ramar och gränser mellan bildrum (”on-
screen space”) och dolt rum (”off-screen space”), liksom mellan fiktions-
värld och icke-fiktion, mer eller mindre metaforiskt, som en serie behållare: 

The auditorium is a container that contains the screen and frame. The frame 
is a container that contains the diegesis, the fictional story world (characters, 
settings, and actions). The auditorium, frame, and diegesis are container ob-
jects; what they contain are container substances – the auditorium contains 
the screen and frame /.../; the screen and frame contain the diegesis; the die-
gesis contains the fictional story world.222 

 
Som filmåskådare begripliggör vi alltså, hävdar Buckland, filmen som en 
serie varandra inneslutande genomskinliga behållare. Buckland menar att vi 
                                 
220 Ibid., s. 235. 
221 Warren Buckland, The Cognitive Semiotics of Film (Cambridge, New York etc.: Cam-
bridge University Press, 2000), s. 45. 
222 Ibid., s. 48. 
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på filmen metaforiskt projicerar behållarschemat och på så vis mentalt kon-
struerar fiktionsvärlden som en enhetlig behållare.223 

Buckland har givetvis en poäng. Vårt sätt att tala om filmberättelser visar 
att vi uppfattar dessa som ett slags behållare. Vi talar om bildinnehåll, vad vi 
ser i bilden, att en person befinner sig i bild, att någon går ut ur eller kommer 
in i bild, att någonting händer i filmen, och så vidare. Men behållarmetaforen 
tycks på samma mycket allmänna vis vara verksam också i vår litterära re-
ception. Vi talar om innehållslösa böcker och berättelser, om karaktärer som 
försvinner ur berättelsen, om vad som är fallet eller inte är fallet i den litterä-
ra berättelsens värld, etcetera. Bucklands iakttagelser tillför således inte sär-
skilt mycket till en intermedial undersökning. 

Jag vill hävda att filmmediet och filmberättandet har ett annat slags och 
betydligt intressantare koppling till konventionella metaforer, som tydligare 
framhäver skillnaden mellan prosan och filmen. Jag har ovan berört så kalla-
de orienterande metaforer, med vars hjälp begrepp relateras till varandra i 
termer av rumsliga oppositioner: lycklig är uppåt, olycklig är nedåt, liv är 
uppåt, död nedåt. Detsamma gäller ljus och mörker där liv är ljus, död är 
mörker, lycka är ljus, olycka mörker: ”Det ser ljust ut för mig nu. Faktum är 
att jag svävar som på moln.” Att språket kodifierar begrepp i rumsliga termer 
innebär att filmens representationsbärare och bildrum kan färgas av och för-
kroppsliga de abstrakta begrepp som i språket beskrivs som rumsliga opposi-
tioner.224 

Bägge filmatiseringarna av ”Att döda ett barn” förkroppsligar på detta sätt 
metaforiska begrepp. Mot slutet av den äldre filmen, efter olyckan då barnet 
dödats, förändras det kinematografiska berättandet. Borta är inledningens 
ljusa, öppna översiktsbilder med mycket himmel, borta är bilderna med 
mannen och kvinnan i förgrunden. Vi ser nu istället mannen, ensam på en 
havsstrand, och långt från kameran. Förgrunden domineras, omväxlande till 
höger och vänster, av stora, mörka partier där man kan ana formerna av röt-
ter, knotiga grenar och kullar av sand. Regissören Gösta Werner använder 
sig alltså mycket medvetet av kontrasterna mellan ljus och mörker, och mel-
lan förgrund (nära) och bakgrund (fjärran). Ljus och mörker tillhör några av 
de metaforiskt mest använda rumsliga termerna i vårt språk- och begrepps-
system. Som Lakoff och Turner visar representerar, föga överraskande, det 
vita och ljusa det goda och livet, medan svärtan och mörkret står för det 
onda, det destruktiva, döden.225 Centrum och förgrund står metaforiskt för 
det som är viktigt, medan det mindre viktiga förpassas till periferin (vi talar 
exempelvis om centrala kontra perifera problem).226 Medan mannen och den 
lycka han inledningsvis utstrålar befinner sig centralt i bilderna, kommer 

                                 
223 Ibid., s. 50. 
224 Denna tanke har även antytts av Chandler 2002, s. 88. 
225 Lakoff och Turner 1989, s. 29, 58, 70, 87ff, 98, 185. 
226 Jämför Kress och van Leeuwen 1996 s. 203ff. 
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mörkret mot slutet att dominera bilden och innesluta mannen som befinner 
sig i bildens bakgrund och nedre periferi. Avslutningen av filmen tycks alltså 
direkt relatera till den funktion de rumsliga oppositionerna ljus-mörker, nära-
fjärran och centrum-periferi har i vårt språk- och begreppssystem. 
Kontrasten mellan ljus och mörker och centrum och perifieri manifesteras i 
filmbildens plastiska skikt, i de egenskaper som filmtecknets representa-
tionsbärare har alldeles oavsett dess piktorala, avbildade innehåll (jämför 
I.4.1.). Relationen mellan förgrund och bakgrund berör det piktorala skiktet, 
och dess rumsliga perspektiv. 

Även i den yngre filmatiseringen blir filmtecknets spatiala egenskaper bä-
rare av orienterande metaforer. Vi ser mannen och kvinnan i sin bil på väg 
till havet. Vi ser deras lyckliga ansikten, och i andra bilder, himlen, molnen 
och solen. Kameran placeras i bilen (eller åtminstone där vi uppfattar att 
bilen befinner sig i rummet) och vinklas uppåt. Som jag redan konstaterat 
står ”upp” metaforiskt i vårt begreppssystem för lycka, liv, hälsa, frihet med 
mera, medan ”ned” står för de motsatta känslorna och tillstånden.227 Kamera-
positionen uttrycker alltså i detta fall den lycka och frihetskänsla som man-
nen och kvinnan känner i bilen på väg till havet. Dessutom bidrar kamerans 
placering till ett rikt flöde av ljus som ytterligare förstärker lycko- och fri-
hetskänslan. 

Vårt språk- och begreppssystems metaforiska kodifiering av rumsliga 
termer innebär alltså att filmbildens rumsliga egenskaper, i både det plastiska 
(ljus-mörker, centrum-periferi) och piktorala skiktet (förgrund-bakgrund, 
kamerapositioner och -rörelser), ofta kommer att uttrycka abstrakta egenska-
per (jämför II.6.3.). Denna typ av metaforiska inslag i filmtecknet har inte 
sällan status av konventioner i vid bemärkelse, så att exempelvis den låga 
kamerapositionen (grodperspektivet) enligt konventionen ”ser upp till” den 
mäktige mannen och den höga positionen (fågelperspektivet) ”ser ned på” 
den ”lilla” maktlösa människan.228 Den språkliga teckenbäraren kan uttrycka 
och fiktionsprosans representerade rum symbolisera det abstrakta (jämför 
II.6.2. och II.6.3. om expression och symbol), men det metaforiska för-
kroppsligande av abstrakter som jag påvisat i filmerna ovan tillhör onekligen 
den analoga och ikoniska avbildningens särskilda tillgångar. Egenskaper 
som kontrasten mellan ljus och mörker, och mellan centrum och perifieri, 
liksom indexikaliska spår av kamerapositioner och –rörelser, är egenskaper 
som den filmiska representationsbäraren bokstavligen äger, och som blir 
bärare av abstrakta företeelser som lycka och ångest. Fiktionsprosan bärs 
däremot av repliker av konventionella tecken som denoterar konkreta rums-
liga egenskaper, men som också metaforiskt betecknar det icke-rumsliga och 
abstrakta; det är alltså inte så att de språkliga tecknens (replikernas) fysiska 
egenskaper färgas av eller uttrycker abstrakta kvaliteter. De metaforiska 

                                 
227 Lakoff och Johnson 1980, s. 14ff; Lakoff och Turner 1989, s. 149. 
228 Stam, Burgoyne och Flitterman-Lewis 1992, s. 64. 
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begrepp som Lakoff och Johnson menar genomsyrar det mänskliga tänkan-
dets begreppssystem är tillgängliga både för den litterära och filmiska berät-
telsen, men manifesteras alltså ofta på vitt skilda sätt i respektive medium. I 
den litterära berättelsen genomsyrar de metaforiska begreppen ofta både 
textens bokstavliga mening och dess metaforiska passager, i filmen konkreti-
seras rumsliga, orienterande metaforer i avbildningarnas plastiska skikt och 
piktorala perspektiv, vilka kommer att uttrycka vissa abstrakta kvaliteter. 

Jag har, sammanfattningsvis, demonstrerat hur språksystemets innebördsre-
lationer delvis utgörs av ett nätverk av analogier eller metaforiska begrepp 
som förbinder konventionella tecken för det konkreta med konventionella 
tecken för det abstrakta. Den litterära berättelsen manifesteras i ett medium 
där en serie metaforiska begrepp kodifieras, vilket innebär att fiktionspro-
sans narrativa diskurs i mer eller mindre hög grad bygger på och utvecklar 
konventionella tecken för strukturella, orienterande och ontologiska metafo-
rer, någonting som i sin tur resulterar i ett slags begreppslig förmedling av 
prosans betydelse eller fiktionsvärld. Filmens avbildningar är inte ett resultat 
av ett dylikt nätverk av konventionella analogier. I så måtto är den kinema-
tografiska avbildningen mindre begreppslig än det litterära språket. Det för-
hållandet att rumsliga termer i språket ofta används för att metaforiskt be-
skriva det icke-påtagliga och abstrakta, gör emellertid att filmbildens plastis-
ka skikt och piktorala perspektiv ofta, mot bakgrund av språkets och medve-
tandets system av orienterande metaforer, uttrycker det abstrakta (lycka, 
ångest, sorg). Den Whorf-inspirerade kognitionsteori som Lakoff och John-
son företräder bidrar sålunda med ytterligare en fasett till den alltmer nyan-
serade och komplexa bilden av de intermediala dikotomierna begreppsligt-
perceptuellt och abstrakt-konkret. 

II.5. Textens mening och betydelse 1: specifik, 
generell, konkret, abstrakt 

Jag har hittills undersökt olika aspekter av Saussures ”la langue”, generell, 
konventionell mening i språket och den litterära berättelsen, i filmens audio-
visuella avbildningar och den kinematografiska berättelsen. Det är nu dags 
att rikta uppmärksamheten mot den andra av Saussures semiotiska dimen-
sioner, ”la parole”, det enskilda yttrandet, den specifika texten i en specifik 
kontext, det vill säga fiktionsberättelsens olika typer av mening och betydel-
se. Jag kommer först att behandla specifik, generell, generisk, samt abstrakt 
och konkret mening och betydelse i prosan och filmen, för att sedan diskute-
ra metaforen, symbolen och expressionen. 
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II.5.1. Specifikt, generellt och generiskt 

Distinktionen mellan konventionell kontextoberoende mening och den speci-
fika textens kontextberoende mening och betydelse är i linje med Lyons teori 
om språket. Lyons skiljer mellan denotation och innebörd, som är olika typer 
av generell mening, och referens, som är det enskilda yttrandets sätt att refe-
rera till världen och verkligheten (se II.2.2., och II.3.1.). Termen ”reference” 
berör alltså relationen mellan språkliga tecken och det dessa betecknar i 
världen eller diskursens universum vid specifika yttrandetillfällen.229 Refe-
rens är således, enligt Lyons, en yttrandeberoende (”utterance-dependent”) 
företeelse.230 Lyons understryker också det specifika yttrandets och referen-
sens beroende av kontexten: ”The referential range of referring expressions 
is fixed by their meaning in the language /…/. But their actual reference 
depends upon a variety of contextual factors.”231 

Lyons begrepp referens motsvarar det jag valt att benämna betydelse. Jag 
har tidigare gjort en distinktion mellan mening och betydelse i den enskilda 
texten och hävdat att dessa två meningsskikt finns både i verbala texter och 
icke-verbala texter som bilder och andra avbildningar. Alldeles som satsen 
”Napeoleon är korsikan” har en kontextberoende mening och namnet Napo-
leon en referent, den verkliga person som detta namn refererar till, så kan en 
bild, exempelvis ett porträtt, ha ett visst avbildat innehåll, som refererar till 
en verklig person, exempelvis Napoleon. Jag har också argumenterat för att 
fiktionella litterära och filmiska berättelser kan skiktas i mening och betydel-
se och har i samband härmed gjort en åtskillnad mellan två typer av betydel-
se, referens till verkligheten och ett fiktionsinnehåll (I.4.2.). 

När en sats som ”Napoleon är korsikan” yttras som ett påstående refererar 
talaren (eller, mer generellt, den lokutionära agenten) med hjälp av det refe-
rerande uttrycket till en särskild individ.232 Med språkets hjälp kan man refe-
rera till verkligheten och världen på olika sätt: till en enskild individ eller till 
en grupp av individer, till en specifik händelse eller till livet och tillvaron i 
största allmänhet. Lyons har påvisat och undersökt olika typer av refererande 
uttryck i språket.233 Han skiljer mellan uttryck som refererar till enskilda 
individer och entiteter, singulära uttryck (”singular expressions”), och de 
som refererar till klasser av individer och entiteter, generella uttryck (”gene-
ral expressions”). Vi kan exempelvis säga eller skriva ”den där pojken” eller 

                                 
229 Lyons 1995, s. 293; se också, s. 79 och 294, samt Lyons 1977, s. 174. 
230 Lyons 1977, s. 176. 
231 Lyons 1995, s. 294. 
232 Ibid., s. 177. 
233 Enligt Lyons finns det i språket tre typer av refererande uttryck: egennamn (”proper 
names”), pronomina (”pronouns”) och nominalfraser med ett inledande substantiv (”noun-
headed noun-phrases”) (Lyons 1995, s. 296; se också Lyons 1977, s. 179). Pronomina kom-
mer jag att behandla i avsnittet om indexikalitet (se III.5.2.), egennamn är av begränsat in-
tresse för en teori om representation. Mina exempel är sålunda av den tredje typen. 
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”de där pojkarna”.234 Lyons gör också en åtskillnad mellan generell och ge-
nerisk referens (”generic reference”).235 Ett uttryck som förmedlar en gene-
risk proposition säger inte någonting om en specifik grupp av individer eller 
entiteter i ett visst konkret sammanhang eller i en unik situation, utan berör 
klassen av individer, frikopplad från tid och rum. Vi kan om en grupp flickor 
i en viss situation säga att ”de där flickorna är arga” (och sålunda referera 
generellt), men vi kan också säga ”flickor är argsinta” (och då referera gene-
riskt) och med det mena kategorin av människor, inte några specifika flickor 
i en specifik situation. Sammanfattningsvis kan man skilja mellan singulära 
eller specifika, generella och generiska refererande uttryck. 

Jag ska inte här försöka utreda de språkvetenskapliga och filosofiska frå-
gor som dessa referenstyper bär på. Den väsentliga frågan är hur de skilda 
diskursiva möjligheter som Lyons fixerar kan införlivas i en beskrivning av 
fiktionsberättelser i olika medier. Det förefaller rimligt att om en text kan 
referera till världen på olika sätt, så kan också en fiktionsberättelse generera 
fiktionssanningar på olika sätt. Analogt med de referenstyper som Lyons 
påvisar kan en fiktionsberättelse således generera specifika, generella eller 
generiska fiktionssanningar. Med Chatman har jag tidigare gjort en distink-
tion mellan existenser, som karaktärer och miljöer, och händelser (se 
I.4.2.).236 De tre typerna av fiktionssanningar kan således beröra existenser 
och/eller händelser i fiktionsvärlden. 

II.5.2. Explicit och implicit betydelse 

Denna triad måste emellertid kombineras med en distinktion inspirerad av 
Walton. Han skiljer mellan två principer för generering av fiktionssanningar: 
1) direkt generering, som innebär att om ett verk har vissa representerande 
element, som ord och färger och former, kommer verket att inbegripa vissa 
fiktionssanningar; 2) implikationsprinciper, som specificerar vilka fiktions-
sanningar som de direkt genererade fiktionssanningarna implicerar.237 Man 
kan således, menar Walton, tala om två typer av fiktionssanningar som gene-
reras på olika sätt: primära fiktionssanningar som genereras direkt, till skill-
nad från implicita sådana som genereras indirekt. Implicita eller indirekt 
genererade fiktionssanningar beror eller impliceras av andra primära eller 
direkt genererade fiktionssanningar.238 Det kan emellertid, som Walton upp-
märksammat, vara svårt att i en representation finna renodlat primära fik-
tionssanningar som inte (lokalt eller globalt) beror av några andra.239 Jag 

                                 
234 Lyons 1977, s. 178ff, 187. 
235 Ibid., s. 193ff. 
236 Chatman 1978, s. 96. 
237 Walton 1990, s. 144; se också s. 140, 143. 
238 Ibid., s. 140f, 143. 
239 Ibid., s. 142. Det bör påpekas att en primär fiktionssanning inte behöver vara en central 
eller särskilt viktig fiktionssanning. Implicita fiktionssanningar kan mycket väl vara av lika 



 88 

menar att man inte heller behöver förutsätta att varje fiktion direkt genererar 
en kärna av primära fiktionssanningar som är oberoende av andra fiktions-
sanningar; det räcker med att skilja mellan explicita fiktionssanningar, som 
en fiktionell representation direkt genererar, och implicita fiktionssanningar, 
som impliceras och indirekt genereras av de direkt genererade. Distinktionen 
mellan explicit och implicit kan antingen appliceras lokalt eller globalt på 
den fiktionella representationen. Någonting som är implicit i en del av ett 
fiktionsverk kan göras explicit i en annan (senare) del av samma verk. 

Walton påpekar att man inte ska identifiera primära fiktionssanningar 
med det som en roman explicit säger eller en (film-)bild explicit visar.240 Det 
ett stycke romandiskurs explicit säger kan vara ironiskt menat, eller vara en 
otillförlitlig berättares ord; en filmbild kan representera en drömbild, fungera 
metaforiskt eller vara en metasekvens (som exempelvis visar vad som sked-
de under filminspelningen och inte vad som sker i fiktionen). Detta problem 
tar emellertid mitt meningsbegrepp hand om. Det en roman explicit säger 
eller en filmbild explicit visar är representationens mening, en mening som 
inte behöver sammanfalla med de fiktionssanningar som direkt genereras. I 
den yngre filmatiseringen av ”Att döda ett barn” ser vi vid ett tillfälle bilder 
på fadern och barnet i en eka. Det vi ser i bilderna är bildspårets mening, 
men det är inte fiktionssant att båtturen äger rum. Direkt genereras, bland 
annat med hjälp av berättarrösten, fiktionssanningen att barnet föreställer sig 
den stundande turen (som aldrig blir av) på just det sätt som bilderna visar. 

Distinktionen mellan specifika, generella och generiska fiktionssanningar 
kan alltså kombineras med distinktionen mellan explicita och implicita fik-
tionssanningar. Direkt genererade specifika fiktionssanningar kan implicera 
generella fiktionssanningar, en explicit fiktionssanning av generisk typ kan 
implicera specifika fiktionsfakta om en fiktiv karaktär, och så vidare. Den 
prototypiska fiktionsberättelsen har en singulär eller specifik betydelse, det 
vi är bemyndigade att föreställa oss är specifika händelseförlopp med speci-
fika fiktiva personer inblandade.241 Både prosan och filmen har också ofta 
vad man skulle kunna kalla den specifika referensens form, det vill säga 
fiktionsberättelsen genererar direkt fiktionssanningar om specifika fiktiva 
individer i specifika miljöer, involverade i specifika händelseförlopp. Två 
exempel från ”Döden i Venedig”: 

Aschenbach frapperades av gossens fulländade skönhet. Det bleka, behagligt 
tankfulla ansiktet med den raka näsan, det honungsgula lockiga håret, den 
fina munnen, det ljuva, nästan överjordiska allvaret. (Mann 1952, s. 135) 

                                                                                                                                  
stor eller större betydelse för historien (Ibid, s. 142f; jämför Lamarque och Olsen 1994, s. 
94f). 
240 Ibid., s. 143. 
241 Monika Fludernik, Towards a ’Natural’ Narratology (London: Routledge, 1996), s, 26ff; 
Lubomír Dolezel, Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds (Baltimore/London: The 
Johns Hopkins University Press, 1998), s. 7ff. 
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Tadzio gick snett ner till vattnet. /…/ Han stannade med sänkt huvud i 
strandkanten /…/. Så steg han ut i det grunda vattnet som på det djupaste stäl-
let inte nådde honom till knäna och fortsatte till sandbanken. Där stod han ett 
ögonblick med ansiktet vänt mot havet och började sedan långsamt gå mot 
vänster på den långa smala sandremsa som trädde i dagen.242 (Ibid., s. 185) 

 
Texten genererar direkt vissa specifika fiktionssanningar om en viss pojke, 
med ett specifikt utseende som utför specifika handlingar i specifika situa-
tioner. Detsamma gäller filmen Döden i Venedig. När vi med Aschenbach 
för första gången ser Tadzio och när pojken i slutet av filmen vandrar ut mot 
havet så ser vi i filmbilderna specifika händelser, personer, ting och miljöer 
som representerar specifika händelser, personer, ting och miljöer. 

Den intermediala föreställningen att prosan har förmågan att generalisera, 
medan filmen saknar denna förmåga kan förslagsvis delvis förklaras så att 
prosans diskurs inbegriper generella och generiska uttryck, sådana som refe-
rerar till grupper och klasser av individer, medan filmens audiovisuella 
diskurs saknar motsvarande tecken. I fiktionsteoretiska termer kan man for-
mulera det så att prosan har kapaciteten att direkt generera fiktionssanningar 
av generell och generisk karaktär, medan filmens direkt genererade fiktions-
sanningar är begränsade till det specifika. 

I Manns ”Döden i Venedig” förekommer direkt genererade generella fik-
tionssanningar. Aschenbachs upplevelser av den åtrådda pojken Tadzio sker 
mot bakgrund av den venetianska strandens myllrande liv: 

Strandscenen, denna bild av en kulturens sorglösa sinnesnjutning vid elemen-
tets rand, roade och fängslade honom mer än vanligt. I det grå och grunda 
vattnet myllrade det av plaskande barn och i färgrika baddräkter klädda män-
niskor som antingen simmade eller med händerna knäppta bakom huvudet 
låg utsträckta på sandrevlarna. En del rodde i små röd- och grönmålade ekor 
och kantrade då och då under förtjusta skrik. Framför den långa raden hytter, 
på vilkas plattformar man satt som på små verandor, var det lek och rörelse 
och sysslolös vila, visiter och prat, omsorgsfull förmiddagselegans vid sidan 
av nakenhet som i djärvt behag njöt platsens frihet. Längre ner på den hårda 
fuktiga sanden syntes promenerande i vita badkappor eller färgstarka strand-
dräkter. Ett stycke till höger hade barnen byggt en stor sandfästning prydd 
med små flaggor i alla länders färger. Försäljare av musslor, frukt och bakel-
ser låg på knä i sanden med varorna utbredda framför sig. Längst bort till 

                                 
242 ”Mit Erstaunen bemerkte Aschenbach, dass der Knabe vollkommen schön war. Sein An-
tlitz, bleich und anmutig verschlossen, von honigfarbenem Haar umringelt, mit der gerade 
abfallenden Nase, dem lieblichen Munde, dem Ausdruck von holdem und göttlichem Ernst.” 
(Mann 1913, s. 52) 
 
”Tadzio ging schräg hinunter zum Wasser. /…/ Am Rande der Flut verweilte er sich, gesenk-
ten Hauptes /…/ und ging dann in die seichte Vorsee, die an ihrer tiefsten Stelle noch nicht 
seine Knie benetzte, durchschritt sie, lässig vordringend, und gelangte zur Sandbank. Dort 
stand er einen Augenblick, das Gesicht der Weite zugekehrt, und begann hierauf, die lange 
und schmale Strecke entblössten Grundes nach links hin langsam abzuschreiten. (Mann 1913, 
s. 144)” 
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vänster och närmare stranden där en rad badhytter stod i vinkel mot de andra 
kamperade en rysk familj, bestående av skäggiga män med stora tänder, fyl-
liga flegmatiska kvinnor, en baltisk dam som satt vid ett staffli och målade av 
havet under ideliga utrop av desperation, två stillsamma fula barn samt en 
gammal tjänarinna i sjalett med underdåniga slavinnefasoner. De njöt lyckli-
ga av tillvaron, ropade oupphörligt på barnen som tumlade om i sanden och 
inte låtsades höra, skämtade länge med några italienska ord med en humoris-
tisk gubbe som de köpte sötsaker av, kysste varandra på kinderna och brydde 
sig inte alls om att deras familjeliv iakttogs.243 (Mann 1952, s. 139f) 

 
Det citerade stycket genererar direkt generella fiktionssanningar om både 
existenser och händelser. Vi ser, med Aschenbach, hur det i vattnet ”myllra-
de” av ”barn” och ”människor” i ”baddräkter” som antingen simmar eller 
ligger på strandrevlarna. ”En del” ror och kantrar ”då och då”, andra prome-
nerar i ”vita badkappor eller färgstarka stranddräkter”, det finns ”hytter”, 
”plattformar” och ”verandor”, ”musslor, frukt och bakelser”, det är ”lek och 
rörelse och sysslolös vila, visiter och prat”, och de vuxna ropar ”oupphörligt 
på barnen”. 

Aschenbachs första möte med strandens människor och händelser är en 
specifik fiktiv händelse som i långa stycken skildras med hjälp av generellt 
”refererande” språkliga uttryck, men den store författarens tillvaro gestaltas 
också ofta i iterativa passager, som betecknar flera likartade händelser: 

Mången förmiddag då han satt under badhyttens soltält och drömmande såg 
ut över det sydländska havet men även ljumma kvällar då han låg bakåtlutad 
mot dynorna i gondolen som från Marcoplatsen, där han gärna uppehöll sig, 
förde honom hem till Lido under den med stora stjärnor beströdda himlen, 
och han lämnade ljusvimlet och de smäktande serenaderna bakom sig, tänkte 
han på sitt lantställe i bergen, platsen för somrarnas mödor, där molnen häng-

                                 
243 ”Das Strandbild, dieser Anblick sorglos sinnlich geniessender Kultur am Rande des Ele-
mentes, unterhielt und erfreute ihn wie nur je. Schon war die graue und flache See belebt von 
watenden Kindern, Schwimmern, bunten Gestalten, welche die Arme unter dem Kopf ver-
schränkt auf den Sandbänken lagen. Andere ruderten in kleinen rot und blau gestrichenen  
Booten ohne Kiel und kenterten lachend. Vor der gedehnten Zeile der Capannen, auf deren 
Plattformen man wie auf kleinen Veranden sass, gab es spielende Bewegung und träg 
hingestreckte Ruhe, Besuche und Geplauder, sorgfältige Morgen-Eleganz neben der Nack-
theit, die keck-behaglich die Freiheiten des Ortes genoss. Vorn auf dem feuchten und festen 
Sande lustwandelten einzelne in weissen Bademänteln, in weiten, starkfarbigen Hem-
dgewändern. Eine vielfältige Sandburg zur Rechten, von Kindern hergestellt, war rings mit 
kleinen Flaggen in den Farben aller Länder besteckt. Verkäufer von Muscheln, Kuchen und 
Früchten breiteten kniend ihre Waren aus. Links, vor einer der Hütten, die quer zu den übri-
gen und zum Meere standen und auf dieser Seite einen Abschluss des Strandes bildeten, 
kampierte eine russische Familie: Männer mit Bärten und grossen Zähnen, mürbe und träge 
Frauen, ein baltisches Fräulein, das an einer Staffelei sitzend unter Ausrufen der Verz-
weiflung das Meer malte, zwei gutmütig-hässliche Kinder, eine alte Magd im Kopftuch und 
mit zärtlich unterwürfigen Sklavenmanieren. Dankbar geniessend lebten sie dort, riefen 
unermüdlich die Namen der unfolgsam sich tummelnden Kinder, scherzten vermittelst weni-
ger italienischer Worte lange mit dem humoristischen Alten, von dem sie Zuckerwerk 
kauften, küssten einander auf die Wangen und kümmerten sich um keinen Beobachter ihrer 
menschlichen Gemeinschaft.” (Mann 1913, s. 60f) 
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de lågt över trädgården, ljusen i rummen fördunklades av de bländande blix-
tarna vid åskväder och korparna som han brukade mata gungade i grankro-
norna. (Mann 1952, s. 152) 

 

Ofta, ja praktiskt taget ständigt såg Aschenbach gossen Tadzio; det begränsa-
de utrymmet, det för alla gemensamma dagsprogrammet gjorde att den vack-
ra gossen med korta avbrott var i hans närhet hela dagarna.244 (Ibid.) 

 
I dessa stycken genererar texten direkt fiktionssanningar, inte om en specifik 
fiktiv situation, utan om ett antal händelser av samma slag: ”Mången för-
middag”, ”ljumma kvällar”, ”ständigt såg Aschenbach”, ”i hans närhet hela 
dagarna”.245 

Jag har gjort en distinktion mellan direkt genererade generella respektive 
generiska fiktionssanningar, där den sistnämnda typen motsvarar det som i 
roman- och berättelseteori brukar benämnas generell kommentar eller di-
gression.246 I novellen ”Döden i Venedig” är de generiska kommentarerna ett 
ständigt återkommande inslag. De utgör den fond mot vilken Aschenbachs 
öde utspelar sig och behandlar ämnen som konsten, kunskapen, mänsklig 
utveckling, ensamheten, komedianten och gondolen. Ett centralt exempel: 

För att en betydande andlig produkt skall kunna direkt utöva en bred och 
djupgående verkan måste det finnas en hemlig släktskap, ja, en överens-
stämmelse mellan dess upphovsmans personliga öde och hans generations 
allmänna läggning. Människorna vet inte varför de sätter ett konstverk högt. 
Långtifrån att vara kännare tror de sig däri upptäcka hundra motiv för att rätt-
färdiga sitt stora intresse, men det som egentligen ligger bakom deras bifall är 
något ovägbart, det är sympati.247 (Mann 1952, s. 119f) 

                                 
244 ”Manchmal vormittags, unter dem Schattentuch seiner Hütte, hinträumend über die Bläue 
des Südmeers, oder bei lauer Nacht auch wohl, gelehnt in die Kissen der Gondel, die ihn vom 
Markusplatz, wo er sich lange verweilt, unter dem gross gestirnten Himmel heimwärts zum 
Lido führte – und die bunten Lichter, die schmelzenden Klänge der Serenade blieben zurück –
, erinnerte er sich seines Landsitzes in den Bergen, der Stätte seines sommerlichen Ringens, 
wo die Wolken tief durch den Garten zogen, fürchterliche Gewitter am Abend das Licht des 
Hauses löschten und die Raben, die er fütterte, sich in den Wipfeln der Fichten schwangen.” 
(Mann 1913, s. 83) 
 
”Viel, fast beständig sah Aschenbach den Knaben Tadzio; ein beschränkter Raum, eine jedem 
gegebene Lebensordnung brachten es mit sich, dass der Schöne ihm tagüber mit kurzen Un-
terbrechungen nahe war.” (Ibid., s. 83f). 
245 Jämför Genette 1972a, s. 145-156; Genette 1980, s. 113-127 
246 Chatman 1978, s. 243ff. 
247 ”Damit ein bedeutendes Geistesprodukt auf der Stelle eine breite und tiefe Wirkung zu 
üben vermöge, muss eine geheime Verwandtschaft, ja Übereinstimmung zwischen dem 
persönlichen Schicksal seines Urhebers und dem allgemeinen des mitlebenden Geschlechtes 
bestehen. Die Menschen wissen nicht, warum sie einem Kunstwerke Ruhm bereiten. Weit 
entfernt von Kennerschaft, glauben sie hundert Vorzüge daran zu entdecken, um so viel Teil-
nahme zu rechtfertigen; aber der eigentliche Grund ihres Beifalls ist ein Unwägbares, ist 
Sympathie.” (Mann 1913, s. 23) 
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Denna passage genererar inte direkt några fiktionssanningar om den fiktive 
författaren Aschenbachs böcker och representerar inte heller Aschenbachs 
tankeflöde i en viss fiktiv situation utan beskriver vad som är karaktäristiskt 
för det stora konstverket och konstreceptionen i allmänhet. Indirekt genere-
ras fiktionssanningar om Aschenbach och de konstverk och andliga produk-
ter han skapar. 

I filmen Döden i Venedig förhåller det sig annorlunda. Inte vid något till-
fälle genererar diskursen direkt generella eller generiska fiktionssanningar. 
Det vi ser i filmbilderna är specifika händelser, personer, ting och miljöer 
som representerar specifika händelser, personer, ting och miljöer (se Bild 
II.3.). Att en litterär fiktionsberättelse på detta vis förändras när den överförs 
till film är sannolikt mycket vanligt. 

 
Bild II.3. Strandliv skildrat i Döden i Venedig. 

Här är det dock viktigt att inte blanda samman mening och betydelse och att 
ta hänsyn till distinktionen mellan direkt och indirekt genererade fiktions-
sanningar. Filmens audiovisuella avbildningar kännetecknas av ett slags 
perceptuell specificitet (även om, som jag visat, receptionen av avbildningar 
kräver en igenkänning av klasser eller kategorier i det konkreta och enskilda,  
se II.2.5.). Robert Hopkins skiljer mellan avbildningar ”which depict proper-
ties enjoyed by some, but no particular, thing, and those which depict pro-
perties enjoyed by a particular item”.248 En bild av en häst kan visa ett djur 
som så att säga endast uppträder i bildrummet, eller representera ett faktiskt 

                                 
248 Robert Hopkins, Picture, Image and Experience. A Philosophical Inquiry (Cambridge, 
New York etc.: Cambridge University Press, 1998), s. 24. 
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existerande djur. I båda fallen avbildas det specifika. Till avbildningens sär-
skilda kvaliteter kommer i filmen det faktum att bild- och ljudspår, med un-
dantag för datoranimerade inslag, är fotografier och ljudupptagningar; det 
som avbildas är faktiska händelser och existenser som befunnit sig i en di-
rekt närhetsrelation till inspelningsapparaturen (jämför III.2.7., och III.6.1.). 

Att filmiska avbildningars mening är specifik innebär emellertid inte att 
den kinematografiska fiktionsberättelsen också med nödvändighet direkt 
genererar specifika fiktionssanningar. En filmbild som visar en specifik per-
son (en skådespelare) eller ett specifikt händelseförlopp behöver inte genere-
ra specifika fiktionssanningar utan kan direkt generera generell eller generisk 
betydelse. Hur kan vi avgöra detta? Det enda rimliga svaret är att det är kon-
texten som avgör (jag har tidigare visat att referens/betydelse alltid är kon-
textberoende, se I.4.2., och II.5.1.). Precis som en bild i ett uppslagsverk kan 
ha funktionen att referera till en viss klass av individer (bilden på en falk 
betecknar kategorin falk) så kan det en filmbild (tillsammans med ljudspåret) 
avbildar referera till eller direkt generera fiktionssanningar om en grupp eller 
klass av existenser eller händelser, även om dylika exempel är ovanliga i 
main stream-filmen.249 

I inledningen av den äldre filmatiseringen av ”Att döda ett barn” finns en 
sekvens som skulle kunna tolkas som en form av audiovisuell generalisering 
understödd av språkliga tecken. Samtidigt med att berättarrösten säger ”Män 
rakar sig framför speglarna på köksborden och kvinnor skär gnolande upp 
bröd till kaffet och barn sitter på golven och knäpper sina livstycken”, så får 
vi se en man som rakar sig, en kvinna som skär bröd och ett barn som sitter 
på golvet och knäpper sitt livstycke. Vi skulle alltså kunna förstå denna bild-
sekvens så att de personer vi ser och de handlingar vi bevittnar representerar 
ett flertal likartade personer och handlingar. I takt med att berättelsen kom-
mer att handla om just det specifika barn vi ser i bilderna så blir denna tolk-
ning svår att upprätthålla, men sekvensen visar hur filmens audiovisuella 
narration, med språkets hjälp, kan bidra till att direkt generera generella fik-
tionssanningar.250 

En av Metz syntagmkategorier är relevant i detta sammanhang. Det han 
kallar det inskjutna eller parentetiska syntagmet är ett montage av tagningar 
som är tematiskt relaterade och som exemplifierar det typiska (vad gäller en 

                                 
249 Jämför Carroll 1996, s. 219. 
250 Jämför Sonesson som menar att i en bild en grupp människor kan framställas på bekostnad 
av den enskilda individen, på så vis att tecknen för den enskilda individen inte kan urskiljas, 
men hävdar samtidigt att det i en representation av detta slag förmodligen alltid finns några 
detaljer som står för det specifika, och som bestäms av den aktuella bildtypen. Det är fullt 
möjligt att även i filmen finna dylika fenomen, exempelvis en grupp personer filmade så att 
de framstår som en suddig, mörk massa där individens detaljer kan vara svåra att urskilja 
(Sonesson 1989a, s. 307). 
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viss företeelse), eller ett visst begrepp.251 Jag ska kort undersöka några ex-
empel på detta och andra liknande grepp. 

I flera av Godards filmer förekommer bilder och syntagm som direkt ge-
nererar generella och generiska fiktionssanningar. Så är exempelvis fallet i 
Karabinjärerna (Les Carabiniers, 1963). Filmen berättar den absurda histo-
rien om två bönder som luras ut i kriget och många scener och sekvenser kan 
tolkas så att de genererar specifika fiktionssanningar. Men i berättelsen finns 
också en generaliserande tendens. Ett antal narrativa grepp visar att vi inte 
ska uppfatta det vi ser och hör i bild- och ljudspår som representerande spe-
cifika händelser, utan som tecken för det typiska krigsscenariot, för kriget 
som företeelse. Ett antal textskyltar förmedlar allmänna kommentarer som 
”Alltid samma ord: kroppar, förfall, förruttnelse, död etc.” eller ”Det finns 
ingen seger. Endast flaggor och fallna män”; fiktiva och dokumentära bilder 
blandas på ett sätt som gör att diskursen inte alls ger intryck av att skildra en 
och samma fiktionsvärld; skådespelarnas agerande bryter mot den traditio-
nella filmkonstens illusionsskapande (de tycks överhuvudtaget inte reflektera 
över eller lida av krigets grymheter, utan illustrerar vissa typiska beteenden); 
historien saknar realism (bönderna kallas ut i kriget av kungen, men det hela 
tycks utspela sig i det moderna Frankrike), och de olika scenerna samman-
binds av en ytterst vag narrativ utveckling. Filmhistorikern David A. Cook 
kallar denna film den första av Godards ”critical essays” och refererar till en 
filmkritiker som menat att Karabinjärerna mindre är en krigsfilm än ”a seri-
es of propositions about war”.252 I denna film är det alltså inte endast verbala 
inslag i form av berättarröster och textskyltar som gör att vi uppfattar film-
diskursen som genererande generella och generiska fiktionssanningar utan i 
lika hög grad det icke-realistiska bildrummet och relationen mellan tagning-
arna, det audiovisuella syntagmet som skapar den generiska betydelsen. 

Bordwell tycks mena att även den historiematerialistiska filmen, och mer 
specifikt den sovjetiska montagefilmen, ofta berättar en generell, snarare än 
en specifik, historia: 

There is the tendency to treat the syuzhet as both a narrative and an argument. 
Soviet cinema is explicitly tendentious, like the roman à thèse; the fabula 
world stands for a set of abstract propositions whose validity the film at once 
presupposes and reasserts.253 

 
Bordwell exemplifierar med Sergei Eisensteins Strejken (Stachka, 1925) som 
inte bara är en historia om en enskild strejk utan också handlar om alla ryska 
strejker före 1917. Tid och rum förblir ospecificerade, karaktärerna individu-

                                 
251 Metz 1971/1972, s. 127f; Metz 1974, s. 126f; se också Stam, Burgoyne och Flitterman-
Lewis 1992, s. 40, 43f. 
252 David A. Cook, A History of Narrative Film, andra uppl. (New York/London: W. W. 
Norton & Company, 1990), s. 565. 
253 Bordwell 1985, s. 235. 
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aliseras aldrig, samtidigt som filmen skiktas i sex olika delar som förses med 
titlar eller etiketter som betecknar ett typiskt strejkförlopp, från inledningens 
”Strejkens omedelbara orsak” till avslutningens ”Likvidering”. Filmen av-
slutas med en extrem närbild (till synes helt frikopplad från händelseförlop-
pet) på ett par stirrande ögon, en textskylt konstaterar att en serie strejker 
lämnade blödande, oförglömliga ärr på proletariatets kropp, de stirrande 
ögonen återkommer i en ny extrem närbild innan en sista textskylt klipps in, 
med uppmaningen till alla proletärer att aldrig glömma det inträffade.254 
Bordwell menar alltså att Eisensteins film berättar historien om en strejk som 
representerar en serie andra strejker (det vill säga indirekt genererar generel-
la fiktionssanningar om ett antal olika strejker). Men är denna tolkning verk-
ligen självklar? Kan vi inte lika gärna uppfatta filmen så att många av de 
händelser och existenser vi ser i filmbilderna inte alls representerar ett speci-
fikt fiktionellt eller rekonstruerat verkligt förlopp utan tvärtom representerar 
en serie ryska strejker eller kanske den typiska strejken. Det enskilda förlop-
pet hör till filmens mening medan dess betydelse är generell och möjligen 
även generisk eftersom det inte bara är en serie strejker som representeras 
utan strejken som fenomen som står i fokus. 

Jag har uppmärksammat att filmens audiovisuella diskurs, till skillnad 
från den litterära berättelsens dito, saknar konventionella tecken för generell 
och generisk referens, tecken av det slag som i den specifika fiktionsberättel-
sen direkt kan generera generella och generiska fiktionssanningar. Men jag 
har också definierat betydelse som någonting kontextberoende. Kontexten 
(som sannolikt inbegriper många olika ting som intentioner, genremönster, 
tolkningsgemenskap med mera, och som jag inte kommer att närmare försö-
ka precisera) avgör vad en text refererar till eller vilka fiktionssanningar som 
genereras. 

Den bärande tanken i detta resonemang är alltså att även om mediet som 
sådant, det verbala språket och den litterära texten eller den filmiska avbild-
ningen och den audiovisuella narrationen, erbjuder vissa möjligheter och 
medför vissa begränsningar så är det ytterst kontexten som avgör vilket slags 
betydelse, vilka slags explicita respektive implicita fiktionssanningar, som 
en viss fiktionsberättelse lokalt eller globalt genererar. Föreställningar som 
att fiktionsprosan är begreppslig och abstrakt eller att filmen har problem 
med att representera ett generellt eller generiskt innehåll som prosan natur-
ligt genererar riskerar därför att bli vilseledande. En sats i en litterär fiktions-
text är, som jag ovan visat, beroende av två typer av generell, konventionell 
mening: denotation, som betecknar egenskaper och klasser, och innebörd, 
som utgörs av olika slags regelstyrda meningsrelationer och analogistruktu-
rer. Men detta innebär inte att den betydelse eller det fiktionsinnehåll som en 
fiktionsberättelse direkt genererar måste vara begreppslig, abstrakt eller ge-
nerell. I vissa av fiktionsprosans subgenrer och författarskap är merparten av 

                                 
254 Ibid. 
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alla direkt genererade fiktionssanningar specifika. Exempel på detta finns i 
den behavioristiska prosan och den nya franska romanen. En passage från 
Alain Robbe-Grillets Jalusi (La jalousie, 1957): 

Hon vänder sig nu mot dagern för att fortsätta att läsa utan att anstränga ögo-
nen. Den nedåtböjda profilen förblir orörlig. Papperet är ljusblått till färgen, i 
vanligt brevpappersformat, och bär tydliga spår av att ha varit vikt i fyra de-
lar. 

Sedan skjuter A. åter igen lådan varpå hon, fortfarande med brevet i han-
den, går fram till det lilla skrivbordet (som står intill det andra fönstret mot 
väggen som skiljer rummet från korridoren) och sätter sig så genast framför 
skrivunderlägget ur vilket hon samtidigt tar fram ett ljusblått brevpapper – 
identiskt lika med det andra, men oskrivet. Hon skruvar av huven på sin re-
servoarpenna efter en snabb blick åt höger (en blick som inte nått fram ens 
till fönsterramens mitt som är längre åt höger, hon böjer huvudet ner över 
skrivunderlägget för att börja skriva.255 

 
Dessa stycken domineras helt av direkt genererade fiktionssanningar av ett 
specifikt slag. Det är enskilda händelser och existenser som berättas och 
beskrivs. 

Att filmens audiovisuella avbildningar utmärks av en perceptuell specifi-
citet, betyder inte heller att den kinematografiska fiktionsberättelsen alltid 
direkt genererar specifika fiktionssanningar. Kontextuella markörer kan ge-
nerera explicita fiktionssanningar av ett generellt eller generiskt slag. Ibland 
är dessa markörer språkliga som när en berättarröst eller textskylt eller dia-
log anger att de specifika ting, platser, personer och händelser som avbildas 
ska uppfattas som tecken för det typiska. Men även icke-verbala aspekter, 
som bildrummets kvaliteter och relationen mellan tagningar, filmens syn-
tagm, kan direkt generera mer begreppsliga fiktionssanningar. 

Filmens flermedialitet erbjuder också särskilda möjligheter. Jag har redan 
uppmärksammat en sekvens i den äldre filmatiseringen av ”Att döda ett 
barn” där vi hör berättarrösten säga ”Män rakar sig framför speglarna på 
köksborden och kvinnor skär gnolande upp bröd till kaffet och barn sitter på 
golven och knäpper sina livstycken”, samtidigt som vi i bilderna ser en man 
som rakar sig, en kvinna som skär bröd och ett barn som sitter på golvet och 

                                 
255 Alain Robbe-Grillet, Jalusi (Stockholm: Bonniers, 1960), s. 8f. 
 
”Elle se tourne maintenant vers la lumière, pour continuer sa lecture sans se fatiguer les yeux. 
Son profil incliné ne bouge plus. La feuille est de couleur bleue très pâle, du format ordinaire 
des papiers à lettres, et porte la trace bien marquée d’un pliage en quatre./Ensuite, gardant la 
lettre en main, A… repousse le tiroir, s’avance vers la petite table de travail (placée près de la 
seconde fenêtre, contre la cloison qui sépare la chambre du couloir) et s’assied aussitôt, 
devant le sous-main d’où elle extrait en même temps une feuille de papier bleu pâle – iden-
tique à la première, mais vierge. Elle ôte la capuchon de son stylo, puis, après un bref regard 
du côté droit (regard qui n’a même pas atteint le milieu de l’embrasure, situé plus en arrière), 
elle penche la tête vers le sous-main pour se mettre à écrire.” (Alain Robbe-Grillet, La jalou-
sie (Paris: Les Éditions de minuit, 1957), s. 14f) 
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knäpper sitt livstycke. En möjlig tolkning av samspelet mellan berättarröst 
och bild är, som jag ovan konstaterat, att de personer vi ser och de handling-
ar vi bevittnar står för många likartade personer och handlingar. Men man 
kan också se det så att filmberättelsen samtidigt genererar två olika typer av 
fiktionssanningar. Berättarrösten förmedlar generella fiktionssanningar, be-
rättar om det typiska, medan filmbilderna genererar singulära fiktionssan-
ningar om specifika personer och händelser. Berättelsen handlar alltså sam-
tidigt om det specifika och unika och om det generella. Även en litterär be-
rättelse kan givetvis växla mellan specifika och generella fiktionssanningar, 
men kan inte samtidigt direkt generera fiktionssanningar av båda typerna. 

För att undersökningen ska bli fullständig måste de resultat jag redovisat 
relateras till distinktionen mellan explicita och implicita fiktionssanningar. 
Att en fiktionsberättelse direkt genererar singulära fiktionssanningar uteslu-
ter inte att den samtidigt indirekt genererar generella fiktionssanningar, och 
omvänt. Med en annan tolkning kan Strejken beskrivas i termer av denna 
distinktion: direkt genererar filmen singulära fiktionssanningar om en speci-
fik strejk; textskyltar, skådespeleri, ett icke-realistiskt rum med mera, gör 
emellertid att vi också uppfattar det enskilda händelseförloppet och den en-
skilda karaktären som tecken för det typiska. 

Även filmen Döden i Venedig innehåller intressanta exempel. Jag har 
ovan konstaterat att filmatiseringen av Manns novell saknar de direkt gene-
rerade generella och generiska fiktionssanningar som är så vanligt förekom-
mande i den litterära texten. Det innebär emellertid inte att filmberättelsen 
också saknar den reflexion kring begrepp som genomsyrar prosaberättelsen; 
tvärtom förs genom hela filmen en diskussion om fenomen som skönhet, 
moral, godhet och konst. Dessa generiska fiktionssanningar genereras dock 
indirekt (i två led) i form av en fortlöpande dialog mellan Gustav Aschen-
bach och hans konstnärsvän Alfred, samtal som i berättelsen motiveras som 
en serie minnesbilder gestaltade som tillbakablickar, ibland endast på ljud-
spåret, ibland som fullödiga audiovisuella scener. När Aschenbach, efter att 
för första gången ha skådat Tadzios överjordiska skönhet, sätter sig ned för 
att äta middag i hotellets matsal ser han pånytt pojken och hans närgångna 
intresse illustreras med hjälp av en kameraåkning in mot det åtrådda föremå-
let (eller snarare den unga man som representerar detsamma). Samtidigt hörs 
en röst på ljudspåret och vi förstår snart att det rör sig om en tillbakablick 
och ett minne av ett samtal mellan huvudpersonen och en av hans vänner. 
Samtalet lyder som följer: 

 
”Skönhet. Du menar din andliga uppfattning av skönhet.” 
”Förnekar du konstnärens andliga förmåga?” 
”Ja, Gustav, det är exakt det jag förnekar.” 
”Då menar du att vårt arbete som konstnärer...” 
”Arbete, ja... Tror du på skönheten som en produkt av arbete?” 
”Ja... ja, det gör jag.” 
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”Skönhet föds helt spontant, utan tanke på ditt eller mitt arbete. Det före-
går vårt åtagande som konstnärer.” 

 
Efter några repliker åtföljs dialogen av en scen där vi även ser de två vän-
nernas verbala batalj. Dialogen fungerar som ett slags förklaring av Aschen-
bachs fascination för Tadzio och redogör för hans syn på konsten och skön-
heten, men har också funktionen att lyfta historien till en begreppslig nivå. 
Denna typ av dialoger återkommer genom hela filmen och behandlar exem-
pelvis konstens och det konstnärliga skapandets relation till det sinnliga, 
ondskan och genialiteten. Viscontis filmberättelse genererar alltså fortlöpan-
de generiska fiktionssanningar, men den gör det indirekt, i form av minnes-
bilder av dialoger (direkt genereras alltså fiktionssanningarna att dessa dia-
loger har ägt rum i fiktionen och att Aschenbach minns dem). 

Jag har i detta avsnitt infört distinktionen mellan specifika, generella och 
generiska fiktionssanningar. Språket erbjuder den litterära berättelsen tecken 
för dessa olika typer av ”referens”, medan filmens avbildningar avbildar det 
specifika. Vilken typ av fiktionssanningar som genereras är emellertid ytterst 
en fråga om kontext, vilket innebär att filmberättelsen och filmavbildningen i 
en given kinematografisk kontext direkt kan generera generella och generis-
ka fiktionssanningar. Jag har också skilt mellan explicita och implicita fik-
tionssanningar. Direkt genererade specifika fiktionssanningar kan implicera 
generella fiktionssanningar, explicita fiktionssanningar av generisk typ kan 
implicera specifika fiktionsfakta och så vidare. Det innebär exempelvis att en 
filmbild med specifik mening och betydelse indirekt kan generera generella 
och generiska fiktionssanningar. 

II.5.3. Abstrakt och konkret 1: kategoriernas hierarki 

En återkommande tanke i den intermediala diskussionen om relationen mel-
lan fiktionsprosa och fiktionsfilm är att den förra sammanhänger med det 
abstrakta (representerar med nödvändighet, oftast eller med bäst effekt det 
abstrakta), medan den senare i någon mening är konkret (representerar med 
nödvändighet, oftast eller med bäst effekt det konkreta). Förslagsvis kan 
distinktionen mellan det abstrakta och det konkreta avse två olika fenomen. 
Man kan å ena sidan skilja mellan tecken för kategorier som befinner sig på 
olika nivåer av abstraktion eller generalitet, å andra sidan skilja mellan teck-
en som står för direkt percipierbara händelser och existenser och tecken som 
står för det icke-percipierbara. Jag ska först behandla det förstnämnda feno-
menet. 

Som kognitionsteoretiker, filosofer och språkvetare har visat så kan en 
viss existens eller händelse kategoriseras på flera alternativa sätt. Det jag 
sitter på när jag skriver dessa rader kan klassificeras som entitet, artefakt, 
möbel, stol eller kontorsstol; dessa olika klassificeringar representerar fem 
olika kategorinivåer. Den förstnämnda är den mest abstrakta (eller generel-
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la), den sistnämnda den mest konkreta (eller specifika). Kategorin kontors-
stol inkluderas i den överordnade kategorin stol, som i sin tur inkluderas i 
kategorin möbel, som inkluderas i kategorin artefakt, som inkluderas i kate-
gorin entitet. På den lägsta nivån finner man inte kategorier utan instanser, 
exempelvis just den kontorsstol på vilken jag sitter. Denna hierarki kan rela-
teras till en aspekt av det jag ovan benämnt innebörd, nämligen hyponymi 
(se, II.3.1.).256 Det språkliga uttrycket ”stol” är en hyponym till ”möbel”: 
ordet ”stols” innebörd inkluderar ordet ”möbels” innebörd. Eleanor Rosch, 
John R. Taylor med flera kognitionsteoretiker menar att en av nivåerna på 
skalan abstrakt-konkret (eller generell-specifik) har en särskild status; denna 
grundläggande kategorinivå (”the ‘basic level’ of categorization”) är kogni-
tivt och språkligt central.257 Det är på den kategorinivån som människor för-
står saker och ting som perceptuella och funktionella gestalter.258 Vi kan inte 
visualisera eller teckna en entitet, en artefakt, eller en möbel, inte beskriva 
hur vi interagerar med eller vilka delar en entitet, artefakt eller möbel har. 
Alla dessa aktiviteter kan vi emellertid utföra i förhållande till kategorin stol. 
Det är således, enligt Taylor, på den grundläggande kategorinivån som män-
niskor normalt talar om verkligheten.259 Enligt Rosch skiktar språkliga termer 
på den grundläggande nivån verkligheten i maximalt informativa kategorier, 
som maximerar det antal attribut som kategorimedlemmarna delar och mi-
nimerar antalet attribut dessa delar med medlemmar i andra kategorier.260 Ett 
språkligt uttryck som ”möbel” fungerar som en övergripande beteckning på 
en serie olika kategorier (som bord, sängar, stolar), en term som ”stol” be-
tecknar olika typer av stolar som har många gemensamma egenskaper, me-
dan en term som ”kontorsstol” står för stolar som har många gemensamma 
egenskaper men som också har många egenskaper gemensamma med andra 
typer av stolar. 

Språkets tecken för olika kategorinivåer ger den litterära fiktionsberättel-
sen (och fiktionsförfattaren) möjligheten att laborera med mer eller mindre 
generella kategorier. Författaren av en språklig fiktionsberättelse kan välja 
att direkt beteckna en sak, ett fordon, en bil eller ett barn, utan att vidare 
precisera vilka egenskaper dessa entiteter har, även om vi som läsare med 
hjälp av respektive ords denotation, en uppfattning om dess prototypiska 
extension, förutsätter vissa grundläggande egenskaper. De allra flesta litterä-
ra fiktionsberättelser opererar sannolikt ofta på den grundläggande kategori-
nivån och nivån under denna. I novellen ”Att döda ett barn” skriver Dager-

                                 
256 Lyons 1977, s. 291ff; Lyons 1995, s. 125ff.  
257 Eleanor Rosch, ”Principles of Categorization”, Cognition and Categorization, red. Eleanor 
Rosch och Barbara B. Lloyd (Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1978), s. 
30ff; John R. Taylor, Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory (Oxford: 
Clarendon Press, 1989), s. 48; Lakoff och Johnson 1999, s. 26ff. 
258 Taylor 1989, s. 48. 
259 Ibid., s. 49. 
260 Rosch 1978, s. 31; se också Taylor 1989, s. 50f.  
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man om ”människor”, ”byar”, ”speglarna”, ”bil” och ”båt”, men också om 
”män”, ”kvinnor”, ”rågåkrar”, ”köksbord” ”äppelträden” och ”eka”. Det för 
fiktionsberättandet väsentliga är att en berättelse, beroende på vilken eller 
vilka kategorinivåer författaren väljer, direkt genererar mer eller mindre 
abstrakta fiktionssanningar. Om en berättelse säger ”båt” så förblir det, om 
inte ytterligare bestämningar görs, obestämt vilken typ av båt det rör sig om, 
eller så framgår det, indirekt, av sammanhanget vilket slags båt det måste 
vara (eftersom det i ”Att döda ett barn” står att mannen och kvinnan ska ”ro 
långt långt ut”, så kan vi sluta oss till att båten är en roddbåt eller eka redan 
innan ordet ”eka” används i texten). Den bil i vilken mannen och kvinnan i 
novellen färdas får vi reda på är röd, men texten säger aldrig direkt att det är 
en personbil (vilket vi dock tar för givet), om den är öppen, eller vilket bil-
märke det rör sig om. De ”nymornade människor” som i den andra byn ser 
bilen rusa förbi förses aldrig med något kön. Detsamma gäller barnet. Allt vi 
får reda på är att det är ett barn som dödas, inte huruvida detta barn är en 
flicka eller pojke. När novelltexten säger ”äppelträd” eller ”eka” genereras 
mer konkreta eller specifika fiktionssanningar; berättelsen håller inte längre 
öppet vilket slags träd eller båt vi förväntas föreställa oss. 

När Aschenbach närmar sig Venedig och ser staden går beskrivningen 
från abstrakt till mer konkret: ”Så återsåg han då denna, den vidunderligaste 
av alla städer, denna bländande komposition av fantastiska byggnader /.../ 
Palatsets ljusa prakt och Suckarnas bro, pelarna vid stranden med lejon och 
helgon, sagotemplets lysande fasad /.../.”261 (Mann 1952, s. 129) Det abstrak-
ta ”byggnader” följs av en uppräkning av de mer specifika ”palats”, ”bro”, 
”pelare” och ”tempel”, som även förses med bestämningsord som ”ljus” och 
”lysande”. Då Aschenbach kommer till hotellrummet rör sig beskrivningen i 
vissa avseenden på samma höga abstraktionsnivå: ”Direktören själv /.../ följ-
de honom i hissen till tredje våningen och visade honom hans rum, ett trev-
ligt rum med möbler i körsbärsträ /.../. Mannen försvann och han gick fram 
till ett av fönstren medan hans saker bars in i rummet /.../.”262 (Ibid., s. 133) 
Aschenbachs ”saker” bärs in i rummet med ”möbler i körsbärsträ”. Vi får 
inte reda på vilka saker han har med sig eller vilka möbler som faktiskt finns 
i rummet (de direkt genererade fiktionssanningarna rör kategorier på en nivå 
högre än den grundläggande nivån), även om vi kan sluta oss till att där 
bland annat finns en säng och att Aschenbachs väskor antagligen innehåller 
både kostymer och underkläder. 

                                 
261 ”So sah er ihn denn wieder, den erstaunlichsten Landungsplatz, jene blendende Komposi-
tion phantastischen Bauwerks /…/ die leichte Herrlichkeit des Palastes und die Seufzerbrücke, 
die Säulen mit Löw’ und Heiligem am Ufer, die prunkend vortretende Flanke des Märchen-
tempels /…/.” (Mann 1913, s. 41) 
262 ”Ein Manager /…/ begleitete ihn im Lift zum zweiten Stockwerk hinauf und wies ihm sein 
Zimmer an, einen angenehmen, in Kirschholz möblierten Raum. /…/ Er trat an eins davon, 
nachdem der Angestellte sich zurückgezogen, und während man hinter ihm sein Gepäck 
herinschaffte und im Zimmer unterbrachte, blickte er hinaus /…/.” (Ibid., s. 49) 
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Hopkins menar att bilder (och andra avbildningar) är specifika eller kon-
kreta på så vis att de alltid har ett slags minimalt bildinnehåll (”a significant 
minimum pictorial content”).263 Vi kan inte avbilda ett däggdjur utan att re-
presentera något slags däggdjur, exempelvis en häst, och vi kan inte avbilda 
en häst utan att direkt representera några av hästens egenskaper, exempelvis 
dess form eller proportioner.264 En filmskapare kan inte, vad gäller bild- och 
ljudspår, välja mellan olika mer eller mindre abstrakta eller generella katego-
rinivåer; filmskaparen kan inte heller avbilda en bil eller en pojke utan att 
också direkt representera åtminstone några av dessa existensers egenskaper. 
Avbildningar avbildar instanser av kategorier, det vill säga någon av Hop-
kins två kategorier en viss obestämd entitet (”some, but no particular, thing”) 
eller en specifik entitet (”a particular item”).265 Dessutom är, som jag redan 
konstaterat, det filmen avbildar i stor utsträckning faktiska händelser och 
existenser som befunnit sig i en direkt närhetsrelation till inspelningsappara-
turen (se II.5.2.; jämför III.2.7., och III.6.1.). 

Sannolikt är det på den grundläggande kategorinivån som vår igenkän-
ningskapacitet primärt opererar. Lakoff: 

It is at this level of physical experience that we accurately distinguish tigers 
from elephants, chairs from tables, roses from daffodils, asparagus from 
broccoli, copper from lead, etc. One level down, things are much more diffi-
cult. /…/ The studies of basic-level categorization suggest that our experience 
is preconceptually structured at that level.266 

 
Vi kan känna igen ett djur som en hund utan att känna igen den specifika 
rasen, vi kan känna igen en köksartikel som en kniv utan att veta vilket slags 
kniv vi ser framför oss. Detta gäller förstås även de objekt och fenomen vi 
känner igen i avbildningar. Men det vi gör bruk av när vi i bild- och ljudspår 
percipierar en man, en kvinna, ett barn, eller ljudet av en bilmotor, är vår 
förmåga att känna igen kategorin i den individuella instansen. Allt detta in-
nebär att filmens audiovisuella narration sällan är obestämd på det sätt som 
den litterära fiktionsberättelsen kan vara. Filmbilderna kan inte visa en bil 
utan att också visa en instans av en bil som med nödvändighet måste vara en 
viss typ av bil med vissa specifika egenskaper. Filmbilderna kan inte heller 
representera ett barn utan att förse detta barn med ett visst utseende, fram-
ställa en människa utan någon form av (biologiska eller kulturella) könsattri-
but, eller visa en båt utan att visa en viss sorts båt.267 

Att filmen representerar genom instanser av kategorier innebär emellertid 
också ett överflöd av detaljer som kan försvåra kategoriseringen: vi ser i 

                                 
263 Hopkins 1998, s. 24ff. 
264 Ibid.; jämför Sonesson 1989a, s. 305, 320. 
265 Ibid., s. 24. 
266 Lakoff 1987, s. 269. 
267 Jämför Hopkins 1998, s. 24ff, och Sonesson 1989a, s. 306f. 
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bilderna ett landskap, en typ av bil, ett klädesplagg, men vi kan kanske inte 
närmare precisera vad det är vi ser (och kan givetvis inte slå upp det i en 
ordbok); eller så kan vi inte urskilja vad det är bilden visar, kategorierna 
vägrar lösgöra sig ur mängden av detaljer. Filmen kan alltså vara obestämd 
på så vis att vi kanske inte alls vet vad vi ser, medan den litterära berättelsen, 
med sina konventionella tecken för olika kategorier, direkt kan precisera att 
det rör sig om ett äppelträd, en eka eller en flicka. 

Jag har ovan visat att Aschenbachs hotellrum i Manns roman beskrivs 
med språkliga tecken för abstrakta kategorier som möbler och saker. Så är 
givetvis inte fallet när filmens Aschenbach för första gången stiger in i sitt 
hotellrum. Vi ser ett ljust rum (som kan vara en kuliss) med tavlor, speglar, 
vaser, blommor, gardiner, säng och utsikt, specifika instanser som represen-
terar fiktiva motsvarigheter. I filmatiseringarna av ”Att döda ett barn” är det 
direkt fiktionssant att bilen är en viss sorts bil, att de grupper av människor 
vi ser i byarna består av ett visst antal män och kvinnor, att båten är ett visst 
slags roddbåt, och att barnet i den äldre filmen är en flicka och i den yngre 
en pojke, båda med specifika, detaljerade utseenden. 

Att fiktionsprosan direkt kan namnge en viss entitet utan att tillskriva den 
några specifika egenskaper, medan filmens avbildningar saknar denna möj-
lighet, kan också illustreras med en jämförelse mellan 2001 som film och 
som roman. Första gången vi möter rymdskeppet Discovery i romanen läser 
vi: ”Skeppet hade bara hunnit trettio dagar ut från jorden ännu”, och ”Disco-
very skulle fortfarande sändas ut till Jupiter”. (Clarke 1970, s. 99) Det första 
kapitlet, drygt sex sidor, i romanens tredje del ”Mellan planeterna”, ägnas åt 
rymdskeppets planerade rutt och besättningens villkor; om skeppets yttre 
egenskaper får vi ingenting veta förrän i det andra kapitlet: 

Trots att den lågfrekventa plasmadriften för länge sedan hade strypts, gled 
Discovery fortfarande framåt med sin smäckra, pilliknande för pekande ut 
från jorden, och all hennes högeffektiva optiska utrustning var orienterad mot 
de yttre planeterna, hennes mål och hennes öde. /.../ Men ett av teleskopen 
ombord var dock hela tiden riktat mot jorden. Det var monterat som ett ge-
värssikte ute på kanten av skeppets långdistansantenn, och kontrollerade noga 
att den stora paraboliska skålen hela tiden var exakt inriktad mot sitt avlägsna 
mål.268 (Clarke 1970, s. 105) 

 

                                 
268 ”The ship was still only thirty days from Earth /…/.” (Clarke 2000, s. 89) 
 
”Discovery would still go to Jupiter /…/.” (Ibid.) 
 
”Though the low-thrust plasma drive had long since been closed down, Discovery was still 
coasting with her slender, arrowlike body pointed away from Earth, and all her highpowered 
optical gear was oriented towards the outer planets, where her destiny lay./There was one 
telescope, however, that was permanently aimed at Earth. It was mounted like a gunsight on 
the rim of the ship’s long-range antenna, and checked that the great parabolic bowl was rig-
idly locked upon its distant target.” (Ibid., s. 96) 



 103

I filmens motsvarande del möter vi direkt Discovery som konkret gestalt (se 
Bild II.4.). Vi ser mot en svart bakgrund någonting som vi identifierar som 
en rymdfarkost; vi ser dess ljusa färg, dess form, dess olika delar (den runda 
kabinen, den långsmala kroppen, motorerna, de tre antennerna) och hur des-
sa förhåller sig till varandra. Därefter ser vi kabinens inre där en av astronau-
terna joggar runt, runt på ett sätt som jordens tyngdkraft inte skulle tillåta. 
Samtidigt som vi direkt får mängder av information om skeppets visuella 
egenskaper så får vi ingen hjälp med att förstå vad vi ser. Vi kan gissa oss till 
vad som är skeppets sändare/mottagare men filmbilderna saknar prosatex-
tens förklaring av hur skeppet drivs, hur antennerna är riktade och så vidare. 

 
Bild II.4. Rymdskeppet Discovery i Stanley Kubricks 2001. 

Den litterära diskursen kan, sammanfattningsvis, laborera med konventionel-
la tecken för olika mer eller mindre abstrakta eller generella kategorier som 
får beteckna fiktiva instanser, medan filmens audiovisuella diskurs avbildar 
instanser av kategorier, enskilda existenser och händelser med hjälp av vilka 
vi föreställer oss fiktiva existenser och händelser. Romanen eller novellen 
kan också välja att direkt precisera eller lämna öppet vilka egenskaper en 
direkt representerad existens eller händelse har, medan filmens ljud- och 
bildspår, i likhet med alla andra avbildningar, måste specificera det avbilda-
de innehållets egenskaper. Detta gör att den litterära berättelsen å ena sidan 
kan lämna vissa kategoriseringar och egenskaper obestämda, å andra sidan 
kan precisera vilka kategorier och egenskaper vi är bemyndigade att förestäl-
la oss. Filmberättelsen, som måste arbeta med avbildningar av instanser av 
kategorier, kan däremot inte sätta i spel de högre, mer abstrakta kategorier-
nas obestämdhet eller välja att avbilda någonting utan att vidare specificera 
dess egenskaper, men kan inte heller precisera vilka kategorier och egenska-
per vi har att göra med. Man kan också beskriva skillnaden mellan filmen 
och prosan så att den förra involverar åskådaren i en kategoriseringsprocess 
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av samma slag som den vår interaktion med verkligheten utlöser, medan 
kategoriseringsarbetet till stor del redan är utfört i den litterära texten. 

Denna beskrivning måste emellertid nyanseras. Återigen finns det anled-
ning att uppmärksamma att filmen tack vare sin flermedialitet och sina olika 
kanaler har särskilda möjligheter. I filmatiseringarna av ”Att döda ett barn” 
kombineras filmbildens konkreta innehåll och detaljrikedom med språkets 
förmåga till abstraktion och precision. Samtidigt som berättarrösten berättar 
om ”barnet” som sitter på golvet, ser vi i bilderna en flicka respektive en 
pojke som står för en fiktiv flicka respektive en fiktiv pojke. Den generalise-
rande tendens som karaktäriserar novellen, strävan efter att göra ”barnet” till 
ett slags representant för kategorin barn, kombineras med filmbildens för-
måga att representera ett fiktivt barn genom att fotografiskt avbilda ett verk-
ligt barn. Samtidigt som vi ser fotografiskt detaljerade bilder på åkrar och 
träd preciserar berättarrösten att det rör sig om just rågåkrar och äppelträd. 

Hur förhåller sig då distinktionen mellan abstrakt (hög kategorinivå) och 
konkret (låg kategorinivå) till relationen mellan mening och betydelse? In-
nebär det faktum att filmens audiovisuella narration representerar genom 
avbildningar av instanser av kategorier att den kinematografiska fiktionsbe-
rättelsen med nödvändighet måste direkt generera fiktionsanningar av ett 
konkret slag, eller kan den enskilda filmberättelsen generera fiktionssan-
ningar av ett mer abstrakt slag? Det sistnämnda är uppenbarligen svårt att 
föreställa sig. Om vi i filmbilderna ser två kvinnor och en man så förutsätter 
vi att fiktionen inbegriper två kvinnor och en man. Det är svårt att tänka sig 
hur den kontext ska vara beskaffad som i Att döda ett barn får oss att se de 
två kvinnorna och mannen som enbart ”människor”, eller se den avbildade 
flickan eller pojken som endast ”barnet” (även om ett slags dubbelkategori-
sering, med hjälp av voice over, som vi ovan sett är möjlig).269 En filmberät-
telse kan givetvis vara obestämd på så vis att vi aldrig i bild får se någonting 
för berättelsen centralt, exempelvis ett barn, som kanske omnämns eller anas 
utanför bild, men detta berör en vidare fråga om vad som är bestämt respek-
tive obestämt i fiktionen (se III.7.2.). 

II.5.4. Abstrakt och konkret 2: percipierbart och icke-
percipierbart 

Jag har ovan undersökt mer eller mindre abstrakta eller konkreta kategorier i 
språk och tänkande. Distinktionen mellan det konkreta och det abstrakta kan 
emellertid också betyda någonting annat. Whorfs och Lakoffs & Johnsons 
teorier om språk- och begreppssystemets analogier eller metaforer förutsätter 

                                 
269 Sonesson konstaterar att schematiska bilder som trafikskyltar kan uppfattas som represen-
terande exempelvis en människa på den grundläggande nivån, som människa och inte som 
individ, men menar samtidigt att någonting mer än grundnivån alltid framställs i bilder 
(1989a, s. 306f). 
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en distinktion mellan abstrakt och konkret. Dessa tänkare visar att konven-
tionella metaforer ofta innebär att vi förstår och uppfattar någonting abstrakt 
i termer av någonting konkret. Vi beskriver exempelvis våra känslotillstånd i 
rumsliga termer, vi känner oss ”nere” eller ”uppåt”. 

Enligt den semantiska standardbeskrivningen betecknar konkreta språkli-
ga uttryck fenomen som vi har direkta perceptuella upplevelser av, fysiska 
objekt och substanser och egenskaper som färg, form, temperatur och textur, 
samt aktiviteter, processer och tillstånd som att dansa, koka och sova. Ab-
strakta ord representerar däremot begreppsliga komplex som inte överens-
stämmer med direkt percipierbara, fysiska objekt, exempelvis substantiv som 
intellekt, förnuft och framtid, adjektiv som djupsinnig och utrotad och verb 
som deducera och angå. Christina Alm-Arvius påpekar att distinktionen mel-
lan konkret och abstrakt mening inte är absolut utan ett kontinuum av möj-
ligheter då språklig mening kan vara mer eller mindre konkret eller ab-
strakt.270 

Språket inbegriper konventionella tecken för det konkreta (man, kvinna, 
barn, träd, hus), men också för det abstrakta (ondska, lycka, sorg, tid). Det 
innebär att den litterära fiktionsberättelsen direkt kan generera fiktionssan-
ningar av både ett konkret och ett abstrakt slag. De generiska kommentarer-
na i ”Döden i Venedig” behandlar både konkreta (gondoler) och abstrakta 
(ensamhet) entiteter, men även beskrivande och narrativa passager av olika 
slag är ofta en kombination av det konkreta och det abstrakta. Första gången 
Aschenbach ser Tadzio beskrivs pojkens yttre i konkreta termer som ”den 
raka näsan” och ”det honungsgula lockiga håret”, men även vissa abstraktio-
ner som ”allvar”, ”fulländad” och ”idealiskt” förekommer (Mann 1952, s. 
135).271 Aschenbach uppfylls fullständigt av Tadzio och hans familj och bör-
jar fundera och spekulera: 

Trött men med tankarna i livlig verksamhet sysslade han under den utdragna 
måltiden med abstrakta, ja transcendenta ting, spekulerade över den mystiska 
förbindelse som det lagbundna måste ingå med det individuella för att 
mänsklig skönhet skall bli resultatet, kom därifrån in på allmänna problem 
angående form och konst och fann till slut att hans funderingar och slutsatser 
liknade vissa skenbart lyckliga ingivelser under drömmen som för det vakna 
medvetandet var absolut tomma och värdelösa.272 (Mann 1952, s. 137) 

                                 
270 Christina Alm-Arvius, Figures of Speech (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 74f. Alm-
Arvius påpekar att distinktionen mellan konkret och abstrakt inte får sammanblandas med den 
mellan bokstavlig och figurativ mening. Konkret mening är inte detsamma som bokstavlig 
mening, även språkliga tecken som denoterar det abstrakta, exempelvis ”intellekt”, har en 
bokstavlig mening (Ibid., s. 67ff). Inte heller är abstrakt mening identisk med metaforisk 
mening, eftersom det förekommer metaforiska uttryck, exempelvis ”the singing of a tea ket-
tle”, som betecknar det konkreta (Ibid., s. 71ff). 
271 ”der gerade abfallenden Nase”, ”honigfarbenem Haar”, ”Ernst”, ”Vollendung”, ”Geglück-
tes” (Mann 1913, s. 52). 
272 ”Müde und dennoch geistig bewegt, unterhielt er sich während der langwierigen Mahlzeit 
mit abstrakten, ja transzendenten Dingen, sann nach über die geheimnisvolle Verbindung, 
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Aschenbachs inre liv beskrivs med hjälp av abstrakta termer som ”tankar” 
och ”medvetande” och texten säger rent ut att den fiktive författaren funderar 
över ”abstrakta, ja transcendenta ting”. 

Filmens bild- och ljudspår är avbildningar, det abstrakta kan inte avbildas. 
Hopkins konstaterar, i sin beskrivning av vad som karaktäriserar bilden, att 
det som kan avbildas också kan ses.273 Bilder och andra avbildningar kan 
alltså endast avbilda det som är percipierbart, och i den mån det icke-
percipierbara avbildas, avbildas det som någonting percipierbart.274 Bild- och 
ljudspåren i Döden i Venedig kan avbilda Tadzios (skådespelaren Björn 
Andrésens) näsa, mun, lockar och gängliga kropp (se Bild II.2.), Aschen-
bachs (skådespelaren Dirk Bogardes) sminkade ansikte och röst (se Bild 
II.5.), staden Venedigs siluett, byggnader och gränder, men kan inte avbilda 
tankar, medvetande, allvar, det fulländade och idealiska. 

En avbildning avbildar emellertid inte allt den representerar. Det avbilda-
de kan representera det icke avbildade och det icke avbildbara. Jag har flera 
gånger refererat till distinktionen mellan direkt genererade och indirekt gene-
rerade fiktionssanningar (se II.5.2.); fiktionssanningar som direkt genereras 
av filmens avbildade innehåll kan indirekt generera andra, icke-percipierbara 
fiktionssanningar. I filmen erbjuder dialogen den kanske enklaste lösningen. 
En karaktär kan exempelvis säga att han eller hon känner sig lycklig eller att 
en person eller situation är ond eller att livet är obarmhärtigt. Om karaktären 
är tillförlitlig och hans/hennes ord överensstämmer med andra fiktionssan-
ningar kan vi som åskådare uppfatta att dessa ord äger samma auktoritet som 
det som avbildas och införliva deras mening bland övriga fiktionssanningar. 
Minns dialogerna mellan Aschenbach och hans vän Alfred i filmen Döden i 
Venedig: 
 

”Skönhet. Du menar din andliga uppfattning av skönhet.” 
”Förnekar du konstnärens andliga förmåga?” 
”Ja, Gustav, det är exakt det jag förnekar.” 
”Då menar du att vårt arbete som konstnärer...” 
”Arbete, ja... Tror du på skönheten som en produkt av arbete?” 
”Ja... ja, det gör jag.” 
”Skönhet föds helt spontant, utan tanke på ditt eller mitt arbete. Det före-

går vårt åtagande som konstnärer.” 
 

                                                                                                                                  
welche das Gesetzmässige mit dem Individuellen eingehen müsse, damit menschliche Schön-
heit entstehe, kam von da aus auf allgemeine Probleme der Form und der Kunst und fand am 
Ende, dass seine Gedanken und Funde gewissen scheinbar glücklichen Einflüsterungen des 
Traumes glichen, die sich bei ernüchtertem Sinn als vollständig schal und untauglich erwis-
sen.” (Ibid., s. 56) 
273 Hopkins 1998, s. 28. 
274 Ibid. 



 107

Dialogen behandlar abstrakter som begreppet skönhet och andlig förmåga 
och demonstrerar huvudpersonen Aschenbachs syn på dessa fenomen. Den-
na typ av dialoger återkommer, som jag redan konstaterat, genom hela fil-
men och kretsar ofta kring abstrakta företeelser som ondskan och genialite-
ten. Viscontis filmberättelse genererar alltså fortlöpande abstrakta fiktions-
sanningar, men den gör det indirekt, i form av dialoger (direkt genereras 
fiktionssanningarna att dessa dialoger har ägt rum i fiktionen). 

Samma fenomen uppträder givetvis även i den litterära fiktionsberättel-
sen: den litterära dialogen genererar fiktionssanningar på samma sätt som en 
berättare eller berättarröst kan göra det. Så är exempelvis fallet i Ernest He-
mingways novell Berg som vita elefanter (1927) där större delen av den kor-
ta berättelsen utgörs av dialog. 

 
”Jag ska följa med dig och stanna hos dig hela tiden. De bara släpper in 

luften och så går det hela sin naturliga gång.” 
”Ja, och vad ska vi göra sen då?” 
”Sedan blir det bra igen. Sen blir det precis likadant som förut.” 
”Hur kan du tro det?” 
”Det är bara den saken vi är oroliga över. Det är enda orsaken till att vi har 

känt oss olyckliga.”275 
 
Genom dialogen mellan mannen och kvinnan får vi reda på att de är oroliga 
och olyckliga, dessa abstrakter genereras indirekt (direkt genereras fiktions-
sanningarna att de säger det de säger, bland annat att de är oroliga och olyck-
liga). Ibland är givetvis situationen mer komplicerad än så. Vi förstår av 
dialogen att det inte alls, som mannen påstår, endast är den antydda gravidi-
teten som är problemet eller att de två kommer att bli lyckliga igen, och när 
kvinnan i slutet av novellen säger ”’Jag har det bra /…/ Mig fattas ingenting. 
Jag har det så bra’”, så tror vi henne inte utan förstår av sammanhanget att 
hon inte alls har det bra. 

Om dialogen i en filmisk eller litterär berättelse genererar abstrakta fik-
tionssanningar är dessa alltså samtidigt indirekt genererade. Direkt genereras 
fiktionssanningen att karaktären uttalar orden (för sig själv eller i dialog med 
någon annan karaktär), indirekt genererar ordens innehåll ytterligare fik-
tionssanningar. 

                                 
275 Ernest Hemingway, ”Berg som vita elefanter”, Noveller, övers. Mårten Edlund och Thor-
sten Jonsson (Stockholm: Bonniers, 1955a), s. 199. 
 
  ”I’ll go with you and I’ll stay with you all the time. They just let the air in and then it’s all 
perfectly natural.” 
  ”Then what will we do afterward?” 
  ”We’ll be fine afterward. Just like we were before.” 
  ”What makes you think so?” 
  ”That’s the only thing that bothers us. It’s the only thing that’s made us unhappy.” (”Hills 
Like White Elephants”, The Complete Short Stories of Ernest Hemingway (New York: Char-
les Scribner’s Sons, 1987a), s. 212) 
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I novellen ”Döden i Venedig” beskriver texten vid flera tillfällen Aschen-
bachs motstridiga känslor: 

Stridiga känslor kämpade i hans bröst när han såg allt detta. (Mann 1952, s. 
147) 

Vad som på morgonen hade varit ett halvt beklagande, ett lätt tvivel på det 
riktiga i hans handlingssätt förvandlades nu till förtrytelse, till ett verkligt li-
dande, till en förtvivlan som var så bitter att han gång på gång fick tårar i 
ögonen. (Ibid., s. 148) 

Den plågade mannen finner det lika omöjligt att resa som att återvända, och i 
denna upprivna sinnesstämning kommer han till järnvägsstationen.276 (Ibid.) 

 
Aschenbach kan inte besluta sig för om han ska lämna Venedig, en miljö 
som är skadlig för hans fysiska och psykiska hälsa, eller stanna på den plats 
där Tadzio, föremålet för hans förälskelse, befinner sig. Texten genererar 
direkt fiktionssanningar om abstrakter som ”stridiga känslor”, ”lätt tvivel”, 
”förtrytelse”, ”lidande” och ”förtvivlan”. 

I filmatiseringen representeras denna inre ambivalens och känslolivets ab-
strakter indirekt genom skådespelaren Dirk Bogardes gestaltning (se Bild 
II.5.). När Aschenbach på tågstationen fått veta att hans bagage sänts till fel 
plats uttrycker Bogarde genom sin mimik, sitt kroppsspråk och sin röst ilska 
och irritation, som dock snart får ge vika för kroppsliga uttryck för tillfred-
ställelse och glädje (ett svagt leende tillsammans med ett nytt lugn i kropp-
språket). Lite senare, när Aschenbach följt efter Tadzio i Venedigs gränder 
och slutligen förlorat honom ur sikte, sjunker han ihop på ett litet torg och 
tycks, att döma av Bogardes röst och ansikte, hela tiden växla mellan gråt 
och skratt, ett slags avbildningens motsvarighet till språkets tecken för ab-
strakter som ”stridiga känslor” (jag återkommer i avhandlingens tredje del 
till denna typ av indexikalitet, III.7.4.). 

                                 
276 ”Der Reisende schaute, und seine Brust war zerrissen.” (Mann 1913, s. 74) 
 
”Was heute morgen ein halbes Bedauern, ein leiser Zweifel an der Richtigkeit seines Tuns 
gewesen war, das wurde jetz zum Harm, zum wirklichen Weh, zu einer Seelennot, so bitter, 
dass sie ihm mehrmals Tränen in die Augen trieb /…/.” (Ibid., s. 74f) 
 
”Die Abreise dünkt den Gequälten unmöglich, die Umkehr nicht minder. So ganz zerrissen 
betritt er die Station.” (Ibid., s. 76) 
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Bild II.5. Dirk Bogarde som tonsättaren Aschenbach i Döden i Venedig. 

Filmens möjligheter att generera fiktionssanningar av mer abstrakt art är inte 
uttömd i och med diskussionen av dialog och skådespelarexpressivitet. Jag 
har tidigare beskrivit hur språkets och tänkandets system av orienterande 
metaforer kan färga filmtecknet (se II.4.3.). I den äldre filmatiseringen av 
”Att döda ett barn” uttrycker en dominans av mörka sjok i förgrunden av 
bilden (eller, om man så vill, i bildens plastiska skikt) mannens ångest och 
sorg; i den yngre filmatiseringen uttrycker kameran, som vänds upp mot 
trädtopparna och molnen, mannens och kvinnans känslor av frihet och lycka. 
Filmtecknets faktiska egenskaper uttrycker alltså känsloabstrakter som sorg, 
ångest, frihet och lycka och genererar härigenom fiktionssanningar om de 
fiktiva karaktärernas inre liv. Denna typ av filmisk expressivitet har mer 
gemensamt med en direkt generering av abstrakter, men man måste skilja 
mellan att uttrycka någonting och att representera någonting, en distinktion 
som jag återkommer till i nästa avsnitt om metafor, symbol och expression 
(se II.6.3.). 

Till sist ska jag kort dröja vid det faktum att den litterära författaren gi-
vetvis kan välja att berätta på ett sätt som liknar filmens konkreta narration, 
genom att låta den litterära texten uteslutande direkt generera fiktionssan-
ningar om konkreta existenser och händelser. Jag har redan citerat följande 
passage från Robbe-Grillets Jalusi: 

Hon vänder sig nu mot dagern för att fortsätta att läsa utan att anstränga ögo-
nen. Den nedåtböjda profilen förblir orörlig. Papperet är ljusblått till färgen, i 
vanligt brevpappersformat, och bär tydliga spår av att ha varit vikt i fyra de-
lar. 

Sedan skjuter A. åter igen lådan varpå hon, fortfarande med brevet i han-
den, går fram till det lilla skrivbordet (som står intill det andra fönstret mot 
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väggen som skiljer rummet från korridoren) och sätter sig så genast framför 
skrivunderlägget ur vilket hon samtidigt tar fram ett ljusblått brevpapper – 
identiskt lika med det andra, men oskrivet. Hon skruvar av huven på sin re-
servoarpenna efter en snabb blick åt höger (en blick som inte nått fram ens 
till fönsterramens mitt som är längre åt höger, hon böjer huvudet ner över 
skrivunderlägget för att börja skriva.277 

 
Dessa stycken domineras helt av direkt genererade fiktionssanningar som 
inte bara är specifika utan också konkreta; det är percipierbara händelser, 
handlingar och existenser som berättas och beskrivs, och som indirekt gene-
rerar fiktionssanningar om abstrakter som karaktärernas tankar och känslor. 

Jag har i detta avsnitt undersökt olika typer av fiktionssanningar i prosa och 
film. Genom att skilja mellan specifik, generell och generisk betydelse, samt 
mellan två olika former av konkreta respektive abstrakta fiktionssanningar 
har jag påvisat några grundläggande skillnader mellan litterära och filmiska 
fiktionsberättelser. Med hjälp av distinktionerna mellan mening och betydel-
se och mellan direkt och indirekt genererade fiktionssanningar har dessa 
skillnader nyanserats så att balansen mellan det medietypiska och det trans-
mediala återställts. Filmen har inga (i strikt mening) konventionella tecken 
för det generella, generiska, eller abstrakta, men den enskilda berättelsens 
mening och betydelse är kontextberoende, och olika skolor, traditioner och 
fiktionsskapare berättar på skilda sätt, vilket innebär att kinematografiska 
avbildningar, som avbildar det specifika och konkreta, mycket väl, direkt 
eller indirekt, kan representera det generella och abstrakta, likaväl som att 
det primärt konventionella litterära språket, bärare av generell mening, kan 
representera det specifika och konkreta. 

II.6. Textens mening och betydelse 2: metafor, 
symbol och expression 

Jag har tidigare undersökt olika slags konventionella metaforer eller språkli-
ga analogier, och visat hur dessa genomsyrar vårt begreppssystem, ett sy-
stem som även påverkar hur vi förstår filmberättelser. Men alldeles som vi i 

                                 
277 Robbe-Grillet 1960, s. 8f. 
 
”Elle se tourne maintenant vers la lumière, pour continuer sa lecture sans se fatiguer les yeux. 
Son profil incliné ne bouge plus. La feuille est de couleur bleue très pâle, du format ordinaire 
des papiers à lettres, et porte la trace bien marquée d’un pliage en quatre./Ensuite, gardant la 
lettre en main, A… repousse le tiroir, s’avance vers la petite table de travail (placée près de la 
seconde fenêtre, contre la cloison qui sépare la chambre du couloir) et s’assied aussitôt, 
devant le sous-main d’où elle extrait en même temps une feuille de papier bleu pâle – iden-
tique à la première, mais vierge. Elle ôte la capuchon de son stylo, puis, après un bref regard 
du côté droit (regard qui n’a même pas atteint le milieu de l’embrasure, situé plus en arrière), 
elle penche la tête vers le sous-main pour se mettre à écrire.” (Robbe-Grillet 1957, s. 14f) 
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allmänhet kan skilja mellan generell, kontextoberoende mening och den 
unika textens specifika kontextbundna mening och betydelse, så kan vi skilja 
mellan generella, konventionella metaforer och den enskilda textens metafo-
rik. Frågan om huruvida bilder och avbildningar kan vara metaforiska, i 
samma mening som språkliga uttryck ibland är metaforiska, är omdebatterad 
(se I.5.1.).278 Svaret är givetvis beroende av vad vi menar med metafor. Jag 
kommer att hävda att även avbildningar, som filmens ljud- och bildspår, kan 
vara metaforiska, samtidigt som några grundläggande skillnader mellan 
språkligt baserade och avbildningsbaserade metaforer måste uppmärksam-
mas. Jag kommer också att skilja metaforen (och andra troper) från symboli-
citet och expressivitet i fiktionsberättelsen. 

II.6.1. Metaforen i prosa och film 

Jag ska inledningsvis försöka ringa in metaforen genom att urskilja några 
aspekter av fenomenet. Som jag redan påpekat måste vi skilja mellan språk- 
och begreppssystemets analogier (som är en del av la langue) och den meta-
foriska texten eller det metaforiska yttrandet (som är en aspekt av la parole). 
Lamarque och Olsen menar att etiketten ”metaforisk” inte betecknar en 
egenskap hos meningar eller delar av texter utan endast kan tillskrivas ytt-
randen i en kontext (”utterances in context (utterance-tokens)”): ”Strictly 
speaking, there are no metaphors in a language (just as there are no fictions 
or literary works), only sentences or expressions with a greater or less poten-
tial to be used as such.”279 Huruvida ett språkligt uttryck eller en språklig 
passage är metaforisk och hur detta metaforiska tecken ska tolkas kan alltså 
endast avgöras i den aktuella kontexten. Detta förhållande borde innebära att 
avbildningar, exempelvis filmbilder, kan vara metaforiska; allt som krävs är 
något slags kontext som indikerar att det avbildade innehållet ska uppfattas 
metaforiskt. Currie tycks också förutsätta att så är fallet. Han menar att den 
enskilda textens kontextberoende gäller lika för litterära och filmiska verk: 
en bild kan beroende på kontext, i likhet med ett ord eller en sats, antyda 
eller fungera som en metafor för många olika ting.280 Även Mats Rohdin, 
som ägnat en hel bok åt metaforen i filmen och filmteorin, tycks omfatta en 
dylik hållning. Rohdin citerar Lamarque och Olsen, understryker metaforens 
beroende av kontext och tolkning och hävdar till och med att ”det inte existe-
rar några språkliga eller filmiska uttryck som är metaforer per se, inte ens 
Shakespeares bildspråk eller Eisensteins ickediegetiska inskott, utan dessa 
uttryck bör istället uppfattas som material, som i olika kontexter kan förstås 
bokstavligt eller tolkas metaforiskt”.281 

                                 
278 Se Mats Rohdin, Vildsvinet i filmens trädgård. Metaforbegreppet inom filmteorin (diss. 
Stockholm: Auro, 2003), s. 91-257, och Stern 1997. 
279 Lamarque och Olsen 1994, s. 366; jämför Stern 1997, s. 257. 
280 Currie 1995a, s. 129, 132. 
281 Rohdin 2003, s. 14; se också s. 13 och 15. 
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Denna hållning är också min: identifieringen och tolkningen av det meta-
foriska tecknet är beroende av den kontext i vilket det uppträder. Här finns 
det emellertid samtidigt anledning att besinna sig och relatera ovan anförda 
tankar om metaforens kontextberoende till det jag tidigare hävdat om den 
konventionella metaforen. Av tradition talar man om döda och levande meta-
forer; de förra uppfattar vi ofta överhuvudtaget inte som metaforer, medan 
de senare är bärare av metaforisk mening. Metz menar att vi istället bör skil-
ja mellan tre olika fall, med oklara gränser. För det första den unika metafo-
ren som helt och hållet får sin status av metafor i den specifika texten och 
kontexten; för det andra den konventionella språkliga figuren som finns ko-
difierad i kultur och språk men som alltjämt uppfattas som en metafor, och 
som alltså sätter i spel en relation mellan bokstavligt och metaforiskt (exem-
pelvis ”tiden läker alla sår”); för det tredje språkliga analogier och språksy-
stemiska metaforer (Metz använder inte dessa termer) som vi uppfattar som 
bärare av bokstavlig mening (exempelvis ”stolsben” eller ”en lång dag”).282 
Lakoff och Johnson har också visat att originella litterära metaforer ofta 
bygger på och vidareutvecklar konventionella metaforer.283 Minns hur Da-
german förändrar och utvecklar den konventionella metaforen ”tiden läker 
alla sår”: 

Ty det är inte sant att tiden läker alla sår. Tiden läker inte ett dödat barns sår 
och den läker mycket dåligt smärtan hos en mor som glömt att köpa socker 
och skickar sitt barn över vägen för att låna och lika dåligt läker den ångesten 
hos en en gång lycklig man som dödat det. 

 
I likhet med språksystemets analogier och metaforiska begrepp innebär me-
taforen (i den specifika texten och kontexten) ett särskilt slags relation mel-
lan olika verklighets- eller meningsdomäner. Lamarque och Olsen menar, i 
en formulering påminnande om Lakoffs och Johnsons metafordefinition, att 
det metaforiska yttrandets konstitutiva syfte är ”to invite or encourage a 
hearer to think of, conceive of, reflect on, or imagine one thing (state of af-
fairs, idea, etc) in terms associated with some other thing (state of affairs, 
etc.) often of a quite different logical type”.284 Denna definition är tveklöst 
applicerbar både på språkliga litterära berättelser och filmnarrationer berät-
tade med avbildningar: alldeles som ett språkligt uttryck eller en passage i ett 
stycke fiktionsprosa kan få oss att uppfatta någonting i termer av någonting 
annat, kan en filmbild eller -sekvens leda till ett liknande överskridande av 
domän- och kategorigränserna. 

Metaforen förutsätter även distinktionen mellan det bokstavliga och det 
metaforiska, där den senare kategorin är beroende av den förra.285 Konfronte-

                                 
282 Metz 1977, s. 268f; Metz 1982, s. 221. 
283 Lakoff och Johnson 1980, s. 139ff. 
284 Lamarque och Olsen 1994, s. 360. 
285 Se exempelvis Stern 1997, s. 257f. 
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rade med en representationsbärare med en viss mening kan vi antingen förstå 
denna mening bokstavligt eller, givet en viss kontext, bli klara över att en 
bokstavlig tolkning inte är möjlig, utan att det istället krävs ett annat slags 
operation, exempelvis en metaforisk tolkning. Inte heller denna distinktion 
tycks skapa en medial klyfta mellan fiktionsprosan och fiktionsfilmen. Så 
arbetar Rohdin i sin studie om metaforen i filmen och filmteorin med diko-
tomin bokstavlig och metaforisk mening: 

Den bokstavliga betydelsen är den betydelse som knyts till vehicle (bildled, 
sidoämne, källdomän) medan den metaforiska betydelsen är den betydelse 
som tenor (sakled, huvudämne, måldomän) erhåller, det vill säga det sker en 
överföring av betydelser från en domän, det bokstavliga, till en annan domän, 
den metaforiska.286 

 
Dikotomin bokstavlig-metaforisk innebär följande för det intermediala kom-
plex som är föremålet för denna undersökning: när vi läser en fiktionsberät-
telse känner vi ordens och satsernas denotation och innebörd men kan, om 
kontexten så medger eller kräver, tolka denna språkliga mening metaforiskt, 
medan vi som filmåskådare i filmens bild- och ljudspår percipierar ett avbil-
dat innehåll som, om kontexten så medger eller kräver, kan tolkas metafo-
riskt. Rohdin introducerar för övrigt, i citatet ovan, en distinktion mellan två 
begrepp som är oundgängliga för en beskrivning av metaforen, nämligen den 
mellan ”vehicle” och ”tenor” eller ”bildled” och ”sakled”. Då jag redan in-
fört begreppet representationsbärare i min modell och termer som metafor-
vehikel eller metaforbärare därför kan vara förvirrande, samtidigt som diko-
tomin bildled–sakled är problematisk i en studie där relationen mellan ord 
och bild står i centrum, kommer jag fortsättningsvis att tala om källdomän, 
som sammanhänger med det bokstavliga, och måldomän, knutet till det me-
taforiska. 

Att döma av det jag hittills sagt om metaforbegreppet kan metaforen ge 
intryck av att vara ett intermedialt oproblematiskt fenomen. Så är emellertid 
inte fallet, ett faktum som direkt följer av det jag hittills sagt om likheter och 
skillnader mellan fiktionsprosan och fiktionsfilmen. Jag har beskrivit den 
litterära berättelsen som digital och primärt konventionell, och filmberättel-
sen som analog och sekundärt konventionell. Filmens representationsbärare 
är inte replikerbar, utgörs inte av repliker av typer, och kan inte skiktas i 
mindre element med en kontextoberoende mening, motsvarande språkets 
denotation och innebörd. Dessa förhållanden måste rimligtvis ha något slags 
påverkan på metaforen som semiotisk företeelse. 

Som ett första steg mot en klarare bild av metaforen som representations-
fenomen ska jag med utgångspunkt i den från Lyons övertagna teorin om 
språklig mening formulera en så kallad transformations- eller överförings-
modell för metaforen i det språkliga yttrandet (transformationsteorier har 
                                 
286 Rohdin 2003, s. 11f. 
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framlagts av exempelvis Max Black och Goodman).287 Termer och begrepp 
är hämtade från Lyons språkteori, men bilden av metaforen som språkligt 
fenomen saknar stöd i Lyons skrifter. Jag ska även sammanföra beskrivning-
en av metaforen med min modell för fiktionell representation där distinktio-
nen mellan mening och betydelse är central. 

Språkliga uttryck och satser har, enligt Lyons, denotation och innebörd. 
Ordet ”barn” har extension och intension, denoterar kategorin barn och de 
egenskaper som en viss entitet måste ha för att falla inom denna kategori. 
Extensionen kan formuleras i termer av prototypi (det vill säga den organise-
ras kring typiska instanser av kategorin) och intensionen kan förstås som en 
serie, ofta oklara, föreställningar om de egenskaper ett visst denotatum måste 
äga för att tillhöra en viss kategori (se II.2.2.). Innebörden är de paradigma-
tiska och syntagmatiska meningsrelationer som ett visst språkligt uttryck har 
med andra uttryck i språket (se II.3.2.). Den enskilda språkliga textens me-
ning och betydelse är ett resultat av de ingående språkliga elementens deno-
tation och innebörd samt den aktuella kontexten (se II.5.1.). Vad händer då 
när en text sätter i spel metaforisk mening? Jag ska ta avstamp i en passage i 
den metaforiskt rika novellen ”Döden i Venedig”. 

Gustav Aschenbach, eller von Aschenbach som han sedan sin femtioårsdag 
kallade sig, företog en våreftermiddag 19.., det år som under flera månader 
visade vår kontinent ett så allvarligt och hotfullt ansikte, från sin bostad på 
Prinzregentenstrasse i München en längre promenad. Det producerande själs-
liga maskineri som hade drivits upp till högsta fart under förmiddagens svåra 
och vanskliga arbete, som för tillfället krävde den största varsamhet, energi, 
noggrannhet och målmedvetenhet, det ’motus animi continuus’ vari enligt 

                                 
287 Enligt Blacks interaktionsteori (”the interaction view”) är källdomänen (”the ’secondary 
subject’” i Blacks terminologi; måldomänen benämns ”the primary subject”), som ofta sig-
naleras av ett enskilt ord, att betrakta som ett system av relationer, det så kallade implikation-
skomplexet (”the ’implicative complex’”), vilket ungefär motsvarar det vi ovan kallat inten-
sionen (en serie definierande eller typiska egenskaper). Det metaforiska yttrandet fungerar så 
att en uppsättning implikationer från källdomänen projiceras på måldomänen (Max Black, 
”More about Metaphor”, Metaphor and Thought, andra uppl., red. Andrew Ortony (Cam-
bridge, New York etc.: Cambridge University Press, 1995), s. 28). Det metaforiska yttrandets 
upphovsman gör, genom att upprätta ett slags likhetsrelation mellan metaforens två led, ett val 
bland möjliga egenskaper i måldomänen (Ibid., s. 29). Till sist interagerar käll- och 
måldomän: ”(a) the presence of the primary subject incites the hearer to select some of the 
secondary subject’s properties; and (b) invites him to construct a parallel implication-complex 
that can fit the primary subject; and (c) reciprocally induces parallel changes in the secondary 
subject.” (Ibid.) Den meningsförändring (i källdomänen) som Black talar om gäller den speci-
fika textens mening. En (språklig) etikett har, enligt Goodman, en viss extensionsräckvidd 
(”the ranges of extension”), betecknar ett antal objekt av en viss sort (Goodman 1976, s. 72). 
Men etiketter uppträder i familjer, vi kategoriserar med hjälp av uppsättningar eller aggregat 
av etiketter (vi refererar till röda objekt, men också till färgade sådana), och extensions-
räckvidden hos ett sådant schema (”schema”) är ett område (”a realm”) (Ibid.). En metafor 
innebär, enligt Goodman, en förändring både av räckvidd och område, att ett aggregat av 
etiketter, ett schema, med en viss extensionsräckvidd, överförs på ett främmande område: 
”What occurs is a transfer of a schema, a migration of concepts, an alienation of categories.” 
(Ibid., s. 73; se också s. 74ff) Jämför Sonesson 1989a, s. 331f. 
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Cicero vältalighetens väsen består, hade inte ens efter middagen kunnat kopp-
las av och författaren hade hindrats att njuta den välgörande sömn som han 
numera, då hans krafter började avta, hade ett stort behov av varje dag.288 
(Mann 1952, s. 112) 

 
Passagen inbegriper två metaforer. I den första meningen personifieras det 
aktuella året genom att förses med ett ”allvarligt och hotfullt ansikte”, i den 
andra meningen beskrivs Aschenbachs skapande medvetande som ett maski-
neri, en metafor som utvecklas genom hela stycket (och kompletteras av 
Ciceros svaga personifiering ”ständigt rörliga själ”). Ingen av dessa metafo-
rer är genuint nyskapande utan känns igen som konventionella, ontologiska 
metaforer.289 Samtidigt kan vi utan problem urskilja dessa två metaforer mot 
bakgrund av den aktuella passagens bokstavliga ram (där uttryck som våref-
termiddag, år, promenad, förmiddag, arbete och sömn måste tolkas bokstav-
ligt). 

Så vad händer då, återigen, när en text som denna sätter i spel metaforisk 
mening? De språkliga uttrycken ”allvarligt och hotfullt ansikte” och det 
”producerande själsliga maskineri som hade drivits upp till högsta fart”, 
tolkar vi, i den givna kontexten, metaforiskt. Bokstavliga tolkningar av teck-
nen i fråga kan inte införlivas i textens betydelse, dess fiktionsinnehåll. Tex-
ten genererar direkt fiktionssanningarna att huvudpersonen en våreftermid-
dag går en längre promenad utan att ha sovit middag, någonting han annars 
dagligen har behov av. Passagen genererar däremot inte fiktionssanningarna 
att det aktuella året har ett allvarligt ansikte eller att Aschenbach i huvudet 
har ett maskineri; dylika fiktionssanningar skulle resultera i ett annat slags 
text och en annan typ av fiktionsvärld som inte överensstämmer med övriga 
delar av texten. Texten ger inte heller något stöd för tolkningar som att 
Aschenbach drömmer att han har ett maskineri i huvudet eller som ett resul-
tat av ett onormalt medvetandetillstånd tror att år har eller tycker sig se år 
med ansikten. Den möjlighet som återstår är att tolka uttrycken metaforiskt 
och på så vis införliva deras mening i betydelsen. 

Ordtyperna ”ansikte” och ”maskineri” har denotation och innebörd; det 
förra uttrycket denoterar kategorin ansikte och de olika egenskaper som nå-
gonting måste ha för att vara ett ansikte, det senare denoterar kategorin ma-

                                 
288 ”Gustav Aschenbach oder von Aschenbach, wie seit seinem fünfzigsten Geburtstag am-
tlich sein Name lautete, hatte an einem Frühlingsnachmittag des Jahres 19.., das unserem 
Kontinent monatelang eine so gefahrdrohende Miene zeigte, von seiner Wohnung in der 
Prinzregentenstrasse zu München aus allein einen weiteren Spaziergang unternommen. Über-
reizt von der schwierigen und gefährlichen, eben jetzt eine höchste Behutsamkeit, Umsicht, 
Eindringlichkeit und Genauigkeit des Willens erfordernden Arbeit der Vormittagsstunden, 
hatte der Schriftsteller dem Fortschwingen des produzierenden Triebwerks in seinem Innern, 
jenem ”motus animi continuus”, worin nach Cicero das Wesen der Beredsamkeit besteht, 
auch nach der Mittagsmahlzeit nicht Einhalt zu tun vermocht und den entlastenden Schlum-
mer nicht gefunden, der ihm, bei zunehmender Abnutzbarkeit seiner Kräfte, einmal untertags 
so nötig war.” (Mann 1913, s. 9) 
289 Se Lakoff och Johnson 1980, s. 27f, 33f. 
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skineri och maskineri-egenskaper. Orden har också olika slags förbindelser 
(innebörds-relationer) med andra ord; ”ansikte” relaterar exempelvis till 
andra substantiv, som ”huvud”, ”leende”, ”själ” och ”kroppsdel”, medan 
”maskineri” har förbindelser med substantiv som ”konstruktion”, verb som 
”igångsätta” och adjektiv som ”invecklat”. Uttrycken ”ansikte” och ”maski-
neri” bär i stycket från ”Döden i Venedig” naturligtvis med sig denna kon-
ventionella mening; att förstå vad orden betyder är att känna deras denota-
tion och innebörd. Den metaforiska användningen och tolkningen av dessa 
och andra språkliga uttryck berör emellertid den specifika textens mening 
och kontext. ”Ansikte” denoterar kategorin ansikte, men appliceras i passa-
gen från ”Döden i Venedig” på en fiktiv instans av en helt annan kategori, 
nämligen år. ”Maskineri” denoterar kategorin maskineri, men appliceras i 
novellstycket på en fiktiv instans av kategorin medvetande. Det som sker är 
alltså, sammanfattningsvis, ett slags ny- eller ometikettering: ett uttryck som 
denoterar entiteter av ett visst slag, av en viss kategori används för att etiket-
tera, referera till eller generera fiktionssanningar om en entitet av ett annat 
slag, tillhörande en helt annan kategori. Gapet mellan källdomän och mål-
domän är inte sällan stort, vilket innebär att respektive denotata förekommer 
inom vitt skilda verklighetsdomäner och att språkliga uttryck som denoterar 
både käll- och måldomän återfinns på en hög abstraktionsnivå (kategorierna 
ansikte och år, respektive maskineri och medvetande denoteras av högst 
generella uttryck som ”företeelse” eller ”entitet”). I bägge fallen innebär den 
metaforiska tolkningen en rörelse från det konkreta till det abstrakta: ansik-
ten och maskinerier är percipierbara ting, år och medvetanden icke-
percipierbara entiteter. Vad som nu sker i och med denna rekategorisering är 
förslagsvis följande: det uttryck som tolkas metaforiskt refererar till eller 
genererar fiktionssanningar om någonting tillhörande en annan kategori än 
den kategori som uttrycket denoterar (det föreligger en oöverenstämmelse 
mellan extension och betydelse), men uttrycket för samtidigt med sig, för det 
första, sin intension, de egenskaper som det denoterar, för det andra, sin in-
nebörd, de syntagmatiska och paradigmatiska relationer det har med andra 
språkliga element. Att som Mann gör, använda ”ansikte” metaforiskt om det 
i fiktionsvärlden aktuella året, medför att egenskaper som den denoterade 
kategorin ansikte har appliceras på året: ett ansikte är den mänskliga kropps-
del som framförallt uttrycker och speglar våra känslor och sinnesstämningar, 
sålunda får fiktionens år uppvisa ett allvarligt och hotfullt ansikte. Använd-
ningen av uttrycket ”ansikte” implicerar en serie andra begrepp, exempelvis 
det mer generella ”kroppsdelar” och det associerade ”människa”. Det är 
människor som har ansikten och följaktligen ges året med denna metafor 
mänskligt liv och blir en agent. 

Den metaforiska användningen av ”maskineri” resulterar på motsvarande 
sätt i att delar av uttryckets intension projiceras på Aschenbachs fiktiva 
medvetande: ett maskineri är ett komplex av maskiner (uttrycket understry-
ker alltså det skapande medvetandets komplexitet), uttrycket ”maskin” im-
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plicerar en maskinskötare, ett subjekt som sätter igång och stänger av maski-
nen, men också något slags automatik; när maskinen väl kommit igång så 
lever den ett eget liv, bortom igångsättarens kontroll, den kan fortsätta att gå 
när den borde stå stilla och stanna när den borde arbeta vidare. Vilka egen-
skaper och meningsrelationer som ett visst metaforiskt uttryck sätter i fokus 
bestäms av den specifika (kon-)texten.290 I en annan text skulle uttrycken 
”ansikte” och ”maskineri” kunna aktualisera andra egenskaper och menings-
relationer, exempelvis det faktum att vårt ansiktet kan dölja det vi känner 
eller att ett maskineri kan vara någonting väloljat, problemfritt och operson-
ligt. Den mening som den metaforiska användningen av tecknet skapar inför-
livas i fiktionsvärlden. Novellen ”Döden i Venedig” innehåller således ut-
tryck som måste tolkas metaforiskt, men som direkt genererar vissa fiktions-
sanningar. 

Den språkliga metaforen kan alltså, sammanfattningsvis, beskrivas så att 
en replik av en viss typ med en viss denotation och en viss innebörd applice-
ras på en instans av en annan kategori än den kategori som uttrycket denote-
rar, det vill säga uttryckets extension och betydelse skiljer sig åt vad gäller 
betecknad kategori, vilket innebär att vissa av de egenskaper som uttrycket 
denoterar överförs på den ”nya” kategorin eller instansen av kategorin (den 
kategori som den aktuella texten refererar till eller genererar fiktionssan-
ningar om), tillsammans med vissa av uttryckets innebördsrelationer. Vilka 
egenskaper eller meningsrelationer som aktualiseras bestäms av den specifi-
ka kontexten. 

Är nu denna beskrivning av den språkliga, litterära metaforen relevant för 
och möjlig att applicera på filmiska metaforer, inte de metaforer som i fil-
men genereras språkligt, utan de metaforer som bärs av de kinematografiska 
avbildningarna på ljud- och bildsidan? Jag kommer i det följande att använda 
mig av två ofta diskuterade exempel på filmmetaforer, hämtade från två 
klassiska stumfilmer, Fritz Langs Metropolis (1927) och Sergej Eisensteins 
Strejken.291 I den förra får vi ett stycke in i berättelsen möta arbetarnas bruta-
la verklighet i form av en gigantisk maskin, som snart exploderar. Kort efter 
olyckan dubbelexponeras den rykande maskinen med en bild på monstret 
Molok, i vars mun rader av marscherande arbetare försvinner in. I den senare 
filmen får vi i en serie bilder se hur militären slår ner ett arbetaruppror. Bil-
derna på soldaternas massaker på de strejkande växelklipps med bilder som 
visar hur en oxe slaktas: arbetare faller, slaktaren skär halsen av oxen, ytter-
ligare arbetare dukar under, oxens blod rinner ut över golvet och så vidare. 

Den överföringsmodell för metaforen som jag presenterat har som förut-
sättning två ting karaktäristiska för språket och den litterära texten: 1) det 
språkliga mediets skiktning i typ och replik, den litterära representationsbä-
raren utgörs av repliker av typer; 2) det faktum att ordtypen är förbunden 

                                 
290 Jämför Stern 1997, s. 280f. 
291 Dessa filmmetaforer har behandlats av Rohdin 2003, s. 130ff, 194, 245, 270ff, 279f. 



 118 

med generell språklig mening av två slag, denotation och innebörd. Den 
litterära metaforen innebär ju, som jag visat, att en replik av en viss typ med 
en viss denotation och en viss innebörd används för att beteckna en kategori 
av ett annat slag än den som konventionellt denoteras, vilket betyder att in-
tension och meningsrelationer överförs på denna ”nya” kategori eller domän. 
Filmmediet och filmberättelsen är inte replikerbara, det kinematografiska 
uttrycket är inte en replik av en typ utan en analog kopia, som saknar me-
ningsatomer med generell mening motsvarande språkets denotation och in-
nebörd. 

Betyder detta att den överföring som karaktäriserar den språkliga litterära 
metaforen är omöjlig i bilder och andra avbildningar och att de enda genuina 
metaforer som kan förekomma i en film är språkliga sådana? Stern tycks 
mena att så är fallet, att 

transfer of a label presupposes the possibility of replicating its inscriptions or 
utterances. Because verbal labels which are characters in syntactically finitely 
differentiated linguistic schemata, can be replicated, there is, then, no pro-
blem transferring, and thus metaphorically applying, them. However, pictures 
are a different story. The characters of pictorial or depictional systems are 
syntactically not finitely differentiated and indeed dense. /…/ But if a picture 
cannot be replicated, what sense are we to make of the idea of transfer of a 
pictorial representation? And without transfer, what sense can we make of 
pictorial metaphors?292 

 
Stern hävdar således att eftersom bildens (och avbildningens) representa-
tionsbärare inte består av repliker av typer med konventionell mening så kan 
inte den överföring som språkliga metaforer åstadkommer ske i bilder; den 
språkliga metaforens överföring blir ju möjlig just genom att en replik av en 
typ som primärt har en viss denotation appliceras på en annan kategori än 
den denoterade. Bilder och andra avbildningar kan alltså inte vara metaforis-
ka i den mening som språkliga tecken och satser ofta är det, för det krävs 
replikerbarhet och konventionell mening. Men innebär detta också att av-
bildningar inte kan vara metaforiska i något slags vidare mening? Och hur 
ska vi förstå och beskriva den typ av bilder som förekommer i exempelvis 
Langs och Eisensteins filmer? För att dessa frågor ska kunna besvaras krävs 
ytterligare preciseringar av vad som utmärker metaforen. 

Två ting är, så vitt jag kan bedöma, grundläggande för det metaforiska 
tecknet: överföringen av mening och distinktionen mellan bokstavligt och 
metaforiskt. Lakoff & Johnson och Lamarque & Olsen menar, som jag redan 
uppmärksammat, att det som är metaforens syfte är att vi som mottagare ska 
uppfatta någonting i termer av någonting annat (exempelvis medvetandet 
som ett maskineri), och jag har talat om ett slags överföring av mening eller 
egenskaper, samt gjort en åtskillnad mellan källdomän (maskineri) och mål-

                                 
292 Stern 1997, s. 279f; se också s. 283. 
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domän (medvetande), där den senare uppfattas i termer av den förra. Ett 
tecken som syftar till att vi ska uppfatta någonting i termer av någonting 
annat upprättar ett slags likhetsrelation (likheten är ett resultat av tecknet och 
inte tvärtom): medvetandet och maskineriet är lika, har vissa gemensamma 
egenskaper, samtidigt som det primärt är det förra som liknas vid det senare, 
och inte tvärtom.293 I. A. Richards term för dessa överförda egenskaper är 
”grund” (”ground”), medan den kognitionsteoretiska metaforteorin talar om 
”mapping”.294 Kontexten avgör, som jag ovan visat, vilka egenskaper som 
överförs från källdomän till måldomän. 

Det att uppfatta någonting i termer av någonting annat, överföring av 
egenskaper eller likhet, räcker emellertid inte för att karaktärisera metaforen 
(även jämförelser och symboler kan beskrivas på detta sätt). Lika viktig är 
relationen mellan det bokstavliga och det metaforiska. Som jag redan berört 
kan vi konfronterade med en representationsbärare med en viss mening an-
tingen förstå denna mening bokstavligt eller, givet en viss kontext, bli klara 
över att en bokstavlig tolkning inte är möjlig och att det istället krävs ett 
annat slags operation, en metaforisk tolkning. När vi läser inledningen av 
”Döden i Venedig” förstår vi, i den givna kontexten, att de språkliga tecknen 
”ansikte” och ”maskineri” inte ska tas bokstavligt, vilket innebär att tecknens 
generella mening eller denotation inte direkt genererar fiktionssanningar om 
ett ansikte eller ett maskineri, eller enklare: det är inte fiktionssant att det 
fiktiva året har ett ansikte eller att Aschenbach har ett maskineri i huvudet. 
Distinktionen mellan bokstavligt och metaforiskt resulterar också i ett sär-
skilt slags syntagm. De uttryck som tolkas metaforiskt, och som av Black 
benämns ”fokus” (”focus”), innesluts också i en, med Blacks terminologi, 
”ram” (”frame”) av bokstavlig mening.295 När vi undersöker filmiska meta-
forkandidater och jämför dem med litterära motsvarigheter är det alltså föl-
jande fenomen vi ska söka efter: meningsöverföring, källdomän kontra mål-
domän, bokstavlig kontra metaforisk mening och ram respektive fokus. 

Tillbaka till Metropolis och Strejken. En överensstämmelse med det 
språkliga, litterära fallet är att filmbilder och filmsekvenser av detta slag 
förutsätter en distinktion mellan det bokstavliga och det metaforiska och att 
vi som mottagare är förmögna att uppfatta denna skillnad. När vi i Metropo-
lis bilder ser maskin och monster dubbelexponeras, eller när vi i Strejken 
percipierar växelklippningen mellan militärens attack på de strejkande arbe-
tarna och slakten av en oxe, förstår vi att maskinen ska införlivas i den förra 
filmens och konfrontationen mellan militär och arbetare i den senare filmens 
fiktionsvärld, medan monstret och slakten av oxen inte står för fiktionella 

                                 
293 Metaforen har ofta karaktäriserats som ett tecken som bygger på eller förutsätter likhet, en 
likhet som förenar käll- och måldomän (se exempelvis Chander 2002, s. 127, 136). Denna 
föreställning är alltså, i modifierad form, fullt förenlig med överföringsmodellen. 
294 I. A. Richards, The Philosophy of Rhetoric (1936) (New York: Oxford University Press, 
1965), s. 117f. 
295 Black 1995, s. 22, 26, 28; jämför Rohdin 2003, s. 11. 
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existenser och händelser. Alldeles som är fallet i den metaforiska litterära 
berättelsen kan vi alltså när vi ser vissa filmer skilja mellan ett avbildat inne-
håll som är bokstavligt i den meningen att det direkt genererar fiktionssan-
ningar och ett avbildat innehåll som inte kan förstås som direkt represente-
rande någonting i fiktionsvärlden.296 Det är inte heller någonting i själva bil-
derna som gör dem metaforiska. Bilderna av slakten och av maskinmonstret 
skulle i andra filmer ha kunnat generera fiktionssanningarna att en oxe slak-
tas och att det i den representerade världen (av ett fantastiskt slag) finns ma-
skinmonster. 

Även distinktionen mellan fokus och ram kan appliceras på dessa filmse-
kvenser. Fokus i Strejken är de bilder som visar slakten av oxen, ram de bil-
der som representerar massakern. Att beskriva Metropolis är knepigare. Man 
kan antingen se dubbelexponeringen som fokus och de omgivande sekven-
serna som ram, eller uppfatta dubbelexponeringen som ett komplex där de 
delar av bilden som representerar maskinen är ram och de som representerar 
monstret är fokus. Den senare tolkningen är att föredra eftersom den över-
ensstämmer med en distinktion, i bild- och filmteorin, mellan två typer av 
metaforer: förenade och åtskilda figurer. Groupe  menar att piktorala figu-
rer inte bara kan vara förenade eller åtskilda utan dessutom, och oberoende 
därav, antingen är in praesentia eller in absentia.297 Distinktionen gäller för 
statiska bilder och behandlar även figurer som inte är metaforer i min me-
ning, men jag ska här applicera en modifierad form på filmens avbildningar. 

En förenad filmfigur innebär att det metaforiska och det bokstavliga upp-
träder i samma bild, antingen på uttrycks- eller innehållsnivån, eller rentav 
på samma plats i uttryck och/eller innehåll, så som är fallet med maskinen 
och monstret i Metropolis (man kan således skilja mellan två typer av för-
enade figurer: de där metaforiskt och bokstavligt uppträder åtskilt i samma 
bild (och som i Groupe :s modell för statiska bilder är en åtskild figur) och 
de där metaforiskt och bokstavligt förenas på samma plats i uttryck/innehåll 
(och som motsvarar Groupe :s förenade figur)). Carroll menar att detta 
slags konstruktion är en central typ av filmmetafor och beskriver de ingåen-
de elementen som ”co-present”, ”homospatial” och ”interanimate”.298 Före-
ningen kan skapas med hjälp av olika tekniker som dubbelexponering, 
smink, datoranimering, kostymering eller särskilt konstruerade kulisser. Det 
väsentliga är att det rör sig om sammansatta figurer (”composite figures”). 

                                 
296 Sonesson 1989a, s. 334, hävdar att bildmetaforer, till skillnad från språkliga metaforer, inte 
nödvändigtvis är asymmetriska, vilket innebär att det ibland är omöjligt att skilja mellan 
källdomän och måldomän. Detta problem förekommer emellertid sällan i fiktionsfilmen där 
den berättande kontexten tydliggör vad som ska uppfattas som sant i fiktionen och vad som 
ska tolkas metaforiskt. 
297 Groupe , ”Toward a General Rhetoric of Visual Statements: Interaction between Plastic 
and Iconic Signs”, Advances in Visual Semiotics. The Semiotic Web 1992-93, red. Thomas A. 
Sebeok & Jean Umiker-Sebeok (Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 1995b), s. 581-599; 
Groupe  1992, s. 255-361. Se också Sonesson 1989a, s. 333f, 1992, s. 220ff. 
298 Caroll 1997, s. 212. 
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En nödvändig ingrediens i dessa sammansatta figurer är, enligt Carroll, att 
föreningen skapar någonting fysiskt eller i verkligheten omöjligt (”physical 
noncompossibility”).299 Men detta kan inte vara ett villkor för en metaforisk 
tolkning av filmbilder.300 Det väsentliga är att filmbilden kan skiktas i det 
metaforiska och det bokstavliga, att dessa två element uppträder i samma 
bild eller förenade i samma perceptuella figur och att vi uppfattar att så är 
fallet. Att figuren är omöjlig i verkligheten kan vara en indikation på att en 
metaforisk tolkning är nödvändig, men är inte ett obligatoriskt inslag.301 

En åtskild figur är ett temporalt syntagm där det bokstavliga och det me-
taforiska följer varandra i tiden. I Strejken klipper Eisenstein mellan bildse-
kvenser som vi uppfattar som bokstavliga (ramen), där alltså det vi ser i bil-
derna representerar massakern på de strejkande, och bilder som är metaforis-
ka (fokus), det vill säga det finns ingenting i bilderna av oxen som slaktas 
som kan förstås bokstavligt, som direkt representerande någonting i fiktions-
världen. Distinktionen mellan förenade och åtskilda figurer saknar motsva-
righet i skriftspråket och den littera berättelsen, vars representationsbärare är 
digitala och rumsligt sekventiella. 

Groupe :s andra distinktion, mellan figurer in absentia och in praesentia, 
är emellertid fullt förenlig med den verbala texten. Liknelsen är in praesen-
tia, både källdomän och måldomän är, som i detta exempel från ”Döden i 
Venedig”, direkt utskrivna: ”anblicken av den levande kroppen, gossaktigt 
mjukt och spänstig med drypande lockar och skön som en gud som steg upp 
ur elementet, ur himlens och havets djup.”302 (Mann 1952, s. 143) Aschen-
bach ser Tadzio och hans upplevelse av gossen formuleras som en liknelse: 
”den levande kroppen” är ”skön som en gud”, både tecknet för måldomänen, 
pojkens kropp, och tecknet för källdomänen, guden, förekommer i texten. 
Metaforen är däremot in absentia.303 Uttrycket ”producerande själsliga ma-
skineri” står istället för uttryck som ”skapande medvetande”, ”litterär kreati-
vitet” eller liknande, som betecknar måldomänen. 

Som Gérard Genette och Metz visat är distinktionen mellan figurer in ab-
sentia och figurer in praesentia ytterpositionerna på en skala. I den fullödiga 
liknelsen uppträder måldomän och källdomän, grunden och ett jämförelse-
ord. I metaforen är endast källdomänen explicit betecknad. Däremellan finns 

                                 
299 Ibid., s. 213ff. 
300 Med ett besläktat resonemang har det ofta hävdats att språkliga metaforer med logisk 
nödvändighet är falska i den aktuella kontexten, alternativt semantiskt avvikande. Rohdin har 
uppmärksammat och kritiserat avvikelsekriteriet i semantisk metaforteori och Carrolls krav på 
fysisk oförenlighet (Rohdin 2003, s. 30f, 52, 61, 63f, 70, 74f, 78, 83, 85, 87, 248ff, 256). Se 
också Stern 1997, s. 266f. 
301 Jämför Rohdin, s. 85, 87. Se också Claes Entzenberg, ”Metaphor, Interpretation, and Con-
textualization”, Danish yearbook of Philosophy 31 (1996), s. 33. 
302 ”und zu sehen, wie die lebendige Gestalt, vormännlich hold und herb, mit triefenden 
Locken und schön wie ein zarter Gott, herkommend aus den Tiefen von Himmel und Meer, 
dem Elemente entstieg und entrann.” (Mann 1913, s. 66) 
303 Se Sonesson 1992, s. 222. 
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en serie möjligheter där antingen måldomän, grund eller jämförelseord sak-
nas.304 I ”den levande kroppen /.../ skön som en gud”, finns förutom tecken 
för måldomänen, pojkens kropp, och tecken för källdomänen, guden, även 
en explicit grund (”skön”) och ett jämförelseord (”som”). I uttrycket ”produ-
cerande själsliga maskineri” förekommer bestämningsordet ”själsliga” som 
hör hemma i måldomänen, som i övrigt är implicit, och ”producerande” som 
delvis fixerar grunden, medan något jämförelseord inte finns. När datorn 
HAL i romanen 2001 introduceras sker det med hjälp av en metafor: ”Den 
sjätte medlemmen var en ytterst avancerad HAL 9000 dator, skeppets hjärna 
och nervsystem”.305 (Clarke 1970, s. 106) I metaforen ”hjärna och nervsy-
stem” är både måldomän (Hals funktioner) och grund (likheten mellan Hals 
roll i skeppet och hjärnans och nervsystemets funktioner i den mänskliga 
kroppen) implicita. 

I bildretoriken (som den formuleras av Groupe ) innebär en figur in ab-
sentia något slags substitution, medan en figur in praesentia förutsätter att de 
element som ingår i figuren båda direkt föreligger i tecknet.306 Metz har gjort 
motsvarande distinktion i filmteoretiska termer, och skiljer mellan metaforen 
presenterad syntagmatiskt (in praesentia) respektive paradigmatiskt (in ab-
sentia).307 Exemplen från Metropolis och Strejken är in praesentia: filmerna 
inbegriper både tecken för maskin och monster, respektive massaker och 
slakt (elementen relateras syntagmatiskt). Metz exempel är inledningen av 
Charlie Chaplins Moderna tider (Modern Times, 1936) där en bild av en 
fårskock i ett montage förbinds med en bild av en grupp människor på väg 
upp  ur tunnelbanan. För den förenade figuren in absentia gäller att där vi 
förväntar oss någonting av ett visst slag, finns i bildrummet istället någon-
ting annat (relationen är en paradigmatisk substitution). Om maskin/monster-
sekvensen i Metropolis istället för att dubbelexponera maskin och monster 
hade varit sådan att monstret helt ersatt maskinen (i ett i övrigt bokstavligt 
bildrum), så skulle vi haft en förenad figur in absentia. Hade bilder på slakt-
sekvensen i Strejken ersatt massaker-bilderna så hade montaget istället varit 
ett exempel på en åtskild figur in absentia. Metz exempel är bilder på eld och 
lågor som visas istället för en kärleksscen.308 

Den serie av möjligheter som Metz och Genette funnit i språket och litte-
raturen är emellertid inte applicerbara på den kinematografiska avbildningen 
(även om dessa metaforer kan förekomma i voice over, dialog och textskyl-
tar). Metz konstaterar att filmfigurer som den inklippta fårskocken i Moder-
na tider och slakten i Strejken varken är liknelser, eftersom de saknar jämfö-

                                 
304 Gérard Genette, ”La rhétorique restreinte”, Figures III (Paris: Éditions du Seuil, 1972b), s. 
28ff; Metz 1977, s. 264f; Metz 1982, s. 218. 
305 ”It was the highly advanced HAL 9000 computer, the brain and nervous system of the 
ship.” (Clarke 2000, s. 97) 
306 Groupe  1995b, s. 581-599; Groupe  1992, s. 255-361; Sonesson 1992, s. 220ff. 
307 Metz 1977, s. 227ff; Metz 1982, s. 189ff.  
308 Metz 1977, s. 227ff; Metz 1982, s. 189f. 
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relseord, eller metaforer, då tecken för måldomänen uppträder i syntagmen. 
Det är också svårt att avgöra om grunden är explicit eller inte. Den antyds i 
både de bokstavliga och de icke-bokstavliga bilderna men presenteras inte 
som en separat enhet.309 Samtidigt skulle man ju kunna hävda att grunden i 
filmfigurer som de i Metropolis, Moderna tider och Strejken alltid är närva-
rande eftersom både källdomän och måldomän presenteras just i form av 
avbildningar där det avbildade med nödvändighet förses med specifika och 
konkreta egenskaper: monstret, fårskocken och slakten har en mängd perci-
pierbara och konkreta drag och egenskaper. De drag som avbildas behöver 
emellertid inte vara de som överförs från källdomän till måldomän, vilket 
innebär att den filmiska figuren ofta kännetecknas av en brist på retorisk 
ekonomi och precision eller, om man så vill, ett stort mimetiskt spill. Det 
avbildade slaktdjurets färg, form, ras med mera är i Strejken givetvis irrele-
vanta för överföringen av slaktegenskaper från källdomän till måldomän, 
men är icke desto mindre delar av det avbildade innehållet.310 Frågan är hur 
överföringen av mening och egenskaper i filmsekvenser av detta slag mer 
precist ska beskrivas och förklaras. 

Jag har ovan visat att även bildförståelse inbegriper kategorisering och 
klasser. Att se vad en bild föreställer, eller mer generellt, att percipiera vad 
en avbildning avbildar, är bland annat att i bilden och avbildningen känna 
igen instanser av kategorier. När vi ser filmbilder av en man gör vi bruk av 
vår förmåga att i verkligheten känna igen män, och denna igenkänning hand-
lar om att förbinda vissa drag i avbildningens representationsbärare med en 
viss kategori (se II.2.5., och III.2.3.). Jag har också konstaterat att avbild-
ningar även om de avbildar instanser av kategorier, det partikulära och speci-
fika, även kan representera det generella och generiska. Den filmiska kon-
texten kan således auktorisera eller medge att vi exempelvis tolkar filmbilder 
av en man som representerande mannen i största allmänhet (se II.5.1.). De 
filmbilder som avbildar monstret och slakten av oxen kan uppfattas som 
generiska framställningar, det är monstret som fenomen och slakten som 
företeelse som representeras. Kontexten avgör också mer exakt vilka av des-
sa representerade kategoriers egenskaper som överförs till fiktionens händel-
ser och existenser. När monstret i Metropolis visas i bild har vi redan intro-
ducerats i den grymma industriella världen i Langs film och när slaktbilderna 
i Strejken klipps in har vi klart för oss att det är en massaker vi bevittnar. På 
maskinen överförs således vissa av monstrets egenskaper, dess brutalitet och 

                                 
309 Metz 1977, s. 265f; Metz 1982, s. 218f. Jämför Sonesson 1989a, s. 333, som menar att 
distinktionen mellan liknelser och metaforer inte kan appliceras på bilder, då dessa saknar rent 
grammatiska element. 
310 Metz menar att dessa skillnader på ytan mellan film och språkliga texter är mindre viktiga 
än grundläggande och underliggande transmediala symboliska fenomen som metafor och 
metonymi. Han tycks också mena att distinktionen mellan bokstavlig och metaforisk är den 
väsentliga (Metz 1977, s. 266f; Metz 1982, s. 219). I denna avhandling är det väsentliga att, 
vad gäller metaforen, finna den rätta balansen mellan det transmediala och det medietypiska. 
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behov av offer och mänsklig underkastelse. På konfrontationen mellan mili-
tär och arbetare överförs några av slaktens egenskaper, blodbadet och slakt-
djurets oförmåga att försvara sig mot slaktarens effektiva och auktoriserade 
våldsutövning. Kombinationen av bildernas specifika innehåll och kontexten 
bestämmer alltså vilka egenskaper som överförs från den ena kategorin till 
den andra. 

Dessa ”metaforiska” bilder eller bildaspekter sammanlänkas alltså med 
”bokstavliga” bilder och bilddelar till ett syntagm som har stora likheter med 
den språkliga litterära textens kombination av bokstavliga och metaforiska 
element, och det verkar korrekt att tala om ett slags överföring av egenskaper 
från källdomän till måldomän. Så trots att filmens avbildningar saknar språ-
kets och litteraturens repliker av typer och generell mening verkar det rimligt 
att tala om filmiska metaforer. En språklig litterär metafor är ett konventio-
nellt tecken som appliceras på ett innehåll som det normalt inte har, en fil-
misk metafor är en avbildning vars avbildade innehåll appliceras på någon-
ting annat än det vi direkt percipierar i avbildningen. I bägge fallen kan vi 
skilja mellan det bokstavliga och det metaforiska, och tala om en överföring 
av egenskaper från en källdomän till en måldomän, egenskaper som bestäms 
och preciseras av kontexten. 

Jag har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat att metaforen är kontextbero-
ende (någonting som gäller både för identifieringen och tolkningen av teck-
net), ett faktum som givit upphov till intermedialt intressanta tankar (för att 
inte säga tankefel) som behöver utredas. Rohdin understryker särskilt meta-
forens beroende av tolkning och intentioner, upphovspersonens eller motta-
garens, och introducerar ett vitt kontextbegrepp där ”såväl de aktuella ling-
vistiska eller filmiska beståndsdelarna som det tolkande subjektets sociala 
och historiska placering samt de yttre kontexter som tillförs den metaforiska 
tolkningen” ingår.311 Han hävdar också att det inte existerar några språkliga 
eller filmiska uttryck som är ”metaforer per se, inte ens Shakespeares bild-
språk eller Eisensteins ickediegetiska inskott, utan dessa uttryck bör istället 
uppfattas som material, som i olika kontexter kan förstås bokstavligt eller 
tolkas metaforiskt”.312 Rohdin underbygger längre fram i sin avhandling sitt 
resonemang med hjälp av de metaforiska bilderna i Metropolis: 

Som jag har påpekat tidigare är ett språkligt eller filmiskt uttryck aldrig en 
metafor per se, utan metaforen blir till när någon i en kontextuell betydelse-
skapande aktivitet tolkar något metaforiskt i stället för bokstavligt. Detta in-
nebär till exempel att scenen ur Metropolis, som flertalet åskådare med all 
sannolikhet tolkar metaforisk, genom upprepning och med tidens gång kan 

                                 
311 Rohdin 2003, s. 15. 
312 Ibid., s. 14; se också s. 13 och 15. 



 125

komma att naturligt och vanemässigt attribueras en konventionell bokstavlig 
mening.313 

 
Rohdin hävdar alltså att metaforen i film och litteratur är kontextberoende 
och att det som i ett sammanhang tolkas metaforiskt i ett annat sammanhang 
kan tolkas bokstavligt, det gäller även typiska metaforiska bilder som de i 
Strejken och Metropolis. 

Jag menar att Rohdin gör sig skyldig till ett tankefel som kanske kan för-
klaras med appliceringen av ett språkligt metaforbegrepp på filmens avbild-
ningar, och användingen av ett vitt och vagt kontextbegrepp. Metaforen är 
kontextberoende i den meningen att det är i den specifika texten och kontex-
ten som ett visst tecken blir metaforiskt (det vill säga kan identifieras och 
tolkas som ett metaforiskt tecken): att det språkliga tecknet ”maskineri” i 
”Döden i Venedig” eller bilderna på monstret i Metropolis ska förstås meta-
foriskt kan vi endast sluta oss till i den givna kontexten, i andra berättelser 
hade passagerna kunnat tolkas bokstavligt. I det språkliga fallet har vi en 
replik av en typ med en viss generell mening som överförs till måldomänen; 
den givna kontexten möjliggör här alltså denna meningsöverföring. Sålunda 
kan vi hävda att uttrycket ”maskineri” beroende på kontext kan tolkas bok-
stavligt eller metaforiskt. Men innebär detta att den specifika passagen i 
Manns novell i en annan historisk kontext kan tolkas bokstavligt? Och följer 
det av metaforens kontextberoende att de metaforiska bilderna i Metropolis 
och Strejken i ett annat historiskt sammanhang kan tolkas bokstavligt? Roh-
din behandlar fler metaforiska fenomen än de jag undersöker (se II.6.2, och 
II.6.3.) och arbetar som sagt med ett vitt kontextbegrepp; icke desto mindre 
vill jag hävda att han sammanblandar olika slags kontexter. Att ett språkligt 
uttryck (som är en replik av en typ med generell mening) i olika samman-
hang kan tolkas metaforiskt eller bokstavligt är inte detsamma som att en 
passage i ett specifikt verk i olika historiska kontexter tolkas på olika sätt. 
Att vissa språkliga tecken som vid en viss historisk tidpunkt är konventionel-
la metaforer vid en senare tidpunkt kan komma att uppfattas bokstavligt är 
inte heller detsamma som att en viss text eller del av en text genomgår en 
historisk förändring vad gäller tolkningen. Den åskådare som tolkar de meta-
foriska bilderna i Metropolis och Strejken bokstavligt skulle alltså, om vi 
fullföljer Rohdins tankegång, komma fram till att monstret existerar i fik-
tionsvärlden och att det är fiktionellt att slakten äger rum, tolkningar som 
tycks vara utomordentligt svåra att försvara. Ett alternativt sätt att tolka 
Rohdin innebär att dessa metaforiska bilder med tidens gång förvandlas till 
upprepbara bokstavliga och konventionella tecken, en minst sagt tvivelaktig 
prognos. Spontant skulle nog de flesta filmåskådare hävda att den som tolkar 
dessa filmer så som Rohdin antyder helt enkelt missförstår berättelserna. Att 
metaforen är kontextberoende innebär alltså inte att den metaforiska passa-

                                 
313 Ibid., s. 251. 
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gen i den specifika texten, beroende på kontext, antingen kan tolkas metafo-
riskt eller bokstavligt. 

Jag har uppmärksammat likheter och skillnader mellan litterära och filmiska 
metaforer. En skillnad som jag inte berört är asymmetrin vad gäller frekvens. 
I fiktionsprosan är metaforen ett standardgrepp, i fiktionsfilmen är metaforen 
mycket ovanlig och i main stream-filmen närmast helt frånvarande. När en 
novell eller roman överförs till film kan metaforerna bevaras i en voice over-
text, vilket är fallet i Att döda ett barn, men ges ytterst sällan avbildningens 
form och försvinner ofta helt. Så förhåller det sig i filmen Döden i Venedig. 

En jämförelse mellan 2001 som film och som roman ger ett likartat resul-
tat. Kubricks film saknar helt filmiska metaforer av det slag jag ovan under-
sökt, det vill säga metaforiska inklipp och sammansatta bilder där det meta-
foriska och det bokstavliga existerar sida vid sida eller i förening. Romanen 
är däremot rik på språkliga figurer, liknelser och metaforer, ibland i kombi-
nation, som beskriver rymdskeppet och den oändliga rymd i vilken det fär-
das. Om rymdens väldiga rum och egenartade fenomen kan vi exempelvis 
läsa: ”Suddiga floder av ljus rann fram från horisont till horisont, som de 
lysande kölvatten fartygen får i en del tropiska hav. Här och var samlades de 
där floderna till sjöar av flytande eld, skälvande i väldiga, submarina stör-
ningar som vällde upp från Jupiters hjärta.” (Clarke 1970, s. 126; jämför, s. 
96, 114, 180, 250) Något senare: ”Skeppet flöt dött och orörligt ute i det 
tomma, som en liten komplicerad leksak.”314 (Clarke 1970, s. 179) Datorn 
HAL introduceras, som vi sett, på följande sätt: ”Den sjätte medlemmen var 
en ytterst avancerad HAL 9000 dator, skeppets hjärna och nervsystem”.315 

(Clarke 1970, s. 106) Med hjälp av metaforer och liknelser begripliggörs ett 
främmande och omänskligt kosmos. Discovery och dess omgivning anime-
ras och rymd och rymdskepp beskrivs inte sällan i havets och sjöfartens ter-
mer eller förminskas med hjälp av ting hämtade från lekens och den lilla 
vardagliga världens områden. Dessa metaforer och liknelser saknar motsva-
righet i filmens avbildningar, men förekommer undantagsvis i filmen i 
språklig form. När vi för första gången ser in i Discoverys inre introduceras 
skepp, besättning och resans mål i en fiktiv nyhetssändning där två av astro-
nauterna och datorn Hal intervjuas. Nyhetsankaret beskriver HAL som skep-
pets ”hjärna och nervsystem”. Denna centrala metafor är i filmen alltså 
språklig och del av en fiktiv karaktärs diskurs, medan den i romanen är en 

                                 
314 ”Dim rivers of light were flowing from horizon to horizon, like the luminous wakes of 
ships on some tropical sea. Here and there they gathered into pools of liquid fire, trembling 
with vast, submarine disturbances welling up from the hidden heart of Jupiter.” (Clarke 2000, 
s. 117) 
 
”Like a tiny, complex toy, the ship floated inert and motionless in the void.” (Ibid., s. 172) 
315 ”It was the highly advanced HAL 9000 computer, the brain and nervous system of the 
ship.” (Ibid., s. 97) 
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del av den primära diskursen. Filmberättelsen bjuder uppenbarligen något 
slags motstånd mot den metaforiska avbildningen; att låta filmens ljud- och 
bildspår representera det icke-bokstavliga, metaforiska uppfattas sannolikt i 
vissa situationer och traditioner som ett oekonomiskt, icke-realistiskt eller 
kanske rentav ofilmiskt sätt att berätta. 

Jag har beskrivit den språkliga metaforen så att en replik av en viss typ med 
en viss denotation och en viss innebörd appliceras på en instans av en annan 
kategori än den kategori som tecknet denoterar, det vill säga tecknets exten-
sion och betydelse skiljer sig åt vad gäller betecknad kategori, vilket innebär 
att vissa av de egenskaper som tecknet denoterar överförs på den ”nya” ka-
tegorin (den kategori som den aktuella texten refererar till eller genererar 
fiktionssanningar om), tillsammans med vissa av uttryckets innebördsrela-
tioner. Vilka egenskaper eller meningsrelationer som aktualiseras bestäms av 
den specifika kontexten. Trots att filmens avbildningar saknar språkets och 
litteraturens repliker av typer och generell mening har jag argumenterat för 
att vi bör tala om filmiska metaforer. En språklig litterär metafor är ett kon-
ventionellt tecken som appliceras på ett innehåll som det normalt inte har, en 
filmisk metafor är en avbildning vars avbildade innehåll appliceras på nå-
gonting annat än det vi direkt percipierar i avbildningen. I bägge fallen har vi 
ett metaforiskt syntagm med en ram och ett fokus, kan skilja mellan det bok-
stavliga och det metaforiska och beskriva en överföring av egenskaper från 
en källdomän till en måldomän. Dessutom är det i både den litterära och den 
filmiska berättelsen ytterst kontexten som avgör hur vi identifierar och tolkar 
det metaforiska tecknet. 

II.6.2. Symbol och fiktion 

Betydligt vanligare än metaforen är i filmsammanhang två andra intermedi-
alt intressanta fenomen besläktade med metaforen, men som också, enligt 
min mening, måste skiljas från denna: symbolen och expressionen. Inte 
minst symbolen sammanblandas ofta, vill jag hävda, med metaforen. Rohdin 
uppmärksammar visuella klichéer och döda metaforer i den narrativa filmen 
och exemplifierar, med stöd av N. Roy Clifton, med scener som visar männi-
skor bakom ”geometriska galler eller staket för att åskådliggöra personens 
instängdhet eller isolering”, eller ”fåglar som stiger mot himlen för att anty-
da själens flykt vid någons frånfälle”.316 Dessa bilder är, enligt Rohdin, ex-
empel på filmmetaforer som förvandlats till döda metaforer. 

Frågan är om det överhuvudtaget rör sig om metaforer. En filmscen där 
en karaktär befinner sig bakom ett galler eller där fåglar stiger mot himlen 
som ett tecken för någons bortgång skulle jag hellre vilja benämna symboler 
då dessa tecken saknar några av metaforens typiska drag, nämligen ett icke-

                                 
316 Rohdin 2003, s. 251f. 
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bokstavligt (metaforiskt) tecken inneslutet i en bokstavlig ram. I de filmiska 
metaforer som jag ovan analyserat har vi kunnat skilja det bokstavliga (ram) 
från det metaforiska (fokus) i avbildningarna. Monstret finns i bilden men 
inte i fiktionen, detsamma gäller den slaktade oxen. Gallret och fåglarna i 
Rohdins exempel ”existerar” uppenbarligen både i bildrummet och i fik-
tionsvärlden, det finns alltså ingenting som antyder att vi ska tolka dessa 
bilder som metaforer, om vi med det menar att skilja metaforiskt fokus från 
bokstavlig ram. Men gallren och fåglarna är inte bara existenser i fiktions-
världen, de har en symbolisk mening, de symboliserar instängdhet och sjä-
lens flykt. Sonesson skriver om skillnaden mellan metafor och symbol: ”Just 
like the metaphorical operation, the symbolic operation amounts to a cross-
classification of reality.” Det finns emellertid också, hävdar Sonesson, bety-
dande skillnader mellan teckentyperna: ”While the metaphorical operation is 
essentially a reclassification of signs, the symbolic operation applies to 
things /…/.”317 Sonesson menar att symbolen är ett objekt som samtidigt 
alltid förmedlas av ett medium: en fredsduva måste på något sätt gestaltas 
som duva, i en bild, som en skulptur eller av en verklig duva.318 Symboler är 
ofta, som fredsduvan, konventionella tecken, som förekommer i olika sam-
manhang. Jag menar att symbolen som tecken också kan uppträda i fiktions-
berättelsen och då antingen vara konventionellt och kontextuellt bestämd, 
eller enbart bero av kontexten. Sonessons iakttagelser kan alltså appliceras 
på fiktionsberättelsen: symbolen är något slags existens eller händelse i fik-
tionen som bär på en sekundär, symbolisk mening. När existenser och hän-
delser i fiktionsvärlden på detta vis står för någonting annat, ofta någonting 
mer abstrakt, skulle jag alltså vilja tala om symboler och reservera termen 
”metafor” för fall där vi inte kan tolka en filmisk eller litterär passage bok-
stavligt utan, för att passagen ska bli begriplig, måste tolka den metaforiskt 
(det föreligger alltså i det filmiska syntagmet en bokstavlig ram och ett meta-
foriskt fokus). 

I Kubricks 2001 finns ett berömt klipp. En förhistorisk, apliknande män-
niska använder ett ben från ett djurkadaver som vapen i en revirstrid mot en 
annan flock. Rusig av dödandets och maktens upphetsning kastar apmänni-
skan sitt vapen upp i luften, mot himlen. Vapnet rör sig uppåt i en snäv slow 
motion-bild tills klippet plötsligt ersätter bilden med en annan bild som visar 
en rymdfarkost svävande mot en mörk bakgrund. Benet och skeppet är lika 
till form och kontur och tycks röra sig i likartade mönster. Tanken är att upp-
rätta en parallell mellan den tidiga och den fullt utvecklade framtida männi-
skans våldsbenägenhet och härsklystnad. Montaget sätter i spel samma slags 
meningsöverföring som förekommer i de metaforer jag undersökt: det är 
som om vi uppmanas uppfatta rymdskeppet i termer av vapen och makt. Rör 
det sig då om en filmisk metafor? Då inte någon av bilderna kan beskrivas 

                                 
317 Sonesson 1989a, s. 339. 
318 Ibid. 
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eller uppfattas metaforiskt (både vapnet/benet och rymdskeppet existerar i 
fiktionsvärlden) måste svaret bli nej. Istället har vi här, vill jag hävda, att 
göra med en symbolisk juxtaposition, en sammanställning av bilder som 
genererar symbolisk och generisk mening som vi kan införliva i fiktions-
världen och relatera till berättelsens grundtema. Trots att metaforen och 
symbolen ofta resulterar i likartade meningsöverföringar från en kategori till 
en annan, menar jag att vi bör skilja dessa fenomen åt och reservera den 
förra termen för syntagmatiska strukturer med en bokstavlig ram och ett 
metaforiskt fokus som inte direkt kan införlivas i fiktionsvärlden, medan den 
senare termen får beteckna existenser och händelser som så att säga existerar 
i fiktionsvärlden, men också bär på symbolisk mening. 

Diskussionen ovan ska inte uppfattas så att symbolen är ett rent filmiskt 
fenomen. Även den litterära berättelsen inbegriper givetvis symboler. Pianot 
som film och Pianot som roman skiljer sig åt på många sätt. Gemensam för 
Campions två versioner av berättelsen är den centrala symbolen, Adas piano, 
som representerar hennes trots och uppror, både som kvinna och konstnär. I 
novellen ”Döden i Venedig” finns inte bara rikligt med metaforer utan även 
symboler av vilka de mest uppenbara är staden Venedig och den epidemi 
som grasserar där. Vi kan exempelvis läsa: 

En eftermiddag råkade Aschenbach i den vackra gossens fotspår förirra sig i 
den inre labyrinten i den sjuka staden. I vimlet av gränder, kanaler, broar och 
torg som alla var ungefär likadana kunde han inte orientera sig och förlorade 
även uppfattningen om väderstrecken.319 (Mann 1952, s. 181f)  

 
Stadens labyrintiska system av gränder, kanaler och broar blir en symbol för 
den förälskelsens och åtråns förvirring som fullkomligt kommer att ta över 
huvudpersonens känsloliv. Sjukdomssmittan i staden och Aschenbachs feber 
(”den sminkade, feberheta Aschenbach” (Ibid., s. 181)) blir på samma sätt 
symboler för den nedbrytande erotiska besatthet som drabbar den åldrade 
författaren.320 

                                 
319 ”Auf den Spuren des Schönen hatte Aschenbach sich eines Nachmittags in das innere 
Gewirr der kranken Stadt vertieft. Mit versagendem Ortssinn, da die Gässchen, Gewässer, 
Brücken und Plätzchen des Labyrinthes zu sehr einander gleichen, auch der Himmelsgeg-
enden nicht mehr sicher /…/.” (Mann 1913, s. 137) 
320 ”der Schminke Fiebernden”. (Ibid., s. 136) 
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Bild II.6. Det pesthärjade Venedigs gränder blir en symbol för ett inre kaos.  

Dessa symboler överförs till och får nytt liv i filmberättelsen. Aschenbach 
följer efter Tadzio och hans familj i Venedig. Hans vandring får tydliga 
symboliska drag. Med hjälp av gränder som löper i olika riktningar, pelare, 
skuggor och rök bygger Visconti upp en labyrintisk upplevelse som symbo-
liserar huvudpersonens förvirring och känsla av att ha förlorat sig själv (se 
Bild II.6.). Den undflyende Tadzio försvinner ständigt in i nya gränder, om-
värvd av rök och dimma. Sjukdomen uppmärksammas med jämna mellan-
rum och på Aschenbachs panna blänker den tilltagande ohälsans svettpärlor. 
Alldeles som i den litterära berättelsen uppmärksammar vi symbolerna ge-
nom berättelsens fokus på detaljer och upprepningar. 

I syfte att precisera den intermediala beskrivningen har jag gjort en distink-
tion mellan metaforen och symbolen. Symbolen har jag definierat som exi-
stenser och händelser i fiktionsvärlden som står för någonting annat, mer 
eller mindre abstrakt, medan metaforen innebär att vi inte kan tolka en fil-
misk eller litterär passage bokstavligt utan måste tolka den metaforiskt (det 
föreligger alltså i det litterära eller filmiska syntagmet en bokstavlig ram och 
ett metaforiskt fokus). Den senare teckentypen tillhör standardgreppen i den 
litterära berättelsen, men är ovanlig i den traditionella filmen. Symbolen är 
dock en lika självklar del av fiktionsfilmens som fiktionsprosans repertoar. 

II.6.3. Expression 

I Rohdins bok om filmmetaforen förekommer ett antal exempel på vad som 
preliminärt skulle kunna kallas metaforiska framställningar. Rohdin diskute-
rar Béla Balázs och Eisensteins tankar om metaforen och filmen. Den förre 
använder en rättegångsscen i Gatans ängel (Street Angel, 1928)  som exem-
pel på filmmetafor. Två poliser för med våld en flicka inför domarskranket: 
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”Med hjälp av kamerainställningen framstår konstaplarna som skräckinja-
gande kolosser, vilka uppfyller bildrummet helt förutom en liten glipa i mit-
ten, vari den magra och ömkliga flickan skymtar.”321 Balázs ser en likhet 
mellan detta framställningssätt och metaforen: 

This one picture alone foreshadowed the sentence and the whole fate of the 
girl. / The hidden pattern of angles, the physiognomy of set-ups touch off the 
association of our ideas and conjure up thoughts, moods, and emotions, as 
metaphors do in poetry.322 

 
För Balázs är alltså kamerainställningen bärare av filmens metaforik. Rohdin 
uppmärksammar även, i sin diskussion om metaforteorier, hur Eisenstein 
analyserar olika bilder med samma avbildade innehåll, men som skiljer sig åt 
vad gäller komposition och perspektiv.323 

Frågan är om vi här har med metaforer att göra. Jag vill hävda att så inte 
är fallet, att det Rohdin, Balázs och Eisenstein diskuterar är ett semiotiskt 
fenomen som jag flera gånger redan snuddat vid, som är besläktat med meta-
for och symbol, men som också måste skiljas från dessa, nämligen expres-
sionen. Vi säger inte sällan om representationer att de uttrycker exempelvis 
känslor och idéer. En text uttrycker en upplevelse av samtiden, en bild ut-
trycker sorgsenhet eller kyla.324 Enligt Goodman är expressivitet metaforisk 
exemplifiering. Ett objekt som bokstavligen eller metaforiskt denoteras av 
ett predikat (det vill säga, äger en viss egenskap) och samtidigt refererar till 
detta predikat eller den motsvarande egenskapen exemplifierar detta predikat 
eller denna egenskap.325 Exemplifieringen är alltså, i min terminologi, ett 
tecken som har en viss egenskap som det samtidigt är ett tecken för (”pos-
session plus reference”, enligt Goodman).326 Ett tyg- eller färgprov är ett 
tecken för ett visst tyg eller en viss färg, men proven betraktade som objekt 
äger även de egenskaper, exempelvis textur, mönster och färg, som de be-
tecknar. Exemplifiering, i fiktionsberättelser och över huvud taget, involve-
rar sålunda representationsbäraren på ett alldeles särskilt sätt. Metaforen är, i 
min modell, inte en form av exemplifiering eftersom tecknet eller teckenbä-
raren inte äger de egenskaper som överförs från källdomän till måldomän 
utan denoterar eller representerar dessa egenskaper. Hur förhåller det sig 
med symbolen? 

                                 
321 Rohdin 2003, s. 105. 
322 Béla Balázs, Theory of the film. Character and Growth of A New Art, övers. Edith Bone 
(London: Dennis Dobson LTD, 1952), s. 112. 
323 Rohdin 2003, s. 164f. 
324 Goodman 1976, s. 45. 
325 Ibid., s. 52. 
326 Observera att denna Goodmans definition är provisorisk; för Goodman finns inga egen-
skaper, endast etiketter. 
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Sonesson menar, med stöd av Goethe, att den typiska symbolen är någon-
ting specifikt som står för någonting mer generellt,327 men Sonesson hävdar 
också i ett annat sammanhang att symbolen utgörs av en abstrakt egenskap 
på innehållsnivån och en konkretisering av denna i uttrycket.328 Båda dessa 
beskrivningar tycks vara förenliga med det jag hävdat om symbolen, att den-
na är en representerad existens eller händelse som symboliserar någonting 
(se II.6.2.). Fåglarnas flykt i Rohdins filmexempel ovan är någonting konkret 
som står för någonting abstrakt nämligen själens flykt, detsamma gäller gall-
ren som står för själslig instängdhet. Klippet i 2001 där det svävande benet 
följs av rymdskeppet symboliserar människans maktbegär och inbegriper 
alltså en generalisering om människan och hennes beteende. Är dessa sym-
boler exemplifieringar? Sonesson menar att i symbolen ”the universal for 
which the particular stands, is represented in it as one of its parts or attribu-
tes, which means the symbol is a kind of exemplification”.329 Symboler kan 
alltså, om vi följer Sonesson, vara ett slags exemplifieringar såtillvida att de 
äger de egenskaper de symboliserar samtidigt som symboliseringen kräver 
ett domänskifte från det konkreta och specifika till det abstrakta och generel-
la (som också ofta sker i metaforen): bruket av benet och rymdskeppet  (för-
bundna genom klippet) exemplifierar människans maktbegär (är instanser av 
maktutövning), fåglarnas flykt exemplifierar själens flykt (med flykten mot 
himlen som gemensam egenskap). I klippet av benet som kastas och det 
svävande rymdskeppet står dessa specifika handlingar och ting generellt för 
alla andra handlingar och ting som är ett resultat av och redskap för männi-
skans maktbegär, de är delar av den helhet som är människans maktutöv-
ning; i bilden på de flygande fåglarna är det själva den konkreta handlingen 
att flyga och dess karaktäristika som står för den abstrakta själsflyktens mot-
svarande egenskaper. Symboler är emellertid, enligt min definition, repre-
senterade existenser och händelser (i fiktionsvärlden, om det rör sig om en 
fiktionsberättelse) beroende av ett förmedlande medium och sålunda endast 
sekundärt exemplifieringar. 

Så är inte fallet med expressivitet: det ett tecken uttrycker är egenskaper 
som tecknet är ett tecken för och som teckenbäraren samtidigt äger. Good-
man menar emellertid att expressivitet är metaforisk exemplifiering: ”if a 
expresses b then: (1) a possesses or is denoted by b; (2) this possession or 
denotation is metaphorical; and (3) a refers to b.”330 En bild som uttrycker 
sorgsenhet är ett tecken för sorgsenhet samtidigt som bilden i metaforisk 
mening är sorgsen. Även expressivitet inbegriper alltså, enligt Goodman, ett 
slags metaforisk överföring. I expressivitetens fall rör det sig emellertid inte, 
om vi följer logiken i min modell, om ett innehåll som inte kan tolkas bok-

                                 
327 Sonesson 1989a, s. 339. 
328 Sonesson 1992, s. 168. 
329 Sonesson 1989a, s. 339. 
330 Goodman 1976, s. 95; se också, s. 85ff. 
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stavligt utan om själva tecknet eller representationsbäraren som metaforiskt 
äger vissa egenskaper som samtidigt betecknas. 

Men vad menas egentligen med metaforiska egenskaper? Det ett visst 
tecken uttrycker måste rimligtvis ha något slags förhållande till tecknets 
bokstavliga egenskaper. Att säga att en viss bild uttrycker en känsla, exem-
pelvis sorgsenhet, innebär att uppfatta vissa av bildens bokstavliga egenska-
per som på något vis förbundna med sorgsenhet.331 Att tala om metaforiska 
egenskaper löser inte problemet med hur denna förbindelse mellan represen-
tationsbärarens egenskaper och det uttryckta innehållet upprättas. Jag har 
emellertid redan i avsnittet om konventionella metaforer påvisat en sådan 
förbindelse (se II.4.3.). I språkets och tänkandets system av metaforiska be-
grepp står rumsliga termer som upp-ned, nära-fjärran, centrum-periferi med 
flera för olika slags abstrakter. Denna kulturella, konventionella färgning av 
rummet ger filmtecknet, med dess analoga plasticitet, en stor expressiv po-
tential: i en viss filmisk kontext kan den kinematografiska representationsbä-
raren komma att förkroppsliga någon viss konventionell metafor. Mörka, 
taggiga bilder som uttrycker hot och ångest, ljusa bilder och kamerarörelser 
som uttrycker lycka och glädje karaktäriseras alltså av en expressivitet moti-
verad via tänkandets och kulturens metaforiska begrepp. 

En annan, mer pragmatisk, det vill säga mer mottagarorienterad, förklar-
ing av hur expressiviteten fungerar ger Walton.332 Walton menar att konst-
verk som målningar och musikstycken ofta, så att säga, smittar mottagaren 
med känslor och stämningar, på samma sätt som exempelvis en persons ner-
vositet smittar av sig på personerna i hennes omgivning. Denna påverkan 
behöver inte vara en konsekvens av det som representeras (om det rör sig om 
ett representerande verk) utan kan vara ett resultat av verkets (eller represen-
tationsbärarens) faktiska egenskaper (”Features of the work itself, considered 
nonrepresentationally, may do the job”).333 Walton tar ett av Van Goghs 
självporträtt som exempel: 

Something about this painting makes me feel, if not nervous, at least somew-
hat uneasy or tense. On reflection, it seems to me that it is not, primarily, as-
pects of the sitter’s (depicted) facial expression or bearing or anything else 
about him that has this effect, but rather features of the paint on the canvas: 
the busy brushwork in the background and on the jacket, the choppiness of 

                                 
331 Jämför Goodman 1975, s. 86f. 
332 Kendall Walton, ”Projectivism, Empathy, and Musical Tension”, Philosophical Topics 
(double issue honoring Sydney Shoemaker) 26 (1999:1/2, Autumn/Spring). Walton hävdar att 
det han behandlar i sin artikel inte är expressivitet, med hänvisning till att expressivitet sam-
manhänger med psykologiska eller mentala egenskaper, till skillnad från fysiska. Spänning 
och avslappning behöver inte uppfattas som mentala storheter och är därför inte expressiva 
fenomen, lyder Waltons resonemang (Ibid., s. 410ff). Det finns emellertid ingenting som 
säger att det som ett tecken uttrycker måste vara mentala egenskaper. Det väsentliga är att 
tecknet uppfyller Goodmans kriterier, att det betecknar en egenskap som det självt i meta-
forisk mening äger, en beskrivning som stämmer väl in på samtliga Waltons exempel. 
333 Walton 1999, s. 430. 
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the strokes on the face and beard. /…/ Features of the picture that seem not to 
generate any fictional truths directly, and certainly none about the sitter’s ap-
pearance, serve indirectly to generate fictional truths about his state of mind. 
They do so by virtue of their infecting the viewer with uneasiness.334 

 
Enligt Walton fungerar Van Goghs självporträtt så att vissa av representa-
tionsbärarens egenskaper, visuella former och tekniker, väcker känslor (som 
nervositet eller obehag) hos åskådaren, känslor som denna projicerar på ver-
ket och dess representerade innehåll. Kanske kan några av de filmbilder som 
jag ovan benämnt expressiva även förstås med hjälp av Waltons teori. De 
mörka, taggiga formerna i bildens förgrund i slutet av den äldre filmatise-
ringen av ”Att döda ett barn” skulle således kunna fungera så att de får oss 
att känna oss hotade och ångestfyllda, känslor som vi projicerar på bilderna 
och den fiktive mannen som dödat ett barn. Kanske väcker ljuset och rörel-
serna i bilderna i den yngre filmatiseringen av samma novell en känsla av 
lycka hos oss som vi överför på representationen och dess innehåll. Frågan 
är om dessa förklaringar av relationen mellan bokstavliga och metaforiska 
egenskaper i det expressiva tecknet utsluter varandra? Möjligen är det så att 
vissa former av expressivitet framför allt motiveras genom konventionella 
metaforer, medan andra former är resultatet av mönstret känslopåverkan-
projektion? Kanske kan ett och samma expressiva tecken samtidigt motive-
ras på bägge sätten? Mörkret och formerna i den äldre filmatiseringen av 
”Att döda ett barn” väcker vissa känslor i oss samtidigt som vi uppfattar 
dessa drag i bilden som (i vid bemärkelse) konventionella tecken för hot och 
ångest. Vårt begreppssystem har sin grund i vissa erfarenheter och schemata. 
Vi vet av erfarenhet att en stark chock eller ångest kan få det att bokstavligen 
svartna för ögonen och att mörkret kan dölja faror, vi vet att den upprätta 
positionen, rörelsen uppåt och ljuset ofta sammahänger med hälsa och lycka 
(till skillnad från när vi sjuka eller deprimerade drar för gardinerna och går 
och lägger oss). Kanske samspelar våra upplevelser av den filmiska repre-
sentationsbäraren och de känslor dessa upplevelser väcker med metaforer 
kodifierade i vårt begreppsystem? 

Den berättande fiktionsfilmen gör sällan bruk av metaforiska bilder (och 
ljud), medan symbolen är betydligt vanligare. Även expressiviteten är, i fil-
men, mer central än metaforen. Jag har redan berört två exempel på bildex-
pressivitet i filmatiseringarna av ”Att döda ett barn”. I den äldre filmen ut-
trycker mörka, taggiga sjok i bilden ångest och hot, i den yngre filmen ut-
trycker kamerapositionen, riktad uppåt mot himlen, och rörelsen i bilden 
glädje och lycka. I filmen Döden i Venedig uppträder mot slutet en räcka 
starkt expressiva bilder, bilder som uttrycker Aschenbachs upplevelse av 
pojken Tadzio. Sittande i en solstol riktar huvudpersonen blickarna mot ha-
vet och Tadzio: pojken vadar ut i vattnet i en stiliserad bild, med ett starkt, 
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glittrande ljus, litet skärpedjup och någon form av softad kvalitet; till slut är 
Tadzio bara en silhuett mot bakgrund av hav och horisont. Själva bildkvali-
teten och framställningen (det stiliserade och softade) uttrycker Aschenbachs 
idealisering av pojken och indirekt av skönheten och konsten (sannolikt mot 
bakgrund av konventionella metaforer som ”en idealiserad bild av verklighe-
ten” och liknande). Det är alltså den kinematografiska representationsbära-
rens egenskaper, det plastiska skiktets färger och former, och kameraarbetet 
(eller snarare resultatet av detsamma) som uttrycker dessa abstrakta egen-
skaper. En expressivitet av detta slag står att finna i många filmer och de 
kinematografiska avbildningarna är följaktligen ofta metaforiska exemplifie-
ringar. 

Den kinematografiska representationsbäraren är analog och icke-
replikerbar, den litterära representationsbäraren är digital och replikerbar (se 
II.1.1.). Den senare är alltså en replik av en typ (eller repliker av typer) me-
dan den förra är en kopia där varje drag är potentiellt meningsbärande. Litte-
raturens digitalicitet måste rimligtvis innebära vissa begränsningar för ex-
pressiviteten, medan filmens analogicitet möjliggör olika former av expres-
sivitet. Hur bokstäver och ord är typsatta och tryckta på sidan har oftast ing-
en påverkan på textens mening och betydelse, medan den kinematografiska 
representationsbärarens minsta nyans kan vara av betydelse. Naturligtvis kan 
exempelvis det språkliga syntagmets struktur eller den språkliga diskursens 
rytm ha en expressiv funktion, allt som krävs för expressivitet är ju att vi av 
någon anledning tillskriver tecknet eller framställningen någon metaforisk 
egenskap; men filmtecknets analogicitet och mättnad (Goodmans begrepp 
”replete”) erbjuder särskilda möjligheter (se II.1.1.). Filmbildens plastiska 
skikt är ju en mångfacetterad kombination av färger och former, filmtecknet 
bär spår av inspelningsapparaturens karaktäristika och filmklippningen er-
bjuder olika kombinatoriska och rytmiska möjligheter. Den filmiska repre-
sentationsbäraren har alltså en mängd olika egenskaper med en expressiv 
potential, egenskaper som det litterära uttrycket saknar. 

Men filmen har också andra expressiva möjligheter varav den i särklass 
viktigaste är musiken. Om filmisk metaforik i strikt mening är ovanlig är 
filmmusikalisk expressivitet ett av den kinematografiska fiktionsberättelsens 
vanligaste grepp. Walton menar att filmmusik ofta fungerar expressivt enligt 
samma logik som Van Goghs självporträtt och andra expressiva bilder: mu-
siken färgar vår upplevelse av karaktärernas medvetandetillstånd och person-
ligheter genom att väcka känslor hos oss som vi sedan tillskriver karaktärer-
na.335 Waltons genomgående musikaliska exempel är växlingen mellan spän-
ning och avslappning (”tension and relaxation in music”).336 Om dessa egen-
skaper är bokstavliga eller metaforiska, om de i sig själva är expressiva eller 
de egenskaper som uttrycker andra känslor och stämningar behöver vi inte ta 
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ställning till.337 Att denna form av musikalisk expressivitet är vanlig och be-
tydelsefull i filmberättelsen är dock ställt utom alla tvivel. 

Viscontis Döden i Venedig erbjuder många goda exempel på musik med 
en expressiv funktion. Gustav Mahlers musik genomsyrar filmen och har en 
viktig funktion som uttryck för skiftningarna i huvudpersonen, kompositören 
Gustav Aschenbachs känsloliv. Aschenbach karaktäriseras av en tydlig am-
bivalens till sin tillvaro i Venedig. Han befinner sig i kraftfältet mellan kär-
leken (till Tadzio) och döden (pesten i Venedig), mellan skönheten (i poj-
kens idealiserade gestalt) och destruktionen (i form av den egna kroppens 
och själens förfall), och pendlar mellan hopp och förtvivlan. Den emotionel-
la ambivalensen och de känslomässiga kasten uttrycks av Mahlers musik 
som en ständig växling mellan smärta och lättnad, sorg och glädje. När 
Aschenbach bestämmer sig för att lämna Venedig men ändå blir kvar, när 
han följer efter Tadzio och förlorar honom ur sikte för att strax på nytt få syn 
på honom eller när han skrattande och gråtande förirrar sig allt längre in i 
stadens labyrint av gränder, fungerar musikens växlingar i tempo, styrka 
med mera som ett uttryck för Aschenbachs motstridiga känslor och inre 
skiftningar. Waltons tanke att musiken smittar oss med vissa känslor som vi 
sedan projicerar på representationen och dess innehåll överenstämmer väl 
med upplevelsen av Viscontis film. Mahlers musik föder känslor som, i sam-
spel med andra filmiska parametrerar, färgar upplevelsen av huvudpersonen 
och hans känsloliv. 

Kubricks 2001 kan bitvis beskrivas på samma sätt. Ligetis experimentella 
konstmusik, Adventures (som saknar den traditionella musikens sammanhål-
lande element, som harmonier, rytmer och melodier), ackompanjerar resan 
genom stjärnporten och bidrar starkt till den unika upplevelsen genom att 
uttrycka den stellära alienationen och det fantastiska. Sambandet mellan ljud 
och expressivt innehåll är sannolikt, åtminstone till del, de känslor musiken 
väcker hos åskådaren. 

Jag har försökt demonstrera hur metaforen, symbolen och expressionen fun-
gerar i filmiska och litterära berättelser. Diskussionen har visat att metaforen 
inte är ett rent språkligt fenomen som upprättar en skarp gräns mellan litte-
rärt och filmiskt fiktionsberättande (även om språkets konventionella mening 
och repliker av typer ger den en viss form och central plats i prosan), utan 
också förekommer i olika varianter i filmens avbildningar. Men undersök-
ningen har därtill uppmärksammat och försökt motverka tendensen, inte 
minst inom filmvetenskapen och den intermediala teorin, att låta metaforbe-
greppet omfatta alltför mycket och alltför många representationsfenomen. 
Metaforen, symbolen och expression har mycket gemensamt, framför allt 
meningsöverföringen mellan kategorier och förhållandet mellan abstrakt och 
konkret, men representationsteorin måste också, för att korrekt kunna be-
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skriva hur olika medier fungerar, uppmärksamma skillnader. Jag har därför 
velat göra gällande att metaforen utmärks av ett särskilt slags syntagm, med 
en bokstavlig ram och ett metaforiskt fokus, att symbolen är en existens eller 
händelse i fiktionsvärlden som bär en sekundär mening, och att expressionen 
sammanhänger med egenskaper som representationen eller, mer korrekt, 
representationsbäraren äger. Metaforer är relativt sällsynta i filmen, men 
mycket vanliga i den litterära berättelsen, symboler förekommer rikligt i 
båda medierna i form av symboliska händelser och existenser i fiktionsvärl-
den, expressionen är ett centralt grepp i fiktionsfilmen och bärs av avbild-
ningarnas plastiska skikt, men är svårare att förena med prosans abstrakta 
representationsbärare som består av repliker av typer. 

Det finns emellertid även anledning att problematisera denna distinktion, 
inte minst appliceringen av densamma på filmen. Jag har benämnt de mörka 
sjoken i slutet av den äldre filmen Att döda ett barn expressiva, men dessa 
mörka delar av bilden svarar också mot konturer av sanddyner och trädrötter 
som avbildas och som rimligtvis måste ingå i fiktionen; är dessa mörka kon-
turer alltså samtidigt expressioner och symboler? Då den plastiska aspekten 
syns dominera över den piktorala så verkar det rimligt att också expressivite-
ten är mer central än symboliciteten, men exemplet demonstrerar svårigheten 
att i avbildningen skilja expression från symbol. Samma sak kan sägas om 
gallret som exempel på filmisk symbolik. En filmbild som låter oss se en 
skådespelare genom något slags galler införlivar ju också gallermönstret 
bland representationsbärarens plastiska egenskaper och man skulle därför 
kunna hävda att bilden uttrycker instängdhet, även om gallret äger fiktionell 
existens.338 En liknande tvetydighet kännetecknar ibland också filmmusiken. 
I Pianot är pianomusiken central och fungerar ofta expressivt, väcker vissa 
känslor hos åskådaren och uttrycker karaktären Adas känslor. Men denna 
musik framförs av Ada, den existerar i fiktionen, och kan därför även be-
skrivas som symbolisk. 

Inte heller gränsen mellan filmisk metafor och symbol är alldeles själv-
klar. Metz exempel på en filmmetafor presenterad paradigmatiskt är bilder 
på eld och lågor som visas istället för en kärleksscen. Om dessa lågor finns i 
fiktionsvärlden rör det sig, enligt mitt sätt att resonera, om en symbol. Men 
om nu dessa lågor i bildrummet endast existerar för att ersätta kärleksakten 
dominerar då inte den metaforiska funktionen även om vi i strikt mening inte 
kan tala om ett icke-bokstavligt bildinnehåll? Det finns också en tydlig likhet 
mellan den symboliska och den metaforiska bilden. I bägge fallen rör det sig 
om avbildningar av existenser eller händelser som genererar en indirekt me-
ning; både slakten av oxen i Strejken och klippet från benvapen till rymdfar-
kost i 2001 inbegriper avbildningar av händelser och existenser som vi upp-
fattar som mer än avbildningar. Samtidigt som distinktionen mellan metafor, 

                                 
338 Jämför Sonesson 1989a, s. 334, som menar att i bildmetaforen både uttryck och innehåll är 
involverade. 



 138 

symbol och expression är intermedialt betydelsefull så måste vi alltså vara 
klara över att den filmiska avbildningen problematiserar gränserna mellan de 
semiotiska fenomenen. 
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III. Ikonicitet och indexikalitet i prosa och 
film 

Jag har redan vid ett flertal tillfällen berört två av semiotikens grundläggande 
teckentyper eller representationsrelationer: det konventionella tecknet och 
det ikoniska tecknet eller konventionalitet och ikonicitet. Jag har visat att 
den språkliga texten kan skiktas i tecken (och särdrag) som också är repliker 
av typer (se II.1.1., och II.1.3.), konventionella tecken med generell mening 
(denotation) (se II.2.2.), och att fiktionsprosan är primärt konventionell, det 
vill säga all mening och betydelse i den litterära berättelsen är ytterst bero-
ende av det språkliga tecknets konventionalitet (se II.2.4.). Filmberättelsen 
och den kinematografiska avbildningen är däremot sekundärt konventionella 
(konventionaliteten förmedlas av primärt icke-konventionell mening) och 
bärs av analoga kopior som saknar egentliga motsvarigheter till den verbala 
textens mindre konventionella enheter och generella mening (se II1.1., 
II.2.3., II.2.4.). Jag har också beskrivit skillnaden mellan språkets paradigm 
och syntagm och filmmediets dito i termer av konventionalitet: språkets sub-
stitutions- och kombinationsregler är konventioner i strikt mening, som mås-
te följas om de språkliga satserna ska bli grammatiska, medan filmens kon-
ventioner för substitution och kombination är konventioner i vid bemärkelse, 
vilka saknar regelns tvingande kraft (se II.3.3.). Dessutom har jag demon-
strerat hur språket kodifierar konventionella metaforer i ett system av analo-
girelationer som inte förekommer i avbildande medier (se II.4.3.). 

Den teoretiska beskrivning av bilden och den filmiska avbildningen som 
jag hittills presenterat har också  behandlat olika slags ikoniska relationer, 
det vill säga likhetsrelationer mellan representationsbärare och meningsinne-
håll, eller mellan bildreception och vårt sätt att uppfatta och förstå verklighe-
ten. Groupe  hävdar att bilden är så beskaffad att uttrycket och innehållet 
har gemensamma spatiala egenskaper som kan hänföras till samma kategori 
och menar att bildreception bland annat är en igenkänningsprocess, vilket 
implicerar att vi när vi identifierar innehållet i en bild använder oss av sam-
ma kapacitet som vi gör bruk av när vi i verkligheten identifierar situationer, 
händelser och existenser (se II.2.5.). 

Slutligen har jag snuddat vid en typ av indexikalitet, där ett explicit fik-
tionsinnehåll i en litterär eller filmisk berättelse implicerar och indikerar ett 
annat fiktionsinnehåll. Så kan en filmberättelses specifika och konkreta me-
ning och betydelse indirekt generera generella och abstrakta fiktionssanning-
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ar, eller en litterär berättelses generella och abstrakta mening och betydelse 
implicera ett specifikt och konkret fiktionsinnehåll (se II.5.). 

I denna avhandlingens tredje del står ikoniska och indexikaliska represen-
tationsrelationer i fokus. Den första halvan behandlar ikoniciteten som in-
termedialt begrepp, den andra indexikaliteten. 

III.1. Ikoniciteten som intermedialt begrepp 

Efter en inledande forskningsöversikt, där ikonicitetens intermediala funk-
tion i den vetenskapliga debatten presenteras, ska jag här kort diskutera se-
miotikens distinktion mellan tre typer av tecken, det konventionella, det iko-
niska och det indexikaliska tecknet, samt skilja mellan olika typer av ikonis-
ka tecken. Jag ska därefter försöka visa hur ikoniska meningsrelationer och 
representationsprinciper fungerar i fiktionsberättelser i olika medier. Vad 
menas med likhet och gemensamma egenskaper, hur ska olika ikoniska rela-
tioner beskrivas, vilka representationsrelata och -aspekter involveras, vilken 
status har den ikoniska relationen i representationen och vilka typer av iko-
nicitet är mediespecifika respektive transmediala? 

III.1.1. Ikonicitet och konventionalitet i forskningen 

Interrelationen prosa-film har med jämna teoretiska mellanrum beskrivits i 
termer av tecken och teckentyper. Enligt standardhållningen representerar 
prosan med konventionella tecken, medan filmen bygger sitt berättande på 
ikoniska tecken. McFarlane diskuterar, i den teoretiska inledningen till sin 
undersökning av romaner som överförs till film, medierna med hjälp av di-
stinktionen mellan konventionella och ikoniska tecken. Romanen berättar, 
konstaterar McFarlane, med hjälp av ett rent verbalt teckensystem, medan 
filmens narration ofta är en kombination av bild, ljud och språkliga tecken. 
Detta innebär att överlappande språkliga tecken, romanens ord och de skriv-
na eller tryckta orden i en film, exempelvis brev, gatuskyltar och tidningsru-
briker, kan förmedla samma information. Samtidigt fungerar dessa tecken på 
olika sätt i prosan och filmen. I filmen liknar representationerna av brevet, 
gatuskylten och tidningsrubriken, enligt McFarlane, sina referenter i verklig-
heten till en grad som inte är möjlig i romanen. McFarlane noterar också, 
som jag tidigare redovisat (se I.5.1.), en grundläggande skillnad mellan ver-
bala och filmiska tecken: romanen och det språkliga tecknet har en låg halt 
av ikonicitet och domineras av konventionalitet, filmberättelsen och film-
tecknet karaktäriseras av en hög grad av ikonicitet och en osäker konventio-
nell funktion. Han gör också en koppling mellan det ikoniska och det percep-
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tuella och mellan det konventionella och det begreppsliga: ikoniska tecken 
fungerar perceptuellt, konventionella tecken konceptuellt.339 

Chatman menar, som jag redan berört (se I.5.1.), att distinktionen mellan 
diegesis och mimesis eller telling och showing sammanfaller med den mel-
lan arbiträra eller konventionella tecken och motiverade eller ikoniska teck-
en: 

In ‘told’ narratives, such as epics and most novels, the narrating function is 
assigned to a set of signifiers that are ‘arbitrary,’ unanalogous to the actions, 
characters, or settings they signify. In ‘shown’ stories, such as narrative 
films, both characters and actions tend to be represented in an iconic or ‘mo-
tivated’ fashion.340 

 
Telling är för Chatman att berätta med konventionella tecken, showing att 
berätta med ikoniska tecken. Prosan berättas med arbiträra, konventionella 
tecken, filmen med ikoniska eller motiverade tecken. 

Enligt vissa bild- och filmteoretiker kännetecknas filmmediet och den rör-
liga fotografiska bilden av en extrem form av ikonicitet. Fotografiet har, 
påpekar Sonesson, från första början av sin existens som medium ansetts 
vara ”a natural sign par excellence – or, more exactly, it was taken to be so 
intimately associated with the object depicted, with no distance being invol-
ved, that it could not even be considered a sign”.341 Enligt detta synsätt är 
fotografiet och filmbilden ett slags icke-tecken, identiskt med verkligheten. 
Med hänvisning till dess mekaniska, automatiska tillkomstprocess, beskriver 
filmkritikern André Bazin fotografiet i termer av substitution: den fotogra-
fiska bilden är objektet självt (”cet objet lui-même”), befriat från det spatio-
temporala sammanhang i vilket det uppträder. Oavsett hur oklart, förvrängt 
eller missfärgat fotografiet är, eller vilka informativa brister det har, är det i 
kraft av den process genom vilken det skapas del av samma existens som det 
representerade objektet.342 Filmbilden är också, påpekar Bazin, unik på så vis 
att den är en avbildning eller avgjutning av objekts och händelsers temporala 
varaktighet..343 

Snarlika tankar har formulerats av Roland Barthes. Han konstaterar om 
fotografiet som bild att förbindelsen mellan uttryck och innehåll inte, som i 
språket, är arbiträr, men går längre än så. Det som karaktäriserar den fotogra-
fiska bilden är att kopplingen mellan tecknets relata är ”kvasi-tautologisk”: 

                                 
339 McFarlane 1996, s. 26f. 
340 Chatman 1990, s. 109f. 
341 Göran Sonesson, Semiotics of Photography. On tracing the index. Report 4 from the Pro-
ject ”Pictorial meanings in the society of information” (Lund: Lunds universitet, 1989b), s. 
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342 Bazin 1975, s. 14; se också s. 16f och 150f; se också Bazin 1967, s. 14, 15 och 96. 
343 Bazin 1975, s. 14 och 151; se också Bazin 1967, s. 15 och 97. 
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Tvivelsutan innebär fotografiet ett visst arrangemang av scenen (inramning, 
förminskning, utplaning), men denna övergång är inte en transformation 
(som en kodning kan vara); här är det i stället fråga om en förlust av ekviva-
lensen (vilken senare kännetecknar verkliga teckensystem) och om fram-
bringandet av en kvasi-identitet. Med andra ord är tecknet i detta meddelande 
inte hämtat ur en institutionell reserv, det är inte kodat, och man har att göra 
med det paradoxala i ett meddelande utan kod /…/.344 

 
En liknande hållning till filmmediet förekommer hos Metz, som uppmärk-
sammar att många filmteoretiker uppfattat filmen som den fenomenologiska 
konstarten par excellence, ”the signifier is coextensive with the whole of the 
significate, the spectacle its own signification, thus short-circuiting the sign 
itself”.345 

Uppfattningen att fotografiet och den filmiska avbildningen karaktäriseras 
av en realism så stark att dessa upphör att vara tecken och istället samman-
smälter med den verklighet som representeras kan förstås som en primitiv 
variant av föreställningen att filmen berättar med ikoniska tecken: likheten 
mellan uttryck och innehåll/betydelse är så genomgripande att den inte kan 
bestå i vissa gemensamma egenskaper utan utgörs av en identitetsrelation. 

Även litteraturen har i vissa sammanhang beskrivits i ikoniska termer. Det 
finns en litteraturteoretisk tradition med rötter i Aristoteles tänkande där den 
litterära texten uppfattas som i grunden mimetisk eller ikonisk. Geoffrey 
Leech och Michael Short menar att om det är någon kvalitet som särskilt 
utmärker den litterära textens retorik så är det att ”literature follows the 
’principle of imitation’: in other words, literary expression tends to have not 
only a PRESENTATIONAL function (directed towards the reader’s role as 
decoder) but a REPRESENTATIONAL function (miming the meaning that 
it expresses)”.346 Här finns två olika skolor. Enligt den ena är fiktionsprosan 
en imitation av agerande människor och diskuteras i termer av bild, drama 
och film. Prosaberättelsen beskrivs av teoretiker som Lubbock och Friedman 

                                 
344 Roland Barthes, ”Bildens retorik”, Tecken och tydning. Till konsternas semiotik, red. Kurt 
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cism. Introductory Readings, tredje uppl., red. Gerald Mast och Marshall Cohen (Oxford, 
New York: Oxford University Press, s 1985), s. 232f. 
346 Geoffrey N. Leech och Michael H. Short, Style in fiction. A linguistic introduction to 
English fictional prose (London: Longman, 1981), s. 233. 
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som ett slags sceniskt skådespel där vi som mottagare är mer av åskådare 
och betraktare än läsare (jämför I.5.2.).347 Från denna skola har vi termer som 
”synvinkel”, ”point of view”, ”fokalisation” och ”kameraöga”. Traditionen 
är alltjämt levande i den litteraturvetenskapliga narratologin; Lars-Åke Ska-
lin menar att det som karaktäriserar litterärt fiktionsberättande är ”the fictio, 
which I identify with the mimesis praxeos kai bion (the imitation of action 
and life) of Aristotle” och beskriver fiktionsdiskursen som ”the creation of a 
scene” som presenteras (”is /…/ ’presented’”) på ett sätt som liknar dramats 
teknik.348 

Enligt den andra teoretiska traditionen är den litterära texten en imitation 
av språkliga diskurser av olika slag. Jørgen Dines Johansen: ”in the quest for 
the differentia specifica of literature, its iconic properties turn out to be a 
promising direction for search and research/…/.”349 Johansen uppmärksam-
mar emellertid också det faktum att den litterära texten utgörs av konventio-
nella tecken, vilket får konsekvenser för denna texts ikonicitet; litterära verk 
liknar i grunden inte de världar och händelser de representerar utan imiterar 
istället de sätt på vilka vi talar om och beskriver världen. Johansen menar 
alltså att ett sätt att definiera litteratur är att se den som den typ av diskurs 
som har förmågan att ikoniskt representera, det vill säga imitera, i princip 
alla andra typer av diskurser. Så är fallet med många litterära subgenrer som 
brevromaner och fiktiva självbiografier.350 

Samtidigt som den litterära berättelsen i vissa läger diskuteras i ikoniska 
termer har beskrivningen av filmmediet precis som bilden i allmänhet kom-
mit att omfattas av semiotikens och filosofins ikonicitetskritik. Likhetsbe-
greppet (tecknet/uttrycket liknar innehållet) är, menar exempelvis Eco (vars 
försök att skikta bilden och filmen i mindre tecken redan berörts, se II.1.3.) 
och Goodman, alltför vagt för att kunna ligga till grund för en beskrivning av 
bilder och avbildningar, vilka precis som språkliga litterära tecken är kon-
ventionella. Goodman menar att likhet inte kan vara ett tillräckligt villkor för 
avbildande representationer. Likhetsrelationen är till skillnad från represen-
tationsrelationen reflexiv och symmetrisk. Ett objekt liknar sig självt maxi-
malt, men representerar sällan sig självt. Objekt A liknar B lika mycket som 
objekt B liknar A, men om en bild av ett visst objekt representerar detta ob-
jekt så representerar objektet inte bilden.351 Bilder måste, för att kunna repre-
sentera, vara symboler (Goodmans term för representation eller tecken), de 
måste referera, och denna referensrelation kan en likhetsrelation aldrig eta-
blera. Likhet är inte heller ett nödvändigt villkor för referens; vad som helst 
kan representera vad som helst. Grundläggande för alla former av tecken och 
representationer är, enligt Goodman, att de denoterar (”denotes”) och deno-

                                 
347 Lubbock 1966, s. 1-13; Friedman 1955, s. 1160-1184; jämför Bordwell 1985, s. 7ff. 
348 Skalin 2005, s. 72. 
349 Jørgen Dines Johansen, ”Iconicity in literature”, Semiotica 110 (1996:1/2), s. 37. 
350 Ibid., s. 52f. 
351 Goodman 1976, s. 4. 
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tationen är oberoende av likhet.352 Verbala och icke-verbala representationer 
är i dessa avseenden lika. Både beskrivningar och avbildningar är, hävdar 
Goodman, sätt att klassificera genom etiketter (”labels”).353 Applicering och 
klassificering av etiketter sker relativt till ett system och det finns ett oräkne-
ligt antal system för representation, vilka är ett resultat av stipulation och 
vana.354 

Currie menar att denna hållning till bildmediet och filmen alltjämt är den 
dominerande, det vill säga tanken att ”picturing is a mode of representation 
at least very like linguistic representation, that images in general and cine-
matic images in particular operate by means of codes of conventions that are 
like the semantic and syntactic rules of a language”.355 Det är väl tveksamt 
om Currie har rätt i att denna syn på bilder och film är den rådande, många 
är de teoretiker som försökt vederlägga teorin om den konventionella film-
bilden, men det råder ingen tvekan om att uppfattningen att film och filmbil-
der i grunden är konventionella representationsformer är en viktig stånd-
punkt i den semiotiska teorins historia. Det finns många tveksamma punkter 
i Goodmans och andra liknande teoretikers resonemang: varför ställa olika 
aspekter av identitet mot representationens karaktäristika, måste bilder eller 
tecken överhuvudtaget primärt referera, hur relevant är den nominalistiska 
etikettmetaforen för beskrivningen av bilder, och är alla typer av representa-
tioner relaterade till olika system? Frågan är också vilka teoribildningar 
Goodman argumenterar mot, den peirceanska semiotikens ikonicitetsbegrepp 
grundas inte i den naiva likhetsteori som Goodman kritiserar. Jag ska inte 
vidare diskutera ikonicitetskritiken utan låter avsnitten om konventionalitet 
och ikonicitet fungera som motargument (se II.2., II.3., III.2.2, och III.3.).356 

Ikonicitetsbegreppet har sammanfattningsvis ett mångfacetterat intermedialt 
liv. Fiktionsfilmen och fiktionsprosan kontrasteras ofta mot varandra genom 
att den förra beskrivs som ikonisk, den senare som konventionell. Filmen 
och den fotografiska bilden har av vissa teoretiker tillskrivits en extrem form 
av ikonicitet: dessa tecken inte bara liknar utan är identiska med det som 
representeras. Även den litterära berättelsen har emellertid definierats i ter-
mer av ikonicitet: antingen som ett slags scenisk framställning eller som en 
imitation av olika typer av språkliga diskurser. Dessutom har bildens och 
filmens ikonicitet i vissa sammanhang ifrågasatts och konventionaliteten 
satts i det likhetsbaserade tecknets ställe. 

                                 
352 Ibid., s. 5. 
353 Goodman påvisar emellertid, som jag tidigare uppmärksammat, andra slags skillnader 
mellan verbala och icke-verbala medier, skillnader som formuleras i termer av semantisk 
differentiering och täthet (se II.1.1.) (Ibid., s. 127-221). 
354 Ibid., s. 40. 
355 Currie 1995a, s. 113. 
356 En utförlig diskussion om och kritik av Ecos och Goodmans ikonicitetskritik finns i Sones-
son 1989a, s. 220-250 och Sonesson 1992, s. 130ff. 
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III.1.2. Konventionellt tecken, ikon och index 

I semiotisk tradition skiljer man ofta mellan tre typer av tecken: symboler 
(som alltså inte ska sammanblandas med det jag tidigare benämnt symbol, se 
II.6.2.) eller konventionella tecken, ikoner och index. Distinktionen mellan 
konventionalitet, ikonicitet och indexikalitet är framför allt förknippad med 
Peirce och berör relationen mellan ”representamen” (”representamen”) och 
”objekt” (”object”), som är Peirces termer för representationsbärare och me-
ning/betydelse.357 

Ett ikoniskt tecken bygger på likhet, det vill säga tecknets uttryck liknar 
på ett eller annat sätt, i ett eller annat avseende sitt innehåll. Eller annorlunda 
formulerat: uttrycket har egenskaper gemensamma med innehållet.358 

Index är ett tecken där uttrycket har ett direkt samband med innehållet. 
Uttrycket befinner sig exempelvis i närheten av innehållet eller så är uttryck-
et en del av den helhet som är innehållet, eller innehållet en del av den helhet 
som är uttrycket.359 

Ikonen och det indexikaliska tecknet är två olika typer av (med Saussures 
term) motiverade tecken: det finns något i uttrycket och innehållet som mo-
tiverar deras relation, likheten respektive sambandet.360 I det konventionella 
tecknet är det endast en teckenrelation i form av en konvention eller regel 
som sammanbinder uttryck och innehåll, tecknet är alltså inte motiverat 
(jämför II.2.1.). Peirce beskriver relationen mellan uttryck och innehåll med 
hjälp av två begrepp: interpretanten (”interpretant”) och grunden 
(”ground”).361 Johansen har tolkat interpretanten som den icke-motiverade 
konventionella förbindelsen mellan det konventionella tecknets uttryck och 
innehåll, och det generella meningsinnehåll som sådana tecken, särskilt 
språkliga tecken, står för. Även grunden beskriver relationen mellan uttryck 
och innehåll, men i ikoniska och indexikaliska tecken, och utgörs alltså av de 
egenskaper (kopplade till likhet och närhet) som förbinder uttryck och inne-
håll.362 Sonesson: 

                                 
357 Peirce 1985, s. 5f. Peirce skiljer också mellan det omedelbara objektet (”immediate ob-
ject”) och det dynamiska objektet (”dynamical object”), motsvarande mening och betydelse 
(Peirce 1931-58, 8.133). Se också Jørgen Dines Johansen, Dialogic Semiosis. An Essay on 
Signs and Meaning (Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press), 1993, s. 73 och 
Sonesson 1989a, s. 203, 206, 209. 
358 Peirce 1985, s. 8, 9, 10; Peirce, 1931-58, 4.447; Sonesson 1989a, s. 203ff; Sonesson 1992, 
s. 126f, Johansen 1993, s. 93ff. 
359 Peirce 1985, s. 8, 9f, 12f, Sonesson 1989a, s. 203ff, Sonesson 1992, s. 29ff, 125ff, 171ff, 
Johansen 1993, s. 107ff. 
360 Saussure 1970, s. 164ff; Saussure 1955, s. 180ff; Sonesson 1989a, s. 202. 
361 Peirce 1985, s. 5ff. 
362 Johansen 1993, s. 90ff. Sonesson framför tolkningen att interpretanten är en relation mel-
lan uttryck och referent, eller närmare bestämt den relevansprincip som bestämmer relationen 
mellan tecknets enheter, medan grunden är denna relations form (Sonesson 1989a, s. 205ff). 



 146 

Vi har att göra med en ikonisk grund, i den mån de egenskaper med avseende 
på vilka uttryck och innehåll förenas finns i både uttryck och innehåll, betrak-
tade var för sig. 

En indexikalisk grund föreligger i den mån de egenskaper med avseende på 
vilka uttryck och innehåll förenas finns i relationen mellan uttryck och inne-
håll, oberoende av själva teckenfunktionen.363 

 
Denna treenighet ska inte uppfattas som en strikt klassifikatorisk modell. 

Redan Peirce förstod distinktionen mellan symboler, ikoner och index som 
en fråga om dominerande funktion, en gradfråga, inte som en absolut åtskill-
nad mellan teckentyper.364 En beskrivning av teckenrelationerna i termer av 
dominerande funktion innebär ett ifrågasättande av olika mediers och 
konstarters ”renhet” och ”homogenitet”.365 Det gäller även språkliga tecken. 
Winfried Nöth skriver följaktligen: ”Every language sign, even an iconic or 
an indexical word is a symbol. In this respect, deictic words are indexical 
symbols, and iconicity in language is iconicity in symbolic signs.”366 Det den 
intermedialt inriktade forskaren bör undersöka är alltså hur olika typer av 
konventionella, ikoniska och indexikaliska meningsrelationer fungerar och 
förhåller sig till varandra i olika medier och representationsformer. Jag ska 
inledningsvis sätta ikoniciteten i fokus inom ramen för min representations-
modell där enheterna representationsbärare, mening och betydelse, distink-
tionen mellan kontextoberoende och kontextberoende mening, samt förhål-
landet mellan representation och reception är centrala. 

III.1.3. Typer av ikonicitet 

Peirce tar sin utgångspunkt i det han kallar ”ren ikon” (”pure icon”), ett slags 
ideal ikon där någonting representerar sig självt. I det faktiska ikoniska teck-
net, hypoikonen (”the hypoicon”) krävs en selektionsprincip som påvisar i 
vilket avseende uttrycket liknar innehållet.367 Peirce skiljer mellan tre olika 
typer av (hypo-)ikoner med skilda karaktäristika: bilden (”images”), som jag 
föredrar att benämna enkel ikonicitet, diagrammet (”diagrams”) eller dia-

                                 
363 Sonesson 1992, s. 128; se också Sonesson 1989a, s. 207. Sonesson påpekar att Peirces 
motiverade teckenrelationer är relationer mellan uttryck och referent (Sonesson 1989a, s. 
203). Jag berör motiverade relationer mellan samtliga tre representationsrelata. 
364 Jakobson 1971, s. 349; Jerzy Pelc, ”Iconicity. Iconic Signs or Iconic Uses of Signs?”, 
Iconicity. Essays on the Nature of Culture. Festschrift for Thomas A. Sebeok on his 65th 
birthday, red. Paul Bouissac, Michael Herzfeld, Roland Posner (Tübingen: Stauffenburg 
verlag, 1986), s. 11ff; Joseph Ransdell, ”On Peirce’s Conception of the Iconic Sign”, Iconic-
ity. Essays on the Nature of Culture, 1986, s. 56f; Sonesson 1989a, s. 213; Johansen 1993, s. 
115; Nöth 2001, s. 25. 
365 Jämför Pelc 1986, s. 12, 14. 
366 Nöth 2001, s. 19; se också s. 25; jämför Pelc 1986, s. 13. 
367 Peirce 1985, s. 8, 10; Sonesson 1989a, s. 207f. 
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grammatisk ikonicitet, och metaforen (”metaphors”) eller metaforisk ikonici-
tet.368 

Vad gäller den enkla ikoniciteten, det Peirce kallar bilden, uppvisar teck-
net, enligt Nöth, ”an immediately perceptible similarity to its object of refe-
rence”.369 Det föreligger, med Olga Fischers och Max Nännys formulering, 
en direkt ”ett till ett”-relation mellan uttryck och innehåll/betydelse,370 som 
alltså har enkla kvaliteter (”simple qualities”) gemensamma.371 Exempel är 
onomatopoetiska uttryck som ”mu” och ”pang”, där språkljudet låter som det 
ljud det representerar, och färgprover, där en viss färg exemplifieras på nå-
gon form av yta.372 

Diagram saknar, enligt Johansen, denna enkla eller omedelbara överens-
stämmelse mellan uttryck och innehåll; istället visar de relationer mellan 
objekt eller delar av objekt.373 Det rör sig alltså om en strukturell eller rela-
tionell likhet mellan uttryck och innehåll.374 Standardexemplen är frasen 
”veni, vidi, vici” där de representerade händelsernas ordning (i verkligheten) 
speglas i de språkliga teckenbärarnas ordning,375 och kartan där relationerna 
mellan dess olika delar korresponderar med dem mellan objekten i det geo-
grafiska område som representeras.376 

Metaforen slutligen är ett tecken som, enligt Peirce, ”represent the repre-
sentative character of a representamen by representing a parallelism in so-
mething else”.377 Hit hör språkliga metaforer, men begreppet är vidare än det 
gängse metaforbegreppet (jämför min diskussion om metaforen som en över-
föring av egenskaper från en kategori till en annan, II.6.1.). Bruket av den 
metaforiska ikonen innebär, menar Johansen, ett slags översättning eller 
tolkning som antingen inbegriper ”a switch between two semantic fields (or 
you might say between two different realms of experience), or between two 
semiotically formed media”.378 En termometer är en metafor i denna mening 

                                 
368 Peirce 1985, s. 10; Jakobson 1971, s. 350; Max Nänny och Olga Fischer, ”Introduction”, 
Form miming meaning. Iconicity in language and literature, red. Max Nänny och Olga 
Fischer (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999), s. xxif; Nöth 
2001, s. 21; Sonesson 1989a, s. 204, 208; Sonesson 1992, s. 129. 
369 Nöth 2001, s. 21; se också Nänny 1986, s. 199 och Jakobson 1971, s. 350. 
370 Fischer och Nänny 1999, s. xxii. 
371 Peirce 1985, s. 10; Jakobson 1971, s. 350; Johansen 1993, s. 98; Johansen 1996, s. 40. 
372 Nöth 2001, s. 21; Fischer och Nänny 1999, s. xxii; Nänny 1986, s. 199; Johansen 1993, s. 
98. 
373 Johansen 1996, s. 40; se också Peirce 1985, s. 10, 12; Peirce 1931-58, 2.282 och Jakobson 
1971, s. 350. 
374 Nöth 2001, s. 21. 
375 Jakobson 1971, s. 350; Fischer och Nänny 1999, s. xxii; se också Nänny 1986, s. 199. 
376 Johansen 1993, s. 98. 
377 Peirce 1985, s. 10; se också Johansen 1993, s. 101; Johansen 1996, s. 41, och Nöth 2001, s. 
21. 
378 Johansen 1996, s. 41. 
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eftersom höjden på kvicksilverpelaren betecknar temperaturen (temperatu-
rens ”höjd”), som vi normalt uppfattar med hudens känsel.379 

De tre nyckelorden som fångar de tre typerna av ikonicitet är, enligt Jo-
hansen, kvalitet (”quality”), relation (”relation”) och parallellism (”paralle-
lism”), vilka beskriver vilken typ av överensstämmelse som föreligger mel-
lan tecknets uttryck och dess innehåll/betydelse.380 

Peirces tre typer av ikoner kan på ett fruktbart sätt kombineras med en av 
Curries distinktioner. En representation kännetecknas av ett slags korrespon-
densrelation om exempelvis representationsbärarens temporala egenskaper 
representerar ett temporalt innehåll: tid representerar tid. På samma sätt kan 
rumsliga egenskaper representera rumsliga egenskaper, färger representera 
färger, språkhandlingar representera språkhandlingar, mänskliga kroppar 
representera kroppar och så vidare.381 Denna korrespondens eller ikonicitet 
(en term som Currie aldrig använder) kan vara av två slag: automorf (”auto-
morphic representation”), vilket innebär ”the representation’s having proper-
ty P represents the thing represented having property P”;382 eller homomorf 
(”homomorphic representation”), ”where a property of some kind represents 
a property of that same kind”.383 Currie avser alltså att fixera ikonicitetens 
specificitet. En specifik röd nyans kan representera samma röda nyans vilket 
innebär att representationen är automorf; homomorf är den representation 
där den röda nyansen representerar någon form av rött eller en gråskala mel-
lan svart och vitt representerar hela spektrat av färger. I samtliga dessa fall 
representeras färger med färger (uttryckets och innehållets/betydelsens egen-
skaper faller inom samma generella eller abstrakta kategori),384 istället för 
med ord eller andra arbiträra tecken, men det är endast i det första fallet som 
överensstämmelsen mellan uttryck och innehåll är specifik: den röda nyans 
som representationsbäraren äger är också den nyans vi tillskriver det repre-
senterade objektet. 

Med utgångspunkt från Peirce (och hans efterföljare) och Currie kan vi 
konstruera en modell för ikonisk representation med vars hjälp olika former 
av ikonicitet kan urskiljas beroende på vilken typ av egenskaper som repre-
sentationsbärare, mening och/eller betydelse har gemensamma. Central är, 
menar jag, distinktionen mellan enkel och diagrammatisk ikonicitet, där de 
gemensamma egenskaperna antingen är enkla egenskaper, som när rött re-
presenterar rött, eller relationella egenskaper, som när en temporal ordning, 
där någonting presenteras före någonting annat, representerar en motsvaran-

                                 
379 Johansen 1993, s. 101. Ett annat exempel på en metaforisk ikon är, enligt Johansen, ”the 
transforming of the heartbeat of a patient to a luminous dot passing from the left to the right 
on a TV screen accompanied by sound /…/” (Johansen 1996, s. 41). 
380 Johansen 1993, s. 101. 
381 Currie 1995a, s. 96f. 
382 Ibid., s. 97. 
383 Ibid. 
384 Jämför Goodmans begrepp ”realm” (Goodman 1976, s. 72ff). 
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de temporal ordning. Oberoende av om representationens relata förenas ge-
nom enkel eller diagrammatisk ikonicitet kan korrespondensen, som jag ser 
det, vara bokstavlig eller metaforisk: uttryck och innehåll/betydelse kan för-
enas av samma bokstavliga egenskap (exempelvis en färg), uttrycket kan ha 
en bokstavlig egenskap som innehåll/betydelse endast metaforiskt äger 
(rumslig över- och underordning representerar mänsklig dito), uttrycket kan 
äga metaforiska egenskaper som innehåll/betydelse bokstavligen är i besitt-
ning av (kalla färger representerar ett kallt landskap), eller så kan de gemen-
samma egenskaperna i både uttryck och innehåll/betydelse vara av metafo-
risk art (en kylig framställning av kyliga fiktiva personer) (jämför avsnittet 
om expressivitet, II.6.3.).385 De egenskaper som sammanbinder representatio-
nens enheter kan också vara mer eller mindre specifika eller generella (istäl-
let för Curries termer auto- och homomorf använder jag alltså uttrycken spe-
cifik och generell ikonicitet). En specifik färg kan representera en specifik 
färg, eller så kan överensstämmelsen vara mer generell så att färger repre-
senterar färger, eller tid representerar tid medan den specifika korresponden-
sen saknas. Det är givetvis fullt möjligt att tänka sig en representation där 
samtliga dessa typer av ikonicitet förekommer i olika kombinationer. Ikoni-
citeten kan också beröra olika representationsrelata: förhållandet mellan 
representationsbärare och mening, representationsbärare och betydelse, eller 
mening och betydelse.386 Kanske kan dessa varianter av ikonicitet säga nå-
gonting om likheter och skillnader mellan litterära och filmiska fiktionsbe-
rättelser. 

III.2. Film och ikonicitet 

Jag ska försöka visa hur ikoniska meningsrelationer och representationsprin-
ciper fungerar i filmiska fiktionsberättelser. De gemensamma egenskaper 
som motiverar relationen mellan filmrepresentationens enheter undersöks, 
liksom ikonicitetens status i filmtecknet. Även pragmatiska bildteorier, samt 
begreppen avbildning, identitetstecken och attrapp kommer att presenteras, 
och analyseras. 

III.2.1. Fiktionsfilmens ikonicitet del 1: gemensamma 
egenskaper 

Att filmbilder och andra typer av avbildningar är ikoniska tecken är, som jag 
visat, en vanlig tanke inom olika former av representationsforskning (se 
III.1.1.). Inte minst har filmen och den fotografiska bilden tillskrivits en hög 
grad av ikonicitetet. Men vilken typ av gemensamma egenskaper och ikonis-

                                 
385 Jämför Rossholm 2004a, s. 159ff, 169f. 
386 Jämför Sonesson 1989a, s. 205, 213. 
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ka relationer sammanbinder filmrepresentationens olika enheter? Kan di-
stinktionen mellan enkel ikonicitet, diagram och metafor bidra till beskriv-
ningen? Är kanske någon av dessa ikonicitetsvarianter central eller dominant 
eller samverkar de olika formerna på något medietypiskt sätt i filmtecknet? 

Uppenbara exempel på enkel och specifik ikonicitet i filmbilden rör dess 
färger. Färgfilmen innebär i normalfallet att en viss färg som representa-
tionsbäraren äger också representerar denna färg, både i bildrum och fik-
tionsvärld.387 I den yngre filmatiseringen av ”Att döda ett barn” är färgöver-
ensstämmelsen specifik: den röda bilen, de vita sockerbitarna och det gråblå 
vattnet representeras av röda, vita och gråblå enheter i filmbildens represen-
tationsbärare. Det är också filmbildens färger som bestämmer de fiktiva ob-
jektens färger. Hade filmbildernas färger haft andra nyanser hade vi också 
sett och föreställt oss objekt i andra färgnyanser (jämför diskussionen om 
filmavbildningarnas analogicitet, II.1.1.). 

Filmens representation av tid (eller mer exakt: duration eller varaktighet) 
bygger ofta också på enkel och specifik ikonicitet. En film eller filmsekvens 
tar tid att visa, har en viss temporal varaktighet.388 Inte sällan överensstäm-
mer denna duration med det representerade förloppets duration, vilken i sin 
tur sammanfaller med den tid som förflyter i historien. När i filmen Pianot 
Stewart hugger av Adas fingertopp korresponderar den tid det tar att visa 
sekvensen med den representerade tiden i bildrum och fiktionsvärld; bildut-
snittet skiftar, men det finns inga ellipser i representationen av händelseför-
loppet. 

Färger och varaktighet kan i filmen även representeras generellt och dia-
grammatiskt. I den äldre filmatiseringen av ”Att döda ett barn” representerar 
filmens gråskala hela skalan av färger, färger representerar färger men korre-
spondensen är generell, till skillnad från vad som är fallet i den yngre filma-
tiseringen där överensstämmelsen som jag konstaterat är specifik. Man kan 
också beskriva relationen mellan representationsbärarens färger och det re-
presenterade rummets samt fiktionsvärldens färger så att filmen represente-
rar dessa färger diagrammatiskt: kontrasten mellan ljusa och mörka färger 
representeras av en motsvarande kontrast i bildernas svartvita skala. 

Filmens representation av färger kan även vara icke-realistisk på så vis att 
en färg dominerar över alla andra, som när i Godards Föraktet (Le mépris, 
1963) en fest representeras omväxlande i gult, blått och rött, vilket innebär 
att den dominerande färgen generellt ikoniskt representerar alla andra färger 
i bildrummet och att kontrasten mellan olika nyanser av denna dominanta 
färg diagrammatiskt representerar kontraster mellan andra färger. 

                                 
387 I strikt mening kan förstås en bild aldrig ha exakt samma färger som det den avbildar, då 
bildtecknet saknar verklighetens färgomfång (se Sonesson 1989a, s. 264). 
388 Jämför Currie som skriver att ”the elements of a work /.../ may have (one-place) temporal 
properties of duration /.../” (Currie 1995a, s. 93f). Termen duration är inspirerad av Genette 
som behandlar varaktighet eller duration (”durée”) i litterära fiktionsberättelser (Genette 
1972a, s. 122-144; Genette 1980, s. 86-112). 
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Vad gäller durationen så är det ju inte sällan så i filmberättelsen att den 
kinematografiska representationsbäraren har en viss varaktighet, filmen tar 
en viss tid att visa, men denna tid sammanfaller varken med den tid som 
förflyter i bildrummet (exempelvis i slow motion-sekvenser) eller med fik-
tionsvärldens tidsförlopp (filmens totala visningstid och det fiktiva händelse-
förloppets tid sammanfaller inte, utan den förra tiden utgör endast en del av 
den senare, vilket är fallet i samtliga mina genomgående exempel). Korre-
spondensen måste alltså beskrivas som generell: berättelsen representerar tid 
med tid men den specifika överensstämmelsen saknas. Så är fallet när Ada i 
filmen Pianot dras med ned i havet av sitt piano; slow motion-sekvensen 
som visar hur Ada tillsammans med pianot sjunker mot havsbottnen repre-
senterar varaktighet med varaktighet, men den tid scenen tar att visa 
överskrider händelsens tid i fiktionsvärlden (och i bildrummet). 

Varaktigheten utmärks ibland också av en diagrammatisk ikonicitet. Bil-
jakten tar längre tid än promenaden till bilen i garaget, men i båda sekven-
serna finns tydliga ellipser vilket innebär att vi inte kan beskriva den 
temporala korrespondensen i sekvenserna som helhet i termer av enkel iko-
nicitet. 

Representationen av filmens ordning är per definition en typ av diagram-
matisk ikonicitet. Händelsernas ordning i fiktionsvärlden (och/eller i bild-
rummet) kan representeras av och sammanfalla med ordningen hos element i 
filmberättelsens uttryck. Representationen av varaktighet respektive ordning 
är logiskt oberoende av varandra. En filmsekvens där visningstiden och hän-
delseförloppets tid sammanfaller kan visa ett händelseförlopp i omvänd ord-
ning eller med händelserna slumpvis omkastade. Ett stycke film där händel-
serna visas i den ordning i vilken de inträffat i verkligheten eller tänks inträf-
fa i en viss fiktion behöver givetvis inte tidsmässigt korrespondera med det 
representerade händelseförloppets varaktighet. 

Exemplen på ikonisk varaktighet ovan är även exempel på en ikonisk 
framställning av ordning. När Ada stympas berättas händelserna i den ord-
ning de inträffar i fiktionen; det gäller även slow motion-sekvensen där hon 
dras ned i havet. De spektakulära händelser som Bowman i 2001 är med om 
när han reser genom stjärnporten representeras också i den ordning vilken de 
enligt fiktionen inträffar (händelseförloppet som helhet är dock ej ikoniskt 
framställt vad gäller varaktigheten). Men filmberättelsen kan givetvis också 
berätta de fiktiva händelserna i en ordning som inte överensstämmer med 
dessa händelsers ordning i fiktionsvärlden (vilket även innebär att de repre-
senteras generellt ikoniskt: ordning representerar ordning men den specifika 
korrespondensen saknas).389 I Pianot och Döden i Venedig förekommer till-
bakablickar som visar händelser som inträffat tidigare i huvudpersonernas 
liv. Den specifika ordningskorrespondensen är därmed, i filmen som helhet, 
satt ur spel. 

                                 
389 Jämför Currie 1995a, s. 100ff. 
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Filmkameran är emellertid som bekant konstruerad så att den oredigerade 
tagningen i normalfallet är ikonisk både vad gäller varaktighet och ordning. I 
de allra flesta fiktionsfilmer utgörs berättelsens minsta enhet, den enskilda 
tagningen, av en scenisk framställning genererad av denna kamerans och den 
övriga inspelningsutrustningens default-inställning (en film som konsekvent 
går baklänges i slow motion bryter mot detta och är alltså endast generellt 
ikonisk). 

Jag har tidigare beskrivit filmavbildningen som en analog och icke-
artikulerad representationsform där innehållets delar projiceras på uttryckets 
delar (se II.1.1., och II.1.3.). Den analoga, täta representationsbäraren är en 
förutsättning för filmens ikoniska representation av varaktighet där tidsav-
snitt steglöst övergår i varandra, och den icke-artikulerade kompositionalitet 
där innehållets delar projiceras på uttryckets delar får i filmscenen (den ore-
digerade tagningen) en särskilt fullödig form då korrespondensen mellan 
uttryck och innehåll/betydelse är fullkomlig: varje representerande tidsav-
snitt motsvarar i filmtagningen ett visst representerat tidsavsnitt.390 

Jag har visat att färgfilmen ofta karaktäriseras av en enkel och specifik 
ikonicitet vad gäller färgkomponenten: fiktionsvärldens (och bildrummets) 
färger korresponderar med den representerande filmbildens (det vill säga 
representationsbärarens) färger såtillvida att den färgnyans som finns i bil-
dens representationsbärare också är den färgnyans det aktuella föremålet i 
fiktionsvärld och bildrum har. Hur förhåller det sig med övriga rumsliga 
parametrar? Att filmen även här har ett starkt ikoniskt inslag råder det knap-
past någon tvekan om: det föreligger en rumslig likhet mellan avbildningars 
uttryck och deras innehåll/betydelse. Filmens representation av rummet är 
dock generell, diagrammatisk och metaforisk (observera att de exempel på 
ikonicitet som jag hittills undersökt inbegripit bokstavliga egenskaper). 

Sonesson konstaterar om bildens ikonicitet att likheten eller identiteten 
inte kan gälla ”enkla elementära egenskaper, som lokaliseras i enskilda 
punkter av uttrycket. Identiteten/.../ måste återfinnas på en högre nivå och 
bestå av relationer eller relationer mellan relationer”.391 Bilder i vardaglig 
mening kan således inte vara bilder i Peirces mening, de kan inte bygga på 
enkla egenskaper, utan måste vara diagram..392 Tidigare har jag uppmärk-
sammat hur i bilden innehållets delar projiceras på uttryckets delar (se 
II.1.3.). När vi som åskådare, med Gustav Aschenbach, i filmen Döden i 
Venedig för första gången ser pojken Tadzio, percipierar vi Tadzios lockar, 
ögon, näsa, mun, haka och hand på specifika ställen i bildens representa-
tionsbärare (se Bild II.2.). Dessutom är filmbilden strukturerad så att relatio-
ner mellan element i uttrycket representerar relationer mellan element i bild-
rum och fiktionsvärld. I Döden i Venedig är det relationen mellan de ut-

                                 
390 Jämför Rossholm 2004a, s. 162-179. 
391 Sonesson 1992, s. 140; se också Sonesson 1989a, s. 213ff, 240f. 
392 Ibid. 
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tryckselement som står för Tadzios lockar, ögon, näsa, mun, haka och hand 
som representerar relationen mellan dessa innehållskomponenter. Bilden är 
också diagrammatisk i den meningen att uttryckets element är sammansmäl-
ta på samma sätt som innehållets element. Former och färger uppträder för-
enade både i ansiktsbildens uttryck och i det representerade ansiktet.393 

Currie påpekar att filmen inte kan representera absoluta spatiala egenska-
per specifikt, men däremot representerar relativa spatiala egenskaper speci-
fikt.394 Vi kan inte med utgångspunkt från hur lång en avbildad människa är i 
filmbilderna avgöra hur lång han eller hon är i verkligheten eller fiktionen.395 

Vi kan när vi i Pianots bilder ser George Baines (Hervey Keitel) kyssa Ada 
(Holly Hunter) inte uppfatta hur långa dessa två verkliga och fiktiva personer 
är, eller hur stora händer eller fötter de har, men proportionerna mellan deras 
olika kroppsdelar (att Baines är satt och kraftig och Ada finlemmad och 
späd) och förhållandet mellan de två (att Baines är längre än Ada) kan vi 
avläsa i bildernas rumsliga element. 

Bilden innebär emellertid också ett slags domänskifte som är typiskt för 
den metaforiska ikoniciteten: tvådimensionella rumsliga relationer represen-
terar tredimensionella rumsliga relationer.396 När vi i Döden i Venedigs film-
bilder percipierar stadens berömda byggnader ser vi bokstavligen en serie 
former och relationer mellan former i två dimensioner som står för och 
rumsligt korresponderar med tredimensionella palats, kyrkor och broar. 
Denna metaforiska ikonicitet har en inverkan på de enkla egenskapernas 
funktion i filmtecknet: skillnader och förändringar i färgnyanser fungerar 
inte sällan som index för relationer i den tredje dimensionen (jämför III.7.4.). 
Venedigs byggnader har på stort avstånd, i början av Viscontis film, mattare 
färger än de på närmare håll, längre fram i filmen, uppvisar. 

En knepig fråga är hur filmens mest karaktäristiska egenskap, den rörliga 
bilden ska beskrivas. Det för den rörliga bilden specifika (på filmduken, 
teve- eller dataskärmen) är att rörelse representeras med rörelse. När vi ser 
rörliga bilder som representerar levande varelser och ting i rörelse ser vi inte 
bara, med Arthur Dantos ord, ”that they move, we see them moving: and this 
is because the pictures themselves move /…/”.397 Vi ser rörelse i bilden och 

                                 
393 Jämför Currie 1995a, s. 181ff. 
394 Ibid., s. 104. 
395 Ibid., s. 103. 
396 Jämför Sonesson 1992, s. 138. 
397 Arthur Danto, ”Moving Pictures”, Quarterly Review of Film Studies 4 (1979:1), s. 17; se 
också s. 16. En komplikation i detta sammanhang är huruvida den rörliga bilden verkligen 
inbegriper rörelse. Det som projiceras på filmduken är ju som bekant en serie stillbilder, 24 
stycken per sekund, vilka det mänskliga ögat uppfattar som rörelse. Många filmteoretiker har 
velat göra gällande att den rörelse vi uppfattar i filmbilden endast är en illusion av rörelse 
(Currie 1995a, s. 34). Currie hävdar emellertid att den rörliga bilden verkligen rör sig. Det 
finns i filmen ingen illusion av rörelse, det vi ser är verklig rörelse (Ibid., s. 34, 36). Currie 
menar att det som rör sig i rörliga bilder är en eller flera delar av denna bild; när vi ser en 
filmsekvens som visar en man som går på en gata rör sig den del av bilden som representerar 
mannen från den ena sidan till den andra sidan av duken (Ibid., s. 35f; se också s. 40f). Currie 
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uppfattar denna rörelse som korresponderande med rörelsen hos det som 
representeras. 

Det verkar rimligt att beskriva den rörliga bildens rörelsekomponent som 
en typ av diagrammatisk ikonicitet. Vår förmåga att uppfatta rörelse är en 
förmåga att uppfatta föränderliga rumsliga relationer mellan olika typer av 
existenser och att skilja mellan rörelse och icke-rörelse: det som rör sig rör 
sig i förhållande till någonting som vi uppfattar som stillastående.398 Filmbil-
dens rörelse måste alltså beskrivas som en typ av diagrammatisk korrespon-
dens där hastighet, rörelsemönster och rörelseriktning hos representationsbä-
rarens olika element i förhållande till varandra korresponderar med represen-
terade objekts motsvarande rörelsekaraktäristika. Filmens spatiala perspekti-
vitet, det faktum att rörelser på dukens eller skärmens plana yta representerar 
rörelser i det avbildade rummets djupdimension, innebär också att rörelsei-
koniciteten har metaforiska (och indexikaliska) kvaliteter. Synbara föränd-
ringar i storleksrelationer mellan olika objekt, exempelvis en skådespelares 
förhållande till den filmade miljön/dekoren, representerar inte sådana föränd-
ringar utan förmedlar dynamiska spatiala relationer mellan objekt: skådspe-
laren som närmar sig eller avlägsnar sig (jämför III.7.4.).399 I slutet av Döden 
i Venedig blir Tadzio allt mindre vilket vi uppfattar som att han avlägsnar 
sig; när rymdkapseln med astronauten Bowman i 2001 närmar sig den mys-
tiska stjärnporten växer sig kapseln (framställd ur portens synvinkel) allt 
större på filmduken. 

Även filmens ljudspår utgörs av en kombination av enkel och specifik, 
generell och diagrammatisk, bokstavlig och metaforisk ikonicitet. Ett ljud av 
ett visst slag, med vissa egenskaper representerar ett ljud med dessa egen-
skaper (överensstämmelsen är alltså enkel och specifik). Det skärande ljudet 
från den svarta monoliten som rymdforskarna i 2001 grävt fram på månen 
representeras av ett skärande ljud på ljudspåret och det är de karaktäristika vi 
hör i filmens ljudspår som vi föreställer oss att det fiktiva ljudet har. Samti-
digt representerar ljudspåret inte alla auditiva egenskaper, som ljudstyrka, 
specifikt. Representationen är i detta avseende snarare generell och dia-

                                                                                                                                  
beskriver uppenbarligen en ikonisk relation mellan rörelsen i bilden och rörelsen hos det 
representerade objektet i bildrummet. Att den rörelse vi ser på den vita duken eller teveskär-
men är en produkt av vårt perceptuella system är, enligt Currie, inte något argument för att 
filmbildens rörelse är illusorisk. Däremot kan denna rörelse, i likhet med färger, karaktäriseras 
som en typ av sekundär kvalitet eller egenskap (”secondary qualities”/”secondary properties”) 
(Ibid., s. 39f). Currie hävdar att färger och andra sekundära egenskaper ”are real, response-
dependent properties of things. And so it is, I claim, with the ‘apparent motion’ of projected 
film; this is real, response-dependent motion” (Ibid., s. 40). Filmens kanske viktigaste karak-
täristika, bildens rörelse, är alltså, om vi accepterar Curries resonemang, en sekundär, re-
sponsberoende kvalitet eller egenskap. När vi säger att filmen representerar rörelse med 
rörelse, och att vi ser levande varelser och andra entiteter röra sig i bilderna talar vi om en 
responsberoende kvalitet hos bilderna, till skillnad från den rörelse som vi uppfattar i verk-
ligheten och som kan identifieras med något specifikt fysiskt objekt i rörelse. 
398 Om två olika uppfattningar om vad rörelse och förändring är, se Currie 1995a, s. 36f. 
399 Ibid., s. 104, 106. 
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grammatisk. Ljud representeras med ljud, men vi kan inte i 2001:s ljudspår 
höra det skärande ljudets ”verkliga” eller fiktiva ljudstyrka, bara att ljudet 
relativt sett är starkare än andra ljud på ljudspåret. 

Representationen av ljud kan också vara metaforisk. I den utsträckning 
filmberättelsen arbetar med ett auditivt perspektiv kan vi också beskriva 
ljudrummet så att de ljud som biosalongens eller teveapparatens högtalare 
förmedlar indikerar ett rumsdjup. Ökad ljudstyrka representerar exempelvis 
att ett objekt, en person eller ett fordon, närmar sig. Upplevelsen av att nå-
gonting närmar sig kommer alltså till stånd genom att ett ”tvådimensionellt” 
ljudrum representerar ett ljudrum i tre dimensioner. När bilen med mannen 
och kvinnan i den yngre filmatiseringen av ”Att döda ett barn” närmar sig 
den plats där barnet befinner sig representeras detta delvis genom ett auditivt 
perspektiv så att ljudet från bilmotorn ökar i styrka. 

Filmens avbildningar, på bild- och ljudsidan, kan sålunda beskrivas som en 
kombination av olika typer av ikoniska relationer mellan representationsbä-
rare, mening och betydelse. Färger, ljud och varaktighet representeras ofta 
genom enkel och specifik ikonicitet. Det är enkla, specifika egenskaper som 
sammanbinder uttryck och innehåll/betydelse: en färg står för en viss färg, 
ett ljud med en viss karaktär representerar ett motsvarande ljud, ett tidsav-
snitt med en viss varaktighet står för ett lika långt tidsavsnitt. Men många av 
filmavbildningens ikoniska relationer är också diagrammatiska, generella 
och metaforiska. Den kinematografiska representationen av tidsordning är 
ofta diagrammatisk, uttryckets enheter har en ordning som överensstämmer 
med den representerade ordningen. Filmens grundenhet, tagningen, utmärks 
i normalfallet av en dubbel temporal ikonicitet: en enkel korrespondens vad 
gäller representationen av varaktighet och en diagrammatisk överenstämmel-
se i fråga om ordning. Även den filmiska representationen av rummet har 
diagramkaraktär: former och rumsliga relationer mellan enheter i uttrycket 
representerar former och rumsliga relationer i bildrum och fiktionsvärld. Den 
rumsliga aspekten av filmavbildningen har emellertid också metaforiska 
kvaliteter: skillnader i färg- och ljudkvalitet sammanhänger med olika repre-
senterade objekts position i rummets djupdimension, tvådimensionella for-
mer och rumsliga relationer representerar tredimensionella rumsliga relatio-
ner, rörelser i filmdukens eller teveskärmens två dimensioner skapar en upp-
levelse av rörelse i djupet. 

III.2.2. Fiktionsfilmens ikonicitet del 2: primär ikonicitet 

Jag har hittills genomgående talat om den kinematografiska avbildningen 
(det vill säga filmens fotografiska representation med vidhängande ljudspår), 
en term som tycks förutsätta en likhetsrelation mellan uttryck och innehåll. 
Men vad menas mer precist med avbildning och hur förhåller sig de former 
av ikonicitet som jag ovan funnit i filmen till fenomenet avbildning? Jag ska 
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här konfrontera bild- och avbildningsbegreppen med ett antal olika semiotis-
ka och filosofiska modeller som semantiskt och/eller pragmatiskt försökt 
förklara vad en bild eller avbildning är för någonting. Slutresultatet är en 
syntes där två fenomen är centrala: å ena sidan det jag (inspirerad av Sones-
son) kallar primär ikonicitet (och som kan ställas i kontrast till primär kon-
ventionalitet), å andra sidan det kognitionsteorin benämnt mental simulation. 
Jag kommer inledningsvis att säga ytterligare någonting om hur avbildning-
en förhåller sig till det Peirce kallar bilden (och som jag valt att benämna 
enkel ikonicitet), och därefter relatera den till en annan viktig ikonicitetstyp, 
det Sonesson benämner identitetstecknet, där ett objekt (eller en händelse) 
representerar sig självt eller andra likadana objekt. 

Peirces och hans efterföljares beskrivning av den enkla ikoniciteten im-
plicerar två ting: att uttrycket och innehållet eller betydelsen har enkla kvali-
teter gemensamma och att representationsbäraren uppvisar en omedelbart 
percipierbar likhet med det representerade objektet.400 Frågan är om dessa två 
karaktäristika förutsätter varandra? Kräver en omedelbar igenkänning av 
innehållet eller betydelsen i uttrycket att endast enkla kvaliteter sammanbin-
der tecknets relata, och innebär det faktum att uttryck och innehåll/betydelse 
förbinds genom ett ”ett till ett”-förhållande vad gäller centrala egenskaper att 
vi omedelbart känner igen det som representeras i uttrycket? 

Som jag redan konstaterat kan bilder, exempelvis filmens rörliga fotogra-
fiska bilder, inte vara bilder i Peirces mening. Det finns i bilder ett inslag av 
enkel ikonicitet, exempelvis färger som står för motsvarande färger, men 
alldeles grundläggande för bilden är också en diagrammatisk ikonicitet där 
former och rumsliga relationer mellan enheter i uttrycket representerar for-
mer och rumsliga relationer. Sonesson menar att den ”likhetseffekt” som 
bilder framkallar mycket väl kan gälla enkla egenskaper, men att ”den un-
derliggande orsaken till likhetsupplevelsen, de egenskaper som är identiska 
hos uttryck och innehåll, måste vara relationella, alltså diagrammatiska 
egenskaper” (jämför III.2.2.).401 Jag har också visat att bilder och avbildning-
ar har ett inslag av metaforisk ikonicitet så till vida att tvådimensionella for-
mer och rumsliga relationer står för ett tredimensionellt rum. Samtidigt som 
bildens ikonicitet alltså är en kombination av enkel, diagrammatisk och me-
taforisk ikonicitet innebär vår reception av bilder en omedelbar likhetsupple-
velse och igenkänning av det som avbildas. 

Bilden skiljer sig också från en annan typ av ikon som är grundläggande i 
Peirces diskussion om ikoniciteten och som vi, med Sonesson, kan kalla 
identitetstecknet. Peirce tar, som jag redan berört, sin utgångspunkt i den så 
kallade rena ikonen, som innebär att någonting varseblivs som sig självt 
vilket också betyder att hypoikonen, det faktiska ikoniska tecknet, kräver 

                                 
400 Peirce 1985, s. 10f; Nöth 2001, s. 21; Nänny 1986, s. 199; Jakobson 1971, s. 350; Nänny 
och Fischer 1999, s. xxii; Johansen 1993, s. 98; Johansen 1996, s. 40. 
401 Sonesson 1992, s. 140. 
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något slags selektionsprincip som påvisar i vilket avseende uttrycket står för 
innehållet. Denna beskrivning av det ikoniska tecknet förklarar inte hur bil-
den och avbildningen fungerar utan säger mer om identitetstecknet.402 Den 
ikoniska grunden är här en kategoriidentitet mellan två (eller flera) sinsemel-
lan oberoende objekt. Typiska exempel är en tårta i konditoriets fönster eller 
en bil på en bilutställning som står för alla andra tårtor och bilar av ett visst 
slag. Det kan också vara cirkusartister som före föreställningen visar upp sig 
utanför cirkustältet och alltså endast representerar sig själva, eller en politi-
ker som i en tevekomedi spelar sig själv. Dessa tecken äger uppenbarligen 
ett stort mått av ikonicitet eftersom teckenbärare och betecknat objekt tillhör 
samma kategori och därför har samma grundläggande egenskaper. Samtidigt 
krävs, som Sonesson påpekar, en konvention och/eller en kontext för att vi 
ska kunna identifiera dem som ikoniska tecken och bli klara över i vilket 
avseende det teckenbärande objektet står för andra objekt av samma slag, det 
vill säga hur identiteten ska uppfattas.403 

Detta resonemang visar att teoretiker som Bazin, Barthes och Metz gjort 
sig skyldiga till ett grovt tankefel när de beskrivit fotografiet och filmbilden 
som tecken grundade på identitet (se III.1.1.). Bildtecknet är, vilket även 
gäller den fotografiska bilden, uppenbarligen av ett annat slag än identitets-
tecknet. Å ena sidan saknas den fullkomliga ikoniska grunden, kategoriiden-
titeten, å andra sidan kräver bildens ikonicitet inte en konvention och kontext 
för att uppfattas, tvärtom är det just ikoniciteten, det faktum att vissa av bil-
dens faktiska egenskaper korresponderar med det avbildade objektets egen-
skaper, som gör att vi kan identifiera dess mening och betydelse. Sonessons 
term för detta semiotiska förhållande är primär ikonicitet. Primärt ikoniskt är 
det tecken ”in which it is the perception of iconicity which functions as one 
of the reasons for postulating a sign relation/…/. Such a primary icon is ac-
tually realised by the picture sign”.404 Den typ av ikonicitet som identitets-
tecknet är ett exempel på och som alltså kräver en konvention för att fram-
träda benämner Sonesson följaktligen sekundär. 

I Peirces typexempel på ikoner fungerar det ena objektet som ikoniskt ut-
tryck och det andra som ikonisk referent samtidigt som de båda objekten 
förenas av en gemensam identitet. Detta gäller uppenbarligen inte bilder som 
målningar och fotografier; i dessa fall är representationsbäraren så att säga 

                                 
402 Ibid., s. 136f; se också Sonesson 1989a, s. 213ff. 
403 Ibid., s. 137; se också Sonesson 1989a, s. 139ff, 215ff och Göran Sonesson, ”Iconicity in 
the ecology of semiosis”, Iconicity – A Fundamental Problem in Semiotics, red. Troels Deng 
Johansson, Martin Skov och Berit Brogaard (Aarhus: NSU Press, 2000), s. 68ff. Sonesson 
påpekar att identitetstecknet liknar exemplifieringen (se II.6.3.) på så vis att det refererar till 
vissa egenskaper som det även äger. I exemplifieringen är det emellertid andra egenskaper än 
de som exemplifieras som dominerar tecknet (då det ju är skapat särskilt för att exemplifiera 
vissa egenskaper), medan identitetstecknets centrala egenskaper också är de som exemplifi-
eras (Sonesson 1989a, s. 139f, 215f).  
404 Sonesson 2000, s. 70f; se också Sonesson 1992, s. 138 och Sonesson 1989a, s. 225. 
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konstruerad för att likna det ting som avbildas.405 Bildens ikonicitet karaktäri-
seras således inte av identitet utan av likhet som, enligt Sonesson, defini-
tionsmässigt är ”en överensstämmelse mot bakgrund av en fundamental 
skiljaktighet”.406 Bildens uttryck hör till en helt annan kategori än dess inne-
håll och referent: det typiska bilduttrycket är tvådimensionellt och har en 
begränsad ljushetsskala, det typiska bildinnehållet är tredimensionellt med 
en mångfald valörer. Likhetsupplevelsen äger rum mot bakgrund av medve-
tenheten om denna grundläggande kategoriskillnad.407 Sonesson menar vidare 
att likhetsupplevelsen har sin grund i en tingens prominensordning, enligt 
vilken endast det mindre prominenta kan likna det mer prominenta: tredi-
mensionella kroppar är mer prominenta än färger och former på en yta, vil-
ket innebär att den senare typen av existenser kan likna och genom primär 
ikonicitet representera den förra typen, medan det omvända inte är möjligt.408 

Oavsett om denna tingens prominensordning har någon betydelse för bil-
den som representation eller ej så är distinktionen mellan likhet och identitet 
värdefull. Att hävda att två tårtor av samma sort liknar varandra verkar onek-
ligen poänglöst då de är instanser av samma kategori. Att påpeka att ett moln 
liknar en hund eller att en av tårtorna liknar en gubbe är däremot menings-
fullt då jämförelsen sker mot bakgrund av en grundläggande kategoriskill-
nad. Att se hunden i molnet betyder inte att vi samtidigt uppfattar hunden 
som molnlik. Att likna någonting vid någonting annat innebär också att det 
som hålls upp för jämförelse beskrivs som likt det vi jämför det med (medan 
det omvända förhållandet aldrig aktualiseras). Det för bilden typiska är alltså 
samma slags asymmetriska likhetsrelation som karaktäriserar liknelsen eller 
likhetsupplevelser som den när vi ser en hund i ett moln.  

Jag har tidigare, med hjälp av Groupe , beskrivit bildtecknet så att ut-
tryck och innehåll hålls samman av gemensamma egenskaper och av en 
gemensam klass: de egenskaper som uttrycket och innehållet gemensamt 
äger i bilden av en katt korreleras genom kattkategorin eller kattklassen (se 
II.2.5.). Klassen är alltså den selektionsprincip som avgör i vilket avseende 
bilden liknar det den avbildar. Denna beskrivning harmonierar perfekt med 
distinktionen mellan primär och sekundär ikonicitet. Sonessons iakttagelser 
inskärper det faktum (vilket är fullt förenligt med Groupe :s tanke att ut-
tryck och innehåll förenas genom transformationsregler) att bilden som teck-
en och det den står för med nödvändighet måste uppfattas som tillhörande 
skilda kategorier. När så inte är fallet, som i identitetstecknet, kan inte längre 
den gemensamma klassen fungera som ikonisk selektionsprincip utan en 
konvention och/eller kontext träder i dess ställe. 

                                 
405 Sonesson 2000, s. 69. 
406 Sonesson 1992, s. 138. Se också Sonesson 1989a, s. 226, 228f. 
407 Sonesson 1992, s. 138; se också Sonesson 1989a, s. 216, 218f, 221, 228f, och Sonesson 
2000, s. 68, 70. 
408 Sonesson 1989a, s. 222, 327ff, och Sonesson 1992, s. 138f. 
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Jag övertar sålunda Sonessons term och begrepp primär ikonicitet, men 
med en viktig modifiering. Det primärt ikoniska tecknet kännetecknas enligt 
Sonesson av att det är ikoniciteten, likheten mellan uttryck och innehåll, som 
gör att vi uppfattar tecknet som tecken och vad det är ett tecken för. Det se-
nare, att ikoniciteten så att säga genererar tecknets mening (och betydelse) 
uppfattar jag som grundläggande för bilden och andra avbildningar; tanken 
att det också är ikoniciteten som gör att vi kan identifiera tecknet som tecken 
är jag mer tveksam till. Hur kan likheten, de gemensamma egenskaper som 
sammanbinder tecknets enheter, leda till att vi uppfattar någonting som ett 
tecken? Även ett moln som liknar en hund blir med detta resonemang ett 
likhetsbaserat tecken. Jag menar att det måste vara någonting annat som gör 
att vi identifierar ett objekt som ett tecken. Sonesson konstaterar att bilden 
och det den avbildar tillhör vitt skilda kategorier och att bilden, till skillnad 
från identitetstecknet, är konstruerad för att likna det den står för. Det verkar 
alltså rimligt att vi när vi identifierar en avbildning som en avbildning inte 
bara uppfattar dess likhet med det den avbildar utan också uppfattar bild-
tecknet som en medvetet skapad representation som har en viss funktion i ett 
visst sammanhang och i kulturen i stort. För att vi ska kunna identifiera bil-
den som tecken räcker alltså inte ikoniciteten i förbindelsen mellan tecknets 
relata, det krävs också att vi känner igen tecknet som någonting skapat, alltså 
som en intentionellt framställd representation knuten till vissa typiska teck-
enfunktioner.409 Det unika med avbildningen är, menar jag, att det är ikonici-
teten som är primär för tecknets meningsproduktion, det vill säga avbild-
ningens mening är beroende av den ikoniska relationen mellan uttryck och 
innehåll. 

Min hypotes är alltså att avbildningar på detta vis är primärt ikoniska. 
Filmen definieras av sina avbildningar på bild- och ljudsidan. Med en formu-
lering som korresponderar med min tidigare definition av primär konventio-
nalitet (se II.2.4.), menar jag att filmen är primärt ikonisk, vilket innebär att 
all filmisk mening är beroende av den ikoniska relationen mellan de kinema-
tografiska avbildningarnas representationsbärare och det avbildade innehål-
let. Uppfattar vi inte denna ikoniska relation kan vi inte heller komma åt en 
fiktionsfilms betydelse. 

När vi för första gången i filmen 2001 möter rymdskeppet Discovery blir 
detta möte alltså möjligt genom filmbildernas primära ikonicitet (se Bild 
II.4.). Det är en likhet mellan representationsbärarens egenskaper och inne-
hållet som gör att vi kan se skeppet i bilderna och som är förutsättningen för 
alla andra fiktionssanningar om skeppet som bilderna genererar, exempelvis 
dess längd, färg, form och hastighet. 

                                 
409 Sonesson formulerar på andra ställen en beskrivning av bilden som mer är i överensstäm-
melse med min hållning. Sonesson menar att vi först måste upptäcka att bilduttrycket är ett 
tecken, därefter använder vi detta tecken för att finna den ikoniska relationen, för att slutligen 
göra bruk av likheten för att fastställa den precisa teckenfunktionen (Sonesson 1989a, s. 229, 
245, 254). 



 160 

Jag har ovan beskrivit ikoniciteten i relationen mellan filmens uttryck och 
dess innehåll i termer av enkel, diagrammatisk, bokstavlig, metaforisk, spe-
cifik och generell ikonicitet, beroende på vilken form av egenskaper som 
uttryck och innehåll har gemensamma (III.2.1.). Ingen av dessa former av 
ikonicitet, eller någon viss kombination av dem, tycks kunna förklara varför 
vi ser objekt, händelser och situationer i bilder. Enligt Groupe  fungerar 
klassen eller typen som avbildningens selektionsprincip. Jag tolkar denna 
tanke så att uttryckets och innehållets gemensamma egenskaper (enkla, dia-
grammatiska, metaforiska, specifika), mot bakgrund av en fundamental ka-
tegoriskillnad, kan attribueras till samma klass eller typ: katt, människa, stol 
eller dylikt. Frågan är dock hur detta är möjligt. Hur kan, i filmfallet, projice-
rade eller elektroniskt genererade färger och former i rörelse kategoriseras 
som katter, människor och situationer i vilka dessa befinner sig? Vi tycks 
återigen konfronteras med de gemensamma egenskaper som gör denna kate-
gorisering och igenkänning möjlig. Jag ska därför kort överväga filosofen 
Robert Hopkins försök att beskriva i vilket avseende bilder och det de avbil-
dar är lika varandra. 

Hopkins är i likhet med flera av de semiotiker och filosofer jag ovan dis-
kuterat kritisk mot tanken att bilden är ett konventionellt tecken. Istället me-
nar han att bilden bygger på likhet (mot en bakgrund av olikhet), med vilket 
menas att uttryck och innehåll har gemensamma egenskaper.410 Den likhet 
som förenar bilduttrycket och bildinnehållet är, enligt Hopkins, upplevd 
likhet (”experienced resemblance”).411 Formen är, menar Hopkins, nyckeln, 
det vill säga uttrycket och innehållet upplevs ha en gemensam form.412 Form-
likheten kan emellertid inte vara en tredimensionell formlikhet. De former 
som bildens piktorala skikt äger är tvådimensionella och den likhet som vi 
uppfattar måste vara en likhet mellan uttryckets tvådimensionella former och 
innehållets tredimensionella former. Formlikheten tycks alltså vara ett slags 
metaforisk ikonicitet (en term som Hopkins inte använder). Den relevanta 
likheten berör, enligt Hopkins, formen hos det avbildade objektets kontur 
(”the object’s outline shape”).413 Hopkins definierar ett objekts kontur vid en 
viss punkt som ”the solid angle it subtends at that point. Two items will re-
semble in outline shape to the extent that, at some point, one subtends a solid 
angle similar to that subtended, at some point, by the other”.414 Allting som 
har en tredimensionell form har också en kontur med en viss form.415 Kontu-
rens form är perspektivisk, ”each outline shape is relative to a point – the 
point at which that particular solid angle is subtended”.416 En väg som löper 

                                 
410 Hopkins 1998, s. 9, 11. 
411 Ibid., s. 50. 
412 Ibid., s. 52. 
413 Ibid., s. 53, 56. 
414 Ibid., s. 55. 
415 Ibid., s. 57. 
416 Ibid., s. 60; se också s. 62. 
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över en slätt ser ut att smalna av, som om dess kanter konvergerar; ett 
vagnshjul ger, betraktat från en sned vinkel, intryck av att vara elliptiskt till 
sin form.417 Konturens form är, enligt Hopkins, systematiskt relaterad till 
andra avbildbara egenskaper, inte minst former och position: konturen varie-
rar med ett visst objekts form och med dess position i rummet.418 Men även 
färger, och kontraster mellan ljus och mörker, kan avbildas.419 

Hopkins menar alltså att konturen hos objekt är den egenskap i den iko-
niska relationen mellan uttryck och innehåll som är obligatorisk i bilden, 
men att även andra egenskaper (form, orientering, färg, kontraster) kan av-
bildas givet att de relateras till konturens form. Av de olika typer av ikonici-
tet som jag funnit i filmtecknet skulle alltså, med detta resonemang, filmbil-
dens metaforiskt ikoniska representation av de avbildade objektens konturer 
vara central för de filmiska avbildningarna och en förutsättning för de andra 
ikonicitetsformernas bidrag till den primära ikoniciteten. 

Bilderna på skeppet Discovery i 2001 kan illustrera Hopkins tes (se Bild 
II.4.). Vi ser det vita skeppet snett bakifrån, snett framifrån och från sidan, 
belyst av en ensam ljuskälla mot en svart, stjärnbeströdd bakgrund. Fryser vi 
dessa bilder i dvd-spelaren kan vi lägga ett papper över teverutan och teckna 
av den form som korresponderar med skeppets konturer från det aktuella 
perspektivet. Men även mindre stiliserade framställningar kan uppfattas på 
samma sätt. De bilder som i Pianot visar Adas och Floras ankomst till det 
nya landet representerar det skummande havet, de blå bergen och moderns 
och dotterns ansikten, kringrända av hattbrätten (se. Bild III.1.1) Det är svårt 
att förneka att de former i dessa bilder som representerar det avbildades (av-
lägsna berg och kvinnohuvuden) konturer är grundläggande och tillsammans 
med färger, ljus och skuggor bygger upp den metaforiska tredje dimensio-
nen. I avsnittet om indexikalitet kommer jag att argumentera för att filmens 
bilder dessutom avbildar olika typer av index för rumsdjup (se III.7.4.). 

 
Bild III.1. Ada och Flora i Pianot (1994), nyss anlända till det nya landet. 

                                 
417 Ibid., s. 59. 
418 Ibid., s. 81f. 
419 Ibid., s. 86. 
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Hopkins teori erbjuder en möjlighet att precisera och specificera den typ av 
likhet som karaktäriserar bilden. Teorin kan emellertid inte förklara hur 
andra typer av avbildningar fungerar. En ikonisk representation av kon-
turformen förklarar inte hur vi kan se rörelse i filmbilden (bortsett från det 
faktum att konturformen förändras), hur vi kan höra ljudet av en bil i filmens 
ljudspår, eller hur vi kan uppleva en filmscen som en temporal korrespon-
dens mellan filmtecknets uttryck och innehåll. Filmbildens rörelse sätter i 
spel både diagrammatisk och metaforisk ikonicitet, ljudspåret avbildar inte 
det visuella utan det auditiva och filmens representation av exempelvis var-
aktighet bygger i hög grad på enkel ikonicitet. Olika typer av avbildningar 
och avbildande aspekter förutsätter olika typer av ikoniska relationer mellan 
uttryck och innehåll, det avgörande är just att ikoniciteten är primär. Cirkeln 
tycks på nytt sluta sig. 

III.2.3. Pragmatiska bildteorier 

Hur kan då det faktum att vi direkt percipierar det avbildade innehållet i 
avbildningar förklaras? Och hur ska avbildningens reception beskrivas? Av-
bildningens och filmens primära ikonicitet kräver uppenbarligen inte bara en 
semantisk utan även en pragmatisk förklaring. Här finns ett antal framför allt 
filosofiskt formulerade svar, exempelvis konst- och bildfilosofen Richard 
Wollheims begrepp ”seeing-in”.420 Att se vad en bild avbildar är att se objekt 
och situationer i bilden. Bildreception karaktäriseras således av en viss fe-
nomenologi, där vi, enligt Wollheim, kan urskilja två samtidiga och oskiljak-
tiga aspekter: en konfigurationell (”configurational”) aspekt som innebär att 
vi ser bildens (det vill säga representationsbärarens) faktiska egenskaper, de 
färger och former som bildens plastiska skikt äger, och en aspekt förbunden 
med igenkänning (”recognitional”) som är analog med att direkt (som i verk-
ligheten) se de objekt och situationer som avbildas.421 Vad denna analogi 
mellan att se ett objekt i en bilds yta och att se det i verkligheten består i 
förblir dock oklart i Wollheims texter.422 

Walton har med hjälp av sin teori om ”make-believe” och representation 
utvecklat Wollheims beskrivning av bildreceptionens fenomenologi. Att se 
en häst i en bild är, enligt Walton, att föreställa sig att man ser en häst. Den-
na imagination kommer emellertid till stånd genom perceptionen av bildens 
uttryck. Och inte nog härmed; den faktiska perceptionen av bildens tecken-
bärare, dess plastiska skikt, införlivas dessutom i själva föreställningen: vi 

                                 
420 Richard Wollheim, Art and Its Objects, andra utgåvan (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1980), s. 209. 
421 Richard Wollheim, ”Imagination and Pictorial Understanding”, Proceedings of the Aristo-
telian Society. Supplementary Volume 60 (1986), s. 46; se också Richard Wollheim, Painting 
as an Art (Princeton: Princeton University Press, 1987), s. 73, och Wollheim 1980, s. 213-
226. 
422 För kritik se Hopkins 1998, s. 19. 



 163

föreställer oss om vår perception av bildens färger och former att denna 
handling är perceptionen av det avbildade innehållet.423 

Enligt Waltons beskrivning av bildens fenomenologi skulle alltså vår per-
ception av rymdskeppet Discovery i 2001:s bilder och av kvinnor, hav och 
berg i Pianots bilder innebära att vi föreställer oss att vi ser dessa ting och att 
vi föreställer oss om vår perception av bildernas faktiska egenskaper att den-
na är perceptionen av det avbildade innehållet. Att i receptionen av den förra 
filmen låta blicken löpa längs med de delar av bilden som representerar det 
långsträckta skeppet eller i mötet med den senare fokusera de blå bergen i 
bakgrunden skulle alltså samtidigt vara att föreställa sig om dessa handlingar 
att de är ett direkt seende av de representerade tingen. 

Ett annat sätt att förklara bildreception och seeing-in tar mindre fasta på vår 
upplevelse av bilder och försöker istället beskriva den psykologiska proces-
sen att förstå bildtecknet.424 Nyckelbegreppet är ”igenkänning” (ett begrepp 
som också finns i Wollheims beskrivning av ”seeing-in”): att se att en bild 
föreställer en instans av kategorin x innebär att göra bruk av sin kapacitet att 
i verkligheten känna igen instanser av x-kategorin. Igenkänningsteorin (som 
jag redan snuddat vid, se II.2.5.) kan fungera som ett slags förklaring av det 
jag benämnt primär ikonicitet.425 Om nu bildreception, och reception av av-
bildningar överhuvudtaget, primärt inte kräver kunskaper om semiotiska 
konventioner som sammanbinder representationsbärare och mening så måste 
någonting träda i dessa konventioners ställe; detta någonting skulle kunna 
vara det faktum att vi när vi ser bilder och i dem ser objekt och situationer 
gör bruk av vår kapacitet att i verkligheten identifiera objekt och situationer 
av olika slag. 

Denna teori om bildreception har applicerats på filmen av Currie och Car-
roll. När jag ser en bild av en häst använder jag mig, enligt Currie, av mina 
häst-igenkänningskapaciteter (”horse-recognition capacities”). Min visuella 
kapacitet att igenkänna en häst är, enligt Currie, kapaciteten att associera 
vissa visuella drag hos det jag ser med begreppet eller kategorin häst. När 
jag ser att en bild avbildar en häst innebär det alltså att jag associerar vissa 
av bilduttryckets drag med begreppet eller kategorin häst, vilket inte innebär 
att jag förväxlar bilden med en häst, eller för bilder av hästar och verkliga 
hästar till samma kategori.426 

                                 
423 Kendall Walton, “Seeing-In and Seeing Fictionally”, Mind, Psychoanalysis, and Art: 
Essays for Richard Wollheim, red. James Hopkins och Anthony Savile (Oxford: Blackwells, 
1992), s. 282; jämför Walton 1990, s. 293ff. Det finns i Wollheims texter ett visst stöd för 
Waltons tolkning av begreppet ”seeing-in”; Wollheim menar nämligen att aktiviteten att se 
någonting i någonting annat är besläktad med aktiviteterna att drömma, dagdrömma och 
hallucinera. Se exempelvis Wollheim 1980, s. 217. 
424 Hopkins 1998, s. 40f. 
425 Igenkänningsteorin formulerades ursprungligen i Schier 1986. För presentation och kritik, 
se Hopkins 1998, s. 40ff. 
426 Currie 1995a, s. 80f. 
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Carroll menar att en förklaring till den traditionellt berättande filmens 
förmåga att engagera en masspublik är att den berättar med bilder,427 och 
beskriver bildreception i termer av igenkänning: ”the capacity to recognize 
what a picture depicts emerges in tandem with the capacity to recognize the 
kind of object that serves as the model of the picture.”428 Att se vad en film-
bild föreställer kräver alltså ingen kunskap om eller inlärning av konventio-
nella koder, utan handlar om att i bildens uttryck känna igen konkreta entite-
ter och fenomen genom att använda sig av sin förmåga att i verkligheten 
identifiera objekt och situationer. 

Att se rymdskeppet Discovery i 2001:s bilder och kvinnor, hav och berg i 
Pianots bilder skulle alltså enligt denna modell innebära att vi på bildernas 
faktiska egenskaper applicerar vår förmåga att i verkligheten identifiera så-
dana ting som rymdfarkoster, kvinnor, hav och berg. Det betyder inte att vi 
måste ha sett just dessa objekt i verkligheten utan att bilderna sätter i spel vår 
förmåga att i verkligheten känna igen instanser av kategorier av olika slag.429 

Carroll och Currie har utvidgat dessa tankar till att gälla även för andra 
aspekter av filmtecknet. Den förre menar att inte heller publikens perception 
av rörelse i filmbilden behöver läras: ”Rather, it is a function of the way 
stroboscopic or beta phenomena affect the brain’s organization of congruous 
input presented in specifiable sequences to different points on the retina.”430 

När vi ser rörelse i filmbilden gör vi bruk av samma kapacitet att uppfatta 
rörelse som vi använder oss av när vi i vardagen ser rörelse. 

Filmens primära ikonicitet och förmåga att engagera vår igenkänningska-
pacitet gäller, enligt Currie (som aldrig använder termen ikonicitet), även 
temporala och spatiala relationer: vi använder oss av vår förmåga att identi-
fiera spatiotemporala relationer mellan objekt för att identifiera relationerna 
mellan objekten på vita duken.431 

Currie menar också att icke-visuella avbildningar fungerar på samma sätt 
som bilder. Diegetiskt filmljud är precis som filmbilder avbildningar: vi 
igenkänner ljud och kan förstå mänskligt tal på ljudspåret med samma för-
mågor som vi i verkligheten använder oss av för att uppfatta ljud och förstå 
mänskligt tal.432 

Både igenkännings-teoretiker som Currie och Carroll och seeing-in-tänkare 
som Wollheim och Walton skiftar bildteorins fokus från relationen mellan 
uttryck och innehåll/betydelse till relationen mellan representation och re-
ception. Delvis sammanhänger denna förskjutning från ett semantiskt till ett 
pragmatiskt perspektiv med en vilja att fjärma sig från olika slags likhetsre-

                                 
427 Carroll 1985, s. 82. 
428 Ibid., s. 83. 
429 Se Currie 1995a, s. 86f. 
430 Carroll 1985, s. 84. 
431 Currie 1995a, s. 108. 
432 Ibid., s. 87f. 
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sonemang rörande relationen mellan uttryck och innehåll, och mellan tecken 
och verklighet. Samma tendens finns emellertid även hos teoretiker som 
Sonesson och Hopkins som direkt argumenterar för att bilder och avbild-
ningar är likhetsbaserade tecken. 

Sonesson menar att bilder producerar ”en upplevelse av likhet mot en 
bakgrund av fundamental skiljaktighet. Denna upplevelse kan mycket väl 
vara en effekt av tecknet, snarare än dess orsak”.433 Hopkins utgår från Woll-
heims begrepp ”seeing-in”, som han hävdar är en förutsättning för begreppet 
avbilda.434 Fenomenet ”seeing-in” karaktäriserar bildreceptionens fenomeno-
logi vilken, menar Hopkins, består i ”the experience of resemblance in outli-
ne shape”.435 

Både Sonesson och Hopkins förflyttar i dessa resonemang frågan om bil-
dens likhet från tecknet till dess reception; tecknets likhetsgrund blir en upp-
levelse av likhet. Frågan är om denna strategi är rimlig? Bör vi ge upp försö-
ken att förklara i vilket eller vilka avseenden bildens uttryck och inne-
håll/betydelse är lika och helt lägga tonvikten vid bildreceptionen? Vad in-
nebär egentligen att ”uppfatta” eller ”uppleva” likhet och hur skiljer sig 
uppfattad likhet från genuin, inneboende likhet? Är kanske all likhet uppfat-
tad likhet? Är det för övrigt inte just den likhet, den ikonicitet som finns i 
relationen mellan uttryck och innehåll, som är förutsättningen för vår förmå-
ga att, med hjälp av vår igenkänningskapacitet, se objekt och situationer i 
bilder? Carroll tycks förutsätta att så är fallet. Han hävdar å ena sidan att vi 
ser vad bilder föreställer genom att uppfatta deras ikonicitet, den likhet eller 
de gemensamma egenskaper som uttryck och innehåll delar (”By recogni-
zing/.../ similarities, the spectator comes to know what the picture depicts”), 
å andra sidan att vi när vi gör detta använder oss av vår kapacitet att igen-
känna det som bilden avbildar (se ovan).436 

Hopkins visar hur de tvådimensionella former som en bilds piktorala skikt 
verkligen äger geometriskt sammanfaller med formen hos det avbildade 
objektets kontur. Den ikonicitet som Hopkins uppmärksammar är alltså, i 
semiotiska termer, en form av metaforisk ikonicitet. Formen hos ett objekts 
kontur (relativ till ett visst perspektiv) är en responsberoende egenskap, men 
detta faktum behöver inte innebära att upplevelsen av att se någonting i en 
bild är en upplevelse av likhet. Jag menar att upplevelsen av att se vad en 
bild representerar måste vara att se någonting i bilden, medan det som möj-
liggör denna upplevelse är den metaforiska ikoniciteten, knuten till kontur, i 
relationen mellan bildens uttryck och dess innehåll. Istället för att beskriva 
”seeing-in” som en upplevelse av likhet, skulle jag alltså vilja beskriva likhe-
ten, den metaforiska ikoniciteten, som en förutsättning för denna typ av per-

                                 
433 Sonesson 1992, s. 136; se också s. 135, 137, 138, 140, samt Sonesson 1989a, s. 203, 214, 
223, 227, 324, 343. 
434 Hopkins 1998, s. 71ff. 
435 Ibid., s. 80; se också s. 77. 
436 Carroll 1985, s. 82f. 
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ception.437 För att vi ska kunna se någonting i en bild måste det (om vi accep-
terar Hopkins beskrivning) föreligga en metaforiskt ikonisk relation mellan 
åtminstone någon form i bildens representationsbärare och konturformen hos 
något representerat objekt. 

III.2.4. Avbildning och mental simulation 

Jag har undersökt tre olika slags teorier om bilden som en särskild typ av 
representation: 1) en semiotisk/filosofisk som fokuserar den särskilda form 
av ikonicitet som karaktäriserar bilden: ikoniciteten är primär, det är vår 
perception av likhet som gör att vi uppfattar bildens innehåll; 2) en filosofisk 
som beskriver bildreceptionens fenomenologi (”seeing-in”), vår upplevelse 
av bilduttrycket och dess relation till innehållet: vi föreställer oss att vi ser 
och föreställer oss om vår perception av bildens uttryck att den är perceptio-
nen av det avbildade innehållet; 3) en filosofisk/kognitionsteoretisk som 
fokuserar bildreceptionens psykologiska förutsättning, hur de mänskliga 
sinnesorganen och den mänskliga hjärnan gör det möjligt för oss att uppfatta 
det avbildade innehållet i bilduttrycket: samma kapacitet som vi gör bruk av 
när vi känner igen objekt i verkligheten sätts i spel när vi ser vad en bild 
föreställer. 

Dessa olika förklaringar av vad som utmärker avbildningen som represen-
tationsform och dess reception framträder i den vetenskapliga diskussionen 
som rivaliserande modeller. Men måste vi verkligen uppfatta dem så? Är det 
inte snarare så att de tre beskrivningarna belyser olika aspekter av avbild-
ningen? Den likhet mellan uttryck och innehåll som Groupe , Sonesson och 
Hopkins menar är nödvändig för bilden/avbildningen utesluter inte att vi när 
vi percipierar denna likhet gör bruk av vår förmåga att i verkligheten känna 
igen eller uppfatta det som avbildas. Dessa två ting verkar, som jag redan 
argumenterat för, snarare förutsätta varandra. Hur är avbildningens primära 
ikonicitet möjlig? Hur kan avbildningens ikonicitet vara den semiotiska 
aspekt som gör att vi uppfattar vad den representerar? En möjlig förklaring 
är att vi på avbildningen kan applicera vår kapacitet att i verkligheten identi-
fiera och percipiera objekt, spatiala relationer och situationer. Och omvänt: 
hur är det möjligt att på avbildningens uttryck applicera våra förmågor att i 
verkligheten percipiera objekt, spatiala relationer och situationer? En tänkbar 
förklaring är att en viss typ av likhet mellan uttryck och innehåll gör denna 
speciella form av perception möjlig; i bildens fall en likhet mellan dess ut-
tryck och formen hos det avbildade objektets kontur. 

                                 
437 Hopkins förnekar att likheten är en förutsättning för seeing-in; istället menar han allså att 
att se någonting i en bild är en upplevelse av likhet i fråga om kontur (Hopkins 1998, s. 80). 
Betraktaren av en bild uppfattar naturligtvis likheten mellan formen hos bildens piktorala 
skikt och formen hos det avbildade objektets kontur, men denna upplevelse av likhet 
beskriver inte bildreceptionens fenomenologi. Denna fenomenologi måste istället beskrivas 
som en upplevelse av att se det som avbildas. 
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Kan även Waltons beskrivning av fenomenet ”seeing-in” införlivas i min 
bild av avbildningen? Ja, om den aspekt av avbildningens reception som 
teoretiker som Currie och Carroll uppmärksammat är ett slags psykologisk 
förutsättning för denna representationsforms funktion, hur våra sinnesorgan 
och hjärna fungerar i processen att identifiera det avbildade innehållet, så 
bidrar Wollheims begrepp seeing-in och Waltons ”make believe”-variant av 
Wollheims teori med en beskrivning av avbildningens fenomenologi, till hur 
vi upplever receptionen av bildtecknet och relationen mellan uttryck och 
innehåll.438 Jag ska här försöksvis och spekulativt pröva att utveckla Waltons 
idéer med hjälp av en viss inriktning inom kognitionsteorin, så kallad simu-
lationsteori. En beskrivning av bildreception i termer av simulation är dess-
utom förenlig med och kan införliva teorin om bildförståelse som igenkän-
ning. 

En serie kognitionsteoretiskt inriktade forskare har velat göra gällande att 
handlingen att föreställa sig någonting är en form av mental simulation. Fö-
reställningsförmågan kan beskrivas som en intern simulator där scenarier, 
situationer och händelseförlopp representeras och bearbetas.439 Förmågan att 
mentalt simulera använder vi oss av när vi tar andras perspektiv, i tanken 
försätter oss i deras situation i syfte att försöka avgöra vad de tänker, känner 
eller avser att göra, eller när vi försöker förutsäga hur vi kommer att uppleva 
eller reagera i en viss situation.440 Att simulera är en, inte nödvändigtvis och 
heltigenom medveten eller intentionell,441 process där våra psykologiska me-
kanismer eller mentala system så att säga körs ”off-line”, det vill säga an-
vänds för att fylla andra funktioner än de som de primärt är gjorda för, vilket 
bland annat innebär att vi när vi simulerar är frikopplade från vissa av våra 
manifesta beteenden och aktuella ”indata” såsom sensationer, tankar och 
övertygelser.442 Indata är istället ”icke-faktiska” omständigheter och situatio-
ner som efter bearbetning resulterar i imaginära utdata i form av mentala 
tillstånd och upplevelser.443 För att en simulation ska kunna genomföras 
krävs att mentala indata och utdata är analoga med den simulerade upplevel-
sens motsvarande mentala data, samt att det finns en strukturell likhet mellan 
den simulerade process genom vilken indata producerar utdata och simula-

                                 
438 Jämför Hopkins 1998, s. 37ff. 
439 Currie 1995a, s. 157, 160. 
440 Walton 1997b, s. 40f; Currie 1995a, s. 155, 158, 161; Susan L. Feagin, Reading With 
Feeling. The Aesthetics of Appreciation (Ithaca, London: Cornell University Press, s. 1996), s. 
87f. 
441 Gregory Currie, ”Imagination and Simulation: Aesthetics Meets Cognitive Science”, 
Mental Simulation. Evaluations and Applications, red. Martin Davies och Tony Stone (Ox-
ford/Cambridge: Blackwell, 1995b), s. 162. 
442 Feagin 1996, s. 84, 87, 88; Walton 1997b, s. 43; Currie 1995b, s. 157; Gregory Currie, 
”Visual Imagery as the Simulation of Vision”, Mind & Language (1995c:1/2), s. 25. 
443 Walton 1997b, s. 41. 



 168 

tionsprocessen.444 Ju större denna processuella strukturlikhet är desto rikare 
och mer livfull blir simulationen.445 

Min tanke är nu att avbildningar genererar en särskild typ av simulationer, 
motsvarande det Walton, i Wollheims efterföljd, benämner ”perceiving-in”, 
aktiviteten att percipiera någonting (ett innehåll) i någonting annat (ett ut-
tryck).446 Eller annorlunda formulerat: en avbildning är definitionsmässigt en 
representation konstruerad för att framkalla, och fungera som rekvisita i, 
perceptuella simulationer. Att se vad filmbilder föreställer och höra vad ki-
nematografiska ljudspår förmedlar innebär att simulera perceptuella upple-
velser, att förställa sig att man ser det bilden och hör det ljudspåret avbildar. 
När vi ser ett innehåll i en bild kör vi, så att säga, vårt visuella mentala sy-
stem off-line, vilket innebär att det delvis är frikopplat från normala sin-
nesindata och upplevelseutdata. ”Delvis” är här ett nyckelord, för det är ju 
uppenbarligen så att vi verkligen ser någonting när vi ser bilder: vi ser fär-
ger, former, mönster, konturer, linjer och så vidare, och vi kan när vi vill 
närmare undersöka, förhålla oss till och tala om dessa bildkaraktäristika. 
Men vi ser också någonting i bilden som inte finns där. När vi ser en bild 
körs alltså vårt visuella mentala system off-line samtidigt som en genuin 
perceptionshandling och visuell upplevelse initierar och styr den mentala 
simulationen. Vi föreställer oss också om denna genuina perceptionshand-
ling att den är det simulerade betraktandet av bildinnehållet: vår faktiska 
reception av bildens representationsbärare blir till ett stycke simulationsrek-
visita. Föreställning och perception är alltså oupplösligt förenade, och måste 
så vara för att vi ska ha att göra med en bild. Walton: ”to see a horse in a 
design is to have a perceptual experience coloured by imagining one’s per-
ception to be of a horse, a perceptual experience that is also an imaginative 
one.”447 

Beskrivningen av bildreception i termer av simulation överensstämmer 
med två ting som jag ovan hävdat är karaktäristiska för en mental simulation. 
För det första att en simulation inte behöver vara en medveten eller intentio-
nell handling, för det andra att simulationsprocessen har en strukturell likhet 
med den simulerade processen. Bildreception inbegriper givetvis både med-
vetna och intentionella handlingar: vi kan exempelvis undersöka bilden i 
syfte att försöka uttömma dess olika meningsskikt. Men den primära och 
initiala processen att se vad en bild föreställer, själva igenkänningen sker 
(åtminstone huvudsakligen och oftast) omedvetet och med automatik: vi 

                                 
444 Ibid., s. 43; Currie 1995b, s. 159; Feagin 1996, s. 84f, 86. 
445 Feagin 1996, s. 86. 
446 Walton 1992, s. 285f. Observera att Waltons begrepp är vidare än min användning av det. 
Walton menar nämligen att även teaterns skådespelare och identitetstecken sätter i spel en 
form av ”perceiving-in”. Jag begränsar termen till beskrivningen av primärt ikoniska repre-
sentationer. 
447 Ibid., s. 285. 
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behöver inte medvetet ha intentionen att se vad en bild föreställer för att 
komma åt dess bildinnehåll.448 

Avbildningar är, som jag vid flera tillfällen redan konstaterat, i många 
uppenbara avseenden mycket olika verkliga objekt. Men bildreceptionen har, 
som ett resultat av bildtecknets analogicitet (som leder till att varje enhet i 
uttrycket är potentiellt meningsbärande), diagrammatiska ikonicitet (innehål-
lets delar fördelas på uttryckets delar) och brist på artikulation (som innebär 
att det inte finns några absoluta gränser mellan bilduttrycktes enheter), struk-
turella likheter med hur vi perceptuellt uppfattar verkligheten. Det sätt på 
vilket vi uppmärksammar, undersöker och får information från bilder liknar 
det sätt på vilket vi visuellt uppmärksammar, undersöker och får information 
från saker och ting vi ser i verkligheten. Som Currie visat förser bilder oss 
med perceptuella föreställningar, motsvarande de perceptuella övertygelser 
vi förvärvar genom att se objekt i verkligheten. Det föreligger exempelvis ett 
kontrafaktiskt beroende mellan bildens (representationsbärarens) visuella 
egenskaper och det avbildade objektets visuella egenskaper. Om bilden av en 
blomma, eller snarare de blomrepresenterande delarna av bildens representa-
tionsbärare, varit lite rödare, haft en något annan form och varit något större 
i förhållande till omgivande avbildade objekt, hade vi också föreställt oss 
blommans egenskaper så. Tingens visuella egenskaper, såsom form, position 
och orientering, representeras också i den genuina visuella upplevelsen i ett 
oupplösligt knippe. Detsamma gäller upplevelsen av bilder och de föreställ-
ningar dessa genererar. När vi ser blombilden får vi samtidigt och i oupplös-
lig förening information om blommans färg och form.449 

Hypotesen att avbildningar genererar ett slags perceptuella simulationer 
rymmer, som framgår av resonemangen ovan, både den fenomenologiska 
aspekten av avbildningars reception, den karaktäristiska upplevelsen av rela-
tionen mellan det avbildande uttrycket och det avbildade innehållet, det vill 
säga det Walton benämner ”perceiving-in” och ”imagining seeing”, och den 
psykologiska aspekt som exempelvis Currie formulerar i termer av igenkän-

                                 
448 Walton skriver: ”The imagining of a viewer who sees a horse in a picture is not deliberate, 
but a spontaneous response to the marks on the canvas; she just finds herself imagining in a 
certain manner as she looks at the picture.” (Walton 1992, s. 285) 
449 Currie 1995a, s. 181ff; jämför Walton 1990, s. 304-315. Mycket av det jag här säger om 
bilden har Currie hävdat om mentala bilder. Av någon anledning är Currie inte beredd att 
applicera sina resonemang på den fysiska bilden. Currie menar att det att föreställa sig att man 
ser någonting måste skiljas från bildreception (Currie 1995c, not 6, s. 30). Tanken att bild-
seende är en form av simulation är också förenlig med en vanligt förekommande beskrivning 
av det ikoniska tecknet. Pelc hävdar att ”every iconic sign is natural inasmuch as it performs 
in relation to our organism a function similar to that of the real stimulus signifed by that sign” 
(Pelc 1986, s. 9). Ransdell skriver om ikoniska tecken: ”Is it capable of standing in place of its 
object – of being ’as good as’ its object – for some purpose, because it is sufficiently like it in 
the relevant respect? If so, then it is, to this extent, capable of being iconic of it.” (Ransdell 
1986, s. 96) Det som är karaktäristiskt för det ikoniska tecknet är, enligt dessa teoretiker, att 
det så att säga tar ett objekts plats, eller för mottagaren fyller samma funktion som det objekt 
det är ett tecken för. 
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ning och som alltså beskriver hur våra sinnesorgan och vår hjärna fungerar i 
processen att förstå bilder. Vi ser vad filmbilden avbildar genom att med 
bilduttrycket som utgångspunkt och förutsättning simulera en visuell upple-
velse, vilket betyder att vi å ena sidan gör bruk av vår förmåga att i verklig-
heten identifiera olika händelser och existenser (igenkänningskapaciteten 
körs off-line), å andra sidan involveras i ett slags perceptuellt föreställnings-
spel där vår faktiska reception av uttrycket fungerar som rekvisita (vi före-
ställer oss om vår perception av representationsbäraren att denna reception är 
perceptionen av det representerade innehållet).450 

Att se ett rymdskepp i 2001:s bilder och kvinnor, berg och hav i Pianots 
bilder innebär, enligt denna hypotes, att vi simulerar en visuell upplevelse. 
Vi kör vår igenkänningskapacitet off-line och föreställer oss om vår faktiska 
reception av bildernas egenskaper att den är perceptionen av de avbildade 
objekten. 

Simulationshypotesens fokusering av strukturlikheten mellan simula-
tionsprocessen och den simulerade processen visar på likheten mellan av-
bildningens reception och vår perception av verkliga existenser och händel-
ser. Frågan är hur denna receptionens ikonicitet förhåller sig till avbildning-
ens semantiska ikonicitet, den likhet som förbinder representationsbärare och 
mening och som jag har beskrivit både i termer av gemensamma egenskaper 
och med hjälp av begreppet primär ikonicitet? Om en avbildning sätter i spel 
våra kapaciteter att percipiera verkligheten och involverar oss i simulationer 
måste även relationen mellan tecken och verklighet vara beskaffad på något 
särskilt vis. Den form som, enligt Hopkins, eller den klass som, enligt Grou-
pe , sammanlänkar uttryck och innehåll i bilden och avbildningen måste 
även upprätta en likhetsrelation mellan tecknets egenskaper och egenskaper 
hos existenser och händelser i verkligheten, oavsett om avbildningen har en 
referent eller representerar ett fiktionsinnehåll. Den tvådimensionella form 
som i en filmbild av en häst korresponderar med den avbildade hästens kon-
tur måste även ha percipierbara egenskaper gemensamma med verklighetens 
hästar: för att vi ska kunna se konturen av den avbildade hästen i uttryckets 
former måste dessa former likna en verklig hästs kontur (från något visst 
perspektiv) och den klass som sammanlänkar uttryck och innehåll måste i 
uttrycket representeras av egenskaper, exempelvis former, som vi kan igen-
känna som typiska för den verkliga klassen. Currie skriver om detta förhål-
lande mellan representation och verklighet att 

                                 
450 Både Schiers och Curries varianter av igenkänningsteorin formuleras ibland på ett sätt som 
överensstämmer med simulationsteorin. Hopkins sammanfattar Schiers definition av 
avbildningen: ”P depicts O only if, for any subject S able to interpret P, P engages in S the 
same processing as is involed in S’s recognizing O.” (Hopkins 1998, s. 44; se också s. 46) 
Currie skriver i samma anda om bildreception att ”’something is going on in me when I look 
at the picture like what goes on in me when I look at a horse’” (Currie 1995a, s. 82). 
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the capacity to recognize an object of a given kind might be sensitive to a di-
sjunction of properties. So the spatial property of the picture which is respon-
sible for triggering my horse-recognition capacity need not be the same fea-
ture which would, if I were looking at the horse itself, trigger the same capa-
city. All that is required is that both spatial properties belong to the same fa-
voured disjunction /…/.451 

 
De egenskaper i bilden som medger att vi identifierar den avbildade hästen 
kan, som Currie påpekar, mycket väl vara andra egenskaper än de som i en 
verklig situation gör att vi kan identifiera en häst (tvådimensionella former är 
ju någonting annat än tredimensionella former), men detta förhållande för-
ändrar inte det faktum att det måste föreligga något slags likhetsrelation mel-
lan representation och verklighet för att identifieringen av bildens innehåll 
ska vara möjlig. 

Jag har presenterat och diskuterat några teoretiska perspektiv på bilden och 
avbildningen som tecken: ett semantiskt som tar fasta på den primärt ikonis-
ka relationen mellan bildtecknets enheter och två pragmatiska som beskriver 
receptionen av bildtecknet i termer av föreställningar respektive igenkän-
ning. Enligt den semantiska teorin är det den ikoniska relationen mellan ut-
tryck och innehåll som möjliggör att vi uppfattar bildens innehåll. Enligt 
föreställningsteorin, som beskriver vår upplevelse av att se bilder, innebär 
bildreception att vi föreställer oss att vi ser innehållet och att vår perception 
av bildens uttryck är perceptionen av detta innehåll, medan igenkänningsteo-
rin, som beskriver bildreceptionens kognitiva förutsättningar, menar att vi 
när vi ser vad en bild avbildar gör bruk av den igenkänningskapacitet som vi 
använder oss av när vi identifierar objekt i verkligheten. Jag har försökt ska-
pa en syntes av dessa teorier med hjälp av en modell för mental simulation. 
Avbildningar genererar en särskild typ av simulationer: vi ser vad filmbilden 
avbildar genom att med bilduttrycket som utgångspunkt och förutsättning 
simulera en visuell upplevelse, vilket innebär att vi å ena sidan gör bruk av 
vår förmåga att i verkligheten känna igen olika händelser och existenser 
(igenkänningskapaciteten körs off-line), å andra sidan involveras i ett slags 
perceptuellt föreställningsspel där vår faktiska reception av uttrycket funge-
rar som rekvisita (vi föreställer oss om vår perception av representationsbä-
raren att denna är perceptionen av det representerade innehållet). Jag har 
också argumenterat för att denna simulation kräver två ikoniska relationer: 
en likhetsrelation mellan uttryck och innehåll och en mellan tecken och verk-
lighet. 

                                 
451 Currie 1995a, s. 82. 
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III.2.5. Attrappen som ikoniskt tecken 

Den semantiska och pragmatiska beskrivning av bildens ikonicitet som jag 
ovan presenterat skiljer inte bilden som tecken från en annan typ av ikoniskt 
tecken, den så kallade attrappen eller, med Sonessons term, pseudo-
identiteten, en kategori som omfattar exempelvis skulpturer och dockor.452 

Precis som bilden är attrappens ikonicitet i de flesta fall primär: vi behöver 
inte en konvention eller kontext för att se en docka som ett barn eller en 
skulptur som en naken kvinna. Likheten framträder också mot bakgrund av 
en fundamental skiljaktighet, representationen och det representerade tillhör 
vitt skilda kategorier: barnet och den nakna kvinnan är levande varelser och 
människor av kött och blod, dockan och skulpturen är döda ting särskilt kon-
struerade för att representera människor. 

Jag menar att bilder (och besläktade fenomen som ljudinspelningar) till-
sammans med perceptuella pseudo-identiteter utgör den kategori av repre-
sentationer som jag ovan benämnt ”avbildningar”. Avbildningar är alltså 
representationer som karaktäriseras av en primär ikonicitet förbunden med 
vår perceptuella igenkänningskapacitet. En bild eller attrapp kan emellertid 
representera någonting utan att avbilda det; stora delar av det som represen-
teras kan vara implicit och impliceras av det som avbildas. Definitionen 
måste därför formuleras som följer: ”en avbildning är en representation ka-
raktäriserad av primär ikonicitet (likheten mellan uttryck och innehåll är 
tecknets primära meningsrelation), vilket innebär att vi identifierar vad av-
bildningen är ett tecken för genom att direkt percipiera (det vill säga vår 
igenkänningskapacitet körs off-line i en perceptuell simulation) åtminstone 
någon del av det representerade innehållet”. 

Sonesson motiverar uttrycket ”pseudo-identitet” med att dessa tecken har 
”många varseblivbara egenskaper gemensamma med det de står för”, samti-
digt som uttryckets och innehållets definierande egenskaper skiljer sig åt.453 

Denna karaktäristik passar emellertid även väl in på bilder, då ju uttryck och 
innehåll/betydelse i bilden sammanbinds av en kombination av enkla, dia-
grammatiska och metaforiska egenskaper av perceptuell natur (jämför 
III.2.1.). Termen ”pseudo-identitet” antyder emellertid skillnaden mellan 
denna representationstyp och bilden. Dockan eller skulpturen utger sig så att 
säga för att vara någonting de inte är. Samtidigt är vi fullt medvetna om att 
attrappen är konstruerad för att fungera som representation. Inslaget av själv-
referens är alltså inte en form av illusion, bedrägeri eller liknande, där nå-
gonting falskeligen utger sig för att vara någonting annat. Vi kan, med Wal-
ton och dennes representationsteori, säga att pseudo-identiteten, till skillnad 
från bilden, är en reflexiv representation (”reflexive representation”), som 
genererar fiktionssanningar om sig själv.454 Attrappen refererar inte till sig 

                                 
452 Sonesson 1992, s. 303ff; se också Sonesson 1989a, s. 216, 274, 337ff. 
453 Sonesson 1992, s. 303; se också Sonesson 1989a, s. 216, 337. 
454 Walton 1990, s. 117. 
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själv som sig själv, utan refererar, med Göran Rossholms ord, ”to itself /…/ 
as that thing which it is not”.455 Attrappen föreskriver föreställningen att den 
är någonting annat än den är, att den tillhör en kategori den i själva verket 
inte tillhör.456 Vi är bemyndigade att föreställa oss att en docka är ett barn, 
eller att en skulptur är en naken kvinna. Dessa föreskrivna föreställningar är, 
för att återigen byta perspektiv, en funktion av attrappernas primära ikonici-
tet: vi percipierar en likhet mellan dockan eller skulpturen och det de repre-
senterar och uppfattar dem av det skälet som självreflexiva representationer 
(denna typ av pseudo-identitet bör alltså benämnas ”perceptuell attrapp”, till 
skillnad från andra typer av attrapper som inte bygger på primär ikonicitet). 

Skillnaden mellan bilden och attrappen kan belysas med hjälp av distink-
tionen mellan Wollheims och Waltons begrepp ”att se någonting i någon-
ting” (”seeing-in”) och Wittgensteins begrepp ”att se någonting som någon-
ting” (”seeing-as”). Bilden svarar mot det förra begreppet (vi percipierar 
någonting i någonting annat), medan attrappen överensstämmer med det 
senare (vi percipierar någonting som någonting annat).457 Jag har beskrivit 
bilden så att vår perception av representationsbärarens faktiska färger och 
former involveras i en visuell simulation: vi föreställer oss om vår perception 
av bildens uttryck att denna är perceptionen av det som avbildas. Attrappens 
reception innebär att inte bara perceptionen av tecknet utan även tecknet 
självt inbegrips i simulationen, på så vis att vi föreställer oss om representa-
tionen att den är det den avbildar. Pseudo-identitetens självrefererande iko-
nicitet gör sålunda att dess tre dimensioner blir semiotiskt relevanta.458 Vi kan 
röra oss kring skulpturen, betrakta den från olika positioner i det verkliga 
rummet och därigenom så att säga spela spelet att vi ser det avbildade inne-
hållet från olika positioner i ett fiktivt rum. Vi kan bära en docka på armen, 
lägga den i en säng och stoppa om den och samtidigt även utföra dessa hand-
lingar i förhållande till ett fiktivt barn.459 Bildens avsaknad av självreferens 
gör att den inte på detta sätt fiktionaliseras som objekt. 

                                 
455 Rossholm 2004a, s. 195; se också Walton 1990, s. 121. 
456 Rossholm 2004a, s. 195, formulerar detta förhållande så att attrappen ”exemplify some 
label in conflict with the dummy exemplified one”. 
457 Wollheim diskuterar på ett relaterat sätt förhållandet mellan ”seeing-as” och ”seeing-in” 
men utan att direkt beröra fenomenet attrapp (Wollheim 1980, s. 209-226). Wittgenstein gör 
inte bruk av begreppet ”seeing-in” utan förklarar bildseende i termer av ”se som” eller ”see-
ing-as” (Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen/Philosophical Investigations 
(Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1953), s. 193-214; Ludwig Wittgenstein, Filosofiska un-
dersökningar, övers. Anders Wedberg (Stockholm: Bokförlaget Thales, 1992), s. 222-246). 
Walton skiljer inte mellan ”seeing-in” och ”seeing-as” utan beskriver alla typer av avbildnin-
gar och identitetstecken med termen ”perceiving-in” (Walton 1992, s. 285f). Dessa två typer 
av seende är också utgångspunkten för Sonessons artikel ”Semiotiska perspektiv på perspek-
tiv”, Att anlägga perspektiv, red. Staffan Hellberg och Göran Rossholm (Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2005), s. 225ff. 
458 Sonesson 1992, s. 303ff. 
459 Se Walton 1990, s. 118, och Rossholm 2004a, s. 190ff. 
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III.2.6. Identitetstecken, attrapper, mening och betydelse i 
filmen 

Det narrativa medium som mer än något annat bygger på identitetstecken 
och pseudo-identiteter är teatern.460 Ett faktiskt rum representerar ett annat 
rum, en stol representerar en likadan stol i fiktionen, en matta en likadan 
matta, en dörr en identisk dörr. Men scenbilden utgörs ju ofta även av attrap-
per av olika slag. Vi ser och förstår att väggen inte är en riktig vägg, att trap-
pan inte kan användas som trappa, att himlen är en duk, att molnen inte är 
verkliga moln och att solen endast är en lampa. Skådespelaren befinner sig, 
betraktad som tecken, någonstans mellan identitetstecknet och pseudo-
identiteten. Å ena sidan har vi att göra med människor som representerar 
människor, å andra sidan utger sig dessa människor för att vara någonting de 
inte är, andra fiktiva personer. Det föreligger alltså en kategoriidentitet mel-
lan uttryck (skådspelaren) och fiktionsinnehåll (den fiktiva karaktären), men 
skådespelaren refererar också till sig själv i syfte att inom fiktionens ram 
förändra sin identitet.461 

Denna beskrivning har naturligtvis relevans även för filmen. Jag har tidi-
gare uppmärksammat att filmens avbildningar i olika avseenden är ikoniska: 
de är ett samspel av enkel, specifik, generell, diagrammatisk, och metaforisk 
ikonicitet, och de är primärt ikoniska (se III.2.1.). Men dessa avbildningar är 
ofta också fotografiska representationer (fotografiet behandlas mer utförligt 
längre fram, se III.6.1.) av identitetstecken och attrapper. Detsamma gäller 
ljudspåret. Vi ser och hör i filmens bild- och ljudspår identitetstecken och 
pseudoidentiteter (och ibland även kulisser i form av målade eller fotografis-
ka bilder) om vilka vi är bemyndigade att föreställa oss att de står för ett 
visst fiktionsinnehåll som i sin tur implicerar ett vidare fiktionsinnehåll. I 
vissa filmer, filmepoker och filmgenrer (som äldre Hollywoodfilm) är pseu-
do-identiteterna dominerande, i andra (som den neorealistiska filmen eller 
dogmafilmen) är identitetstecknen i majoritet. Ibland är det givetvis svårt att 
avgöra vad som är ett identitetstecken och vad som är en pseudo-identitet; en 
kuliss ger intryck av att vara en verklig miljö, eller en verklig miljö är filmad 
så att den ger intryck av att vara en kuliss (filmens pseudo-identiteter är allt-
så ofta inte perceptuella attrapper utan ger intryck av att vara identitetsteck-
en, även om sammanhanget klargör deras verkliga status). I Döden i Vene-
digs bilder ser vi den verkliga staden Venedig, som alltså representerar sig 

                                 
460 Jämför Sonesson 1989a, s. 216f, 274f; Sonesson 1992, s. 297ff, och Roland Posner, ”Hu-
mans as Signs: Iconical and Indexical”, Indexicality: Papers from the Symposium ’Indexikala 
tecken’. University of Göteborg November 1995, red. Christiane Pankow (Göteborg: Inst. för 
lingvistik/Inst. för tyska och nederländska, 1996), s. 97-126. 
461 För fullständighetens skull bör det påpekas att vissa av fiktionsberättandets identitet-
stecken, särskilt i teatern, följer samma logik som skådespelaren. Ett nytillverkat svärd repre-
senterar exempelvis en specifik fiktiv medeltida persons medeltida svärd, eller en dörr av ek 
står i fiktionen för en dörr av metall. Dessa tecken förses i fiktionen med en ny identitet, men 
saknar givetvis skådspelarens förmåga till avsiktlig självreferens. 
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själv, men vi inser också att staden och dess miljöer på olika sätt manipule-
rats för att likna ett förflutet Venedig. Det vi ser i 2001:s bildrum är ofta 
attrapper, miljöer och ting som vi förstår är skapade för att föreställa planeter 
och rymdfarkoster (se Bild III.2.). 

I det typiska filmfallet föreligger alltså en oöverensstämmelse mellan det 
vi ser och hör i filmens bild- och ljudspår och det som är fiktionssant, en 
diskrepans som vi som åskådare är fullt medvetna om. De existenser och 
händelser vi ser är verkliga existenser och händelser (som kan vara identi-
tetstecken eller attrapper) som representerar fiktiva existenser och händelser. 
När vi som mottagare av Döden i Venedig i bild- och ljudspår ser och hör 
Dirk Bogarde så vet vi att de egenskaper Gustav Aschenbach äger (och som 
Bogarde så att säga låtsas äga) med nödvändighet skiljer sig från de egen-
skaper Dirk Bogarde har: Aschenbach har ett annat namn, ett annat yrke, en 
annan bakgrund och historia. De handlingar Bogarde utför och de händelser 
han är involverad i är i långa stycken inte heller desamma som de handlingar 
Aschenbach utför och de händelser han är involverad i: Bogarde dör inte i 
den avslutande scenen utan gestaltar Aschenbachs död. Förhållandet mellan 
filmens avbildade innehåll och dess betydelse följer således en logik besläk-
tad med attrappens dito: det vi ser och hör i bild- och ljudspår utger sig för 
att vara någonting annat än vad det är, andra fiktiva händelser och existenser 
(även om det vi ser och hör i filmens avbildningar till del kan sammanfalla 
med de existenser och händelser vi är bemyndigade att föreställa oss, som 
när vi i filmbilderna ser en viss plats om vilken det är fiktionssant att den är 
scenen för det fiktiva händelseförloppet). Fiktionsfilmen förutsätter i detta 
sammanhang, i likhet med identitetstecknet, en form av konventionalitet. För 
att vi ska uppfatta de kinematografiskt avbildade skådespelarna, händelserna 
och tingen som fiktionsrekvisita krävs en konvention och en kontext: vi före-
ställer oss när vi ser filmen Döden i Venedig, i enlighet med det filmiska 
fiktionsberättandets praxis och den specifika filmens kontext, att en man 
med Dirk Bogardes utseende i Venedigs säregna urbana terräng följer efter 
en pojke med Björn Andresens utseende. 

För att beskrivningen av filmens avbildningar ska bli korrekt krävs en di-
stinktion mellan det som verkligen avbildas fotografiskt och det som ger 
intryck av att avbildas. Currie skiljer mellan ”photographic meaning” och 
”appearance meaning”, det vill säga fotografisk mening och bildmening 
(eller avbildat innehåll, om både bild- och ljudspår avses).462 Fotografisk 
mening är det som representeras fotografiskt, de händelser som utspelat sig 
och de ting som befunnit sig framför kameran vid inspelningstillfället. Det vi 
ser i bilderna kan emellertid vara händelser som aldrig ägt rum och ting som 
aldrig existerat och som därför inte heller kan avbildas fotografiskt. Vi kan 
ha att göra med någon form av bildmanipulation eller trickfilmning, exem-
pelvis en bild eller sekvens av bilder som visar en man som faller från hög 

                                 
462 Currie 1995a, s. 253ff. 
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höjd när ett sådant fall aldrig ägt rum, eller bilder på en hjord av dinosaurier 
vilka av uppenbara skäl aldrig kan ha uppträtt framför kameran. De bilder 
från rymden som så starkt sätter sin prägel på Kubricks 2001 visar händelser, 
exempelvis rymdskeppet Discoverys rörelser bland avlägsna himlakroppar, 
som vi förstår aldrig har ägt rum. Ofta vet vi i dessa fall mycket lite om hur 
det vi ser i bilderna förhåller sig till det som utspelat sig framför kameran.463 

Det är alltså det vi som filmåskådare (med hjälp av våra igenkänningskapaci-
teter) ser och hör i bild- och ljudspår (som kan sammanfalla med eller avvika 
från det kamera och bandspelare registrerat vid inspelningstillfället) som är 
den mening vi utgår ifrån när vi sluter oss till vad som är sant i fiktionen.464 

 
Bild III.2. Bilderna i 2001 avbildar ofta attrapper, som exempelvis Discoverys kap-
sel. 

Samtidigt som vi är medvetna om diskrepansen mellan de filmiska avbild-
ningarnas mening och filmens fiktionsinnehåll så styrs förhållandet mellan 
dessa berättelsens relata av ett slags ikonisk default-princip. Vi förutsätter att 
det vi ser och hör i bild- och ljudspår också är sant i fiktionen så länge ingen-
ting indikerar någonting annat. Vi förutsätter att Gustav Aschenbach ser ut 
som Dirk Bogarde, talar som Bogarde, bär de kläder Bogarde bär, rör sig på 
samma sätt som Bogarde rör sig. Vi förutsätter att de miljöer i Venedig där 
den fiktive kompositören lever sina sista dagar ser ut just så som bilderna 
visar, att gränder och kanaler har den sträckning de ser ut att ha, att husen 
har de färger och fönstren den form de har i bilderna, att båtarnas motorer 
låter så som vi hör dem på ljudspåret, och så vidare. Denna överensstämmel-
se mellan mening och fiktionsinnehåll kan på olika sätt upphävas. Av den 
narrativa kontexten kan det exempelvis framgå att den scen vi ser i bilderna 

                                 
463 Ibid., s. 254f.  
464 Ibid., s. 258. 
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inte utspelar sig i fiktionsvärlden utan är någon karaktärs fantasi eller dröm. 
Så är exempelvis fallet i den yngre filmen Att döda ett barn där bilderna på 
barnet i ekan ute på vattnet endast är en fantasi, vilket alltså innebär att ing-
enting av det vi ser och hör i bild- och ljudspår representerar händelser i 
fiktionen. Det vi ser i bilderna kan också ha en metaforisk funktion, som när 
vi i filmer som Strejken och Metropolis i bildrummet ser händelser och exi-
stenser som inte korresponderar med några motsvarande händelser och exi-
stenser i fiktionsvärlden utan måste tolkas metaforiskt. Det kan också förhål-
la sig som i Fellinis Och skeppet går (E la nave va, 1983) där vi ibland ser 
personer och händelser som inte representerar någonting i fiktionen, exem-
pelvis filmteamet och dess arbete med att fånga den gungande skeppskulis-
sen på film; filmmedarbetarnas handlingar och attrappens icke-
representerande delar genererar givetvis inga fiktionssanningar. 

Filmberättelsen bygger alltså, sammanfattningsvis, på ett antal ikoniska rela-
tioner mellan representationens olika relata. De kinematografiska avbild-
ningarnas uttryck förbinds med innehållet genom primär ikonicitet; det är 
ikoniciteten mellan representationsbärare och mening som är förutsättningen 
för all annan filmisk mening och betydelse. Bild- och ljudspår representerar 
en annan typ av ikoner, identitetstecken och pseudo-identiteter, som i sin tur 
representerar fiktiva karaktärer, objekt och händelser. Den filmiska avbild-
ningens mening, det vi ser och hör i bild- och ljudspår, relateras också ge-
nom en ikonisk default-princip till betydelsen: vi förutsätter att det vi ser och 
hör i filmens representationsbärare också är det som är sant i fiktionen så 
länge inga indikationer på motsatsen föreligger. 

III.3. Prosa och ikonicitet 

Jag har vid flera tillfällen diskuterat språkets och den litterära berättelsens 
konventionalitet och argumenterat för att det språkliga litterära tecknet är 
primärt konventionellt och konventionellt i strikt mening (se II.2.4., och 
II.3.3.). Jag har också undersökt systemisk, generell mening och gjort en 
åtskillnad mellan två typer av sådan språklig mening: denotation, där ett 
språkligt tecken står för en klass med en viss extension och en viss intension, 
och innebörd som betecknar syntagmatiska och paradigmatiska meningsrela-
tioner. Denotation kräver att en konvention fixerar vad tecknet står för oav-
sett det enskilda yttrandets kontext. Konventioner, i strikt mening, för kom-
bination och substitution förutsätter regler som styr meningsrelationerna 
mellan tecken. 

Denna beskrivning, särskilt konventionalitetens centrala position och de 
två typerna av meningsrelationer, ligger nära den strukturalistiska semioti-
kens syn på språket. Enligt Saussures första lingvistiska princip är det språk-
liga tecknet arbiträrt (jämför II.2.1.), det finns ingenting hos en häst, vår 
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mentala bild av en häst eller vårt hästbegrepp som motiverar varför vi under 
en dag på Solvalla benämner de travande fyrfotade däggdjuren på vilka vi 
satsat pengar ”häst” och inte ”horse”, ”cheval”, ”Pferd” eller ”cavalo”.465 

Språkets ikonicitet begränsas till den akustiska imitationen, så kallade ono-
matopoetiska ord.466 Dessa tankar har emellertid i samtida forskning om 
språk och litteratur alltmer kommit att ifrågasättas. Winfried Nöth talar till 
och med om ett nytt forskningsparadigm och konstaterar att fler och fler 
”iconic features are being discovered in language and literature at the levels 
of phonology, morphology, word formation, syntax, the text, and in the do-
main of language change”.467 Jag ska här undersöka några av dessa ikoniska 
fenomen i språket och fiktionsprosan. 

III.3.1. Ikonicitet i språkliga texter 

Jag inleder med att granska ett kort stycke roman som väl illustrerar några av 
de ikoniska möjligheter som språket erbjuder den litterära berättelsen. Ex-
emplet, övertaget från Nänny, är en passage i John Masters Bhowani Junc-
tion (1954): 

Pater tugged the whistle-cord again and opened the regulator, which is a long 
lever. Whooof! the platform began to slide back. The safety valve shut down 
with a click as the steam went into the cylinders. Whooof! I saw the Station-
master writing in a notebook; whoof – a man could still walk beside the train; 
whoof – he’d have to run; whoof – run fast; whoof, whoof, whoof, whoof!468 

 
Mest iögonenfallande i detta stycke är exemplet på enkel akustisk ikonicitet. 
Ordet ”whoof” imiterar ljudet från ett ånglok, men ordet kan också, med lite 
fantasi, fungera som ett exempel på visuell ikonicitet: två eller tre o:n på rad 
kan uppfattas som en primitiv bild av lokets hjul, kursiveringens snedställ-
ning representerar fart och framåtrörelse. Passagen är också ikonisk i det att 
händelserna representeras i den ordning i vilka de inträffar i fiktionsvärlden. 
Vidare representerar upprepningen av ordet ”whoof” det återkommande 
ljudet från loket.469 Minskningen av de syntaktiska intervallerna mellan det 
upprepade ordet och minskningen i ordlängd representerar den allt kortare 
tiden mellan tågljuden och ljudens minskande varaktighet, vilket i sin tur 
representerar accelerationen. Man kan säga att avståndet mellan replikerna 

                                 
465 Saussure 1970, s. 31ff, 93-106; Saussure 1955, s. 23-35, 97-114. Se också Nöth 2001, s. 17 
och Nänny 1986, s. 199. 
466 Nänny 1986, s. 199. 
467 Nöth 2001, s. 17. 
468 John Masters, Bhowani Junction (London: Michael Joseph, 1954), s. 236.  
469 Nänny skriver att ”Masters re-enacts the accelerating start of a steam-locomotive by means 
of gradually decreasing syntactic intervals between the repeated acoustic icon or onomatopo-
etic expression ’whoof’ as well as by the decreasing length of words – polysyllables are 
gradually substituted by monosyllables/…/” (Nänny 1986, s. 205). 
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av ordet, att det blir allt tätare mellan dem, representerar det fiktiva faktum 
att ljuden kommer allt ”tätare”, det vill säga att allt mindre tid förflyter mel-
lan ljuden i fiktionsvärlden. Dessutom tycks tågets rörelse sammanfalla med 
ögats; man får som läsare en känsla av att det rör sig från vänster till höger. 

Bilden av det ikoniska inslaget i språket beror av vilken typ av ikonicitet 
som avses och vilka aspekter av språket som undersöks. På den lexikala 
nivån, som alltså berör det enskilda ordet och dess förhållande till det be-
tecknade innehållet, är förekomsten av ikonicitet mycket begränsad och den 
arbiträra och konventionella förbindelsen mellan uttryck och innehåll primär 
och dominant. Onomatopoetiska uttryck (som pang och mjau eller ”whoof” i 
exemplet ovan) och ljudestetiska serier (som kling, klang, klong) är undan-
tag i språkets marginal. Dessa tecken är inte heller, enligt Leech och Short, 
rena ikoner; arbiträra och konventionella inslag i det aktuella språket begrän-
sar det auditiva uttryckets imiterande kvaliteter.470 Riktar vi sökarljuset mot 
språkets morfologi (kombinationen av morfem till ord) och syntax eller syn-
tagmatik (kombinationen av ord till större enheter som satser och meningar) 
och den språkliga och litterära berättelsens struktur blir resultatet ett annat. 
Den ikonicitet som man finner här är inte Peirces bild, det jag benämnt enkel 
ikonicitet, utan en diagrammatisk ikonicitet, det vill säga, en relationell eller 
strukturell korrespondens mellan uttryckets och innehållets/betydelsens ele-
ment. Roman Jakobson skriver att ”on a plain, lexical level the interplay of 
sound and meaning has a latent and virtual character, whereas in syntax and 
morphology (both inflection and derivation) the intrinsic, diagrammatic cor-
respondence between the signans and signatum is patent and obligatory”.471 

Detta är en viktig intermedial iakttagelse: det ikoniska inslaget i språket och 
litteraturen är inte begränsat till onomatopoetiska uttryck, bilddikter och 
konkret poesi, utan är, om diagrammatisk ikonicitet avses, en grundläggande 
princip i språkliga, litterära texter. 

En typ av ikonicitet som Jakobson var en av de första att uppmärksamma 
och undersöka är korrespondensförhållandet mellan textens eller representa-
tionsbärarens ordning och det återgivna händelseförloppets temporala ord-
ning.472 Jakobson exemplifierar med ”Veni, vidi, vici”; kedjan av verb infor-
merar oss om i vilken ordning Ceasars handlingar skedde genom att sekven-
sen av preteritum återskapar de rapporterade händelsernas ordningsföljd.473 

Leech och Short menar att samma slags diagramikonicitet styr språklig re-
presentation av förhållandet mellan orsak och verkan: orsaken föregår ver-
                                 
470 Leech och Short 1981, s. 234. 
471 Jakobson 1971, s. 355; se också s. 357. Jämför Nänny 1986, s. 199. 
472 Jakobson 1971, s. 350. 
473 Ibid. Jakobson menar vidare att språket ofta speglar exempelvis mänskliga hierarkier 
genom att den högste i rang omnämns först, den initiala positionen i en sats motsvarar första 
positionen ifråga om status. Jakobson hävdar också att den grammatiska processen speglar 
hierarkin av grammatiska begrepp: subjektet kommer före objektet, den som utför handlingen 
föregår handlingens objekt (Ibid., s. 350f); se också Leech och Short 1981, s. 234 och Johan-
sen 1996, s. 43. 
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kan i texten vilket även är fallet i den representerade världen.474 Dessa möns-
ter är tydliga i exemplet ovan: händelserna på tågstationen och tågets rörelser 
skildras i den ordning de inträffar i historien och lokförarens handlingar (or-
saken) föregår i texten tågets rörelse (verkan). 

Jakobson menar att inte bara kombinationen av ord i syntagm utan också 
kombinationen av morfem till ord har en diagramkaraktär. I många indoeu-
ropeiska språk följer adjektivens komparation en ikonisk princip: ”high-
higher-highest, altus-altior-altissimus”, det vill säga ju mer av innehållet 
desto fler morfem.475 Så är även fallet i exemplet ovan där uttrycket för det 
längre ljudet från loket innehåller tre o:n medan det kortare ljudet endast 
innehåller två. Inte sällan skiljs också substantivens pluralformer från singu-
larisformerna genom ett extra morfem: katt/katter, hund/hundar.476 Denna 
morfologiska ikonicitet är framför allt verksam i språkets paradigmatiska 
dimension (där de språkliga uttrycken formerar sig i paradigm av alternativa 
möjligheter), medan ikoniciteten i fråga om ordning och orsak och verkan 
berör språkets och berättelsens syntagmatik och relationen mellan den speci-
fika textens struktur och betydelse (som i romanexemplet ovan). 

Jag har tidigare i filmen funnit exempel på enkel, specifik, diagramma-
tisk, generell och metaforisk ikonicitet av olika slag. Hur förhåller sig dessa 
former av ikonicitet till de litterära, språkliga varianterna i exemplet ovan? I 
filmen förekommer tre typer av enkel ikonicitet: i representationen av färger, 
ljud och temporal duration. Ingen av dessa har någon verklig motsvarighet i 
språket och den skrivna litterära berättelsen. Det onomatopoetiska uttrycket 
(exempelvis ”whoof”) bygger visserligen på en ljudkorrespondens mellan 
uttryck och innehåll/betydelse men i den skrivna litteraturen, som i romanen 
ovan, förmedlas denna överensstämmelse av en arbiträr relation mellan tal-
språk och skriftspråk. Det ljudhärmande tecknet befinner sig, som jag redan 
berört, i språkets marginal medan det ikoniska ljudet är centralt i ljudfilmen. 

Det är naturligtvis möjligt att ge uttryckets färg i en litterär text en ikonisk 
funktion (ordet röd kan tryckas med röd färg), men i den överväldigande 
majoriteten av alla litterära texter finns det naturligtvis ingen ikonisk kopp-
ling mellan uttryckets färger och eventuella representerade färger (jämför 
III.2.1.). 

Inte heller filmens ikoniska representation av duration är möjlig i prosan. 
I filmen representeras ofta temporal varaktighet med temporal varaktighet, 
inte sällan är korrespondensen specifik: filmscenen tar en viss tid att visa, en 
tid som överensstämmer med den representerade händelsens duration 
(III.2.1.). Den skrivna litterära representationsbäraren saknar emellertid var-
aktighet. Temporal duration i fiktionsvärlden representeras med textens spa-
tiala utsträckning, en rumslighet som dessutom på det digitala och artikule-

                                 
474 Leech och Short 1981, s. 235. 
475 Jakobson 1971, s. 352. 
476 Ibid. 
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rade mediets vis utgörs av en serie åtskilda tecken och sålunda saknar det 
analoga, täta filmuttryckets spatiala och temporala kontinuitet. Filmscenens 
och den oredigerade tagningens fullkomliga temporala ikonicitet mellan 
uttryck och innehåll/betydelse, som innebär att varje representerande tidsav-
snitt, på en steglös skala, motsvarar ett visst representerat tidsavsnitt, har 
heller ingen motsvarighet i den litterära berättelsen. Den litterära scenen som 
narratologer ofta talar om är endast i metaforisk mening en scen, om vi med 
scen menar en temporal överensstämmelse mellan uttrycket och det repre-
senterade händelseförloppet vad gäller varaktighet.477 Medan filmberättelsen 
alltså kan vara specifikt eller generellt ikonisk i sin representation av varak-
tighet kan litterärt representerad varaktighet endast vara metaforiskt ikonisk, 
det vill säga en rumslig digital representation av ett visst temporalt moment. 

Den litterära berättelsens ikoniska representation av duration kan även be-
skrivas som responsberoende. Fiktionsberättelsens uttryck saknar visserligen 
egenskapen varaktighet, men texten tar tid att läsa och dess utforming påver-
kar lästiden även om receptionens duration också är beroende av det läsande 
subjektets läshastighet. En omständligt framställd scen med detaljerade be-
skrivningar av händelser och personer tar normalt längre tid att läsa än ett 
händelseförlopp som summeras på några rader. Den litterära passagen ovan 
där tåget lämnar perrongen skulle sannolikt av de flesta läsare och narratolo-
ger benämnas scen och vi kan lätt föreställa oss en mer summerande fram-
ställning som ”tåget lämnade perrongen”. Denna hypotetiska summering 
saknar de detaljer och delhändelser som den sceniska framställningen skild-
rar och går mycket snabbare att läsa än den sceniska representationen vars 
lästid i högre grad tycks överensstämma med den tid det sannolikt skulle ta 
för ett tåg att lämna perrongen. Den litterära scenen blir alltså inte scenisk 
genom en temporal överensstämmelse mellan uttryckets duration och de 
skildrade händelsernas duration utan genom att ett stort antal språkliga teck-
en representerar och fördelas på många delhändelser i händelseförloppet 
(korrespondensen är alltså diagrammatisk och metaforisk) vilket även leder 
till att lästiden, receptionen av uttrycket, i högre grad kommer att korrespon-
dera med den representerade händelsens tid. 

Romanpassagen innehåller även ett annat exempel på metaforiskt repre-
senterad duration med ett tydligare inslag av diagram. De återkommande 
onomatopoetiska tecknen representerar acceleration genom att replikerna av 
ordtypen ”whoof” kommer allt tätare på sidan och därigenom också kommer 
”tätare” i vår läsning vilket korresponderar med en ökad frekvens i fiktions-
världen. Den ökade rumsliga tätheten på sidan representerar alltså ökad 
temporal ”täthet” som i sin tur indikerar att allt kortare tid förflyter mellan 
instanserna av de fiktiva ljuden. Tidsintervallens minskade duration repre-
senteras alltså metaforiskt genom ökad närhet i texten. 

                                 
477 Chatman 1978, s. 72, 75f; Genette 1972a, s. 122ff, 141ff; Genette 1980, s. 86ff, 109ff. 
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Jag har beskrivit filmens representation av temporal ordning som en form 
av diagrammatisk ikonicitet: händelsernas ordning i fiktionsvärlden repre-
senteras inte sällan i den ordning de enligt fiktionen inträffar (se III.2.1.). 
Relationen mellan enheterna i filmberättelsens uttryck är en genuin temporal 
ordning: en viss tagning eller händelse visas i filmen före eller efter en annan 
tagning. Varje fiktivt händelseförlopp har en viss ordning, en händelse 
kommer med nödvändighet före eller efter andra händelser i fiktionen (om 
de inte inträffar samtidigt). Den skrivna och tryckta litterära textens uttryck 
saknar dock en genuin ordningskomponent, dess enheter är inte ordnade i 
tiden utan i rummet. De språkliga enheter (repliker av typer) som represente-
rar en viss fiktiv händelse befinner sig till höger eller vänster om eller ovan- 
eller nedanför de enheter som representerar andra händelser, inte före eller 
efter i tiden. I romanpassagen befinner sig tecknen för lokförarens handling-
ar till vänster om eller ovanför tecknen för tågets ljud och rörelse; det samma 
gäller relationen mellan de olika replikerna av det onomatopoetiska ”who-
of”. Temporal ordning representeras i prosan alltså diagrammatiskt och me-
taforiskt: rumslig ordning står för tidslig ordning. Receptionen av prosatex-
ten har emellertid en genuin temporal ordningskomponent som styrs av tex-
tens spatiala ordning: vi läser, om vi läser texten från vänster till höger, först 
om en viss händelse sedan om en annan och vidare om ytterligare andra hän-
delser. En uppläsning av en litterär berättelse innebär likaledes att berättelsen 
tillförs en genuin temporal ordning (som kan sammanfalla med eller avvika 
från de representerade händelsernas ordning). Den litterära fiktionsberättel-
sens ikoniska representation av ordning är alltså, precis som dess representa-
tion av varaktighet, metaforisk eller responsberoende. Skillnaden är att 
skriftspråkets konventionella läsriktning och ordningens relationella natur 
gör att textens ordning styr receptionens ordning som i sin tur kan korre-
spondera med de skildrade händelsernas ordning (en korrespondens som 
sålunda är reglerad på ett sätt som den litterära textens ikoniska representa-
tion av varaktighet inte kan vara). Den spatiala ordning de olika replikerna 
av typen ”whooof” och typen ”whoof” har i Masters text reglerar alltså ex-
akt, genom den därigenom bestämda läsordningen, den ordning i vilken de 
auditiva händelserna inträffar i fiktionen. 

De rumsliga korrespondenser som jag funnit i filmberättelsen (förstärkta 
av rörelsekomponenten) saknar motsvarigheter i den litterära berättelsen 
(III.2.1.). Filmen representerar rumsliga former och relationer diagramma-
tiskt och metaforiskt, tvådimensionella former och relationer representerar 
tredimensionella former och relationer i bildrum och fiktionsvärld. När vi i 
Döden i Venedigs filmbilder ser stadens berömda byggnader percipierar vi 
bokstavligen en serie former och relationer mellan former i två dimensioner 
som representerar tredimensionella palats, kyrkor och broar, men också en 
(metaforisk) djupdimension. Ingenting av detta finns i novellen med samma 
namn; vi finner ingen diagrammatisk eller metaforisk korrespondens mellan 
textens rumslighet och den representerade stadens rum. Men kanske finns 
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det andra litterära exempel som har drag av spatialt diagram? Jag har tidigare 
uppmärksammat hur i bilden innehållets delar projiceras på uttryckets delar 
(se II.1.3.). Första gången vi möter pojken Tadzio i filmen Döden i Venedig 
ser vi hans lockar, ögon, näsa, mun, haka och hand på specifika ställen i 
filmbildens uttryck (se Bild II.2.). Motsvarande passage i novellen lyder: 

Aschenbach frapperades av gossens fulländade skönhet. Det bleka, behagligt 
tankfulla ansiktet med den raka näsan, det honungsgula lockiga håret, den 
fina munnen, det ljuva, nästan överjordiska allvaret förde tankarna till skulp-
turerna från den grekiska konstens blomstringstid, och med den fulländade 
formen var förenad en sådan personlig grace att iakttagaren tyckte sig varken 
i naturen eller den bildande konsten ha påträffat något så idealiskt.478 (Mann 
1913, s. 134f) 

 
I textstycket finns en tendens till diagram: ordet ”näsa” står för Tadzios näsa, 
ordet ”håret” för pojkens hår, ordet ”munnen” för hans mun. Denna språkli-
ga beskrivning liknar filmbilden i det att ett uttryckselement motsvarar ett 
innehållselement. Skillnaderna är emellertid lika uppenbara. I filmbilden 
korresponderar i princip varje uttryckselement med något representerat 
rumsligt element, så är inte fallet i den språkliga beskrivningen. Uttryck som 
”den fulländade formen” och ”personlig grace” är predikat som beskriver 
ansiktet som helhet och som inte kan skiktas i mindre delar motsvarande det 
representerade ansiktets delar (lika lite som uttrycket ”håret” kan skiktas i 
mindre hårdelar).479 Bilden är också diagrammatisk på så vis att uttryckets 
element är sammansmälta på samma sätt som innehållets element. Former 
och färger uppträder förenade både i ansiktsbildens uttryck och i det repre-
senterade ansiktet. I beskrivningen ovan är däremot egenskaperna åtskilda i 
uttrycket; i ”det honungsgula lockiga håret” uppträder hårets gula färg och 
lockarna isolerade från varandra. I bilden representerar också relationen mel-
lan uttryckets delar relationen mellan det avbildade innehållets delar. I fil-
men Döden i Venedig är det relationen mellan de uttryckselement som står 
för Tadzios lockar, ögon, näsa, mun, haka och hand som representerar rela-
tionen mellan dessa innehållskomponenter. Vad gäller beskrivningen är det 
naturligtvis svårt att hävda att tecknet för näsa blir meningsfullt först i rela-
tion till tecknen för mun och hår, eller att den rumsliga relationen mellan 
representationsbärarens delar, tecknen för näsa, hår och mun, representerar 
relationen mellan de representerade kroppsdelarna. 

                                 
478 ”Mit Erstaunen bemerkte Aschenbach, dass der Knabe vollkommen schön war. Sein An-
tlitz, bleich und anmutig verschlossen, von honigfarbenem Haar umringelt, mit der gerade 
abfallenden Nase, dem lieblichen Munde, dem Ausdruck von holdem und göttlichem Ernst, 
erinnerte an griechische Bildwerke aus edelster Zeit, und bei reinster Vollendung der Form 
war es von so einmalig persönlichem Reiz, dass der Schauende weder in Natur noch bildender 
Kunst etwas ähnlich Geglücktes angetroffen zu haben glaubte.” (Mann 1913, s. 52) 
479 Denna min iakttagelse överensstämmer med Rossholms distinktion mellan komplett och 
partiellt kompositionella ikoner (Rossholm 2004a, s. 198). 
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Det är givetvis också möjligt att i den litterära texten tänka sig ikoniska 
diagram på ordets nivå. Alldeles som antalet o:n i ordet ”whoof” samman-
hänger med ljudets tidslängd kan ett ords utformning korrespondera med ett 
objekts storlek; vi kan tala om ett ”stooort look” eller ett ”jäättehögt” träd. I 
anslutning till romanexemplet ovan har jag också laborerat med tanken att 
ordet ”whoof” liknar ett ånglok. Nänny har uppmärksammat ytterligare en 
annan typ av litterär spatial ikonicitet, exempelvis ett stycke lyrik om en 
trappa som i sin uppbyggnad liknar en trappa eller en dikt där ett avstånd 
mellan två diktstrofer motsvarar ett avstånd mellan två representerade ob-
jekt.480 Dessa typer av rumslig ikonicitet är dock av högst begränsad betydel-
se i fiktionsprosan och inte någon motsvarighet till filmbildens ikoniska 
representation av rummet där former och spatiala relationer genomgående 
står för former och spatiala relationer. 

III.3.2. Obligatorisk och fakultativ ikonicitet 

Stycket i Masters Bhowani Junction kan även fungera som illustration av 
olika ikonicitetstypers status (se III.3.1.). Det onomatopoetiska ”whoof” är 
ett (akustiskt) exempel på enkel ikonicitet, den kronologiska berättelsen och 
de allt kortare intervallerna mellan tågljuden, är exempel på diagrammatisk 
och metaforisk ikonicitet, men dessa former av ikonicitet har också olika 
status. Det onomatopoetiska uttryckets visuella ikonicitet och upplevelsen av 
tågets rörelse från vänster till höger är en potentiell ikonicitet som vi kan läsa 
in i texten och språket. De onomatopoetiska ordens akustiska ikonicitet och 
upplevelsen av att tåget accelererar är däremot med största sannolikhet av 
författaren avsedda effekter som vi för att förstå vad som är sant i fiktionen 
måste uppfatta. Men dessa grepp är, betraktade från ett generellt språkper-
spektiv, endast potentiella möjligheter som språket erbjuder den skönlitteräre 
författaren. Berättelsens kronologi exemplifierar däremot en mer grundläg-
gande typ av språklig, ikonisk princip, ett slags medieobligatorisk ikonicitet. 

I olika teorier om språklig och litterär ikonicitet finns ett drag av motsä-
gelsefullhet som jag menar samtidigt döljer och pekar på några väsentliga 
distinktioner. Nänny understryker exempelvis i sina texter att ikoniciteten är 
en viktig och grundläggande princip i språket och litteraturen. Han talar om 
den diagrammatiska ikonicitetens universalitet i många språk, och betonar 
mångfalden och den genomgripande närvaron av ikonicitet i litteraturen.481 

Men samtidigt tycks Nänny mena att den ikonicitet vi finner i språk och 
litteratur är av ett sekundärt slag: ”Iconic functions of textual elements, ho-
wever, are no more than latent possibilities. They will only appear if the 
meaning of the textual passage is compatible with them.”482 Han hävdar att 

                                 
480 Nänny 1986, s. 199ff. 
481 Ibid., s. 199. 
482 Ibid.; se också s. 200. Se även Fischer och Nänny 1999, s. xxv, xxiii. 
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den litterära textens ikonicitet endast kan uppfattas om läsaren rör sig från 
mening till form. Nänny beskriver alltså språklig, litterär ikonicitet som la-
tent, läsar- eller receptionsberoende och underordnad textens mening. 

En liknande spänning finns i Jakobsons tankar om språklig ikonicitet. Ja-
kobson understryker att konventionaliteten är dominant i språket,483 men 
menar också, som jag redan berört, att i språkets syntax och morfologi ”the 
intrinsic, diagrammatic correspondence between the signans and signatum is 
patent and obligatory”,484 och konstaterar att språkets diagrammatiska syn-
tagmatiska mönster genomgående överlagras dess lexikala eller namngivan-
de aspekt.485 

Hur hänger nu dessa motsägelsefulla formuleringar ihop? Språkets ikoni-
citet beskrivs samtidigt som obligatorisk och latent, eller universell och po-
tentiell. Spänningen mellan dessa två positioner upplöses emellertid och blir 
begriplig om man gör de rätta distinktionerna. 

Jag har redan beskrivit den kinematografiska avbildningen med hjälp av 
begreppet primär ikonicitet: filmen och dess avbildningar är primärt ikonis-
ka, vilket innebär att all filmisk mening är beroende av den ikoniska relatio-
nen mellan uttryck och innehåll. Det är genom att uppfatta representations-
bärarens likhet med det den står för som vi kommer åt bild- och ljudspårets 
innehåll, vilket bland annat innebär att vi när vi percipierar innehållet i ut-
trycket, genom simulation, gör bruk av vår förmåga att i verkligheten identi-
fiera objekt och situationer. 

Identitetstecknet är däremot en form av sekundär ikonicitet. För att kom-
ma åt det representerade innehållet krävs att vi känner en konvention (som 
exempelvis innebär att en stenyxa i ett museum kan representera alla andra 
stenyxor av samma typ) och en kontext som indikerar hur den ikoniska rela-
tionen mellan tecknets enheter ska uppfattas. Sekundär ikonicitet är alltså 
förmedlad ikonicitet, ikonicitet förmedlad av konventionalitet (eller av nå-
gon annan primär teckenrelation). Nännys påpekande att ikoniciteten i språk 
och litteratur så att säga är meningsberoende – läsaren förstår först de språk-
liga tecknens konventionella mening och kan därefter uppfatta eventuella 
ikoniska korrespondenser mellan form och mening – kan förstås så att språ-
kets och litteraturens ikonicitet är medierad eller sekundär.486 I avhandlingens 
första del har jag beskrivit den litterära berättelsen som primärt konventio-
nell: all språklig och litterär mening är beroende av den konventionella för-
bindelsen mellan det språkliga tecknets uttryck och innehåll. Detta är en 
allmän princip som även gäller för språklig ikonicitet: för att vi ska kunna 

                                 
483 Jakobson 1971, s. 357. 
484 Ibid., s. 355; se också s. 357. 
485 Ibid., s. 353. 
486 Jämför Johansen som beskriver ett exempel på litterär ikonicitet som ”a symbolically 
mediated icon” (Johansen 1996, s. 47; se också s. 101). Se också Göran Sonesson, ”Prole-
gomena to a General Theory of Iconicity. Considerations on Language, Gesture, and Pic-
tures”, http://www.arthist.lu.se/kultsem/pdf/LingIconcity.pdf. 
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uppfatta eventuella korrespondenser mellan representationsbärare och me-
ning, och mellan mening och betydelse så måste vi först känna de språkliga 
tecknens konventionella mening. Ett möjligt undantag från denna regel är 
vissa onomatopoetiska uttryck där ett språkljud representerar ett annat ljud, 
men även i dessa fall formar det aktuella språkets konventioner ordet och när 
det överförs till skriftspråket går den omedelbara korrespondensen förlorad. 
Den sekundära ikonicitet som föreligger i språket inbegriper ett större mått 
av konventionell förmedling än vad som är fallet i identitetstecknet. Det är 
inte bara så att en konvention bestämmer i vilket avseende ett visst objekt 
ikoniskt representerar ett annat utan vi måste innan vi kan uppfatta eventuel-
la ikoniska inslag känna meningen hos fullödiga konventionella tecken, 
tecken där uttryck och innehåll godtyckligt sammanfogas och endast motive-
ras genom en konvention. 

Kinematografiska avbildningar, både på bild- och ljudsidan, är sålunda 
primärt ikoniska representationer medan språkliga representationer karaktä-
riseras av en konventionellt medierad, sekundär ikonicitet: prosan och språ-
ket är inte avbildningar, fungerar inte som rekvisita i perceptuella simulatio-
ner där tecknens mening framträder genom att vi på representationsbäraren 
applicerar vår förmåga att i verkligheten identifiera det som denoteras. Det 
hindrar inte att ikoniciteten i ett annat avseende är grundläggande i språket. 
Jag menar att vi till distinktionen mellan primär och sekundär ikonicitet bör 
lägga en annan distinktion, den mellan en obligatorisk eller essentiell ikoni-
citet och en fakultativ eller latent ikonicitet. 

Avbildningens, exempelvis filmbildens, ikonicitet är inte bara primär utan 
även obligatorisk, det vill säga vi måste uppmärksamma och tolka den iko-
niska relationen mellan uttryck och avbildat innehåll för att komma åt repre-
sentationens mening och betydelse. Det senare (men inte det förra) gäller 
även för prosans diagrammatiska ikonicitet: trots att den är konventionellt 
medierad så är den, i vissa av sina aspekter, obligatorisk. Det tydligaste ex-
emplet på detta är språkliga yttrandens representation av ordning. Leech och 
Short talar om den kronologiska sekvensens princip (”the principle of chro-
nological sequencing”) som säger att texttid imiterar verklig tid: om A 
kommer före B i verkligheten kommer A före B i texten. Författarna menar 
också att om A och B står för händelser så framkallar teckensekvensen ”A 
och B” tolkningen att A föregår B.487 Språklig representation av händelsers 
ordning styrs således av ett slags ikonisk default-princip (det rör sig alltså 
om ett ”svagt” obligatorium då det kan ersättas av andra alternativ). Det är 
med hjälp av textelementens ordning som vi sluter oss till händelsernas ord-
ning i verkligheten eller fiktionen. Naturligtvis finns det grepp som upphäver 
denna princip; vi kan med hjälp av språkliga och berättartekniska medel 
kasta om ordningen: ”Nu står jag här efter att ha sprungit genom skogen och, 
före det, ätit frukost.” Men i frånvaro av dylika explicita signaler förutsätter 

                                 
487 Leech och Short 1981, s. 234. 
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vi som läsare att den ikoniska principen gäller.488 Enligt en liknande princip 
föregår i en språklig representation orsaken verkan. Det finns undantag som 
när en konjunktion som ”eftersom” vänder på relationen mellan orsak och 
verkan, men när sådana markörer saknas förutsätter vi som läsare att element 
A i texten betecknar orsak och B (som alltså följer på A) står för verkan.489 

Jag har redan undersökt ordning och kausalitet i Mastersstycket ovan; här 
ett exempel från romanen 2001 där Bowmans inträde i stjärnporten berättas 
på följande vis: 

– Den är ihålig – den bara fortsätter i evighet – och åh, Herre Gud! – den är 
full av stjärnor. /…/ Stjärnporten öppnade sig. Stjärnporten stängdes. I ett 
ögonblick av tiden så kort att det inte ens kunde mätas vrängde rymden ut 
och in på sig själv. /…/ Han hade ingen känsla av rörelse, men upplevde ändå 
att han föll mot de där otroliga stjärnorna, som lyste därinne i en månes mör-
ka hjärta.490 (Clarke 1970, s. 220ff) 

 
Passagen (som inbegriper övergångarna mellan tre kapitel: från trettionio till 
fyrtio och från fyrtio till fyrtioett) demonstrerar hur händelsers ordning och 
relationen mellan orsak och verkan i en språklig, litterär text impliceras av 
syntagmets struktur. Textelementens ordning räcker för att vi ska uppfatta de 
fiktiva händelsernas ordning: porten öppnas och stängs bakom Bowman som 
faller ner i någonting liknande ett bottenlöst schakt i rymden. Detsamma 
gäller kausaliteten; de händelser som berättas först orsakar de efterkomman-
de: det faktum att rymden vrängs ut och in resulterar i Bowmans rörelse 
genom rymdschaktet. 

Sammanfattningsvis styrs alltså språkliga syntagm som representerar ord-
ning och orsak och verkan av en ikonisk default-princip: vi förutsätter att 
betydelsens ordning och kausalitet (den temporala och kausala relationen 
mellan händelser i verkligheten eller fiktionen) korresponderar med repre-
sentationsbärarens ordning (ordningen hos representationsbärarens element) 
så länge indikationer på motsatsen saknas. Detsamma gäller naturligtvis 
även för filmberättelsen: vi förutsätter att betydelsens ordning korresponde-
rar med uttryckets ordning så länge ingenting indikerar motsatsen. Så är 
också fallet i filmen 2001. Vi utgår ifrån att de egenartade händelser som 
inträffar under Bowmans resa genom stjärnporten också inträffar i den ord-
ning de berättas: skeppet rusar genom den långa korridoren av ljus för att 

                                 
488 Ibid., s. 235. Det är också, enligt Leech och Short, naturligt för ett verbs subjekt att föregå 
dess objekt. I en mening som inbegriper ett objekt refererar subjektet typiskt till den hand-
lande agenten, eller till upphovet till händelsen, och objektet till den person eller det ting som 
blir föremål för handlingens eller händelsens konsekvenser. 
489 Ibid. 
490 ”’The thing’s hollow – it goes on forever – and – oh my God! – it’s full of stars!’ /…/ The 
Star Gate opened. The Star Gate closed. In a moment of time too short to be measured, Space 
turned and twisted upon itself. /…/ There was no sense of motion, but he was falling towards 
those impossible stars, shining there in the dark heart of a moon.” (Clarke 2000, s. 216ff) 
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sedan komma ut på andra sidan och slutligen landa i det märkliga ljusa rum 
där Bowman föds på nytt i form av ett rymdbarn (se Bild II.1.). 

Flera av de ikoniska varianter som jag ovan berört är emellertid exempel 
på fakultativ ikonicitet. Onomatopoetiska ord som ”pang” och ”kuckeliku” 
eller ”whoof” är språkliga undantag där teckenbärare (språkljudet) och det 
betecknade ljudet har gemensamma egenskaper, inte en ikonisk princip som 
styr vår språkförståelse (det är inte genom att uppfatta likheten mellan språk-
ljudet och den betecknade företeelsen (extensionen och intensionen) som vi 
förstår ordet); obligatorisk är däremot kännedomen om den konventionella 
förbindelsen mellan uttryck och innehåll. 

Det är också möjligt att skilja mellan två typer av obligatorisk ikonicitet: 
en medieobligatorisk ikonicitet och en verkobligatorisk ikonicitet. Den pri-
mära ikonicitet som karaktäriserar kinematografiska avbildningar är medie-
obligatorisk, det vill säga varje avbildning kräver att vi uppmärksammar den 
ikoniska relationen mellan representationsbärare och mening. Den ikoniska 
default-logik som styr representationen av ordning och orsak/verkan i språk-
liga yttranden och berättelser är också den en allmän princip på transmedial 
nivå (även om kontexten kan sätta denna princip ur spel). 

Men en ikonisk relation kan också vara verkobligatorisk. Det kan vara ob-
ligatoriskt att vid tolkningen av ett visst verk uppmärksamma en viss ikonisk 
relation: uppfattar vi inte ikoniciteten går vi miste om delar av representatio-
nens betydelse. Den läsare av Bhowani Junction som inte förstår att det 
onomatopoetiska ”Whoof”, och intervallerna mellan replikerna av detta 
tecken, representerar lokets acceleration riskerar att missa en viktig aspekt av 
scenen, det faktum att tåget lämnar perrongen. Men ett verk kan även öppna 
möjligheten för ikoniska läsningar som inte är obligatoriska. Jag antydde 
ovan att ordet ”Whoof” i den nämnda passagen kan ses som en bild av ett 
lok; denna ikoniska läsning är naturligtvis inte obligatorisk utan en möjlighet 
som texten erbjuder. Det rör sig här alltså (på verknivån) om en form av 
fakultativ eller latent ikonicitet. 

Jag har visat att både prosan och filmen har viktiga inslag av obligatorisk 
ikonicitet, men att filmen karaktäriseras av en primär ikonicitet, medan all 
ikonicitet i prosan är sekundär, i den meningen att språklig och litterär ikoni-
citet medieras av konventionella tecken. Distinktionen mellan primär och 
sekundär ikonicitet berör förhållandet mellan det jag ovan benämnt represen-
tationsbärare och mening. För att komma åt den mening som filmens ljud- 
och bildspår förmedlar måste vi så att säga uppmärksamma dessa avbild-
ningars ikonicitet. För att uppfatta prosaberättelsens mening måste vi känna 
de språkliga tecknens konventionella mening, deras denotation och innebörd. 

Det jag kallat obligatorisk ikonicitet i språket och berättelsen tycks där-
emot ofta beröra relationen mellan representationsbärare och betydelse. Jag 
har exempelvis uppmärksammat att det sätt på vilket representationsbärarens 
element är ordnade, i brist på indikationer på motsatsen, korresponderar med 
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de berättade händelsernas ordning. Den kritiske läsaren ställer sig kanske 
frågan hur ikoniciteten kan överföras till fiktionens område: hur kan ett fik-
tivt händelseförlopps ordning och kausalitet speglas i berättelsens organisa-
tion? Min definition av ”betydelse” besvarar denna fråga. Jag har gjort gäl-
lande att en berättelses betydelse antingen kan avse det verkliga händelseför-
lopp denna refererar till eller informerar om, eller ett fiktionsinnehåll, de 
situationer, händelser och existenser som fiktionsberättelsen föreskriver att 
vi ska föreställa oss. Fiktionsberättelsens ikonicitet måste således relateras 
till vad vi är bemyndigade att föreställa oss. Det sätt på vilket representa-
tionbärarens element är ordnade i den språkliga fiktionsberättelsen föreskri-
ver alltså, så länge indikationer på motsatsen saknas, att vi ska föreställa oss 
att händelserna i fiktionen inträffar i denna ordning eller att den kausala rela-
tionen mellan olika skeenden är av ett visst slag. Så är fallet i Bhowani Junc-
tion och i de passager i filmen respektive romanen 2001 som jag ovan berört. 
I dessa narrativa sekvenser bidrar elementens ordning på uttrycksnivån (till-
sammans med meningsinnehållet och kontexten) till att vi föreställer oss ett 
tåg som accelererar och ett rymdskepp som rusar mot det okända. 

III.4. Intrasemiotisk ikonicitet: citering och 
identitetstecken i prosa och film 

Jag har tidigare diskuterat det faktum att filmens avbildningar ofta represen-
terar två andra typer av ikoniska representationer, identitetstecken och at-
trapper, som i sin tur representerar fiktiva händelser och objekt (se III.2.6.). 
Denna flerlagrade ikonicitet är avhängig av den filmiska representationens 
ikoniska och indexikaliska kvaliteter (inspelningsapparaturens förmåga att 
registrera verklighetens visuella och auditiva kvaliteter, se III.6.1.), och sak-
nar givetvis motsvarighet i den språkliga, litterära berättelsen. De olika for-
mer av ikonicitet som jag hittills berört har emellertid till övervägande del 
varit exempel på vad man skulle kunna kalla en extrasemiotisk ikonicitet, det 
vill säga en korrespondens mellan ett uttryck och en ”icke-semiotisk” bety-
delse, som ett händelseförlopp eller ting, eller temporala och spatiala aspek-
ter av fiktionsvärlden. Undersökningen kan emellertid vidgas till att även 
omfatta en intrasemiotisk ikonicitet i relationen mellan representationsbärare 
och betydelse (till skillnad från filmens representation av attrapper och iden-
titetstecken som är en fråga om kinematografisk mening och hur denna gene-
rerar betydelse), det vill säga en korrespondens mellan ett uttryck och ett 
fiktionsinnehåll som redan har en semiotisk karaktär, är något slags tecken, 
medium eller representation.491 Om man kombinerar de ikoniska teckentyper 

                                 
491 Distinktionen mellan det jag här kallar extrasemiotisk respektive intrasemiotisk ikonicitet 
är givetvis på många sätt problematisk. Det kan vara svårt att dra en gräns mellan händelser 
och existenser som har teckenkaraktär och sådana som saknar denna kvalitet; är exempelvis 
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jag ovan benämnt identitetstecken och attrapp med insikten att den ikonicitet 
som sammanbinder uttryck och fiktionsinnehåll även kan vara intrasemiotisk 
blir bilden av förhållandet mellan prosan och filmen delvis en annan. Jag ska 
först behandla citering och direkt anföring och sedan undersöka intrasemio-
tiska attrapper. 

III.4.1. Citering som ikonicitet 

Skönlitterära texter innehåller som bekant ofta representationer av karaktä-
rernas tal i form av direkt anföring. Här ett exempel hämtat från Campions 
Pianot: 

Stewart skrattade till, ett kusligt läte. ”Så du ser ut!” sade han. ”Upp med 
dig.” 

Baines satte sig upp, noga med att inte väcka Flora som fortfarande sov. 
Han kände sig lugn. Pianotangenten med sitt underbara budskap låg i tryggt 
förvar under kudden. 

”Har Ada pratat med dig någon gång?” 
”Menar du med tecken?” 
Stewart skakade på huvudet. ”Nej, med ord. Har du någonsin hört ord?” 
Baines såg misstänksam ut. ”Nej, inga ord.” 
Baines skakade på huvudet. 
Stewart satte ena handen för pannan. ”Hon har pratat med mig. Jag hörde 

det här.” Han tryckte handflatan mot pannan och spärrade upp ögonen. ”Jag 
hörde hennes röst här inne i huvudet. Jag iakttog läpparna, det var inte de 
som bildade orden. Men ändå… ju mer jag lyssnade, desto tydligare hörde 
jag henne, lika tydligt som jag hör min egen röst.” 

”Uttalade ord?” frågade Baines. 
”Nej, men jag har hennes ord i huvudet.” Stewart var tyst en stund. ”Jag 

vet vad du tror, du tror att det är ett knep, att jag hittar på det här. Nej, de ord 
jag hörde var hennes egna.” 

”Vad sa hon?” Baines visste inte om det var Stewarts smärta eller hans ga-
lenskap som talade, men hur som helst lyssnade han. I Stewart såg han något 
han aldrig hade väntat sig att få se: i denne storögde, stele man såg han sig 
själv, hjälplös, hopplös, sjuk av kärlek, och just då älskade Baines honom. 

Stewart tittade upp i taket som om han rabblade upp något han hade lärt 
sig utantill och ville upprepa ordagrant. ”Hon sa: ’Jag är rädd för min egen 
vilja, för vad den kan hitta på, den är så märklig och stark.’ Hon sa”, Stewart 
tvekade och nickade sedan: ”’Jag måste ge mig av. Låt mig gå. Låt Baines 

                                                                                                                                  
ett ansiktsuttryck ett tecken eller ett icke-tecken, och hur ska olika typer av naturliga tecken 
beskrivas? I fiktionsberättelsen förhåller det sig ju dessutom så att betydelsen, fiktionsinne-
hållet, är ett resultat av representationen, inte en teckenoberoende referent, varför det är tvek-
samt om det i detta sammanhang är meningsfullt att tala om det icke- eller extrasemiotiska. 
Trots dessa tveksamheter väljer jag att göra en distinktion mellan extra- och intrasemiotiska 
betydelser då denna distinktion för det första svarar mot en intuitiv föreställning om att verk-
ligheten kan indelas i skapade tecken och företeelser som saknar teckenkaraktär, för det andra 
har en intermedial potential och således tydliggör likheter och skillnader mellan berättelser i 
olika medier. 
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föra bort mig’.”492 (Jane Campion och Kate Pullinger, Pianot, övers. Lena 
Lundgren (Stockholm: Tidens förlag, 1994b), s. 175f) 

 
Männens dialog representeras i form av direkt anföring, med utskrivna cita-
tionstecken och ibland även anföringsverb. Vi föreställer oss att de språkliga 
syntagm (en viss kombination av repliker av typer) som innesluts av cita-
tionstecknen är just de syntagm karaktärerna i den aktuella fiktiva situatio-
nen uttalar (jag bortser här från oöverensstämmelsen mellan originalspråk 
och översättning). 

En litterär berättelse kan naturligtvis också i citatets form representera en 
annan skriven text. Det kan röra sig om brev, artiklar eller andra skrivna 
texter inneslutna i berättelsen. I Pianot förekommer vid ett tillfälle en fiktiv 
text av stor vikt för berättelsens utveckling. Ada tar loss en tangent ur sitt 
piano och ristar in en mening i den: ”Käre George, mitt hjärta är ditt”, och 
sänder meddelandet till sin älskare (Campion och Pullinger 1994b, s. 160).493 
Orden utlöser makens vrede och leder till stympningen. 

Oavsett om de citerade syntagmen enligt fiktionen är talade eller skrivna 
innebär den semiotiska logiken att orden representerar sig själva och indirekt 
den mening de betecknar. Ett sätt att beskriva det språkliga citatet är att se 
det som en intrasemiotisk variant av identitetstecknet.494 Alldeles som tårtan i 
konditoriets fönster, bilen på bilutställningen, den antika vasen på muséet 
eller cirkusartisterna som visar upp sig utanför tältet representerar de citera-
de orden det som de också är instanser av. Orden ”tecken”, ”ord”, ”läppar-

                                 
492 Stewart laughed, and it was chilling. “Look at you!” he said. “Get up.” 
      Baines sat up, careful not to disturb Flora who slept on. He felt calm. The piano key, with 
its glorious  message, lay safe under his pillow. 
      “Has Ada ever spoken to you?” 
      “You mean in signs?” 
      Stewart shook his head. “No, words. Have you ever heard words?” 
      Baines looked suspicious. “No, not words.” 
      Baines shook his head. 
      Stewart lifted one hand to his forehead. “She has spoken to me. I heard it here.” He pre
sed his palm against his brow, his eyes wide. “I heard her voice here in my head. I watched 
her lips, they did not make the words. Yet … the harder I listened, the clearer I heard her, as 
clear as I hear my own voice.” 
      “Spoken words?” asked Baines. 
      “No, but her words are in my head.” Stewart paused. “I know what you think, that it’s a 
trick, that I am making it up. No, the words I heard were her words.” 
      “What were they?” He did not know if it was Stewart’s pain or his madness speaking but 
either way Baines listened. In Stewart he saw someone he never expected; in this wide-eyed 
stiff man he saw himself, helpless, hopeless, love-lost, and for that instant Baines loved him. 
      Stewart looked up at the ceiling as if reciting something he had learned by heart and 
meant to repeat exactly: “She said, ‘I am afraid of my will, of what it might do, it is so strange 
and strong.’ She said,” Stewart hesitated, then nodded his head, “‘I have to go. Let me go. Let 
Baines take me away.’” (Jane Campion och Kate Pullinger, The Piano, a novel (London: 
Bloomsbury, 1994a), s. 199f) 
493 Ibid., s. 182. 
494 En semiotisk, Goodman-inspirerad teori om citering där ikoniciteten är central finns pre-
senterad i Rossholm 2004a, s. 201-234. 



 192 

na”, ”röst”, ”vilja”, ”stark”, ”mitt” och ”hjärta” representerar i citaten ovan 
så att säga sig själva: replikerna på boksidan står för andra repliker av sam-
ma typer och (indirekt) för dessa typers meningsinnehåll. I likhet med andra 
identitetstecken (som exempelvis tårtan i konditorifönstret) kräver citatet en 
konvention och en kontext som visar att orden ska uppfattas som ikoniska 
tecken, att de representerar sig själva och endast indirekt det meningsinne-
håll de betecknar. Citationstecken, talstreck, anföringsverb, presensform med 
mera är olika slags konventionella markörer som (i olika kombinationer) 
visar att vi ska uppfatta ett visst språkligt syntagm som ett citat. Överens-
stämmelsen i citatet är, i likhet med cirkusartister som före föreställningen 
visar upp sig utanför tältet, en överensstämmelse på instansnivå, som alltså 
gäller individuella semiotiska händelser: instanserna av orden ”tecken”, 
”ord”, ”läpparna”, ”röst”, ”vilja” och ”stark” representerar muntliga, ”mitt” 
och ”hjärta” skriftliga instanser av samma ord i en viss specifik situation i 
den av Campion skapade fiktionsvärlden (det är inte så att de citerade orden 
står för alla andra ord av denna ordtyp). Men de citerade orden är ju samti-
digt konventionella tecken, repliker av typer med generell mening, ordnade i 
syntagm som följer vissa kombinations- och substitutionsregler, till skillnad 
från cirkusartisterna utanför cirkustältet eller en person som i en teaterföre-
ställning spelar sig själv, vilka enbart refererar till sig själva som unika va-
relser. 

Detta förhållande ger citatet dess karaktäristiska mediala frihet (jämför 
II.1.2.): vi kan citera en viss text muntligt, skriftligt, i tryckt text, i tecken-
språk eller blindskrift; överensstämmelsen mellan uttryck och innehåll består 
så länge dessa är repliker av samma typer. Denna frihet innebär emellertid 
också att den mediala överensstämmelsen mellan den citerande repliken och 
den citerade repliken kan vara mer eller mindre fullständig (vilket, skulle 
man kunna säga, ibland ger citatet ett drag av attrapp: skriftspråk utger sig 
för att vara talat språk). Dialogpassagen ovan, hämtad från Campions Pianot, 
är skriven och tryckt text som representerar det talade ordet. Relationen mel-
lan skriftspråk och talspråk är, åtminstone vad gäller det enskilda ordet, arbi-
trärt och konventionellt. De skrivna orden ”ord” och ”röst” betecknar enligt 
språkets konventioner motsvarande talade ordtyper, och vi kan inte utan 
kunskap om dessa konventioner uppfatta relationen mellan ordens skrift-
språkliga och talspråkliga former. När vi läser en text som Pianot är vi såle-
des bemyndigade att föreställa oss det talade ordet med hjälp av det skrivna 
ordet, vilket bland annat innebär att det talade ordets temporala syntagm 
representeras av det skrivna ordets spatiala syntagm (ordning och varaktighet 
gestaltas genom metaforisk ikonicitet, jämför III.3.1.). Den litterära textens 
mediala frihet innebär samtidigt, som bekant, att den skrivna texten kan 
framföras muntligt, vid en uppläsning inför levande publik, i radio eller teve; 
dialogen i Campions roman kan även förmedlas som talat språk och så tillfö-
ras en högre grad av ikonicitet, även om denna ikonicitet inte är en obligato-
risk del av verket. 
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I det andra exemplet från Pianot, där Ada skriver ett meddelande på en 
pianotangent till George, föreligger uppenbarligen en grundläggande medial 
korrespondens mellan uttryck och fiktionsinnehåll, då bägge är skrift. Hand-
skrift representeras emellertid med tryckt skrift varför det även i detta fall 
finns en oöverensstämmelse mellan uttryckets och betydelsens medium. Men 
situationen kan givetvis också vara som i delar av John Dos Passos 1919 
(1930) där de med jämna mellanrum återkommande montagen av texter till 
stor del utgörs av tryckta texter i fiktionen, exempelvis tidningsrubriker och 
delar av artiklar (jämför III.8.2.). Här representerar alltså tryckt text annan 
tryckt text. 

Den citerade dialogen i romanen Pianot har en ordagrann motsvarighet i 
filmen Pianot. Filmen erbjuder emellertid helt andra möjligheter. De fiktiva 
karaktärernas ord representeras av talade ord, framsagda av verkliga perso-
ner, som spelas in och representeras ikoniskt på filmens ljudspår (denna iko-
nicitet är alltså, till skillnad från den litterära uppläsningens ikonicitet, en del 
av verket). Skådespelarnas (i detta fall Harvey Keitels och Sam Neills) ord är 
ett slags identitetstecken: talade ord representerar fiktiva talade ord och skå-
despelarnas sätt att uttala orden, deras rösters specifika kvaliteter antas mot-
svara de fiktiva karaktärernas vokala karaktäristika, så länge inga indikatio-
ner på motsatsen föreligger. Vi hör också så att säga ”in” orden i filmens 
auditiva avbildningar, det vill säga vi förstår vad det kinematografiskt repre-
senterade talet betyder genom att göra bruk av vår förmåga att i verkligheten 
förstå det talade ordet.495 Mänskligt tal representeras alltså i filmen genom en 
form av primär ikonicitet, i den litterära berättelsen genom primär konven-
tionalitet, samtidigt som det i båda fallen rör sig om identitetstecken. 

Även kinematografiska berättelser kan givetvis representera skriven text 
som vi förväntas ta som en del av fiktionsvärlden. I Döden i Venedig före-
kommer i närbild den tidning, med namn och rubriker, som huvudpersonen 
Aschenbach läser första gången han möter Tadzio. I Pianot ser vi de ristade 
kärleksorden på ena sidan av en pianotangent och i 2001 ser vi dataskärmar-
nas meddelanden i bilderna. Här rör det sig alltså inte om den citatteknik 
som vi finner i romanen pianot. Texterna avbildas i filmerna på samma sätt 
som skådespelare, miljöer och rekvisita.496 Varken det talade eller det skrivna 
ordet uppträder alltså i dessa fall i citatets utan i avbildningens form. De 
skrivna ord som representeras i den litterära berättelsen är identitetstecken i 
det mediefria citatets form, medan de skrivna ord som representeras i den 
kinematografiska berättelsen är identitetstecken i den medieberoende avbild-
ningens form. 

Två undantag från denna regel är dock möjliga. Filmen kan, vilket främst 
gäller många stumfilmer, inbegripa textskyltar där både dialog och skrivna 
fiktiva texter representeras i citatets form; det citerande syntagmet uppträder 

                                 
495 Se Currie 1995a, s. 88. 
496 Jämför McFarlane 1996, s. 26. 
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alltså inte som avbildat identitetstecken i bild- och ljudrum. Vidare kan ett 
stycke berättande fiktionsprosa tillfälligtvis närma sig avbildningen; en sida i 
en roman kan utformas så att den liknar ett brev eller en tidningssida och 
sålunda generera fiktionen att den sida vi har framför oss är det fiktiva brevet 
eller den fiktiva tidningssidan. 

III.4.2. Berättelsen som attrapp 

Jag har tidigare berört det faktum att filmens avbildningar, förutom att repre-
sentera identitetstecken ofta också representerar attrapper, kulisser och mo-
deller av olika slag som vi ska föreställa oss står för autentiska miljöer och 
objekt (III.2.6.). Ibland kan vi inte skilja attrappen från identitetstecknet (vi 
vet inte vad som är vad och bekymrar oss inte om detta), ibland framträder 
attrappkaraktären hos det avbildade mycket tydligt, eller så framhäver film-
skaparen medvetet den filmade händelsens beroende av attrapper, som när 
Fellini i Och skeppet går låter kameran avslöja filmteamet kring den rörliga 
skeppskulissen. 

Den litterära berättelsen representerar och avbildar givetvis inte attrapper 
som i sin tur står för fiktiva ting (med avbildade brev och tidningssidor som 
möjliga undantag). Men den litterära berättelsen är inte sällan i sig själv ett 
slags attrapp: den representerar en annan text, det är så att säga fiktionellt att 
den text vi läser som helhet sammanfaller med en text som en eller flera 
karaktärer enligt fiktionen skrivit.497 En apelsin med urverk är en sådan litte-
rär, fiktionell representation: det är fiktionellt att varje replik av en viss ord-
typ i den text vi läser motsvaras av just denna ordtyp i den text huvudperso-
nen skrivit. I andra romaner av detta slag, som William M. Thackerays Den 
välborne Barry Lyndons memoirer (The Memoirs of Barry Lyndon, Esq, 
1844), är det också explicit fiktionellt att den fiktive författarens text är en 
tryckt text, med redaktörsnoter och ett redaktörsefterord. Det är alltså i dessa 
romaner fiktionellt om texten som typ att den är ett annat icke-fiktionellt 
verk.498 Det är emellertid inte fiktionellt om dessa texter att den bok vi håller 

                                 
497 Rossholms term för detta fenomen är ”dummy exemplification” (Rossholm 2004a, s. 183). 
498 Walton skriver om Daniel Defoes Gullivers resor (Resor till flera fjärran länder i världen. 
Av Lemuel Gulliver (Travels into Several Remote Nations of the World. By Lemuel Gulliver, 
1726) att romanen ”makes it fictional of itself that it is an account of a traveler’s adventures 
/…/” (Walton 1990, s. 117; se också s. 121). Rossholm skriver om denna typ av romaner och 
noveller att de ”pretend to be or simulate something which they are not” (Rossholm 2004a, s. 
182; se också s. 184). En text som Goethes Werther exemplifierar, enligt Rossholm, två gen-
reetiketter: brevroman och samling av autentiska brev. Fenomenet attrappexemplifiering är en 
relation mellan verk och fiktiv genreetikett (Ibid., s. 183; se också s. 195). Se också Ham-
burger som talar om ”fingerad verklighetsutsaga” (”fingierten Wirklichkeitsaussage”) (Käte 
Hamburger, Die Logik der Dichtung, fjärde upplagan (Stuttgart: Klett-Cotta, 1994), s. 245-68; 
Käte Hamburger, The Logic of Literature, 2 rev. uppl., övers. av Marilynn J. Rose (Blooming-
ton och Indianapolis: Indiana University Press, 1973), s. 311-341). Jämför även Dolezel 1998, 
s. 156 och Bertil Romberg, Studies in the Narrative Technique of the First-Person Novel 
(diss. Stockholm etc.: Almqvist & Wiksell, 1962), s. 33-57. 
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i handen är Alex eller Barrys memoarer eller att textens repliker är kopior av 
en viss utgåva av dessa memoarer. Boken som föremål genererar inga fiktio-
nella sanningar om sig själv (även om texten är självreflexiv) utan signalerar 
att den är en roman av Burgess respektive Thackeray. En litterär självreflex-
ivitet som även införlivar boken som replik och instans kan emellertid ibland 
vara förhanden; första utgåvan av Goethes Den unge Werthers lidanden (Die 
Leiden des jungen Werthers, 1774) publicerades utan författarens namn.499 

Attrappens uttryck och innehåll skiljer sig alltså med nödvändighet åt vad 
gäller identitet och kategoritillhörighet. Kulissen i Och skeppet går är en 
attrapp just för att den inte är ett skepp, men samtidigt delar vissa essentiella 
visuella egenskaper (och andra egenskaper, som att kunna gunga) med 
skepp. Kulissen är en attrapp då den utger sig för att vara någonting annat än 
det den är, exempelvis ett skepp. Detta är sant också om den litterära fik-
tionsattrappen. Texten En apelsin med urverk iscensätter fiktionen att den är 
en självbiografi och inte en roman; vi är alltså bemyndigade att föreställa oss 
om texten att den är en annan text än den faktiskt är, och att den tillhör en 
annan textkategori än den i verkligheten tillhör. Jag har hävdat att attrapper 
ofta, i likhet med bilder, är primära ikoner, det vill säga vi uppfattar en 
docka, en leksaksbåt eller en kuliss som tecken och vad dessa representerar 
genom att göra bruk av våra kapaciteter att i verkligheten identifiera dessa 
representerade ting (jämför III.2.5.). Litterära attrapper är emellertid inte 
primärt ikoniska: vi måste för det första förstå textens språkliga, konventio-
nella mening innan vi kan uppfatta den som en imitation av ett annat slags 
text, för det andra på något sätt uppmärksammas på att den text vi läser inte 
är det den (enligt fiktionen) utger sig för att vara. En fiktiv självbiografi kan 
vara omöjlig att på textmässiga grunder skilja från den äkta varan och kräver 
således en kontext som indikerar att det vi läser är en imitation av en icke-
fiktionell text. 

Attrappen är oftast ett tecken för någonting som primärt inte är ett tecken, 
en båt, ett hus, ett barn. Den litterära attrappen är däremot intrasemiotisk, en 
språklig representation som utger sig för att vara och imiterar ett annat slags 
språklig representation; kategorioöverenstämmelsen sker alltså mot bak-
grund av en grundläggande kategoriöverensstämmelse. Den intrasemiotiska 
attrappen är i detta avseende lik skådespelaren. Skådespelaren är inte en 

                                 
499 Romberg 1962, s. 77f, samt not 29, s. 336. Rossholm argumenterar för att självreflexiva 
romaner som utger sig för att vara icke-fiktionella texter i en viss genre är att betrakta som 
absoluta ikoner (”absolute icons”). Rossholm menar att varje del av romanen Werther refer-
erar indirekt till en del av den fiktiva brevsamling den representerar. Ikoniciteten (och kompo-
sitionaliteten) är därför absolut (Rossholm 2004a, s. 195f; se också Göran Rossholm, ”Visual 
Iconicity in Literature; or, What is Werther?”, Advances in Visual Semiotics: The Semiotic 
Web 1992-93, red. Thomas A. Sebeok & Jean Umiker-Sebeok (Berlin/New York: Mouton de 
Gruyter, 1995), s. 64). Termen ”absolut ikon” förefaller emellertid vara missvisande som 
etikett på attrapper, och borde hellre reserveras för det jag benämnt identitetstecken, där uttry-
cket och innehållet i något visst avseende tillhör samma kategori, och alltså sammanbinds 
genom identitet. 
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representation skapad för att stå för någonting annat, utan är en människa 
som utger sig för att vara, spelar rollen av en annan verklig eller fiktiv män-
niska. Skådespelaren är inte heller ett intrasemiotiskt tecken, den represente-
rade personen är inte ett tecken utan en fiktiv levande varelse. Men skåde-
spelaren är precis som den litterära attrappen ett självreflexivt tecken som, 
mot bakgrund av en grundläggande kategoriöverenstämmelse mellan uttryck 
och fiktionsinnehåll, utger sig för att vara någonting det inte är: skådespela-
ren en annan människa, den litterära attrappen en annan (och ett annat slags) 
text. Den litterära attrappen är en form av obligatorisk ikonicitet, men det rör 
sig här om en verkobligatorisk, inte om en medieobligatorisk ikonicitet: när 
vi läser En apelsin med urverk måste vi uppmärksamma det faktum att vi ska 
föreställa oss om texten att den är en självbiografi och att det är fiktionellt 
om vår läsning av Burgess text att vi läser huvudpersonen Alex ord; den 
läsare som inte uppfattar denna ikonicitet har missuppfattat någonting för 
texten alldeles avgörande. 

I filmberättelser med olika slags verbala berättare finner vi ofta en annan 
situation. Det är fiktionellt att en berättare berättar en historia, och berättel-
sen är delvis självreflexiv så till vida att det är fiktionellt om den verbala 
berättelsen (framförd av en så kallad voice over-berättare, en berättarröst på 
ljudspåret, eller av en så kallad ”on-screen” berättare, som berättar synlig i 
bildrummet) att den är en icke-fiktionell representation. Vi kan också ofta 
föreställa oss att den audiovisuella narrationen representerar innehållet i den 
verbala berättelsen.500 Så är fallet i berättarförmedlade filmer som Och skep-
pet går, Smultronstället (1957), Barry Lyndon (1975) och Clockwork 
Orange. Det finns en berättare, men attrappens självreflexivitet saknas: det 
är inte fiktionellt om den audiovisuella narrationen att den är ett annat slags 
(icke-fiktionell) film skapad av en eller flera fiktiva karaktärer. 

Filmens verkliga motsvarighet till den litterära attrappen är en film i vil-
ken det är fiktionellt att det vi ser på duken (från början till slut) är en icke-
fiktionell film.501 Precis som en roman exempelvis kan vara en fingerad 
självbiografi kan fiktionsfilmen vara en fingerad dokumentärfilm. Det kan 
vara fiktionellt att ett professionellt filmteam står bakom filmen eller att det 
vi ser på duken är någons amatörfilm, videodagbok eller liknande. I filmer 
som Woody Allens Zelig (1983) och Eduardo Sanchez och Daniel Myricks 
The Blair Witch Project (1999) är det fiktionellt att filmen som helhet är 
icke-fiktionell och att de bilder vi ser är dokumentära bilder. I likhet med 
den litterära attrappen kräver den fingerade dokumentärfilmen en kontext för 
att fungera som ikoniskt tecken. Någonting måste indikera att det vi ser och 
hör är en fiktionsfilm som utger sig för att vara en icke-fiktionell film, då de 

                                 
500 Olika typer av verbala filmberättare har kategoriserats av Fleishman 1992, s. 20ff. 
501 Jämför Sarah Kozloff, Invisible Storytellers (Berkeley: University of California Press, 
1988), s. 52f. 
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filmiska avbildningarna som sådana kan vara omöjliga att skilja från den 
genuina dokumentärfilmens bilder och ljud. 

Filmberättelser av detta slag är mycket ovanliga i filmhistorien, de är ex-
perimentella undantag, till skillnad från motsvarande litterära berättelser som 
sedan den moderna epikens begynnelse tillhört prosakonstens standardreper-
toar.502 Jag ska i avhandlingens avslutande del, i samband med diskussionen 
om begreppen berättare och perspektiv, närmare analysera denna typ av film 
och kommer då också att uppmärksamma att det idag föreligger indikationer 
på att filmberättelsen som attrapp, den fingerade dokumentären har blivit 
vanligare (se IV.4.5.). 

Jag har i detta kapitel om ikonicitet i fiktionsprosa och fiktionsfilm funnit 
både viktiga likheter och skillnader mellan medierna. Filmens avbildningar 
utmärks av enkla (färger, varaktighet och ljud), diagrammatiska (tidsordning, 
rumsliga former och relationer) och metaforiska (tvådimensionella former 
och spatiala relationer representerar tredimensionella former och relationer) 
ikoniska korrespondenser mellan representationsbärare, mening och betydel-
se vad gäller tid och rum, medan prosans ikoniska representation av tiden är 
metaforisk (rumslig utsträckning och ordning representerar varaktighet och 
tidsordning) och ytterst begränsad i fråga om rummet. Filmens ikonicitet är 
primär, all mening och betydelse är beroende av likhetsrelationen mellan 
filmavbildningens relata och vi uppfattar bild- och ljudspårets mening ge-
nom en simulationsakt där vi på tecknen applicerar vår förmåga att i verklig-
heten percipiera och identifiera händelser och existenser; prosans ikonicitet 
är sekundär, förmedlad av konventionella tecken. Medierna förenas dock av 
en obligatorisk (eller default-styrd) diagrammatisk ikonicitet i gestaltningen 
av tidsordning och kausalitet: vi förutsätter att syntagmets och berättelsens 
ordning överensstämmer med det berättade händelseförloppets ordning och 
kausalitet så länge indikationer på motsatsen saknas. Vidare är de talade och 
skrivna ord som representeras i den litterära berättelsen identitetstecken i det 
mediefria citatets form, medan de talade och skrivna ord som representeras i 
den kinematografiska berättelsen är identitetstecken i den medieberoende 
avbildningens form. Slutligen så är filmavbildningar oftast en representation 
av andra ikoniska tecken som identitetstecken och attrapper som i sin tur står 
för fiktiva händelser och existenser, vilket inte är fallet i den litterära repre-
sentationen (med undantag för olika typer av citering); den senare är istället 
ofta i sig själv ett slags attrapp, en imitation av någon form av icke-fiktionell 
text, en typ av representation som är mycket ovanlig i filmsammanhang. 

                                 
502 Jämför Kozloff 1988, s. 53, och Bruce Kawin, Mindscreen. Bergman, Godard, and First-
Person Film (Princeton/New Jersey: Princeton University Press, 1977), s. 65-76. 
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III.5. Indexikaliteten som intermedialt begrepp 

De intermedialt inriktade forskare som i olika sammanhang diskuterat för-
hållandet mellan prosa och film har inte sällan satt i spel distinktionen mel-
lan konventionella tecken och ikoniska tecken: prosan beskrivs i termer av 
konventionalitet och filmen som i grunden ikonisk, alternativt uppfattas båda 
medierna som övervägande konventionella eller ikoniska. Den semiotik som 
utgår från Peirces tänkande inbegriper emellertid en tredje teckentyp eller 
representationsrelation, det indexikaliska tecknet eller indexikaliteten, som 
förutsätter ett direkt samband mellan representationsbärare och inne-
håll/betydelse (se III.1.2.). Redan införandet av ett tredje begrepp och den 
systematiska undersökningen av detta innebär en nyansering av den interme-
diala diskussion (om film, prosa och andra medier och konstarter) som ofta 
tenderar mot det dikotomiska. 

III.5.1. Index och deixis i den intermediala forskningen 

Forskningen om representation och intermedialitet saknar emellertid inte 
resonemang om indexikalitet. Filmen har ofta karaktäriserats som ett realis-
mens medium, en realism som många menat är ett resultat av dess fotogra-
fiska indexikalitet: fotografiska bilder och ljudupptagningar är spår eller 
avtryck som skapar en stark upplevelse av direkt kontakt med verkligheten. 
Jag har redan uppmärksammat hur Bazin med flera beskriver filmen och 
fotografiet i termer av verklighetsidentitet (fotografiet är identiskt med det 
objekt som representeras) och har tolkat denna hållning som en primitiv 
ikonicitetsteori. Bazins resonemang har emellertid mer med indexikalitet att 
göra.503 Den målande konstnärens verk är alltid ett resultat av en människas 
hand och subjektivitet. Det som utmärker fotografiet och filmen är däremot 
frambringandet av illusionen genom en mekanisk reproduktion (”une repro-
duction mécanique”). Bazin jämför också fotografiet med olika slags avgjut-
ningar och former som dödsmasken; fotografiet är att betrakta som ett slags 
avtryck eller spår skapat genom manipulation av ljus.504 Det som är specifikt 
för fotografiet är alltså dess objektivitet: det representerade objektet återska-
pas av ett instrument, automatiskt, utan människans skapande inblandning 
(även om fotografen väljer vad som ska fotograferas och har ett visst syfte 
med sin bild).505 

Liknande tankar finns även hos exempelvis Rudolf Arnheim och Bart-
hes.506 Den senare hävdar att förbindelsen mellan betecknat och betecknande 

                                 
503 Bazin 1975, s. 9ff; Bazin 1967, s. 9ff. 
504 Bazin 1975, s. 12; jämför s. 16 och s. 150f. Se också Bazin 1967, s. 12, 15, 96f. 
505 Bazin 1975, s. 13; se också Bazin 1967, s. 13. 
506 Arnheim menar att det som är specifikt för det fotografiska mediet är det faktum att ”the 
physical objects themselves print their image by means of the optical and chemical action of 
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i fotografiet inte är en transformation utan en form av inregistrering; den 
avbildade scenen äger ett slags existens i tecknet ”fångad med mekaniska 
och inte med mänskliga medel (det mekaniska är här en pant på objektivi-
tet)”.507 Fotografiet introducerar, enligt Barthes, ett helt nytt medvetande: 

inte ett medvetande om att tinget finns där (det kan varje kopia framkalla), 
utan i stället ett medvetande om att ha funnits där. Det är fråga om en ny spa-
tio-temporal kategori: rumslig omedelbarhet och temporalt perfektum; i fotot 
verkställs en ologisk konjunktion mellan här och förr.508 

 
Föreställningen att fotografiets och filmavbildningens tillkomstprocess upp-
rättar en särskild förbindelse mellan tecken och verklighet finns även hos 
moderna filosofer och semiotiker som Walton, Currie och Sonesson (de se-
nare två återkommer jag till längre fram, se III.6.1.). Walton menar att foto-
grafiet har givit oss ett nytt sätt att se, det är i likhet med speglar, teleskop 
och mikroskop en hjälp för ögat, en utvidgning av vår synförmåga som gör 
det möjligt att se det förflutna, att se döda personer: ”Photographs are trans-
parent. We see the world through them.”509 I likhet med Bazin och Barthes 
menar Walton att det är den fotografiska tillkomstprocessens automatiska 
eller mekaniska natur som gör det fotografiska tecknet speciellt. Skillnaden 
mellan fotografiet och målningen kan beskrivas i termer av kausalitet: 

part of what it is to see something is to have visual experiences which are ca-
used by it in a purely mechanical manner. Objects cause their photographs 
and the visual experiences of viewers mechanically; so we see the objects 
through the photographs. By contrast, objects cause paintings not mechani-
cally but in a more ’human’ way, a way involving the artist; so we don’t see 
through paintings.510 

 
Fotografiska bilder (och det de representerar) är alltså inte medvetandebero-
ende på samma sätt som målningar eller språkliga beskrivningar är, vilket 
alltså, enligt Walton, innebär att vi ser igenom den förra typen av bilder.511 

Bazin, Barthes och Walton fäster alltså samtliga stor vikt vid det fotogra-
fiska tecknets tillkomstprocess: det är det automatiska eller mekaniska i ska-
pandet av fotografiet som skiljer det från andra tecken och gör det objektivt 

                                                                                                                                  
light” (Rudolf Arnheim, ”On the Nature of Photography”, Critical Inquiry 1 (1974, Sept.), s. 
155). 
507 Barthes 1976, s. 124; ”captée mécaniquement, mais non humainement (le mécanique est 
ici gage d’objectivité)” (Barthes 1993, s. 1424). 
508 Barthes 1976, s. 125; ”la photographie installe, en effet, non pas une conscience de l’être-
là de la chose (que toute copie pourrait provoquer), mais une conscience de l’avoir-été-là. Il 
s’agit donc d’une catégorie nouvelle de l’espace-temps: locale immédiate et temporelle anté-
rieure; dans la photographie il se produit une conjonction illogique entre l’ici et l’autrefois.” 
(Barthes 1993, s. 1424) 
509 Walton 1984, s. 251; se också, s. 252. 
510 Ibid., s. 261. 
511 Ibid., s. 262ff. 
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och realistiskt. Bazin menar att detta gör fotografiet till ett slags spår eller 
avtryck, Barthes understryker inkorporerandet av det representerade i tecknet 
och dess funktion som ett vittnesbörd om det förflutna, och Walton upp-
märksammar likheten mellan perceptionens kausalitet och fotografiets kau-
salitet och fokuserar den fotografiska representationens genomskinlighet, vi 
ser genom fotografier på samma sätt som vi ser genom speglar och kikare. 

Fotografiet och filmen tillskrivs även ofta en annan form av indexikalitet, 
som ibland sägs sammanhänga med tecknet som avtryck, ibland uppträder 
oberoende av resonemang om den medvetandeoberoende ”mekaniska” till-
komstprocessen, nämligen en förmåga att skapa en upplevelse eller illusion 
av närvaro. Filmmediet och filmscenen får alltså, enligt denna beskrivning, 
oss att uppleva det som representeras som om det utspelade sig här och nu. 
Bazin menar att den rörliga fotografiska bilden är ett avtryck av en viss tids-
rymd; denna egenskap tillsammans med närbilden gör att filmen kan genere-
ra ett slags närvaro.512 Bilden på filmduken placerar oss i skådespelarens 
närvaro på samma sätt som en spegel, men det är en spegel med fördröjd 
reflexion (”d’un miroir au reflet différé”).513 Händelseförloppet tycks äga rum 
i vårt spatiotemporala centrum (”le paramètre Temps-Espace”), vilket är 
själva definitionen på närvaro.514 

Barthes hävdar att fotografiet och filmen skiljer sig åt just vad gäller för-
mågan att suggerera närvaro. Fotografiet fungerar som ett slags vittnesbörd 
om vad som varit, men skapar inte en illusion av närvaro. Annorlunda för-
håller det sig med ”det mer projektiva, mer ’magiska’, fiktionsbundna med-
vetandet, som filmen väl i stort sett är beroende av”. Barthes ser mellan fil-
men och fotografiet inte bara en gradskillnad utan en radikal motsättning: 
”filmen skulle inte vara det rörliga fotografiet; i den skulle att ha funnits där 
försvinna till förmån för en tingens här-varo.”515 Filmen skapar alltså, enligt 
Barthes, en illusion av närvaro som förbinder den med fiktionens tradition. 

Tanken att filmen karaktäriseras av ett slags pseudonärhet eller illusion av 
närhet är alltjämt aktuell. Holmberg skriver, som jag redan uppmärksammat, 
att filmens naturliga tillstånd är närvaro, romanens naturliga tillstånd distans 
(I.5.1). Holmberg menar visserligen att den icke-kommersiella filmen och 
filmskapare som Godard kan överskrida filmmediets begränsningar och att 
romanförfattaren med hjälp av specifika detaljer och metaforer kan skapa 
närvaro, men de verk han behandlar följer normen vad gäller närvaro och 
distans.516 Så beskrivs den inledande scenen i Steven Spielbergs E.T. (1982) 
på följande vis: 

                                 
512 Bazin 1975, s. 14 och 150ff; se också Bazin 1967, s. 14, 97f. 
513 Bazin 1975, s. 152; se också Bazin 1967, s. 97. 
514 Bazin 1975, s. 152; se också Bazin 1967, s. 98. 
515 Barthes 1976, s. 125; ”la conscience fictionnelle, plus projective, plus ’magique’, dont 
dépendrait en gros le cinéma”; ”le cinéma ne serait pas de la photographie animée; en lui 
l’avoir-été-là disparaîtrait au profit d’un être-là de la chose” (Barthes 1993, s. 1425). 
516 Holmberg 1997, s. 110 och not 4 s. 114. 
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We get an overwhelming sense of presence. The lights, the sounds, the ima-
ges keep us enraptured. /…/ This is not reality, it is created reality, but the 
power of film is so strong that we can not help, at least if we are kids, to feel 
that we are there watching. /…/ The camera is trying to place us at the spot 
(in this case the woods), through sight and sound /…/.517 

 
Filmen, särskilt då den kommersiella filmen, skapar, enligt Holmberg, en 
stark upplevelse av närvaro hos åskådaren, en illusion av att det som repre-
senteras är närvarande och omedelbart percipierbart. Om denna närvaro är 
ett resultat av berättargrepp eller en konsekvens av själva mediet eller kanske 
en kombination av narrativa strukturer och mediala kvaliteter förblir oklart. 

Filmens och den fotografiska filmavbildningens realism beskrivs alltså 
ofta på två sätt relaterade till begreppet indexikalitet: som ett avtryck av 
verkligheten vilket ger oss ett slags direkt kontakt med denna verklighet, och 
som en illusion av närvaro genererad av tecknet. Dessa två tankar kan kom-
bineras eller uppträda var för sig. 

Jag ska här också beröra några teoretiska sammanhang, både filmvetenskap-
liga och litteraturvetenskapliga, där begreppet deixis har en intermedial 
funktion. Termen deixis kommer av ett grekiskt ord (”deiknymi”) för ”peka” 
eller ”indikera” och används ibland synonymt med uttrycket index, för att 
beteckna tecken som pekar ut, identifierar eller riktar uppmärksamheten mot 
någonting.518 I språkvetenskapen täcker termen inte bara demonstrativa pro-
nomen, utan också tempus och person, samt en serie andra språkliga element 
relaterade till yttrandekontexten.519 

Filmvetenskapens teorier om ”enonciation” eller ”enunciation” (ungefär 
att uttala, formulera, utforma) sätter deixisbegreppet i spel och behandlar 
bland annat frågan huruvida den kinematografiska narrationen, i likhet med 
språkliga texter och berättelser, indikerar en avsändare eller berättare och en 
mottagare. Här anmäler sig namn som Metz och Francesco Casetti.520 I en 
artikel från mitten av 1970-talet applicerar Metz Émile Benvenistes distink-
tion mellan ”histoire” (historia) och ”discours” (diskurs) på filmen. Enligt 
Benveniste måste vi för det första skilja mellan handlingen (eller processen) 
att yttra ett språkligt meddelande (”enonciation”) och själva yttrandet 
(”énoncé”), för det andra göra en distinktion mellan två typer av yttranden, 
historia (”histoire”) och diskurs (”discours”).521 Yttrandet som handling in-
volverar talaren, åhöraren och den kontext i vilket yttrandet sker. Vissa ytt-
randen (eller texter) inbegriper fler spår av yttrandehandlingen än andra. 

                                 
517 Ibid., s. 111f. 
518 Lyons 1977, s. 672f; se också Lyons 1995, s. 302ff. 
519 Ibid., s. 637; se också Lyons 1995, s. 302f. 
520 Dessa filmvetenskapliga teorier om filmberättande och deixis har presenterats och disku-
terats av Buckland 2000, s. 52-76; se också Bordwell 1985, s. 21ff. 
521 Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, vol 2 (Paris: Gallimard, 1974), s. 
80ff. 
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Texter där talare, åhörare och kontext genom deiktiska tecken är tydligt 
markerade benämner Benveniste diskurs, medan texter som saknar dessa 
markörer går under beteckningen historia.522 Metz sammankopplar, inom 
ramen för en psykoanalytisk teori om perception, diskurskategorin med ex-
hibitionism (den betraktade vet att han eller hon blir betraktad) och historia-
kategorin med voyeurism (den betraktade känner inte till att han eller hon 
blir betraktad). Den klassiska filmnarrationen (särskilt av Hollywoodtyp) är, 
enligt Metz, voyeuristisk och ett exempel på historia då denna typ av filmbe-
rättelse döljer sina diskursiva markörer. All film inbegriper alltså, enligt 
”enonciation”-teorin, spår av eller markörer för produktion och kontext. 
Vissa typer av film, som den klassiska filmberättelsen, döljer emellertid des-
sa markörer, medan andra sorters film, som modernistiska och postmoderna 
filmer, framhäver spåren av produktion och kontext.523 

Metz överför en språkvetenskaplig teori om deixis till filmens område. 
Casetti arbetar vidare i samma lingvistiskt influerade tradition. Hans åskå-
darcentrerade teori om filmisk representation inbegriper språkets deiktiska 
uttryck, främst pronomina. Casetti skiljer mellan fyra grundläggande bilder 
(”shots/looks”) eller konfigurationer (”canonical configurations”) som mot-
svaras av fyra olika åskådarhållningar: 

the posture of the witness (a confirmed you opposite a confirmed I: the ‘ob-
jective shot’), the spectator set aside (a you installed opposite an I combined 
with a he: interpellation), the character (a you combined with a he opposite a 
confirmed I: the ‘subjective shot’), and the camera (a you combined with an 
I: the ‘unreal objective shot’).524 

 
Den objektiva bilden och den icke-realistiska objektiva bilden är två olika 
former av ”histoire” eftersom rollerna ”jag” och ”du” skjuts i bakgrunden, 
medan interpellationen och den subjektiva bilden kategoriseras som 
”discours” då relationen ”jag-du” träder i förgrunden. Mot olika slags bil-
der/tagningar och kamerapositioner svarar alltså olika slags auktor- och 
åskådarpositioner, beskrivna med de språkliga deiktiska termerna ”jag” (fil-
mens auktor eller berättare), ”du” (åskådaren) och ”han” (som kan vara både 
levande varelser och ting). 

Frågan är vilken status de språkvetenskapliga begreppen har i den tidige 
Metz och Casettis teorier: tänker sig dessa teoretiker att filmens narrativa 
diskurs inbegriper något slags diskursiva markörer motsvarande språkets och 
den litterära berättelsens deiktiska tecken, och givet att filmen sätter i spel 
deixis, är dessa av samma slag som språkliga deixis?  

                                 
522 Benveniste 1966, s. 239ff. 
523 Metz 1977, s. 113 ff; Metz 1982, s. 91ff. 
524 Francesco Casetti, Inside the gaze. The Fiction Film and Its Spectator, övers. Nell Andrew 
och Charles O'Brien (Bloomington: Indiana University Press, 1998), s. 131. Jämför Kawin 
1977 som har utvecklat en besläktad teori. 



 203

Den äldre Metz avfärdar tanken på kinematografiska deiktika och den typ 
av teori som Casetti företräder. Filmmediet och filmberättandet är, menar 
Metz, icke-deiktiska och det är missvisande att i beskrivningen av filmnarra-
tionen använda sig av termer för språkliga deiktiska uttryck, exempelvis 
pronomina. Filmen har alltså inte någonting motsvarande deiktiska tecken, 
med undantag för verbala sådana och en form av globalt och permanent de-
iktiskt inslag, ett vagt demonstrativt eller presenterande ”här är” (”Here 
is”/”Voici”) som karaktäriserar alla bilder: 

Otherwise, moving images with sound have nothing similar to verb tenses, 
personal or possessive pronouns, “there” or “the day after tomorrow.” It 
could be misleading, since the film is able to express space and time relation-
ships of some kind, but only anaphorically, within the film itself, between its 
different parts, and not between the film and someone or something else. An 
appropriated construct of images might tell us “The next day …” /…/ but this 
construct cannot tell us “Tomorrow” – that is, one day after the day you 
watch this film. In a more general way, there always will be an important dif-
ference between textual arrangements that evoke the author’s or spectator’s 
figure, and words like I or YOU, that designate explicity (sic!) the corres-
ponding persons in a conversation.525 

 
Metz menar att filmmediet, i likhet med den typ av skrift Benveniste benäm-
ner ”histoire”, saknar deiktiska tecken och att den kinematografiska berättel-
sens sätt att framhäva eller koda en berättare och en kommunikationskontext 
skiljer sig från den språkliga, litterära berättelsens deiktika. Filmen indikerar 
inte sitt berättande med hjälp av deiktiska tecken utan genom reflexiva kon-
struktioner, den refererar till sig själv eller till åskådarens position.526 Metz 
hävdar alltså att filmens index är metafilmiska, självreflexiva grepp och inte 
deiktiska tecken; de riktar uppmärksamheten mot berättelsen och mediet som 
sådana men förmedlar ingen information om den kontext i vilken berättandet 
sker.527 

Alldeles som Metz kritiserar Casetti och sin egen tidiga hållning till fil-
miska deixis kritiserar Buckland Metz fullständiga avfärdande av deixis i 
filmen. Buckland instämmer i Metz kritik av Casettis språkbaserade teori om 
deixis i filmberättelsen, men menar att deixisbegreppet kan appliceras på 
audiovisuella medier. Till skillnad från Metz och Casetti menar Buckland att 
vi istället för att uppfatta deixis som ett snävt språkligt och språkvetenskap-
                                 
525 Metz 1995, s. 147f; se också Metz 1991, s. 22f. Jämför Bordwell som skriver: ”What is 
perhaps most striking about enunciation theories of film narration is the absence of justifica-
tion for applying linguistic categories.” (Bordwell 1985, s. 23) Bordwell menar att det inte 
finns några filmiska motsvarigheter till exempelvis första och andra person och hävdar att 
”the more stringently one applies concepts like enunciation and discours, the less one is able 
to generate exhaustive and consistent explanations of narration. Film’s lack of deictics (per-
son, tense, mode, etc.) makes it difficult to account systematically for the speaker, situation, 
and means of enunciation” (Ibid., s. 25; se  också s. 26 och 62). 
526 Metz 1995, s. 145f; se också Metz 1991, s. 19f. 
527 Ibid., s. 153; se också Metz 1991, s. 30. 
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ligt begrepp, exemplifierat av olika typer av pronomina, ska förstå deixis 
som ett vitt kognitivt begrepp. Detta transmediala begrepp kan sedan använ-
das för att analysera hur audiovisuella medier är orienterade i förhållande till 
produktionens och receptionens kontext.528 Den narrativa fiktionsfilmens 
interna spatiotemporala relationer är, enligt Buckland, specifika, medan dess 
relationer till produktionens och receptionens tid och rum är icke-
specifika.529 Dokumentära genrer som tevenyheter och ”home movies” karak-
täriseras däremot av en specifik deiktisk relation till den extrafilmiska spa-
tiotemporala kontexten.530 Metz tycks mena att det faktum att filmens bild- 
och ljudspår bygger på inspelningar utesluter den deiktiska relationen till 
produktionens och receptionens kontext och sålunda gör den lik skriftens 
”histoire”. Buckland menar tvärtom att den filmiska inspelningtekniken har 
deiktiska kvaliteter som indikerar en spatiotemporal kontext: alla film- och 
tevebilder karaktäriseras av den produktionsteknik med vilken de skapats, en 
teknik som förbinder dem med vissa platser och tidsepoker.531 

Distinktionen mellan mimesis och diegesis, applicerad på interrelationen 
fiktionsprosa-fiktionsfilm, formuleras ibland i termer av indexikalitet och 
deixis. Standardhållningen i dessa sammanhang är att den diegetiska litterära 
berättelsen inbegriper spår av eller tecken för en avsändare, verklig eller 
fiktiv, medan den mimetiska filmen saknar sådana avsändarindex. Avrom 
Fleishman, som studerat olika former av verbalt berättande i filmen, skriver: 

While in mimetic arts the sender (author, director) stands outside the discour-
se /.../, linguistic discourse encodes the speaker in the statement by the 
grammatical structures necessary to its formulation. These ’deictic indicators’ 
– marks of person, tense, relative position in time and place, modality, and so 
on – mark each narrative statement as proceding from a distinct perspective 
/.../.532 

 
Det finns emellertid också en tradition, med intermediala inslag, som velat 
göra gällande att den litterära fiktionsberättelsen och den filmiska fiktionsbe-
rättelsen förenas av ett särskilt slags indexikalitet, representationen av ett 
(fiktivt) ”här och nu” som inte är en auktors eller berättares utan den fiktiva 
karaktärens och/eller situationens ”här och nu”. Centrala namn i denna tradi-
tion är Käte Hamburger och Ann Banfield. Dessa litteraturteoretiker har (om 
än perifert) införlivat filmen i sina teorier och för resonemang som är besläk-
tade med dem vi funnit hos filmteoretiker som Metz, Casetti och Buckland. 

Hamburger och Banfield menar att språkets indexikalitet tar sig specifika 
uttryck i fiktionsberättelsen. Hamburger skiljer mellan två typer av litterära 
                                 
528 Buckland 2000, s. 52f. 
529 Ibid, s. 70. 
530 Ibid. 
531 Buckland 2000, s. 71. 
532 Fleishman 1992, s. 11; se också s. 2. 
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diskurser: ”det fingerade verklighetspåståendet” (”fingierten Wirklichkeit-
saussage”) och ”fiktionell narration” (”fiktionales Erzählen”).533 Den första 
kategorin är vad som i narratologiska sammanhang brukar kallas homodiege-
tisk narration, historien berättas och förmedlas av en fiktiv återberättare 
(jämför III.4.2., och IV.4.1.). Egentligt fiktionellt berättande är emellertid, 
enligt Hamburger, någonting annat och skillnaden kan beskrivas i indexika-
liska termer. I det fingerade verklighetspåståendet är språkets normala index-
ikalitet intakt: spatiala och temporala deiktiska uttryck indikerar hur berätta-
rens diskurs och aktuella situation tidsligt och rumsligt förhåller sig till de 
fiktiva händelserna, och subjektiva språkliga markörer (exempelvis prono-
mina som ”jag” eller ”vi”, eller interjektioner) relaterar till berättarens per-
son. Den fiktionella narrationen karaktäriseras däremot av att spatiala och 
temporala deiktika representerar den fiktiva situationens ”här och nu”, sam-
tidigt som expressiva språkliga element istället för att relatera till berättaren 
uttrycker tredje persons, en karaktärs subjektivitet. Med Lars-Åke Skalins 
ord flyttas ”the I-originarity (the focus of I, here, now)” från ”the position of 
an external speaker into the position of the fictional characters”.534 Detta får, 
enligt Hamburger, till konsekvens att vi upplever de fiktiva händelserna som 
”här och nu” (”als ‘Jetzt und Hier’”).535 

Dessa idéer överensstämmer med Banfields tankar om ”deiktiskt cent-
rum” (”deictic centre”) i fiktionen. Banfields teori utgår, liksom filmveten-
skapens teorier om ”enonciation”, från Benvenistes distinktion mellan ”his-
toire” och ”discours” och hon ställer de två språkliga aktiviteterna att tala 
och att skriva mot varandra. Skriften kan, eftersom den till skillnad från talet 
frigör sig från den kontext i vilken den tillkommer, laborera med språkets 
expressiva och deiktiska element. Det Banfield benämner ”narration” (och 
som tycks vara en motsvarighet till Benvenistes ”histoire” och Hamburgers 
”fiktionell narration”) saknar (till skillnad från ”discours”) en talare eller 
berättare, vilket innebär att eventuella deiktiska och expressiva språkliga 
uttryck istället representerar en fiktiv karaktärs subjektivitet.536 

Dessa litteraturteoretiker har i sina diskussioner även behandlat filmen 
och fotografiet. Hamburgers jämförelse med filmen berör aldrig omedelbart 
deixis, men hon menar att filmen i kraft av sin fotografiska teknik ingår i 
genren ”fiktionell narration”. Filmen saknar, enligt Hamburger, precis som 
den litterära fiktionsberättelsen ett påståendesubjekt och skapar en upplevel-

                                 
533 Hamburger 1994, s. 28-52, 56ff, 245-268; Hamburger 1973, s. 23-54, 59ff, 311-341. 
534 Skalin 2005, s. 72. 
535 Hamburger 1994, s. 83; Hamburger 1973, s. 97. 
536 Ann Banfield, ”Narrative Style and the Grammar of Direct and Indirect Speech”, Founda-
tions of Language 10 (1973), s. 1-39; Ann Banfield, Unspeakable Sentences. Narration and 
Representation in the Language of Fiction (Boston: Routledge och Kegan Paul, 1982), s. 1-
21; se också Fludernik 1993, s. 360-387. 
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se av tre dimensioner och levande, handlande människor i ett ”här och nu”, 
en upplevelse som är resultatet av den rörliga bilden.537 

Banfield uppmärksammar och undersöker i en essä texter som innehåller 
deiktiska element och som representerar ett deiktiskt centrum som inte kan 
attribueras till vare sig någon talare eller karaktär. Texter av denna typ indi-
kerar, enligt Banfield, ett tomt deiktiskt centrum (”empty deictic centre”). 
Denna medvetandelösa perspektivitet jämför hon med kameran och fotogra-
fiet som på ett liknande sätt representerar ett spatiotemporalt centrum utan 
förmedlande medvetande och subjektivitet.538 Banfield ser alltså en likhet 
mellan fotografiet (och andra ”bilder” skapade av instrument och apparater 
för inspelning) och en viss typ av språkliga framställningar, vilka båda 
frammanar ett spatialt och temporalt deiktiskt centrum utan tecken för ett 
medvetande. Men hon refererar också direkt till filmteorin: ”This mindless, 
bodiless look is that of Deleuze’s ’conscience-caméra’, the ’point de vue 
d’un autre oeil … la pure vision d’un non-humain /…/’.”539 Om man utveck-
lar den intermediala beskrivning som Banfields text antyder skulle man kun-
na säga att både den litterära och den filmiska fiktionsberättelsen kan beskri-
vas i termer av ett särskilt slags deiktiskt centrum, förankrat i den represente-
rade situationens ”här och nu”, men att det litterära specialfall som före-
kommer i exempelvis vissa passager i Woolfs prosa, ett tomt deiktiskt 
centrum med spatiotemporala deiktika men utan subjektivitet, är kinemato-
grafins (kamerans och filmens) normalfall.540 

III.5.2. Indextecknet och andra indexikaliteter 

Det är uppenbart att det i översikten ovan ryms ett antal teoretiska frågor och 
representationsfenomen: 

1) relationen mellan representation och reception/produktion: för 
många teoretiker berör begreppen index och deixis förhållandet mel-
lan representationen och den kontext i vilken denna skapas och för-

                                 
537 Hamburger 1994, s. 176-186; Hamburger 1973, s. 218-231. 
538 Ann Banfield ”Describing the unobserved: events grouped around an empty centre”, The 
Linguistics of writing: Arguments between language and literature, red. Nigel Fabb, Derek 
Attridge, Alan Durant och Colin MacCabe (Manchester: Manchester University Press, 1987), 
s. 265-85. 
539 Ibid., s. 279. 
540 Monika Fluderniks naturliga narratologi är delvis en utveckling av Banfields idéer om 
deiktiskt centrum (Monika Fludernik, The Fictions of Language and the Languages of Fic-
tion. The Linguistic Representation of Speech and Consciousness (London/New York: Rout-
ledge, 1993), s. 389f). Vad gäller filmen så tycks Fludernik bekräfta Banfields bild av mediet. 
Hon hävdar att berättarbegreppet skapar problem i mötet med filmen då ”the visual medium 
represents its signified in non-enunciational form” (Fludernik 1996, s. 351). Fludernik menar 
att filmen visserligen kan förmedlas av en berättare men att andra modi, knutna till representa-
tionen av karaktärernas handlingar och upplevelsen av att direkt se det berättade händelseför-
loppet, dominerar (Fludernik 1996, s. 352). Jag diskuterar Fluderniks teori mer utförligt i 
avhandlingens avslutande del (se IV.3.2.). 
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stås, eller mer precist vilka spår av eller indikationer på kontexten 
som finns i texten; 

2) förhållandet mellan representationsbärare och mening/betydelse: en-
ligt vissa forskare är filmen och fotografiet ett särskilt slags index, 
ett avtryck av verkligheten, vilket innebär att filmtecknets uttryck är 
genomskinligt i förhållande till dess innehåll/referent; begreppen in-
dex och deixis tycks emellertid också sammanhänga med föreställ-
ningen om ett tecken som pekar ut, riktar uppmärksamheten mot en 
referent; 

3) representation av tid, rum och medvetande: i de teoretiska texter om 
index/deixis som jag ovan berört diskuteras ofta, mer eller mindre 
uttryckligt, hur texters temporala och spatiala relationer indikeras 
och hur gestaltningen av mänsklig subjektivitet fungerar; 

4) fiktionsberättandets särskilda karaktäristika: en i den undersökta lit-
teraturen antydd problematik berör hur fiktionstextens förhållande 
till produktionens och receptionens kontext ter sig, liksom hur in-
dexikaliska relationer och representationen av tid, rum och medve-
tande fungerar i fiktionsberättelser. 

I de resonemang som jag ovan diskuterat ges dessa fyra teoretiska områ-
den ofta en intermedial formulering: indexikaliteten är gemensam för repre-
sentationer i olika medier som prosa och film (både litterära och filmiska 
representationer kan beskrivas i termer av ”enonciation” eller deixis), eller 
fungerar på olika sätt i olika medier (filmen saknar prosans deiktiska tecken, 
det fotografiska tecknet är ett avtryck av verkliga existenser och händelser, 
någonting som inte gäller det språkliga tecknet). Jag ska, med hjälp av filo-
sofisk och semiotisk representationsteori, försöka utreda fenomenet indexi-
kalitet. En första utgångspunkt är återigen Peirce. 

Enligt Peirce är ett index ett tecken som refererar till det objekt som det 
betecknar ”by virtue of being really affected by that Object”.541 En annan 
formulering säger att allting som ”focusses the attention is an index”. Enligt 
ytterligare en annan formulering är ett index ”a Representamen whose Re-
presentative character consists in its being an individual second. If the Se-
condness is an existential relation, the Index is genuine. If the Secondness is 
a reference, the Index is degenerate”.542 Dessa är bara några av de passager i 
Peirces texter som ägnas åt den indexikaliska representationsrelationen. Här 
finns emellertid den dubbelhet som är typisk för Peirces beskrivning av in-
dextecknet: å ena sidan det direkta sambandet mellan uttryck och referent, å 
andra sidan funktionen att rikta uppmärksamheten mot någonting. 

Distinktionen mellan genuina och degenererade index sammanfaller med 
en annan av Peirces distinktioner som både Johansen och Sonesson upp-
märksammat, nämligen den mellan pekare (”designations”) och ”reagenser” 

                                 
541 Peirce 1985, s. 8. 
542 Ibid., s. 13; jämför Johansen 1993, s. 110. 
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(”reagents”). Pekare är språkliga deiktiska uttryck, personliga, demonstrativa 
och relativa pronomina och egennamn, men också bokstäver på geometriska 
figurer, och algebra som styr vår uppmärksamhet mot ett visst objekt.543 Den 
prototypiska pekaren är emellertid det pekande fingret riktat mot någonting i 
en viss situation.544 

Reagenser är, enligt Johansen, tecken som är direkt påverkade av de ob-
jekt som de representerar (”a sign directly influenced by the action of the 
object on it”).545 Ett porträtt är en typ av reagens eftersom det är påverkat av 
sitt objekt, modellen. Andra exempel är vindflöjeln som styrs av vindens 
riktning och termometern som påverkas av temperaturen. Indexikaliska teck-
en karaktäriseras alltså, enligt Peirce och Johansen, av närhet (”experiential 
associations of contiguity”). Denna närhet mellan tecken (eller representa-
tionsbärare) och referent är tydlig vad gäller reagenser eftersom dessa är 
resultatet av olika slags påverkan från referenten. Men även pekare karaktä-
riseras av en närhetsförbindelse eller åtminstone av intentionen att upprätta 
en sådan förbindelse.546 Johansen konstaterar också att eftersom ”the routes 
of reagents and designations are opposite, the former going from object to 
sign, the latter from sign to object, in important respects they are diffe-
rent”.547 Reagenser bygger på en kausal relation mellan representerat objekt 
och uttryck, medan pekare har en referentiell funktion.548 De flesta pekare är, 
enligt Johansen, degenererade index som för att fungera kräver intentionella 
handlingar, medan detta inte gäller för reagenser, genuina index, då relatio-
nen mellan tecken och objekt skulle existera även om ingen uppmärksam-
made den.549 

I likhet med Peirce och Johansen menar Sonesson att ett index karaktäri-
seras av att uttrycket har något slags direkt förbindelse med referenten; en 
betydelse som är resultatet av ”sambandet mellan två företeelser kan kallas 
för indexikalitet”.550 Vi måste emellertid, hävdar Sonesson, skilja mellan 
”index”, som är ett slags tecken eller en typ av teckenrelation, och ”indexi-
kalitet” som finns i all perception.551 Indexikaliteter är relationer som genom-
syrar vår perception av verkligheten: vi uppfattar stam, grenar och blad som 
delar av helheten trädet, eller så uppfattar vi en närhet mellan trädet och ber-
get, eller trädet och himlen. Del-/helhetsrelationen benämner Sonesson ”fak-

                                 
543 Johansen 1993, s. 109; se också s. 110; se också Peirce 1931-58, 8.368, not 23. 
544 Ibid., s. 109. 
545 Ibid. 
546 Ibid., s. 109f. 
547 Ibid., s. 110. 
548 Ibid., s. 111; jämför Sonesson 1989a, s. 54f. 
549 Ibid., s. 112. 
550 Sonesson 1992, s. 171; se också Sonesson 1989a, s. 38ff. 
551 Göran Sonesson, ”Indexicality as Perceptual Mediation”, Indexicality. Papers from the 
Symposium ’Indexikala tecken’. University of Göteborg November 1995, red. Christiane 
Pankow (Göteborg: Inst. för lingvistik/Inst. för tyska och nederländska, 1996), s. 127, 135f; 
Sonesson 1989a, s. 48. 
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toralitet”, närhetsrelationen ”kontiguitet” (Peirce och Johansen talar endast 
om närhet).552 Varje varseblivningssituation sätter i spel en mängd faktorali-
teter och kontiguiteter. Således vet vi av erfarenhet att de ting och företeelser 
vi varseblir är delar av större helheter som i det aktuella sammanhanget, i 
vårt ”här och nu”, inte direkt kan uppfattas, liksom att samtliga delar av ett 
visst föremål för ögonblicket inte kan urskiljas, eller att de ting och företeel-
ser som vi just nu percipierar i andra sammanhang uppträder i närheten av 
andra ting och företeelser.553 Varseblivningssamband av dessa slag grundar 
sig, enligt Sonesson, i det Peirce benämner ”abduktion”, det vill säga anta-
gandet att verklighetens skeenden upprepar sig och att tingen förblir sig 
lika.554 

En indexikalitet kan emellertid också vara den grund på vilken ett tecken 
vilar.555 Det indexikaliska tecknet är ett tecken där uttrycket och innehållet 
eller referenten förbinds av någon av de indexikaliska relationer (faktoralitet 
och kontiguitet) som jag ovan berört. Detta tecken förutsätter således abduk-
tiva slutledningar; det är genom att utgå från ett ”allmänt accepterat antagan-
de om tingens regelbundna uppträdande, alltså genom att göra en abduktion, 
som vi kan sammanföra uttrycket, som vi varseblir, med det innehåll som 
vid andra tillfällen finns i dess närhet (kontiguitet) eller som utgör en del 
eller en helhet i förhållande till det (faktoralitet)”.556 Sonesson benämner 
följdriktigt dessa tecken ”abduktiva index” (”abductive indices”).557 Denna 
indexkategori sammanfaller delvis med det Peirce kallar reagenser, men 
Sonesson menar, att relationen mellan uttryck och innehåll inte kan reduce-
ras till kausalitet utan bättre beskrivs med hjälp av Peirces abduktionsbe-
grepp.558 Vindflöjeln representerar vindens riktning genom att direkt påver-
kas av vinden, genom en närhet till vinden, men vindflöjelns riktning kan ju 
också sägas vara en del av vindens riktning. Vindflöjeln är alltså ett abduk-
tivt index som inbegriper både kontiguitet och faktoralitet. Detsamma gäller 
exempelvis för helgonreliken som antingen kan vara ett klädesplagg eller ett 
kors som varit i kontakt med helgonet (kontiguitet), eller en del av helgonets 
kropp (faktoralitet).559 

                                 
552 Sonesson 1992, s. 171; Sonesson 1989a, s. 43ff; Sonesson 1989b, s. 62; Sonesson 1995, s. 
131, 136. 
553 Ibid., s. 171f; Sonesson 1989a, s. 31, 34ff. 
554 Ibid., s. 172; se också Sonesson 1989a, s. 38ff. Jämför Peirce 1931-58, 1.65, 1.68, 1.89.  
555 Sonesson 1989a, s. 50ff; Sonesson 1995, s. 138. Se också Sonesson 1989b s. 62 där förfat-
taren ”take the potential index, or the indexical ground, to consists (sic!) of two units con-
nected by a relation which is not identical to the sign relation, but which are, in the actual 
index, joined together a second time, in such a way that one of the units serves as expression, 
and the other one serves as content or referent of the sign”. 
556 Sonesson 1992, s. 175; jämför Sonesson 1989a, s. 50ff. 
557 Sonesson 1995, s. 139; se också Sonesson 1989a, s. 53f, Sonesson 1989b, s. 62f, och 
Sonesson 1992, s. 175, 187. 
558 Sonesson 1989a, s. 54. 
559 Sonesson 1992, s. 175; Sonesson 1995, s. 139, 141. 
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Sonesson uppmärksammar också en annan typ av index, som inte är ab-
duktivt utan performativt, och som tangerar det Peirce och Johansen kallar 
pekare. Ett performativt index är ett indexikaliskt tecken som inte bygger på 
vår kunskap om regelbundet återkommande närhetsrelationer eller 
del/helhetsförhållanden utan självt upprättar dessa relationer mellan uttryck 
och innehåll/referent.560 Det är i den aktuella situationen som det pekande 
fingret blir ett index genom att skapa en närhetsrelation till det utpekade 
föremålet eller genom att göra sig till en del av en viss riktning. Detsamma 
gäller språkliga deiktika, indexikaliska ord som ”jag”, ”du”, ”här”, ”nu”, 
etcetera. Det finns ingen på förhand given kontiguitet eller faktoralitet mel-
lan dessa språkliga uttryck och deras referenter; närhets- och del-
/helhetsrelationerna blir till i den aktuella kontexten, mellan det språkliga 
uttrycket (det vill säga repliken av typen) och situationen och personen ifrå-
ga.561 Sonesson påpekar att ett index samtidigt kan vara abduktivt och per-
formativt. Klockan över urmakarens affär är en del av klocksamlingen och 
således ett abduktivt index, men klockan riktar också vår uppmärksamhet 
mot butiken och är i detta avseende ett performativt index.562 

Det Peirce och Sonesson benämner pekare respektive performativt index 
har också undersökts under rubriken ”deixis”. Lyons identifierar två karaktä-
ristika hos språkets deiktika som vi känner igen från Peirces indexteori: 1) 
det deiktiska tecknet har funktionen att peka, att rikta uppmärksamheten mot 
någonting;563 2) detta tecken upprättar också ett särskilt samband mellan ut-
tryck och referent genom att det förra lokaliserar och identifierar personer, 
objekt, händelser, processer och aktiviteter i förhållande till den spatiotem-
porala kontext som skapas av yttrandehandlingen och till deltagarna i den 
språkliga kommunikationen, i det typiska fallet en talare och minst en mot-
tagare.564 Uttryck som ”här” och ”den här” riktar vår uppmärksamhet mot 
någonting men förutsätter också en närhetsrelation mellan det utpekade och 
talaren. 

Vanligt förekommande är distinktionen mellan språkliga deiktika som re-
laterar till den spatiotemporala kontexten och sådana som representerar sub-
jektet. Banfield menar exempelvis att språkets deiktiska system är uppdelat i 
tecken som betecknar ”the (personal) subject – I in speech, he, she or a hu-
man they in the writing of the novel”, och tecken som endast representerar ”a 
subjective centre – the deictic adverbials of time and place”.565 

                                 
560 Sonesson 1992, s. 175f, 187; Sonesson 1989a, s. 53f; Sonesson 1995, s. 139, 141. 
561 Sonesson 1992, s. 176; Sonesson 1995, s. 139. 
562 Sonesson 1992, s. 176; Sonesson 1989a, s. 53. 
563 Lyons 1977, s. 637; se också s. 636, 648, 650f, 654, 669, 670.  
564 Ibid., s. 637; se också s. 638, 646, 678. 
565 Banfield 1987, s. 274; jämför Green som skriver att uttrycket ”deixis” hos lingvister och 
språkfilosofer refererar till ”the encoding of the spatio-temporal context and the subjective 
experience of the encoder in an utterance” (Keith Green, ”Deixis: A Revalutation of Concepts 
and Categories”, New Essays in Deixis. Discourse, Narrative, Literature, red. Keith Green 
(Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1995), s. 11). 
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Deixis har under senare år studerats flitigt och beskrivningen av dessa 
språkliga fenomen har blivit allt mer nyanserad. Så skiktar exempelvis Keith 
Green språkets deiktika i ett antal kategorier: referentiella deixis (”Referenti-
al deixis”) som inbegriper deixis vars funktion är att referera, främst demon-
strativa pronomina och adjektiv (jämför Peirces pekare); origo-deixis (”Ori-
go-deixis”) som omfattar första och andra persons pronomina och vokativer; 
spatiotemporala deixis (”Spatio-temporal deixis”) som inkluderar temporala 
adverb och de begrepp som kodifierar tid och rum; subjektiva deixis (”Sub-
jective deixis”) som inbegriper de termer som representerar talarens eller 
avsändarens (”the encoders”) subjektiva upplevelse, främst epistemiska och 
deontiska modala verb; diskursdeixis (”Discourse deixis”) som inkluderar 
alla element som orienterar texten mot sig själv, avsändaren och mottagaren, 
exempelvis spatiala och temporala uttryck som används intratextuellt; och 
slutligen syntaktiska deixis (”Syntactic deixis”) som interogativ och impera-
tiv form.566 Dessa olika deiktiska kategorier sammanhänger med olika typer 
av referenter (med undantag för den sista kategorin som till skillnad från de 
andra rör formen och inte innehållet): en person, en subjektiv upplevelse, tid 
och rum eller själva texten. Men de olika kategorierna kan delvis även för-
stås i termer av närhets- och del-/helhetssamband mellan uttryck och refe-
rent: referentiella deixis som ”den där”, origo-deixis som ”jag” och spatio-
temporala deixis som ”här” och ”nu” förutsätter ju ett slags närhetsrelation 
mellan avsändare/yttrande och någonting i eller någon aspekt av den aktuella 
situationen, medan subjektiva deiktika representerar delar av den helhet som 
är subjektets medvetande och upplevelser. 

Till den semiotiska familjen indexikaliska tecken räknar Göran Sonesson 
även olika typer av sekundär indexikalitet. Sekundära indexikaliska tecken 
(”Secondary indexical signs”) är tecken som utöver sin primära teckenidenti-
tet (som konventionella, ikoniska eller indexikaliska tecken) även inbegriper 
en sekundär teckenfunktion, som upprättar en indexikalisk förbindelse mel-
lan tecknets innehåll och ett sekundärt innehåll, mellan tecknets innehåll och 
ett annat teckens innehåll eller mellan tecknets uttryck och ett annat teckens 
uttryck. Den första varianten benämner Sonesson, influerad av Eco, ”(kon-
textuell) implikation”, den andra varianten känner vi som synekdoke och 
metonymi, den tredje utgörs av sammansatta tecken, juxtapositioner av olika 
slag.567 

Det Sonesson kallar kontextuell implikation är en form av indexikalitet 
som tangerar en grundläggande princip i alla typer av representationer, näm-
ligen det förhållandet att det representerade innehållet pekar vidare mot och 

                                 
566 Green 1995, s. 21f. 
567 Sonesson 1992, s. 179ff; Sonesson 1989a, s. 56ff; Sonesson 1989b, s. 63; Sonesson 1995, 
s. 139f. 
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implicerar ett annat innehåll. Indexikalitet som implikation kan relateras till 
distinktionen jag tidigare gjort mellan explicita (eller direkt genererade) och 
implicita (eller indirekt genererade) fiktionssanningar (se II.5.2.). 

Metonymi och synekdoke förutsätter däremot, enligt Sonesson, två full-
ständiga tecken med uttryck och innehåll. Det primära tecknet står i förbin-
delse med det andra tecknet över de respektive innehållen, av vilket det ena 
är en del av det andra (synekdoke i strikt bemärkelse) eller i någon mening 
befinner sig i dess närhet (metonymi i snäv mening). 

Även den index-variant där det primära tecknet är relaterat till det andra 
tecknet över de respektive uttrycken kan domineras av antingen kontiguitet 
(tecknen samverkar med varandra genom uttryckens närhet) eller faktoralitet 
(tecknens uttryck bildar en gemensam helhet). Hit hör olika typer av collage 
och montage (bestående av bild eller ord eller bild och ord i kombination). 

Jag ska försöka sammanfatta och precisera samt utveckla de presenterade 
tankarna om indexikalitet och deixis. Vi kan skilja mellan tre typer av index-
ikaliska fenomen: 1) extrasemiotiska indexikaliteter, det vill säga sådana 
indexikaliteter som primärt inte är tecken utan en del av vår vardagliga per-
ception, exempelvis det faktum att objekt ses som relationer mellan delar 
och helheter (faktoraliteter) och att relationer mellan objekt uppfattas som 
närhetsrelationer (kontiguiteter), men också att någonting riktar vår upp-
märksamhet mot någonting annat, exempelvis ett mörkt moln som indikerar 
att det snart blir regn; dessa indexikaliteter är inte i sig själva tecken men kan 
representeras av tecken av olika slag; 2) genuina eller primärt indexikaliska 
tecken eller representationer där relationen mellan uttryck och referent (eller 
olika typer av innehåll) är indexikalisk, det vill säga utgörs av närhets- eller 
del-/helhetsrelationer och/eller består i att uttrycket riktar uppmärksamheten 
mot referenten, exempelvis vindflöjeln eller det pekande fingret; 3) sekundä-
ra indexikaliska teckenrelationer som upprättar förbindelser mellan tecken 
eller delar av tecken (på uttrycks- eller innehållsnivån), exempelvis implika-
tioner, metonymier och montage. 2 och 3 är uppenbarligen beroende av 1 
som så att säga är förutsättningen för alla slags indexikaliteter. 

Avgörande för vidare distinktioner mellan olika typer av indexikaliska 
tecken är den relation som förbinder uttryck och referent: är den kausal eller 
abduktiv, referentiell eller performativ, grundad på kontiguitet eller faktora-
litet. Peirce och Johansen skiljer mellan kausala reagenser och referentiella 
pekare baserade på kontiguitet, Sonesson mellan abduktiva och performativa 
index, som kan baseras antingen på kontiguitet eller faktoralitet. Pekare och 
performativa index tycks beteckna samma typ av fenomen: indexikaliska 
förbindelser (med en referent) som skapas av tecknet; reagenser (som förut-
sätter kausalitet) är en snävare kategori än abduktiva index som inbegriper 
alla tecken vars relata förbinds av abduktiva samband. Jag finner Sonessons 
distinktion mellan abduktiva och performativa index, som antingen kan do-
mineras av kontiguitet eller faktoralitet, intermedialt användbar men alltför 



 213

grov. Diskussionen kring indexikaliteter måste nyanseras genom att ytterli-
gare parametrar införlivas i beskrivningen. Här erbjuder deixisteorin olika 
kategorier för bland annat rum, tid och medvetande som med fördel kan 
kombineras med Sonessons och Peirces/Johansens grundläggande distink-
tioner. 

Av Sonessons exempel på abduktiva index framgår att högst olikartade 
teckentyper förses med denna etikett. Klockan över urmakarens affär, korset 
som tecken för Kristus (eller mer korrekt, krucifixet), helgonreliken, finger-
avtrycket, spåret av en mänsklig fot i sanden och vindflöjeln faller samtliga 
under rubriken abduktiva index, vi uppfattar vad tecknet står för genom att 
göra en abduktion: via ett allmänt accepterat antagande om tingens regel-
bundna uppträdande sammanför vi uttrycket med det innehåll/den referent 
som vid andra tillfällen finns i dess närhet (kontiguitet) eller som utgör en 
del eller en helhet i förhållande till det (faktoralitet).568 De närhets- eller del-
/helhetsrelationer som förbinder uttryck och referent i de olika exemplen är 
emellertid av vitt skilda slag. Klockan och korset förutsätter kulturell kun-
skap (om klockor och urmakare och om kristendomens centralgestalt Jesus 
Kristus), medan fotavtrycket och vindflöjeln primärt kräver en kunskap om 
hur naturens lagar fungerar (foten lämnar avtryck i sanden, den lätta vindflö-
jeln följer vindens riktning). Viktigare är dock att relationen mellan klockan 
och korset och det de står för, urmakarens butik och Kristus, är ett slags as-
sociativ förbindelse: vi associerar till urmakaren när vi ser klockan och till 
Kristus när vi ser korset, medan relationen mellan fotspåret och foten och 
mellan vinden och vindflöjeln är kausal i snäv mening och, för att kunna 
tolkas korrekt, kräver en kunskap om denna kausalitet: uttrycket blir till ett 
tecken genom att direkt fysiskt påverkas av referenten, foten och vinden. Vi 
kan alltså skilja mellan associativa och kausala abduktiva index (eller rea-
genser med Peirces term), de förra mer beroende av kulturell kunskap, de 
senare av kännedom om naturliga processer. 

Det finns emellertid en annan skillnad mellan vindflöjeln och korset. 
Vindflöjeln befinner sig i vindens närhet i den meningen att det föreligger en 
spatiotemporal förbindelse mellan uttrycket och referenten, dessa befinner 
sig i samma ”här och nu” och vindflöjeln förmedlar således information om 
vår aktuella ”här och nu”-situation; vi kan genom att varsebli vindflöjelns 
läge sluta oss till vindriktningen. Någon motsvarande spatiotemporal dimen-
sion har inte korset; det står för Kristus men bär inte på någon information 
om vår ”här och nu”-situation (även om ett krucifix givetvis kan ha en spa-
tiotemporal indexikalisk funktion i ett specifikt kyrkorum). Vi kan alltså 
skilja spatiotemporala index från index som saknar en dylik tids- och rums-
dimension.569 

Spatiotemporala är även performativa index som det pekande fingret (an-
vänt för att rikta vår uppmärksamhet mot någonting i den aktuella situatio-
nen) eller språkliga uttryck som ”här” och ”nu” och verbens olika tempus-

                                 
568 Sonesson 1992, s. 175; Sonesson 1989a, s. 53. 
569 Jämför Sonesson 1989a, s. 53. 
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former. Verbala deiktika av detta slag upprättar emellertid också en spatio-
temporal relation mellan producenten av tecknen/produktionens kontext och 
det tecknen pekar ut (referenten), till skillnad från en vindflöjel eller skylt 
som pekar ut en viss riktning men inte är direkt spatiotemporalt relaterade 
till producenten/produktionen av tecknet. Deiktiska uttryck av detta slag kan 
således betecknas egocentriska index; de relaterar talaren eller teckenprodu-
centen alternativt mottagaren till den aktuella situationens spatiotemporalitet. 

Många index relaterade till jag, du, eller tredje person är emellertid inte i 
första hand spatiotemporala utan har snarare funktionen att rikta uppmärk-
samheten mot teckenproducentens eller någon annan agents subjektivitet, 
upplevelser och känslor. Exempel på dylika subjektiva index är ordet ”jag”, 
interjektioner eller det pekande fingret riktat mot den egna personen. Även 
abduktiva index kan vara subjektiva: skriket eller grimasen som uttrycker 
smärta är (i den mån dessa är att betrakta som fullödiga tecken) en form av 
kausala index som primärt relaterar till teckenproducentens subjektivitet. 

Dessa distinktioner mellan olika typer av index tar inte bara hänsyn till 
hur relationen mellan uttryck och referent är beskaffad (är relationen kausal, 
associativ, spatiotemporal, egocentrisk eller expressiv) utan beskriver även 
vad indextypen är ett index för (en tidigare närvaro eller kontakt, tids- och 
rumsaspekter, jaget). 

Jag har, sammanfattningsvis, gjort en skillnad mellan (abduktiva) index som 
är kausala och sådana som är associativa, och mellan (abduktiva och perfor-
mativa) index som är spatiotemporala och sådana som är egocentriska eller 
subjektiva. Jag har också skilt den indexikaliska tecken- eller representa-
tionsrelationen från den extrasemiotiska indexikaliteten (som genomsyrar 
vår reception av verkligheten) och sekundära indexrelationer som implika-
tion, metonymi/synekdoke och collage/montage. Uppgiften är nu att under-
söka hur dessa olika typer av av indexikaliteter och indexikaliska teckenrela-
tioner förhåller sig till fiktionella representationer av litterärt och kinemato-
grafiskt slag. 

III.6. Indextecken i prosa och film 

Ett första sätt att jämföra filmen och prosan är att försöksvis beteckna den 
förra som abduktivt och den senare som performativt indexikalisk. Eller mer 
exakt: den fotografiska filmberättelsen utmärks av en abduktiv, kausal in-
dexikalitet, medan den språkliga litterära berättelsen karaktäriseras av en 
performativ, egocentrisk och subjektiv indexikalitet. Båda typerna av index-
ikalitet berör frågor om medvetandeförmedling och spatiotemporal förank-
ring. Jag ska här närmare undersöka dessa två former av indexikalitet och 
pröva deras intermediala potential. 
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III.6.1. Abrasion och naturlig kausalitet 

 
Filmen och den fotografiska bilden har, som jag visat, av teoretiker som 
Bazin och Barthes beskrivits som ett slags spår eller avtryck av referenten 
(se III.1.1.). För Peirce är fotografiet också ett tecken grundat på kontiguitet 
mellan uttryck och referent.570 Denna beskrivning har bekräftats och utveck-
lats av den moderna fotosemiotiken, med namn som Dubois, Vanlier, Scha-
effer och Sonesson.571 Sonesson menar att den indexikaliska relationen mel-
lan fotografiets uttryck och dess referent utgörs av en särskild form av när-
het, nämligen direkt kontakt, så kallad ”abrasion”, som innebär att det som 
ska bli referent tidigare varit i kontakt med och sedan skilts från och lämnat 
ett avtryck på det som kommer att bli uttrycket.572 Samma kombination av 
direkt kontakt och tidsmässig distans finner vi i andra spår och avtryck, som 
fotavtrycket i sanden eller fingeravtrycket. Filmens avbildningar på ljud- och 
bildsidan, det inspelade material som klipps samman till en filmberättelse, 
skulle således kunna beskrivas som kausala index av typen abrasion. Någon-
ting motsvarande dessa index finns inte i språket och den språkliga texten: 
det har inte förekommit någon direkt kontakt mellan textens uttryck (det som 
ska bli uttrycket) och verkliga handlingar och objekt, som sedan fungerar 
som referent. Vi kan alltså inte i bokstavlig mening tala om abrasion i verba-
la sammanhang. 

Relationen mellan den fotografiska bilden och det den avbildar är emel-
lertid mer komplicerad än relationen mellan fotspåret och foten, eller finger-
avtrycket och fingertoppen. Sonesson uppmärksammar att i ett fotavtryck 
eller hovspår är både uttrycket och innehållet lokaliserade till en viss tid och 
plats, medan det i fotografiet endast är referenten som har en bestämd lokali-
sering i tid och rum.573 Fotografiet saknar alltså många andra spårs spatio-
temporala förankring (endast den representerade referenten äger en dylik 
lokalisering i tid och rum). Vanlier uppmärksammar därtill att fotografiet är 
ett direkt avtryck av de fotoner som träffat filmen, och endast indirekt av de 
händelser och objekt som fotografiet representerar;574 den fotografiska bilden 
är dessutom (före digitalkamerans tid) en inversion av det negativ som blir 
resultatet av att filmen exponeras för ljus.575 Fotografiet är alltså inte ett di-
rekt avtryck av det som det är en bild av. Dessutom är, påpekar Sonesson, 
fotografiet ett index för mycket mer än det som det avbildar, nämligen för 

                                 
570 Peirce 1931-58, 2.281. 
571 Sonesson 1989b; Philippe Dubios, L’acte photographique et autres essays (Paris/Bryssel: 
Nathan, 1990); Jean-Marie Schaeffer, L’image précaire (Paris: Seuil, 1987); Henri Vanlier, 
Philosophie de la photographie (Laplume: Les cahiers de la photographie, 1983). 
572 Sonesson 1989b, s. 50. Se också Sonesson 1989a, s. 63ff. 
573 Sonesson 1992, s. 272. 
574 Vanlier 1983, s. 15; Sonesson 1989b, s. 51, 59; Sonesson 1992, s. 270. 
575 Sonesson 1989b, s. 59. 
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filmen, linsen, kameran och ljusförhållandena.576 Sonesson menar vidare att 
man vad gäller fotografiet måste skilja mellan den indexikaliska relationen, 
abrasionen mellan filmen (det blivande uttrycket) och fotonerna, och den 
semiotiska relationen mellan uttryck, innehåll och referent, där ikoniciteten 
dominerar och är primär.577 Fotografiet är således, enligt Sonesson, en ikon 
som endast sekundärt har indexikaliska aspekter; indexikaliteten är under-
ordnad ikoniciteten.578 Mot detta kan man ju invända att, i framställningen av 
fotografiet, indexikaliteten är en förutsättning för ikoniciteten – utan abra-
sionen mellan filmen och fotonerna ingen ikonisk bild – men Sonesson har 
givetvis rätt i att fotografiet som index har en komplex relation både till refe-
rent och ikonicitet och att ikoniciteten är primär i fotografiets reception: vi 
måste se vad ett fotografi avbildar för att kunna uppfatta det som ett avtryck 
av någonting. Kanske kan man sammanfatta relationen mellan indexikalitet 
och ikonicitet i fotografiet så att indexikaliteten är primär i och en förutsätt-
ning för produktionen av det fotografiska tecknet, medan ikoniciteten är 
primär i och en förutsättning för receptionen av detsamma. 

Den fotografiska abrasionen och, mer generellt, inspelningens särskilda form 
av indexikalitet, får intressanta representationsteoretiska och intermediala 
konsekvenser. Currie har systematiserat och utvecklat Waltons tankar om 
skillnaden mellan den fotografiska bilden och andra typer av representatio-
ner (se III.5.1.). Enligt Currie är å ena sidan den dokumentära fotografiska 
bilden, å andra sidan teckningen och den verbala beskrivningen eller berät-
telsen exempel på två olika typer av representationer som förmedlar infor-
mation på olika sätt: fotografiet är en naturlig representation, teckningen och 
den verbala beskrivningen intentionella representationer. Mellan den foto-
grafiska representationen och det den representerar föreligger ett naturligt 
(kontrafaktiskt) beroende (”natural counterfactual dependence”), mellan 
teckningen eller den deskriptiva representationen och det dessa representerar 
finns ett intentionellt (kontrafaktiskt) beroende (”intentional counterfactual 
dependence”). Med uttrycket ”kontrafaktiskt beroende” avser Currie att be-
skriva det kausala förhållandet mellan den representerade verkligheten och 
representationen: om referenten hade varit beskaffad på ett annat sätt hade 
representationsinnehållet också varit ett annat. Beskrivningens och teckning-
ens kontrafaktiska beroende av det beskrivna objektet är medierad av agen-
tens övertygelser och övriga mentala tillstånd, medan denna typ av medie-
ring saknas i den fotografiska representationen. Fotografiets komposition, 
bildkvalitet, motiv med mera, är givetvis resultatet av en serie val gjorda av 
dess upphovsman, men så snart slutaren är öppnad och filmremsan (eller 

                                 
576 Sonesson 1992, s. 270; se också Sonesson 1989b, s. 60. 
577 Sonesson 1989b, s. 52. 
578 Sonesson 1992, s. 273; se också Sonesson 1989b, s. 60f. Även Peirce hävdar att fotografiet 
är ett index i ett avseende och en ikon i andra avseenden (Peirce 1931-58, 2.281). 
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motsvarande) exponerad har fotografen inte någon kontroll över vad som 
framträder på bilden och medierar således inte det representerade innehål-
let.579 

En berusad man som tycker sig se en älg kan beskriva den i ord och teck-
nad bild, men han kan inte fotografera den och försöker han göra det så 
kommer den framkallade bilden inte att visa någon älg. En man som i ord 
beskriver eller målar av den vackra skogsdungen kommer emellertid inte att 
beskriva eller måla den i skuggorna halvt dolda älgen, om han aldrig upp-
täcker djuret (möjligen kan delar av den tecknade dungen komma att få älg-
lika konturer); fotograferar han däremot platsen kan det mycket väl hända att 
det framkallade fotografiet visar sig representera den älg som mannen aldrig 
upptäckte. Beskrivningen, teckningen eller målningen är alltså olika exempel 
på, med min terminologi, intentionella kausala index, medan fotografiet är 
ett naturligt kausalt index. Det betyder inte som Bazin menat att fotografiet 
är identiskt med verkligheten, eller som Walton hävdat att fotografiet är ge-
nomskinligt, att vi ser igenom det som genom en kikare och på så sätt står i 
kontakt med referenten.580 Men fotografiets innehåll och referent är inte på 
samma sätt som beskrivningens, teckningens eller målningens dito, medve-
tandemedierade.581 

Den återkommande föreställningen att det filmiska uttryckets förhållande 
till innehåll och betydelse karaktäriseras av genomskinlighet medan det 
språkliga, litterära uttryckets relation till innehåll och betydelse är medve-
tandemedierad skulle kunna förklaras med hjälp av denna distinktion mellan 

                                 
579 Currie 1995a, s. 54f, 57f, 71f, 77f. 
580 Curries distinktion är direkt inspirerad av Waltons teori om det genomskinliga fotografiet. 
Currie argumenterar emellertid mot Bazins och Waltons transparenstes enligt vilken vi ser 
genom fotografier. Currie menar att det som skiljer fotografier från exempelvis speglar och 
kikare är att de förra men inte de senare upprätthåller ett slags direkt förbindelse med verk-
ligheten. Att se någonting är, enligt Currie, att erhålla egocentrisk information om detta 
någonting. När vi ser ett objekt får vi information om de spatiotemporala relationerna mellan 
objektet och oss själva, vi får reda på hur objektet är relaterat till vårt deiktiska centrum. 
Seende är också perspektiviskt; jag ser det jag ser från ett visst perspektiv. Fotografier och 
filmbilder förmedlar inte egocentrisk information; när jag ser ett objekt i ett fotografi får jag 
ingen information om hur detta objekt förhåller sig till mig i tid och rum (Currie 1995, s. 66f; 
se också s. 59f). Fotografiet saknar alltså exempelvis spegelns spatiotemporala indexikalitet 
och förankring i vårt deiktiska centrum. 
581 Semiotiken har tangerat dessa idéer. Sonesson konstaterar exempelvis att fotografiet ”must 
suppose some rules of transposition, at least as far as the two-dimensional rendering of three-
dimensional objects is concerned. /…/ These rules of transposition, whatever their origin, are 
built into the optical apparatus which is a part of the camera giving rise to the images, and are 
thus not mediated by the consciousness of the picture producing subject.” (Sonesson 1989b, s. 
42; se också s. 59) Johansen menar att porträttet är en typ av reagens (ett kausalt index) efter-
som tecknet är påverkat av sitt objekt, modellen. Om det är ett fotografi är påverkan, enligt 
Johansen, direkt och fysisk, nämligen påverkan av ljusvågor på filmen. Samtidigt är denna 
medierad genom kamerans och filmens funktion och egenskaper, genom omständigheter i 
omgivningen, som distans, vinkel och ljus, och genom tekniker för framkallning och rediger-
ing av bilder och negativ. Om porträttet är en målning sker medieringen genom konstnärens 
medvetande (Johansen 1993, s. 109). 
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naturliga och intentionella kausala index. Nu måste vi dock komma ihåg att 
den intermediala komparation jag i denna avhandling ägnar mig åt rör fik-
tionsberättelser i olika medier, inte dokumentära texter och berättelser. Di-
stinktionen mellan naturliga och intentionella kausala index beskriver delvis 
hur relationen mellan den dokumentära filmberättelsen (bestående av ”auten-
tiska” fotografiska bilder) och den dokumentära språkliga berättelsen ter sig. 
Fiktionsberättelser föreskriver emellertid, som jag argumenterat för, före-
ställningar (av den typ Carroll benämner ”suppositional imaginings”) (se 
I.4.2.). Istället för en referent har vi en fiktion med ett visst innehåll, ett in-
nehåll som på ett annat sätt än den dokumentära betydelsen är beroende av 
representationen. Lamarque och Olsen menar att hur saker och ting förhåller 
sig i fiktionen bestäms av hur de framställs i det fiktionella yttrandet.582 Vad 
som är sant i fiktionen är alltså ett resultat av vad texten säger eller bilderna 
visar (tillsammans med olika slags implikationer, se III.7.). Det kan således 
inte föreligga någon kausal indexikalisk relation mellan fiktionsvärlden och 
uttrycket eftersom fiktionsinnehållet genereras av representationen. En skri-
ven eller filmad fiktionsberättelse kan baseras på och därmed påverkas av 
verkliga förhållanden och händelseförlopp, men dessa händelser är inte be-
rättelsens betydelse eller fiktionsinnehåll. En fiktionsberättelse kan också 
föreskriva föreställningar om verkligheten; vi är när vi läser en roman eller 
ser en spelfilm inte sällan bemyndigade att föreställa oss någonting om ett 
verkligt händelseförlopp, en verklig plats eller faktiskt existerande personer, 
men även dessa fiktionssanningar måste genereras av representationen. 

Kan vi då inte hävda att representationen också är påverkad av dessa 
verkliga händelser och existenser? Jo, men påverkan är inte en kausal rela-
tion mellan betydelse i form av en referent och komplexet uttryck/mening, 
där den förra representationsaspekten direkt påverkar den senare som sedan 
kommer att referera till den förra, utan mellan verkliga existenser och hän-
delser och representationens uttryck och mening, där de senare föreskriver 
vissa föreställningar. Det vi ser och hör i filmens bild- och ljudspår är natur-
ligt beroende av platser, existenser och händelser, de platser, existenser och 
händelser som befunnit sig i närheten av och direkt påverkat inspelningsut-
rustningen och lämnat sina spår på ljudband, filmremsor och andra (numera 
ofta digitala) kinematografiska media. Något motsvarande naturligt beroende 
mellan den litterära, språkliga textens mening och icke-fiktionella entiteter, 
platser eller händelser förekommer inte; den verbala textens mening är inten-
tionsberoende. Att filmens avbildningar är naturliga kausala index innebär 
som jag visat en frånvaro av medvetandeförmedling. Filmskaparna kan ar-
rangera och manipulera de händelser och objekt som ska filmas, och kontrol-
lera inspelningsteknikens alla parametrar, men när alla arrangemang och 
inställningar är gjorda skapas avbildningarna utan intentionell förmedling. 
Även arbetet efter inspelning (som klippning, ljudpålägg med mera) innebär 

                                 
582 Lamarque och Olsen 1994, s. 51. 
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givetvis en intentionell förmedling och att ett skapande, berättande medve-
tande tydliggörs, men i själva den kinematografiska avbildningen finns allt-
jämt en frånvaro av intentionell förmedling, vilket ibland blir tydligt när 
bildrum eller ljudspår innehåller sådant som vi förstår inte ska finnas där, 
som en modern vägskylt eller flygplansljud i den enligt fiktionen medeltida 
staden. 

I de allra flesta fiktionsfilmer föreligger alltså (åtminstone delvis) ett na-
turligt kausalt beroende mellan de inspelade händelserna och bild- respektive 
ljudspårets mening (det vi ser och hör i bild- och ljudspår). Detta innebär att 
fiktionsfilmen på ett annat, mer omedelbart sätt än den litterära fiktionsberät-
telsen, kan införliva det icke-fiktionella i sig. Som jag redan berört föreskri-
ver fiktionsberättelser inte sällan föreställningar om verkliga platser, entiteter 
och händelser. Vi föreställer oss när vi läser Manns ”Döden i Venedig” att 
de representerade händelserna utspelar sig i det verkliga Venedig och vi kan 
naturligtvis hävda att betydelsen (eller mer korrekt, den mening som genere-
rar denna betydelse) är kausalt beroende av den verkliga staden: om Venedig 
varit annorlunda hade fiktionsinnehållet i ”Döden i Venedig” varit ett annat. 
Beskrivningen av Venedig är dock helt igenom förmedlad av författarens 
medvetande och intentioner. I filmen Döden i Venedig förhåller det sig an-
norlunda. Filmatiseringen av Manns novell utgörs till stor del av fotografiska 
bilder av det verkliga Venedig, vilket innebär att det föreligger ett naturligt 
kausalt beroende mellan stadens yttre och de fotografiska tecknen, vilket i 
sin tur innebär att naturliga kausala index för Venedig genererar fiktionssan-
ningar om staden, någonting som uppenbarligen inte är fallet i romanen (se 
Bild III.3). 

De filmiska representationerna av Venedig är också primära ikoner. Den 
fotografiska bilden (och ljudspåret) är alltså en kombination av primär ikoni-
citet och naturlig kausal indexikalitet, vilket i mötet med Viscontis film in-
nebär att vi kan identifiera Venedig i bilderna genom att göra bruk av vår 
förmåga att i verkligheten identifiera Venedig (och andra stadsmiljöer) sam-
tidigt som vi uppfattar bilderna som ett Venedig-avtryck (direkta spår av en 
tidigare närvaro i Venedig). 

 

 
Bild III.3. Bilderna i Döden i Venedig är naturliga index för den verkliga staden. 
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Den språkburna fiktionsprosan, exempelvis Manns novell ”Döden i Vene-
dig”, är däremot primärt konventionell och intentionellt kausalt indexikalisk: 
vi kan som läsare varken direkt percipiera Venedigs siluett i uttrycket eller 
uppfatta texten som ett avtryck av staden. Denna min beskrivning kan sanno-
likt delvis förklara de återkommande föreställningarna om fiktionsfilmens 
realism och omedelbarhet, ställda i kontrast mot den förmedlade, indirekta 
fiktionsprosan (se I.5.1., III.1.1., och III.5.1.). Att fiktionsfilmen är realistisk 
och skapar ett slags illusion av närvaro eller omedelbarhet skulle alltså med 
en teoretiskt mer precis formulering kunna betyda att mediet som bär den 
kinematografiska berättelsen är primärt ikoniskt och naturligt (kausalt) in-
dexikaliskt; att fiktionsprosan är förmedlad skulle då i enlighet med samma 
logik innebära att den litterära berättelsen medieras av primärt konventionel-
la och intentionellt (kausalt) indexikaliska tecken. 

III.6.2. Performativa index och deixis 

En särskild form av abduktiva index, naturliga kausala index, är alltså grund-
läggande i filmberättelsen, men saknas i den litterära berättelsen, vilket in-
nebär att den förra på ett mer direkt sätt kan införliva verkligheten i fiktio-
nen, samtidigt som medvetandeförmedlingen av mening och fiktionsinnehåll 
är svagare. Hur förhåller det sig med den performativa indexikaliteten? Den 
teoretiska diskussion om indexikalitet som, i termer av deixis, förts av litte-
ratur- och filmvetare kretsar kring de former jag ovan benämnt spatiotempo-
rala, egocentriska och subjektiva index (se III.5.1.). Frågan gäller ofta huru-
vida filmberättelser inbegriper någonting motsvarande språkets och den ver-
bala berättelsens deiktiska tecken; enligt standardhållningen har den litterära 
berättelsen index för en berättare, ett verkligt eller fiktivt förmedlande med-
vetande, medan filmberättelsen saknar dylika index. 

En verbal berättelse indikerar alltid ett perspektiv relaterat till person och 
situation. Tempus och deiktiska uttryck som ”här” och ”nu” refererar till den 
spatiotemporala kontexten, pronomina och expressiva uttryck till personens 
subjektivitet. Forskare som Metz och Fleishman menar, som forskningsöver-
sikten visat, att filmen saknar index för den spatiotemporala kontexten och 
för person och subjektivitet. Andra som Casetti tycks däremot förutsätta att 
filmberättelser kan diskuteras i termer av pronomina, olika slags relationer 
mellan jag, du och tredje person. Banfield och Hamburger är av den uppfatt-
ningen att litterära fiktionsberättelser och filmbilder saknar index för en spa-
tiotemporal kontext och en berättares subjektivitet, men istället iscensätter 
ett slags fiktivt ”här och nu” (och ofta också en tredje persons subjektivitet), 
en hållning som även Metz delvis tycks omfatta (se III.5.1.). 

För att något kunna utreda dessa frågor måste man, menar jag (i likhet 
med Buckland), skilja mellan deixis som beteckning på en typ av konventio-
nella, språkliga tecken, och index, som är ett vidare, transmedialt semiotiskt 
begrepp (jämför III.5.1.). Det är svårt att invända mot Metz tanke att filmbil-
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der saknar motsvarigheter till språkets deiktiska uttryck. Deixis är konven-
tionella tecken och filmavbildningen saknar meningsatomer hemmahörande i 
ett system av konventionell mening (jämför II.2.3.); det finns alltså inga 
(icke-verbala) filmiska tecken som vi oavsett kontext kan beteckna som de-
iktiska. Men det är samtidigt så att deiktiska uttryck blir meningsfulla först i 
en specifik kontext och frågan är då vad som hindrar att i den filmiska kon-
texten (mot en bakgrund av sekundär konventionalitet) någon viss aspekt av 
filmtecknet fyller en indexikalisk funktion. Filmavbildningen saknar tempus 
och pronomina, men andra slags indexikaliteter än språkliga deiktika kan 
fylla funktionen att indikera temporalitet och subjektivitet, utan att för den 
skull, som Metz tycks mena, med nödvändighet uppträda som reflexiva 
tecken. Det går emellertid inte att i den filmiska texten isolera mindre enhe-
ter som, i likhet med den litterära textens deixis, är renodlade indexikaliska 
tecken: ”jag” eller ”här” är ord som tillhör kategorin deixis och de har i den 
specifika texten endast en indexikalisk funktion; en närbild som förmedlar 
en karaktärs perceptionsinnehåll och indikerar personens spatiotemporala 
position i det fiktiva rummet eller ett ljud som representerar vad en karaktär 
hör och hur han eller hon hör detta ljud har en indexikalisk funktion, men har 
samtidigt också en avbildande funktion och det kan vara omöjligt att i teck-
net påvisa vilka aspekter som har den ena respektive den andra funktionen. 
Filmavbildningens indexikaliteter är därför alltid, skulle man kunna säga, 
sekundära så till vida att de uppträder sammansmälta med andra teckenfunk-
tioner. 

Vi måste också skilja mellan fiktionella och dokumentära berättelser och 
den indexikalitet dessa två typer av berättelser sätter i spel. När Metz och 
Buckland talar om filmens indexikalitet så tycks de framför allt intressera sig 
för huruvida filmberättelsen indikerar en faktisk upphovsman och verklig 
spatiotemporal kontext, medan exempelvis Fleishmann, Hamburger och 
Casetti diskuterar fiktionsberättelsens perspektivitet och retorik (se III.5.1.). 
I fiktionsberättelsen som sådan förekommer, som jag strax kommer att de-
monstrera, två typer av index: å ena sidan fiktionella index, som bidrar till att 
göra någonting fiktionellt (och som ofta också är fiktiva, det vill säga en del 
av fiktionsinnehållet), å andra sidan icke-fiktionella index, som är spår av 
eller indikerar den faktiska auktorn, mottagaren eller kontexten. Jag ska här 
analysera några filmiska och litterära fiktionsberättelser och visa hur dessa 
inbegriper icke-fiktionella spatiotemporala, egocentriska och subjektiva in-
dex. Jag kommer därefter att kort beröra icke-fiktionella index (se III.6.3.). 

Anthony Burgess roman En apelsin med urverk är, som jag tidigare visat, 
en litterär attrapp, det vill säga texten utger sig för att vara en icke-fiktionell 
text, och imiterar självbiografins formella karaktäristika (se III.4.2., jämför 
också IV.4.1.). Vi friskar upp minnet och citerar på nytt inledningen: 

”Vad ska det bli nu då?” 
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Det var jag, vill säja Alex, och mina tre drogisar, vill säja Pete, Georgie 
och Dim, som är dimmigare än dom flesta, och vi satt på Korovas Mjölkbar 
och rannsakade våra rassodocker för att hitta på nånting för kvällen, en svart 
kall flippad vinterjävel fast utan snö. Korovas Mjölkbar var ett mesto med 
mjölkplus, och det kan tänkas, o mine bröder, att ni har glömt hur såna mes-
ton var, eftersom allting ändrar sej så skorrigt nuförtiden och alla glömmer så 
fort, och ingen är vidare mycket för att läsa tidningar heller.583 (Anthony Bur-
gess, En apelsin med urverk, övers. Caj Lundgren (Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, 1972), s. 5.) 

 
Alex etableras omedelbart som berättare mycket tack vare språkets indexika-
litet: ”jag”, ”mina”, ”vi”, ”våra” relaterar till den fiktiva huvudpersonen, 
berättarens subjektivitet förstärks av talspråkliga inslag som ”flippad vinter-
jävel” och ”o mine bröder” , ”ni” aktualiserar en fiktiv publik som tilltalas, 
och efterhandsperspektivet understryks genom tempus för förfluten tid 
(”var”, ”satt”), en förflutenhet som ställs i kontrast till det aktuella nuet (”nu-
förtiden”). Berättarens närvaro i texten genereras alltså av egocentriska (pro-
nomina), subjektiva (talspråkliga uttryck) och spatiotemporala (tempus och 
andra tidsdeiktika) index. 

När berättelsen överförs till film, Kubricks Clockwork Orange, byggs be-
rättarperspektivet upp med andra medel (jämför IV.4.1.). Romantextens in-
ledning med de deiktiska tecken jag ovan påvisat hörs på ljudspåret i form av 
en berättarröst som tilltalar filmpubliken. Berättarrösten kombineras med en 
inledande närbild där huvudpersonen Alex ser rakt in i kameran (alltså ett 
exempel på det Casetti kallar ”interpellation”, se III.5.1.) (se Bild IV.1). 
Kombinationen av extrem närbild och berättarröst återkommer vid flera till-
fällen i filmen, dessutom förekommer subjektiva, ibland perspektiviskt för-
vrängda bilder, sekvenser som representerar Alex visuella perspektiv eller 
inre bilder (drömmar och fantasier), subjektiva montage och kamerarörelser 
som uttrycker huvudpersonens upplevelse av en viss situation, samt musika-
liska ledmotiv relaterade till det centrala medvetandet (se Bild III.4.).584 

I vissa scener samverkar samtliga dessa grepp i konstruerandet av den 
narrativa subjektiviteten. När Alex efter en lång kväll av stimulerande ultra-
våld återvänder till sitt och föräldrarnas hem förstärks berättelsens subjektiva 
perspektiv. Berättaren konstaterar att det varit en underbar kväll och att den 
nu ska fulländas med hjälp av den store Ludvig van. Vi ser Alex som ser sig 

                                 
583 ”’What’s it going to be then, eh?’ 
There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim, Dim being 
really dim, and we sat in the Korova Milkbar making up our rassoodocks what to do with the 
evening, a flip dark chill winter bastard though dry. The Korova Milkbar was a milk-plus 
mesto, and you may, O my brothers, have forgotten what these mestos were like, things 
changing so skorry these days and everybody very quick to forget, newspapers not being read 
much neither.” (Anthony Burgess, A Clockwork Orange (London: Heineman, 1962), s. 3) 
584 En utmärkt analys av subjektiviteten i Kubricks Clockwork Orange finns i Lars Thomas 
Braatens Filmfortelling og subjektivitet (Stavanger: Skrifter fra Rogaland distrikshøgskole 1, 
diss. Universitetet i Trondheim 1983), s. 328-394. 



 223

i spegeln samtidigt som han sätter igång ett ljudband med Beethovens musik, 
vilken kommer att dominera ljudspåret. Inom ramen för Alex perceptuella 
perspektiv flyttas vi, genom ett montage med tre gradvis tätare bilder och 
som korresponderar med musikens rytm, närmare en affisch med Beetho-
vens ansikte vilket ser direkt på oss och Alex. Den alltjämt subjektiva kame-
ran tiltar från Beethovenaffischen till en pornografisk bild på en naken kvin-
na ur vars sköte Alex orm Basil tycks ringla fram. Kameran panorerar till en 
serie om fyra identiska skulpturer vilka framställer en dansande Kristus med 
törnekrona. Panoreringen avbryts och följs av ett montage av närbilder på 
Kristusfigurerna där bildrytmen är synkroniserad med tonerna och rytmen i 
Beethovens nionde symfoni. Montaget följs i sin tur av en närbild på Alex 
hänförda ansikte varefter berättarrösten bryter in och kommenterar den exta-
tiska upplevelsen. Efter ännu en närbild på Beethovens ansikte får vi se yt-
terligare ett montage som visar den ström av inre bilder (Alex själv som 
blodig vampyr, en kvinna som hängs, människor som krossas av stenblock 
och en detonerande bomb) som musiken utlöser hos Alex.585 

Vi finner alltså i en film som Clockwork Orange, utöver språkliga deikti-
ka, tydliga exempel på audiovisuella grepp med en indexikalisk funktion 
motsvarande språkets egocentriska och subjektiva index: bilder där huvud-
personen ser rakt in i kameran och på publiken, subjektiva bilder där vi ser 
det huvudpersonen ser eller föreställer sig, musik, montage och kamerarörel-
ser som uttrycker huvudpersonens upplevelse av verkligheten. (Någon verk-
lig motsvarighet till den språkliga berättelsens tempus för förfluten tid finns 
inte i denna film men förekommer i andra filmberättelser, som Scolas Vi som 
älskade varann så mycket (C’eravamo tanto amati, 1974) där tillbakablick-
ande filmsekvenser är i svartvitt till skillnad från nuets färg.) 

 
Bild.III.4. Alex subjektivitet representeras ofta i Clockwork Orange, som när per-
spektiv och kamerarörelser uttrycker hans upplevelse av ett överfall.   

                                 
585 Jämför Braaten 1983, s. 350ff. 
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Trots förekomsten av dessa former av filmisk indexikalitet försvagas berät-
tarmedieringen i filmversionen av Clockwork Orange på ett sätt som sanno-
likt ofta sker när berättarförmedlade litterära berättelser överförs till film: det 
subjektiva perspektivet är mindre tydligt och tillbakablickandet framkommer 
endast i den verbala berättarens diskurs (jämför IV.4.1.). Istället dominerar i 
långa stycken en mer objektiv framställning där vi direkt percipierar innehål-
let i scenerna som om de utspelade sig här och nu. Viktigt att komma ihåg är 
också att de audiovisuella egocentriska och subjektiva index jag här upp-
märksammat inte är konventionella tecken i strikt mening utan konventionel-
la tecken i vid bemärkelse som först i den aktuella kontexten kan identifieras 
som index. 

Beskrivningen ovan av den ”objektiva” filmscenen som ett slags ”här och 
nu”-framställning av händelseförloppet i fiktionsvärlden tangerar det många 
fiktionsteoretiker menar är typiskt för fiktionsberättelsens perspektiv. Ham-
burger och Skalin hävdar att textens deiktiska centrum, dess ”här och nu”, i 
den litterära fiktionsberättelsen flyttas in i fiktionsvärlden (medan berättarsi-
tuationen tonar bort eller saknas) samtidigt som eventuell subjektiv indexika-
litet inte relateras till en berättare utan till handlande och upplevande fiktiva 
”tredje personer” (se III.5.1.). I romanen 2001 förekommer många scener 
som överensstämmer med denna beskrivning av fiktionell representation, 
särskilt i berättelsens sjätte och sista del där huvudpersonen Bowman bortom 
tid och rum färdas genom den så kallade stjärnporten. Bowman bländas av 
en serie aldrig tidigare skådade stellära fenomen men landar till slut, på 
andra sidan stjärnporten, i en välbekant miljö: 

Bowman lät på nytt blicken glida bort mot den där uppvällande pelaren, som 
marscherade fram längs horisonten under den lilla massiva stjärna som bjöd 
den att resa sig. Var det ren inbillning från hans sida – eller såg han verkligen 
fläckar av ljusare ljus krypa uppför den där enorma gasgeysern, som om my-
riader av glänsande gnistor förenat sig till hela fosforescerande kontinenter? 

En svindlande tanke, som prövade fantasin till det yttersta – men var kan-
ske det han såg just nu varken mer eller mindre än en vandring från stjärna 
till stjärna på en bro av eld? Men om det rörde sig om en vandring av själlö-
sa, kosmiska djur som drevs fram genom rymden av något slags lämmeldrift, 
eller om ett väldigt sammanlopp av intelligenta varelser – den saken skulle 
väl troligen vara förborgad för honom för evigt. (Clarke 1970, s. 237f) 

 

Och nu kunde han alltså antingen sitta här och vänta på att någonting skulle 
hända, eller också kliva ut ur kapseln och pröva verkligheten i den scen som 
omgav honom. Golvet tycktes ju vara fullt verkligt; i varje fall bar det ju upp 
rymdkapselns tyngd. Alltså var det föga troligt att han själv skulle falla rätt 
genom det – vad nu ”det” egentligen var för något. (Ibid., s. 240) 
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Det här rummet såg ut som!! ett hotellrum någonstans i Förenta staterna. Men 
den saken förändrade inte det faktum att det i själva verket måste ligga nå-
gonstans hundratals ljusår från solsystemet.586 (Ibid., s. 241) 

 
Dessa passager gestaltar ett deiktiskt centrum förankrat i de representerade 
scenerna och tidmässigt korrelerat med de fiktiva händelserna; formuleringar 
som ”det han såg just nu”, ”Och nu kunde han alltså antingen sitta här och 
vänta”, ”Det här rummet”, ”den scen som omgav honom” och ”lät på nytt 
blicken glida bort mot den där uppvällande pelaren” bygger upp ett fiktivt 
”här och nu” som relaterar till huvudpersonens spatiotemporala perspektiv  
och perceptioner. Bowmans subjektivitet gestaltas genom fri indirekt anför-
ing i typisk frågeform (”Var det ren inbillning från hans sida /…/?”, ”men 
var kanske det han såg just nu /…/?”), expressiva formuleringar och markö-
rer (”ju”, ”väl”, ”såg ut som!!”) och uttryck som antyder ett tolkande medve-
tande (”kanske”, ”troligen”, ”tycktes”). Spatiotemporala och subjektiva in-
dex skapar alltså huvudpersonens perspektiv på rymdodysséns främmande 
händelseförlopp.587 

Hur representeras motsvarande scener i filmberättelser och vilken funk-
tion har eventuella indexikaliteter i gestaltningen av subjektivitet, tid och 
rum? Som så vitt skilda tänkare som Bazin, Barthes och Hamburger upp-
märksammat har filmmediet en förmåga att skapa en rik ”här och nu”-
upplevelse (se III.5.1.). Medlen är emellertid inte primärt konventionella 
indexikaliska tecken utan, vill jag hävda, en kombination av ikoniska rela-
tioner och konventionalitet i vid bemärkelse som också har indexikaliska 
funktioner. Hamburger menar att det som gör filmmediet mimetiskt (och 
därigenom likt den litterära fiktionsberättelsen) är filmbildens rörelse. Om vi 
bygger vidare på och utvecklar detta resonemang skulle man kunna beskriva 
filmbildens förmåga att ikoniskt representera rörelse (det vill säga represen-

                                 
586 ”Bowman stared once more at that ascending column, now marching along the horizon 
beneath the tiny, massive star that ruled it. Could it be pure imagination – or were there 
patches of brighter luminosity creeping up that great geyser of gas, as if myriads of shining 
sparks had combined into whole continents of phosphorescence?/The idea was almost beyond 
fantasy, but perhaps he was watching nothing less than a migration from star to star, across a 
bridge of fire. Whether it was a movement of mindless, cosmic beasts driven across space by 
some lemming-like urge, or a vast concourse of intelligent entities, he would probably never 
know.” (Clarke 2000, s. 235) 
 
”He could sit here and wait for something to happen, or he could open the pod and step out-
side to challenge the reality of the scene around him. The floor appeared to be solid; at least, it 
was bearing the weight of the space-pod. He was not likely to fall through it – whatever ‘it’ 
might really be.” (Ibid., s. 238) 
 
”This place looked like a hotel room somewhere in the United States. That did not alter the 
fact that, in reality, he must be hundreds of light years from the Solar System.” (Ibid.) 
587 Liknande passager förekommer även i ”Döden i Venedig” (Mann 1913, s. 39f, 70ff; Mann 
1952, s. 128, 145ff), och Pianot (Campion och Pullinger 1994a, s. 9f, 84f; Campion och 
Pullinger 1994b, s. 14f, 78). 



 226 

tera rörelse med rörelse) som ett slags närvaro- eller ”här och nu”-index: vi 
ser rörelse i filmbilderna, rörelse implicerar och indikerar närvaro, då det 
som rör sig uppträder inom ramen för vårt deiktiska centrum, vårt ”här och 
nu”. Filmens ikoniska (och naturligt kausalt indexikaliska) representation av 
duration har, som Bazin antyder, sannolikt samma slags indexfunktion som 
rörelseikoniciteten (se III.5.1.). Händelser har en duration, vi upplever att de 
äger en viss varaktighet i vårt ”här och nu”; när filmuttryckets varaktighet 
sammanfaller med innehållets/betydelsens varaktighet fungerar denna dura-
tionens ikonicitet som ett slags närvaroindex vilket genererar en upplevelse 
av ”här och nu”. 

Även filmbildens primära rumsliga ikonicitet har sannolikt en indexika-
lisk funktion. Att identifiera och percipiera existenser och händelser innebär 
att i en specifik situation, i ett specifikt ”här och nu”, identifiera dessa exi-
stenser och händelser som instanser av kategorier. Vi identifierar filmiskt 
representerade existenser och händelser genom att göra bruk av vår förmåga 
att i verkligheten identifiera existenser och händelser, vilket betyder att vi i 
bild- och ljudspår känner igen instanser av kategorier som ”häst” eller ”ga-
lopperande häst” (se III.2.3., och III.2.4.). Det faktum att vi alltså identifierar 
filmiskt representerade existenser och händelser på samma sätt (som instan-
ser av kategorier) och med samma kapaciteter som vi i verkligheten använ-
der oss av för att i specifika situationer identifiera existenser och händelser, 
gör att den primära ikoniciteten får en indexikalisk funktion, det vill säga 
kommer att indikera närvaro och generera en upplevelse av att vi percipierar 
en ”här och nu”-situation. 

Vissa filmstilar och filmtyper skapar en rikare upplevelse av närvaro än 
andra; filmer som bygger på långa tagningar (exempelvis Welles Citizen 
Kane) genererar en starkare ”här och nu”-känsla än montagefilmer (som 
Eisensteins Oktober) eftersom de former av primär ikonicitet som jag ovan 
beskrivit (och som berör rörelse, duration, händelser och existenser) skjuts i 
förgrunden i filmer av den förra typen (där den obrutna tagningen/scenen är 
central), medan den senare typen av film ofta i mer eller mindre hög grad 
sätter ikoniciteten ur spel (exempelvis genom tidsmanipulerande montage 
och fragmentiserade scener) (jämför IV.6.1.).588 

Andra filmstilar associeras mer av tradition med närvaro; dokumentärfil-
mens skakiga handkamera och ”råare” filmkvalitet förknippas med ett slags 
närvaro, genom det faktum att kameraman och filmteam varit på plats där 
det filmade hände och att denna tidigare närvaro lämnat rikligt med spår i 
filmtecknet. Dokumentärfilmens abduktiva naturligt kausala indexikalitet 
och de kvaliteter som denna typ av indexikalitet typiskt är förknippad med 
har i fiktionsfilmen alltså fått status av konventionellt (i vid bemärkelse) 
närvaro-index, ett faktum som tydligt demonstreras exempelvis i danska 
dogma-filmer som Lars von Triers Idioterna (Idioterne, 1998) där filmkvali-

                                 
588 Jämför Currie 1995a, s. 106ff. 
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tet och sätt att filma ofta har kvasidokumentära drag, men också i en film 
som Clockwork Orange där publiken ofta så att säga involveras i våldssce-
nerna genom att dessa filmas med med skakig handkamera. 

Både den litterära och den filmiska fiktionsberättelsen sätter alltså ofta i 
spel den mimetiska narrativa form där en fiktionell ”här och nu”-situation 
gestaltas. Medlen är dock av vitt skilda slag (när inte filmberättelsen använ-
der sig av språkets deiktiska tecken). Den litterära berättelsen har tillgång till 
en serie konventionella språkliga index. Dessa deixis är performativa index 
som i språket primärt har funktionen att representera talarens deiktiska cent-
rum (hur han eller hon förhåller sig tidsligt och rumsligt till olika situationer, 
händelser och existenser), men som i fiktionsberättelsen ofta bidrar till att 
gestalta en fiktiv scen (med en fiktiv tredje person-karaktär). Då de deiktiska 
uttryck som relaterar till den fiktiva scenen konventionellt används för att 
referera till vårt ”här och nu” (och uttrycka våra subjektiva upplevelser) ska-
par denna form också en upplevelse av att direkt percipiera den fiktiva situa-
tionen. 

Filmberättelsen skapar en ”här och nu”-känsla genom att ikoniskt efter-
bilda index för ”här och nu”, som rörelse och duration, men också genom 
sekundärt konventionella grepp som dokumentärfilmens skakiga handkame-
ra. Samtidigt som filmberättelsen brukar andra (främst ikoniska) medel än 
den litterära berättelsen för att iscensätta den mimetiska situationen, är den 
indexikaliska logiken bakom filmscenen densamma: det som vi associerar 
med våra erfarenheter av ”här och nu” används i filmen, precis som i den 
litterära texten, för att skapa en känsla av närvaro och omedelbarhet och en 
upplevelse av att den fiktiva situationen utspelar sig här och nu. 

I den litterära berättelsen kombineras, som jag ovan uppmärksammat, ge-
staltningen av en fiktiv ”här och nu”-situation ofta med inslag av subjektiv 
indexikalitet som attribueras till en fiktiv tredje person. Samma mönster 
uppträder inte sällan i filmberättelsen. Jag har redan undersökt olika typer av 
subjektiva grepp i filmen Clockwork Orange. Vissa av dessa, som berättar-
röst och visuella interpellationer, skapar en upplevelse av berättarnärvaro 
och -förmedling, men många av de övriga greppen gestaltar karaktärens 
fokus och upplevelser i den fiktiva situationen. De subjektiva, ibland för-
vrängda bilderna som representerar Alex visuella perspektiv, montagen och 
kamerarörelserna, samt musiken fungerar inte som berättarindex utan som 
index för Alex känslor och upplevelser i ett fiktivt ”här och nu” (se Bild 
III.4.). 

Denna typ av filmiska subjektiva index finns i lika hög grad i tredje per-
son-filmer som Döden i Venedig. Mot slutet av filmen förekommer starkt 
expressiva bilder som också har en indexikalisk funktion, genom att förmed-
la Aschenbachs subjektiva upplevelse av pojken Tadzio. Bildkvaliteten och 
framställningen (det stiliserade och softade) uttrycker den döende komposi-
törens idealisering av pojken (och indirekt av skönheten och konsten) (jäm-
för II.6.3.). 
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Både filmberättelsens och den litterära berättelsens indexikaliska tecken för 
subjektivitet är starkt kontextberoende. Filmens gestaltning av karaktärens 
subjektivitet är ofta mer komplicerad men också mer omedelbar än den litte-
rära motsvarigheten. Den enklaste (och svagaste, då ytterst lite av karaktä-
rens inre liv representeras) formen av subjektivitet är den subjektiva bilden 
där filmbildens ”här och nu” och kamerans position i rummet, så att säga, 
tillskrivs en karaktär: vi ser det karaktären ser från karaktärens plats i det 
fiktiva rummet (vi har alltså att göra med en typ av egocentriskt index, se 
III.5.2.).589 Då filmavbildningen inte har några i strikt mening konventionella 
index som i den specifika diskursen kan uppträda som renodlade indexika-
liska tecken förutsätter kinematografiska subjektiva index ofta en komplice-
rad indexikalisk rutt mellan uttryck och innehåll. Jag har tidigare beskrivit 
hur filmbildens och filmmusikens expressivitet antingen relateras konventio-
nellt metaforiskt eller emotivt till det uttryckta innehållet (II.6.3.). Det gäller 
även filmens subjektiva index då dessa ofta bärs av filmtecknets expressivi-
tet. När bildkvaliteten (det stiliserade och softade) i slutet av Döden i Vene-
dig uttrycker Aschenbachs idealisering av pojken sker detta sannolikt mot 
bakgrund av konventionella metaforer som ”en idealiserad bild av verklighe-
ten”. Ett expressivt montage som det i Clockwork Orange där klippningen 
följer musikens rytm, väcker känslor i oss, känslor som vi projicerar på ka-
raktärerna; vi känner vissa saker (kanske ett slags upphetsning) när vi hör 
musiken och uppfattar montagets rytm som vi sedan överför på filmens hu-
vudperson. Både musikens och filmbildens expressivitet har, i sin indexroll, 
ofta status av filmiska konventioner, vi har alltså att göra med subjektiva 
index som är sekundärt konventionella och konventionella i vid bemärkelse 
(till skillnad från språkets deixis som är primärt konventionella och konven-
tionella i strikt mening), och som motiveras på olika sätt, via konventionella 
metaforer eller upplevda emotioner. 

III.6.3. Icke-fiktionella index i fiktionsberättelsen 

Teoretiker som Metz och Buckland tycks, när de diskuterar filmens relation 
till språket och verbala texter, inte primärt intressera sig för fiktionella index 
av den typ som jag hittills undersökt; deras intresse gäller istället textens 
förhållande till dess verkliga kontext, auktor och mottagare. Buckland menar 
att den kinematografiska fiktionsberättelsen saknar en specifik indexikalisk 
relation till produktionskontexten, men att den icke-fiktionella texten inbe-
griper specifika spår av denna kontext; Metz tycks inte fästa något avseende 
vid distinktionen mellan fiktion och icke-fiktion (III.5.1.). Jag menar att fik-
tionsberättelser visserligen har en delvis annan relation till auktor och kon-
text än den icke-fiktionella texten, men alltjämt inbegriper index för dessa. I 

                                 
589 Edward Branigan, Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity in 
Classical Film (New York: Mouton, 1984), s. 76ff. 
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litterära fiktionsberättelser relaterar, som teoretiker som Hamburger och 
Banfield visat, språkets deiktika inte till den faktiske auktorn och verkliga 
kontexten utan till en fiktiv berättare eller fiktiv upplevare i den represente-
rade situationen (III.5.1.). Detsamma gäller många av de spatiotemporala, 
egocentriska och subjektiva index jag ovan undersökt i fiktionsfilmen. När vi 
läser en roman som En apelsin med urverk och ser filmadaptationen av den-
na litterära text så relaterar subjektiva och egocentriska index av både språk-
ligt, litterärt och filmiskt slag till en fiktiv berättare, som ibland även uppträ-
der som upplevare. 

Jag har tidigare beskrivit den fiktionella hållningen så att vi föreställer oss 
ett visst innehåll, existenser och händelser, istället för att, som när vi tar del 
av en icke-fiktionell text, ta den som information och påståenden om verkli-
ga förhållanden (I.4.2.). En konsekvens av den fiktionella hållningen är, 
menar Lamarque och Olsen, att de flesta slutledningar rörande den faktiske 
auktorn, inte minst vad gäller övertygelser, blockeras.590 De värderingar, den 
människosyn (explicit eller implicit) med mera som framträder i en fiktions-
berättelse kan alltså ofta inte tillskrivas den faktiske auktorn, utan ska upp-
fattas som representerade teman att reflektera kring (jämför diskussionen 
kring begreppet presentationalitet i IV.2.1., och IV.2.2).591 Trots att många 
fiktionsberättelser på detta vis delvis sätter indexikaliteten ur spel menar jag 
att dessa, alltjämt, inbegriper en indexikalitet förbunden med den faktiske 
auktorn och den verkliga kontexten. Det finns åtminstone tre typer av icke-
fiktionell indexikalitet: index för den historiska kontexten, index som relate-
rar till auktorns (eller en viss konstnärlig riktnings eller epoks) stil på olika 
områden (berättarstil, språklig stil och så vidare) och metafiktionel-
la/metanarrativa inslag som direkt refererar till auktorn som fiktionsberättare 
eller till den faktiska fiktionsinterpreten (och den kontext i vilken dessa upp-
träder). De tre kategorierna överlappar delvis varandra. Stilelement är ofta 
också index för den historiska kontexten, men alla index för den historiska 
kontexten är inte stilelement. Metafiktiva index kan också fungera som hi-
storiska index (en viss form av metafiktiva index kan vara typiska för en viss 
litterär eller filmisk period) eller vara typiska för en viss auktors stil, men de 
behöver inte äga dessa kvaliteter utan karaktäriseras av att de explicit riktar 
uppmärksamheten mot auktor, interpret och fiktionsberättelsen som sådan. 

Varje text har, oavsett medium och modus, relationer till en situation och 
en historisk kontext i vilken den är skapad. Det är också oundvikligt att den 
kontext i vilken en berättelse tillkommer lämnar spår i berättelsen; det eller 
de medier som bär berättelsen är historiskt bestämda och vissa narrativa och 
konstnärliga konventioner dominerar vid en viss tidpunkt. Vad gäller mediet 
så kan vi genom att återanvända tidigare resultat påvisa intermedialt intres-

                                 
590 Lamarque och Olsen 1994, s. 43f, 45f, 86f. 
591 Jämför Robert Stecker, ”Apparent, Implied, and Postulated Authors”, Philosophy and 
Literature 11 (1987),  s. 269.  
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santa skillnader mellan litterära och filmiska fiktionsberättelser. Sonesson 
påpekar att fotografiet är ett index för mycket mer än det som det avbildar: 
för filmen, linsen, kameran och ljusförhållandena (se III.6.1.).592 Buckland 
uppmärksammar det faktum att vid varje filminspelning själva inspelnings-
proceduren skapar indexikaliska förbindelser mellan avbildningen och dess 
kontext: ”It is quite reasonable to argue that all film and TV images are em-
bodied with their technological mode of production, which binds each to an 
historical space and time.”593 Jag har tidigare visat att filmbilden är en form 
av abrasion, ett avtryck av ljuspartiklar och indirekt av situationer och objekt 
(III.6.1.). Detta innebär att varje fiktionsfilm bär på mängder av abduktiva 
index för den situation i vilken inspelningen ägt rum, men också för mediala 
aspekter som filmkvalitet, lins och kamera (samt motsvarande kvaliteter på 
ljudsidan). Denna abduktiva indexikalitet förbinder, som Buckland påpekar, 
filmbildens bild- och ljudspår med en viss historisk kontext. När vi ser en 
film som Langs Metropolis ser vi den också som ett slags avtryck av 1920-
talet. Filmen 2001 uppfattar vi har indexikaliska förbindelser med nitton-
hundrasextiotalets värld, vad gäller allt från möbeldesign till frisyrer, alldeles 
som vi när vi ser filmen Pianot uppfattar index för nittonhundranittiotalet, 
trots att den förra berättelsen utspelar sig i framtiden och den senare i det 
förflutna. Men indexikaliteten gäller alltså inte bara det vi ser i bilderna utan 
även själva filmkvaliteten och kvaliteten på inspelningen över huvud taget. 
Metropolis och 2001:s filmbilder har karaktäristika som vi till del uppfattar 
som tidstypiska: den förra filmens svarvita bilder med skarpa kontraster och 
den sena stumfilmens typiska specialeffekter (frammanade med bland andra 
”the Shufftan process” som innebär att dubbla kameralinser och en sned-
ställd spegel får modeller att i den färdiga filmen framstå som fullskaliga 
miljöer) skiljer sig från den senare filmens färgbilder i Super Panavison 70 
(70 millimeters film för Cineramavisningar, ett widescreen-format) och mer 
avancerade kameraarbete och specialeffekter (framför allt så kallad ”front 
projection” där de filmade händelserna utspelar sig framför en glasklädd 
reflekterande duk där en bakgrundsbild projiceras, en teknik som skapar ett 
realistiskt intryck av att händelseförloppet verkligen utspelar sig i en viss 
exotisk miljö, exempelvis en stellär sådan). 

Någon motsvarande abduktiv indexikalisk relation, i abrasionens form, 
till en historisk kontext finner vi inte i den litterära texten, med undantag för 
att en viss utgåva av ett litterärt verk kan bära på exempelvis index för sam-
tida tryck- och publiceringstekniker (för både ord och bild). Den litterära 
textens mediala indexikaliska förbindelse med en historisk kontext sker 
primärt via språkets och berättandets konventionalitet. Almqvists texter skil-
jer sig från Dagermans på många sätt, bland annat genom att den förres 
språkbruk och narrativa grepp hör hemma i ett annat århundrade än den se-

                                 
592 Sonesson 1992, s. 270; se också Sonesson 1989b, s. 60. 
593 Buckland 2000, s. 71. 
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nares. Skönlitterära författare är ofta språkliga och berättartekniska innovatö-
rer men de verkar också i en viss tid och i en viss språklig och litterär kon-
text som erbjuder vissa möjligheter och medför vissa begränsningar. Dessa 
index utgörs alltså av både primära och sekundära konventioner, tidstypiska 
språkliga konventioner och tidstypiska litterära och berättartekniska konven-
tioner (jämför II.2.4.). Även filmen inbegriper givetvis den senare typen av 
historiska index; vissa (sekundära) filmkonventioner är typiska för en viss 
tid, andra för en annan tid. Langs sätt att berätta i Metropolis skiljer sig från 
Kubricks sätt att berätta i Clockwork Orange, en skillnad som delvis sam-
manhänger med tidsbestämda konventioner (som i sin tur är beroende av 
filmmediets tekniska utveckling): i den förra filmen är det stiliserade bild-
rummet och det expressiva skådespeleriet typiska för dåtidens stumfilm, i 
den senare är det av den samtida konsten inspirerade bildrummet och den 
subjektivt färgade berättelsen typiska för sextio- och sjuttiotalens konstfilm. 

Sammanfattningsvis karaktäriseras filmberättelsens historiska indexikali-
tet av abduktiva samband, särskilt abrasionen, och ikonicitet (både det som 
avbildas i bildrummet och sättet att avbilda fungerar indexikaliskt), medan 
den litterära berättelsens dito kännetecknas av en konventionellt förmedlad 
indexikalitet (vi uppfattar historiskt betingade skillnader mellan språkliga 
konventioner som historiska index). Man måste emellertid även väga in både 
filmens och prosans sekundära konventionalitet i jämförelsen. Att vi uppfat-
tar filmer som Metropolis, 2001 och Pianot som förbundna med vissa histo-
riska perioder har också med filmiska berättarkonventioner och konstnärliga 
konventioner att göra, konventioner i vid bemärkelse, vilka delvis samman-
faller med litterära narrativa och konstnärliga konventioner. 

Stil är en annan aspekt av fiktionsberättelsens icke-fiktionella indexikalitet 
som delvis sammanfaller med den indexikaliska förbindelsen med en histo-
risk kontext och med konventioner i vid bemärkelse. En viss berättarstil kan 
ju vara typisk för en viss epok eller tradition, som klassiskt Hollywoodberät-
tande eller modernistisk synvinkelsprosa. Stil förknippas emellertid också 
med individer, med specifika författare och filmskapare. 

Stilbegreppet har på ett övertygande sätt utretts av Goodman.594 När nå-
gonting sägs är, konstaterar Goodman, vissa aspekter av det sätt på vilket det 
sägs en fråga om stil. Stilistiska variationer är variationer i hur litteraturens 
deskriptiva, narrativa eller förklarande funktioner utförs i texter. Och precis 
som vi kan tala  om språklig och litterär stil så kan vi tala om stilskillnader i 
sättet att måla, komponera, framföra eller utföra någonting. Men ibland är 
också stil en fråga om ämne; vissa stilskillnader handlar om vad som sägs. 
En aspekt av en författares stil kan alltså utgöras av vad han säger, likaväl 
som hur någonting sägs. Även expressivitet är, enligt Goodman, relaterat till 
stil. Emotioner, känslor, och andra egenskaper uttryckta av ett verk är en 

                                 
594 Nelson Goodman, ”The Status of Style”, Critical Inquiry  (1975, June), s. 799-811. 
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aspekt av hur det som sägs sägs. Vad ett verk uttrycker bidrar alltså ofta till 
stilististiska skillnader rörande hur någonting sägs. Vad som sägs och hur det 
sägs, vad som uttrycks och hur det uttrycks är intimt förknippade med var-
andra och med ett verks stil.595 Det som traditionellt räknas till ett verks in-
terna stilistiska drag tillhör däremot, enligt Goodman, de egenskaper som så 
att säga visas eller bokstavligen exemplifieras av verket. Det kan röra sig om 
ett litterärt verks meningsstruktur, rytmiska mönster, bruk av upprepning 
eller en bilds färger eller former. Ett stildrag kan alltså, enligt Goodman, 
vara ett element av vad som sägs, av vad som exemplifieras, eller av vad 
som uttrycks.596 Dessa element är emellertid inte alltid stilistiska. Om ett verk 
är i en viss stil är enbart vissa aspekter av ämne, form och expression stil-
element. Enligt Goodman utgörs ett verks stil av de representerande aspekter 
som är karaktäristiska för till exempel en viss auktor, period, plats eller sko-
la.597 

Det Goodman kallar stil kan, men behöver inte vara beroende av konstnä-
rens medvetna intentioner. Vissa aspekter av vad och hur ett verk represente-
rar är karaktäristiska för en viss auktors gestaltningskonst oavsett om konst-
nären valde eller var medveten om dem.598 Dagermans bitvis barockt meta-
forrika språk och återkommande självmördare, Burgess experimenterande 
med språket och intresse för musik, Kubricks minutiösa kameraarbete och 
djupt pessimistiska människosyn, Campions egensinniga kvinnogestalter och 
udda kameravinklar, Viscontis expressiva bruk av stora klassiska kompositö-
rers musik och visuella esteticerande är exempel på individuella stildrag som 
sannolikt är ett resultat av både medvetna intentioner och mer eller mindre 
omedvetna val och upprepningar. 

Kan Goodmans stilbegrepp sammanföras med mina tidigare iakttagelser 
rörande olika typer av indexikaliska tecken? Ja, stilistiska element skulle 
kunna beskrivas som en sorts egocentriska och subjektiva (om vi begränsar 
oss till auktorindex) abduktiva index. Stil är emellertid inte primärt ett 
kausalt index eller en abrasion, utan en typ av associativt index som förutsät-
ter kulturell kunskap. Stil kräver givetvis handlingar och en viss typ av hand-
lingar resulterar i en viss typ av stilelement, men att uppfatta en stil är fram-
för allt att uppfatta regelbundet återkommande mönster (i ämnesval och sät-
tet att skildra dessa ämnen) som kan associeras med en viss auktor, medan 
kausaliteten och intentionaliteten är sekundära. Stil är också (precis som den 
historiska indexikaliteten) en typ av sekundär indexikalitet; ett fiktionsverks 
representerande element har givetvis i första hand funktionen att på olika sätt 
representera ett innehåll, men kan också sekundärt fungera som index för 
exempelvis en viss auktor. 

                                 
595 Ibid., s. 800ff. 
596 Ibid., s. 805f. 
597 Ibid., s. 808. 
598 Ibid., s. 807ff. 
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Goodman inför även begreppet signatur i sitt resonemang.599 Alla element 
som bidrar till att bestämma upphovsmannen till ett verk är inte stilistiska. 
Författarnamnet på ett bokomslag eller regissörens namn i förtexterna till en 
film är exempel på identifierande element (det vill säga index) som inte är 
stilistiska. Som signaturer fungerar också exempelvis Godards läsning av 
förtexterna i inledningen av Föraktet eller Campions förord till romanen 
Pianot. Även om en stil i metaforisk mening är en signatur, så är en bokstav-
lig signatur inte nödvändigtvis ett stilelement. Anledningen är att dessa ele-
ment inte fyller en estetisk eller representerande funktion i verket, varken är 
aspekter av vad verket säger eller exemplifierar eller uttrycker.600 

Det Goodman kallar signatur skulle jag vilja införliva i den vidare katego-
rin metafiktionella index, en typ av index som riktar uppmärksamheten mot 
fiktionen eller representationen som sådan, samt dess auktor och interpret. 
Ett metafiktionellt index kan emellertid även vara kommenterande, alltså 
inte enbart rikta uppmärksamheten mot representation och auktor utan även 
diskutera representationen som tecken, fiktion med mera. Den faktiska auk-
torn uppträder i dessa sammanhang ofta som ett slags origo eller deiktiskt 
centrum i fiktionsberättelsen. Det kan vara sant i fiktionen att det är den 
verkliga auktorn som berättar eller fiktionaliserar, det vill säga muntligt, 
skriftligt, filmiskt, eller på annat sätt skapar fiktionshistorien (jämför IV.4.1., 
och IV.4.7.). I Lars Ahlins Om (1946) är det fiktionellt att författaren berät-
tar historien. På samma vis är det i många av Godards filmer fiktionellt att 
det är Godard själv som agerar berättare (jämför IV.4.7.). I självreflexiva 
berättelser av detta slag kan det vara svårt att dra en gräns mellan fiktionella 
och icke-fiktionella index: textens jag refererar visserligen till den verkliga 
auktorn, men gestaltar samtidigt en berättande auktorpersona som ingår i 
fiktionsvärlden. 

Finns det så några mediala skillnader vad gäller stil och signatur som kan 
kasta ytterligare ljus över det intermediala komplex som jag i denna avhand-
ling studerar? Då ett stilelement kan vara i princip vilken aspekt som helst av 
det fiktionella verket, så länge det har en representerande funktion, är det 
uppenbart att både litterära och filmiska berättelser inbegriper mängder av 
stilelement. Litterära och filmiska representationer skapas emellertid på skil-

                                 
599 Även Jenefer M. Robinson skiljer mellan stil (”style”) och signatur (”signature”). En sig-
natur är, enligt Robinson, vad som helst som identifierar ett verk som skapat av en viss förfat-
tare, exempelvis en bokstavlig signatur. En signatur behöver emellertid inte ha någon stilistisk 
funktion, vilket, med Robinsons synsätt, innebär att den inte bidrar till att uttrycka den implic-
ite författarens personlighet (”Style and Personality in the Literary Work”, The Philosophical 
Review (1985:2), s. 246). 
600 Goodman 1975, s. 807f. Det Goodman och Robinson benämner signatur har 
beröringspunkter med det Lanser och Branigan kallar extrafiktionell röst (Susan Sniader 
Lanser, The Narrative Act. Point of View in Prose Fiction (Princeton: Princeton University 
Press, 1981), s. 122, 124, 132. Edward Branigan, Narrative Comprehension and Film (Lon-
don/New York: Routledge, 1992), s. 89).  
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da sätt och berättar med olika medier, två förhållanden som rimligtvis måste 
ha betydelse för representationens indexikaliska relation till den kreativa 
kontexten. En roman skrivs vanligtvis av en enda person, men oftast är också 
andra medarbetare (förlagsredaktörer, medförfattare och andra) inblandade i 
den skapande processen. Det är också möjligt att tänka sig en fiktionsfilm 
gjord av en enda person, men som regel är spelfilmer som bekant ett resultat 
av många personers arbete: regissör, manusförfattare, klippare, skådespelare, 
fotograf med flera. Filmproduktionens olika medarbetare har alltså skilda 
uppgifter som på olika sätt manifesterar sig i det flermediala verket. Inte bara 
regissören utan även manusförfattare, skådespelare och fotograf indikeras 
oftast av både signatur och stil. Ibland dominerar regissörens stil, ibland 
manusförfattarens, ibland skådespelarens. En film som Dr. Strangelove eller 
Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska bomben (Dr. Strangelove or: 
How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964) kan klassificeras 
både som Sellersfilm och Kubrickfilm. Många av Ingmar Bergmans filmer 
kan även, exempelvis på en filmfestival eller i televisionen, presenteras som 
Nykvistfilmer. En filmmedarbetares stil förmedlas också ofta via filmmedi-
ets särskilda form av indexikalitet, som jag benämnt abrasion och naturligt 
kausalt index. Peter Sellers skådespelarinsats i Dr. Strangelove och Sven 
Nykvists kameraarbete i Bergmans filmer manifesteras i de färdiga filmerna 
som ett slags avtryck delvis bortom regissörernas kontroll. Ett stycke fik-
tionsprosa kan vara ett resultat av samarbete (vilket exempelvis är fallet med 
romanen Pianot) och det är naturligtvis tänkbart att detta samarbete också 
resulterar i att ett flertal stilar manifesteras i verket, men den mångfald av 
stilar och signaturer, inte sällan förmedlade genom abrasioner, som normalt 
uppträder i filmverket saknar i de flesta fall motsvarighet i den litterära be-
rättelsen. 
 
Sammanfattningsvis förekommer det i fiktionsberättelser olika former av 
icke-fiktionell indexikalitet relaterad till den historiska kontexten och den 
faktiske auktorn. Filmtecknet som är en primär ikon och ett abduktivt index 
av typen abrasion fungerar ofta som ett slags avtryck av en viss tidsepoks 
mediala tekniker och stilar, medan det litterära tecknet sammanbinds med en 
viss period genom den språkliga konventionalitetens föränderlighet. Men 
litterära och filmiska fiktionsberättelser har också många typer av icke-
fiktionella indexttyper gemensamma, som sekundära konventioner, indivi-
duell stil och signaturer. Filmverket kännetecknas emellertid av en indexika-
lisk och stilistisk mångfald (ett stort antal personers stilar manifesteras, ofta 
förmedlande genom abrasioner) utan motsvarighet i det litterära verket. 
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III.7. Implikationer och representerade 
indexikaliteter i prosa och film 

Efter att ha undersökt olika typer av indextecken i prosan och filmen ska jag 
nu rikta uppmärksamheten mot implikationsstrukturer och representerade 
indexikaliteter i prosan och filmen. Det jag ska diskutera och analysera är 
alltså olika typer av indexikaliteter på innehålls- och betydelsenivån. Hur 
skiljer sig exempelvis relationen mellan explicita och implicita fiktionssan-
ningar i prosan och filmen och hur representeras verklighetens indexikalite-
ter i respektive medium? 

III.7.1. Implikationsbegreppet i representationsteorin 

Flera av de intermediala begrepp som jag så här långt diskuterat inbegriper 
mer eller mindre uttryckligt föreställningar om en explicit eller direkt me-
ning eller betydelse kontra någon form av implicit eller indirekt mening eller 
betydelse. Distinktionen mellan den begreppsliga prosan och den perceptuel-
la filmen formuleras, som jag visat, ibland i termer av vad mottagaren lägger 
till eller bidrar med till det som direkt representeras. Jag har exempelvis dröjt 
vid Braatens, Kulsets och Solums sätt att beskriva prosa- respektive filmre-
ception. Författarna menar att romanläsning och filmreception är olika på så 
vis att läsarens respektive åskådarens medskapande är av skilda slag. Läsa-
ren tillför den visuella dimension som den abstrakta och begreppsliga prosan 
saknar, åskådaren bidrar med den begreppslighet som den visuellt konkreta 
filmen inte har (se I.5.1.).601 

Distinktionen mellan mimesis och diegesis uppträder ofta som två olika 
sätt på vilka berättelsens fiktionsvärld förmedlas. I den mimetiska berättel-
sen är det det percipierbara, det sedda och hörda som förmedlar övriga delar 
av berättelsen, i den diegetiska berättelsen är det berättarens ord som medie-
rar historien (se I.5.1., och IV.1.1.). 

Tanken att representationer och berättelser, fiktionella och icke-fiktionella 
sådana, inbegriper lakuner och att receptionen av dessa kräver medskapande 
finns inom vitt skilda representationsteoretiska discipliner som narratologi, 
filosofisk fiktionsteori och kognitiv lingvistik. Chatman menar att oavsett i 
vilket medium en berättelse berättas så är mottagarna alltid medskapande 
och måste fylla ut luckor med grundläggande eller sannolika händelser, 
egenskaper och objekt som aldrig direkt representeras. Om vi i en mening 
läser att Kalle klädde på sig och i nästa mening att han skyndade sig fram till 
disken där man köper flygplansbiljetter så förutsätter vi att en serie icke re-
presenterade händelser ägt rum. Detsamma gäller lakuner i beskrivningen av 
karaktärer där vi ofta fyller i detaljer om den fiktiva personen.602 Som Chat-

                                 
601 Braaten, Kulset och Solum 1997, s. 248f; se också s. 270f. 
602 Chatman 1978, s. 29. 
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man påpekar kan berättelser aldrig vara fullständiga. Sekvenser av händelser 
implicerar ett oändligt antal detaljer som skulle kunna berättas men som 
förblir obestämda.603 

Även Bordwells kognitionsteoretiskt inspirerade filmnarratologi diskute-
rar tomrum och implikationer i fiktionsberättelsen. Bordwell skiljer mellan 
tre nivåer i berättelsen: fabeln (”fabula”), som  är det fiktiva händelseförlop-
pet, sujetten (”syuzhet”), som är det sätt på vilket fabeln arrangeras och pre-
senteras i filmen, och stilen (”style”), som är de filmiska grepp och medel 
med vilka sujetten gestaltas.604 Bordwell menar att åskådaren genom anta-
ganden, slutledningar och hypoteser konstruerar den berättade fabeln med 
hjälp av de tecken (”cues”) för kausalitet, tid och rum som diskursen (sujett 
och stil) presenterar.605 Sujetten representerar alltså inte fabeln som helhet 
utan utgör ett urval av fabelhändelser, vilket betyder att diskursen med nöd-
vändighet inbegriper kausala, temporala och spatiala luckor.606 

Det implicita har också en central plats i den filosofiska fiktionsteorin. 
Den fiktionella hållningen innebär bland annat att vi som mottagare fyller ut 
och kompletterar representationens explicita mening och betydelse. Peter 
Lamarque menar exempelvis att fiktionsläsning kräver aktivt medskapande: 
läsaren bygger ut karaktärerna, drar slutledningar och formar hypoteser.607 
Läsaren av fiktionsberättelser är sålunda ”called on to supplement what ap-
pears explicitly in the sentences of the fiction, usually by reference to shared 
background knowledge, and even to reject or modify what appears explicit-
ly”.608 

Jag har tidigare berört Waltons två principer för generering av fiktions-
sanningar: direkt generering, som innebär att om ett verk har vissa represen-
terande element, som ord och färger och former, kommer verket att inbegri-
pa vissa fiktionssanningar, och implikationsprinciper, som specificerar vilka 
fiktionssanningar som de direkt genererade fiktionssanningarna implicerar.609 
Med hjälp av denna distinktion har jag visat att den berättelse som vid något 
visst tillfälle direkt genererar generella eller abstrakta fiktionssanningar ock-
så samtidigt kan implicera specifika och konkreta fiktionssanningar; omvänt 

                                 
603 Ibid., s. 30. 
604 Bordwell 1985, s. 49f. 
605 Ibid., s. 49. 
606 Ibid., s. 54; se också s. 55. Ett exempel på en undersökning av det implicita i språkliga 
texter överhuvudtaget är Christina Hellmans Implicitness in Discourse. Hellman företräder en 
kognitionsteoretisk lingvistik enligt vilken olika slags texter och diskurser inte har innehåll 
(’content’), ”rather they are blueprints or recipes that the processor utilizes in the process of 
imbuing discourse with meaning. Along this line of reasoning, one focuses not only on what 
is explicitly given in a discourse but also on what is there in a more indirect way; what the 
producer assumes that the processor already knows or can infer” (Christina Hellman, Implic-
itness in Discourse (diss. Stockholm: Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 
1992), s. 3; se också, s. 5).  
607 Lamarque 1996, s. 19. 
608 Ibid., s. 30; se också s. 18f, 37 och 57. 
609 Walton 1990, s. 144; se också s. 140, 143. 
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kan det specifika och konkreta implicera det generella och abstrakta. En 
generell kommentar kan indirekt generera specifika fiktionssanningar om en 
karaktär, en fiktiv dialog kan implicera generella sammanhang och ett an-
siktsuttryck eller en åtbörd kan indikera känsloabstrakter (II.5.2.). 

III.7.2. Explicit och implicit, bestämt och obestämt i 
fiktionen 

Walton menar att fiktionssanningar förökar sig som kaniner. Vi förutsätter 
som mottagare av fiktionsberättelser att karaktärerna har blod i ådrorna, le-
ver på jorden, andas syre och är födda av en kvinna även om dessa förhål-
landen aldrig explicit genereras av texten. Allt detta impliceras, enligt Wal-
ton, så länge indikationer på motsatsen saknas, som en konsekvens av att det 
är fiktionellt att existenserna ifråga är människor.610 Walton menar att vissa 
indirekt genererade fiktionssanningar fungerar som bakgrund även om de 
inte är fokuserade, men hävdar också att implicerade fiktionssanningar inte 
behöver vara bakgrundsinformation utan ibland till och med tillhör de mest 
prominenta och betydelsefulla i ett verk och inte sällan överskuggar direkt 
genererade dito.611 Jag menar att vi bör ta fasta på Waltons iakttagelser och 
göra en distinktion mellan fokuserade eller tematiserade och icke-fokuserade 
eller icke-tematiserade implicita fiktionssanningar.612 Det som inte är explicit 
fiktionellt kan vara implicit och fokuserat eller tematiserat så att det implice-
rade innehållet är centralt i berättelsen och obligatoriskt för mottagaren. Så 
är fallet i novellen ”Att döda ett barn”. Redan i novellens inledning förebå-
das det tragiska fiktiva förhållande att en man kommer att döda ett barn, ett 
faktum som genom novellens första del ständigt upprepas som ett slags led-
motiv. Händelsen när mannen kör på barnet och orsakar dess död berättas 
emellertid aldrig direkt och beskrivs heller aldrig i dessa termer, alltså som 
en bilolycka. Barnets död skildras på följande sätt: 

Ty så obarmhärtigt är livet konstruerat att en minut innan en lycklig man dö-
dar ett barn är han ännu lycklig och en minut innan en kvinna skriker av fasa 
kan hon blunda och drömma om havet och den sista minuten i ett barns liv 
kan detta barns föräldrar sitta i ett kök och vänta på socker och tala om sitt 
barns vita tänder och om en roddtur och barnet självt kan stänga en grind och 
börja gå över en väg med några sockerbitar inslagna i vitt papper i högra 
handen och hela denna sista minut ingenting annat se än en lång blank å med 
stora fiskar och en bred eka med tysta åror. 

                                 
610 Ibid., s. 142. 
611 Ibid., s. 142, 143. 
612 Jämför Bordwell som menar att sujetten kan ”flaunt or suppress gaps in the fabula”, det 
vill säga rikta uppmärksamheten mot en lakun eller inte. Ett tomrum i berättelsen kan vara 
fokuserat så till vida att vi kan vara mer eller mindre tvingade att fylla ut det, eller icke-
fokuserat på så vis att luckan finns där men befinner sig i den narrativa periferin (Bordwell 
1985, s. 55). 
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Efteråt är allting för sent. Efteråt står en blå bil på sned över vägen och en 
skrikande kvinna tar handen från munnen och handen blöder. Efteråt öppnar 
en man en bildörr och försöker stå på benen fast han har ett hål av fasa inom 
sig. Efteråt ligger några vita sockerbitar meningslöst utströdda i blod och grus 
och ett barn ligger orörligt på mage med ansiktet hårt pressat mot vägen. 
(Dagerman 1983, s. 156f) 

 
Ingenstans i detta textstycke eller någon annanstans i novellen anges det 
explicit att mannen med sin bil kör på barnet och att barnet som ett resultat 
av sammanstötningen dör. Att det är så det hela går till tar vi som läsare 
emellertid för givet och den läsare som inte av sammanhanget förstår vad 
som enligt fiktionen händer med barnet har uppenbarligen missat någonting 
centralt i berättelsen. Andra fiktionssanningar, som att barnet har ett hjärta, 
en hjärna och två ben, är avlad av sin mor och far och född av den förra, är 
implicita och genereras i enlighet med den verklighetsikoniska default-
princip som Walton nämner ovan; vi förutsätter att fiktionen i dessa avseen-
den liknar verkligheten så länge indikationer på motsatsen saknas. Dessa 
fiktionssanningar är icke-fokuserade, de är inte centrala för berättelsen utan 
fungerar snarare som en vag bakgrund. 

Implicita fiktionssanningar kan emellertid också vara och är ofta obe-
stämda och omöjliga att precisera. Som bland andra Lamarque och Walton 
påpekar är fiktionsvärldar inte fullständiga, många av diskursens och fiktio-
nens lakuner förblir narrativa tomrum.613 I romanen 2001 sägs ingenting om 
Dave Bowmans yttre, i novellen ”Att döda ett barn” sägs aldrig om barnet 
som dödas är en flicka eller en pojke. Frågan är om det är fiktionellt att 
Bowman har ett yttre och barnet ett kön? Svaret på dessa frågor måste rim-
ligtvis vara ja. Bowman har ett visst utseende (en viss hårfärg, en viss form 
på näsan med mera) och barnet ett kön. Det finns ingenting i dessa berättel-
ser som antyder att de fiktionsvärldar som gestaltas skiljer sig från vår värld 
på så vis att människorna i dem saknar yttre gestalter respektive könstillhö-
righet. Samtidigt finns det heller ingen möjlighet att närmare precisera dessa 
implicita fiktionssanningar. Lamarque skriver om fiktiva karaktärer att de är 
”radically unlike actual individuals in that for a great number of properties it 
seems to be neither true that they have that property nor true that they do not 
have that property /…/”.614 Vi kan inte beskriva Bowmans utseende och häv-
da att det exempelvis är fiktionellt i 2001 att han har mörkt hår, bruna ögon 
och skarpt tecknade ögonbryn, eller påstå att barnet i novellen ”Att döda ett 
barn” är en flicka (även om vi kan hävda att det antingen är en flicka eller en 
pojke). Frågorna ”hur ser Bowman ut” och ”är barnet en flicka eller en poj-
ke” är en variant av det Walton kallar ”silly questions”. Frågorna kan aldrig 
besvaras då berättelserna är ofullständiga på dessa punkter.615 

                                 
613 Lamarque 1996, s. 16; Walton 1990, s. 175ff. 
614 Lamarque 1996, s. 37. 
615 Walton 1990, s. 174ff. 
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I en undersökning av förhållandet mellan litterära och filmiska fiktionsbe-
rättelser är således flera olika implikationsfenomen av intresse: å ena sidan 
medietypiska relationer mellan det explicita och det implicita, där det impli-
cita kan vara både fokuserade och icke-fokuserade fiktionssanningar, å andra 
sidan medietypiska relationer mellan det bestämda, fiktionssanningar som är 
preciserade, och det obestämda, fiktionssanningar som inte närmare kan 
preciseras. 

Vissa typer av narrativa luckor och implikationer är sannolikt transmedia-
la och fungerar på ungefär samma sätt i litterära och filmiska berättelser. 
Novellen ”Att döda ett barn” är, som jag demonstrerat, elliptisk på så vis att 
en central händelse aldrig explicit representeras. Händelsen när mannen kör 
på barnet och därigenom orsakar dess död berättas inte direkt och beskrivs 
heller inte i dessa termer, alltså som en olyckshändelse, en sammanstötning 
mellan bil och barn. Detsamma gäller filmatiseringarna av novellen. I båda 
filmerna förebådar den lästa texten att mannen kommer att döda barnet, vi 
ser i filmbilderna de händelser som leder fram till olyckan och de händelser 
som följer på den, men aldrig själva olyckan. I den äldre filmen hör vi på 
ljudspåret tjutande bildäck och en kvinnans skrik medan vi ser bilder på den 
båt i vilken fadern och barnet tänkt ro ut (olyckan representeras alltså, skulle 
man kunna säga, explicit på ljudspåret). Därefter följer bilder på sockerbitar 
utspridda över vägen, bilen som står snett över vägen, kvinnan med handen 
för munnen, mannen som öppnar bildörren och barnet som ligger med ansik-
tet neråt. I den yngre filmen förebådas den centrala händelsen inte bara i den 
lästa texten utan också genom att filmen inleds med en tagning som visar 
sockerbitar och en krossad glasskål, samt ett barns hand och hår (resten av 
kroppen befinner sig utanför bild) på en asfalterad yta. Själva olyckan visas 
dock aldrig i bild och representeras inte heller på ljudspåret. Vi ser bilen 
närma sig huset där barnet bor, motorljudet blir starkare och upphör abrupt 
varefter bilder på barnet och fadern i ekan visas; efter att berättaren tystnat är 
ljudspåret först alldeles tyst, sedan hörs svag musik, innan berättarrösten 
förkunnar att ”efteråt är allting försent”. Därefter hörs ljudet av en bildörr 
som slås igen och bilden på ekan ger plats för en bild som visar hur kvinnan 
i bilen springer fram till barnet som ligger på mage på vägen framför bilen, 
vi får på nytt se sockerbitarna och den krossade glasskålen och sedan följer 
en närbild på bilförarens ansikte. 

Varken i den skrivna berättelsen ”Att döda ett barn” eller i filmatisering-
arna representeras alltså olyckan då mannen kör på barnet explicit (med un-
dantag för ljudet från olyckan i den äldre filmen). Samtidigt lär ingen nor-
malkompetent läsare eller åskådare sväva i tvivelsmål om att det är detta 
som händer. Hur kan vi vara säkra på vad som är fiktionssant om barnets död 
och hur genereras den implicita fiktionssanningen att mannen kör på barnet? 
Walton menar att fiktionens implikationer inte styrs av några systematiska 
principer eller regler utan av ”a complicated and shifting and often compe-



 240 

ting array of understandings, precedents, local conventions, saliences”,616 
men undersöker också implikationsprinciper som olika teoretiker diskuterat, 
exempelvis verklighetsprincipen (”the Reality Principle”).617 Denna princip 
innebär att fiktionssanningar impliceras genom att fiktionsvärlden antas lik-
na verkligheten. De slutsatser vi skulle ha dragit om representerade händel-
ser och existenser varit verkliga är också de slutsatser vi drar i mötet med 
fiktionen: ”If we could legitimately infer q from p, we can legitimately infer 
the fictionality of q from the fictionality of p, since the latter fictional truth 
will imply the former.”618 Denna verklighetsprincip är uppenbarligen nära 
besläktad med det jag med Peirce benämnt abduktion och som innebär att 
man tolkar indexikaliteter med utgångspunkt från verklighetens regelbun-
denheter (se III.5.2.). 

Walton berör även exempel på hur olika slags konventioner indirekt gene-
rerar fiktionssanningar.619 I medeltida avbildningar kan vi identifiera sankt 
Sebastian med hjälp av de pilar som sticker fram ur den avbildade kroppen. 
Dessa pilar, som alltså implicerar att den avbildade gestalten är sankt Sebas-
tian, är en form av det jag kallat sekundär konvention (II.2.4.).620 Walton 
menar också att kontextuella fenomen som fiktionsskaparens intentioner, i 
samspel med hur verket är organiserat, kan styra vilka implikationer vi upp-
fattar i en fiktionell representation.621 

Frågan hur fiktionssanningen att mannen kör ihjäl barnet genereras i de 
olika versionerna av ”Att döda ett barn” har alltså sannolikt ett sammansatt 
svar där en kombination av genereringsprinciper samspelar. Ett svar fokuse-
rar berättelsens inre sammanhang, det David Lewis kallar intrafiktionell 
överföring (”intrafictional carry-over”): etablerade mönster i en fiktionsbe-
rättelse implicerar ett visst innehåll (med utgångspunkt från hur en karaktär 
beter sig i olika situationer kan vi sluta oss till ett visst beteende i en antydd 
men icke direkt representerad situation).622 Det verkar alltså rimligt att både 
novell och filmer genom sina förebådanden förser mottagaren med tillräcklig 
”information” och kontext för att rutten från explicita till implicerade fik-
tionssanningar ska vara tämligen enkel och självklar: vi vet att barnet ska dö 
och att mannen ska döda det, vi informeras om att mannen är god och inte 
har intentionen att döda och vi får reda på tillräckligt mycket om det som 
händer före och det som händer efter sammanstötningen för att kunna sluta 
oss till hur barnet dör. Den implicita fiktionssanningen att mannen kör ihjäl 
barnet är också en, med Christina Hellmans term, ”texttriggad” (”text trigge-

                                 
616 Walton 1990, s. 169; se också s. 139. 
617 Ibid., s. 144. 
618 Ibid., s. 145; se också s. 147. 
619 Jämför David Lewis begrepp ”interfictional carry-over”, som beskriver hur traditioner och 
genremönster bidrar till att fiktionssanningar genereras (Lewis 1983, s. 274). 
620 Walton 1990, s. 163; se också 165. 
621 Ibid., s. 165f. 
622 Lewis 1983, s. 274. 



 241

red”) implikation, då uttrycket ”efteråt är allting försent” så tydligt visar att 
någonting viktigt inträffat.623 

Ett annat svar på frågan om det fiktiva barnets död framhäver den sekun-
dära konventionaliteten: för att vi ska förstå vad som händer måste vi känna 
narrativa konventioner som växelklippning, förebådanden och bruket av 
ellipser. Dessa konventioner utgör en del av den nödvändiga bakgrund som 
möjliggör bland annat implikationer men kan knappast i sig själva förklara 
hur betydelse genereras indirekt. 

Ett tredje svar fokuserar verklighetsprincipen, berättelsens ikonicitet i 
förhållande till verkligheten och vår kunskap om verkligheten. En berättelse, 
som ”Att döda ett barn”, som är byggd kring en ellips kräver sannolikt både i 
det litterära och det filmiska fallet att vi som mottagare utför ett slags abduk-
tion mot bakgrund av vår kunskap om verkligheten. Vi är bekanta med fe-
nomenet trafikolycka, vi vet hur bilar och barn fungerar, vi vet att om en bil i 
hög hastighet träffar ett barn så är risken stor att barnet kommer att skadas 
eller dö. Vi vet också att om ett barn ligger livlöst och blodigt framför en bil 
så är det sannolikt att en trafikolycka inträffat. Både filmiska och litterära 
berättelser med centrala ellipser förutsätter alltså sannolikt, för att vi ska 
kunna röra oss från det explicita till det implicita, en kombination av tillräck-
lig (textintern och textextern) kontext, en kännedom om konventioner och en 
förmåga att utföra abduktioner. 

III.7.3. Implikationen i intermedialt ljus 

Har då fiktionsberättelsens spel med explicita, direkt genererade och implici-
ta, indirekt genererade fiktionssanningar en intermedial potential? Går det att 
påvisa några grundläggande likheter och skillnader mellan olika medier vad 
gäller det explicita och det bestämda kontra det implicita och det obestämda? 
Chatman menar att vissa typer av lakuner är gemensamma för alla berättelser 
oavsett medium, men att det också finns ”a class of indeterminacies – phe-
nomenologists call them Unbestimmtheiten – that arise from the peculiar 
nature of the medium”. Chatman påpekar att filmen ofta presenterar karaktä-
rer utan att direkt representera deras medvetanden. Åskådarna sluter sig till 
vad de fiktiva personerna tänker med hjälp av det de säger och gör. Verbala 
berättelser har, enligt Chatman, svårt med den typen av begränsningar; till 
och med Hemingway, som vinnlägger sig om att inte direkt representera 
karaktärernas tankar och perceptioner misslyckas ibland med detta. Omvänt 
så kan verbala berättelser välja att inte presentera vissa visuella aspekter, 
som karaktärernas kläder. Antingen förblir de obestämda eller så beskrivs de 
i generella ordalag: ”han var klädd i fritidskläder”. Filmen kan emellertid 
inte undvika en precis representation av visuella detaljer: den kan inte säga 
exempelvis ”en man kom in i rummet”. Mannen måste vara klädd på något 

                                 
623 Hellman 1992, s. 10, 35. 
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visst sätt och ha vissa egenskaper. Kläderna (och andra yttre karaktäristika) 
kan alltså vara obestämda i verbala berättelser, men måste vara bestämda i 
filmen.624 

De intermediala mönster Chatman påvisar (och som jag redan berört i 
II.5.3.) finner vi omedelbart vid en jämförelse av 2001 som roman och film: 
i den litterära berättelsen är den yttre personen och rummet inte sällan mer 
eller mindre obestämda, i filmen är karaktärernas tankar ofta obestämda. I 
romanen 2001 får vi aldrig reda på hur Bowman ser ut eller hur han med 
hjälp av ansikte och kropp uttrycker sig, men vi får rikligt med information 
om rörelserna i hans medvetande och de resonemang som han för i sitt inre. 
De fantastiska händelser som mot slutet av romanen inträffar förmedlas till 
övervägande del genom Bowmans medvetande; det är han som tolkar och 
försöker förstå fenomenen i och bortom stjärnporten (Clarke 1970, s. 223-
255).625 I filmen 2001 är Bowmans tankar aldrig explicita, men vi blir tämli-
gen omgående informerade om hur han, enligt fiktionen, ser ut (vi förutsätter 
att Bowmans utseende är identiskt med den gestaltande skådespelaren Keir 
Dulleas dito) och vi ser i bilderna hur hans ansikte och kroppsspråk uttrycker 
de känslor han erfar när exempelvis Hal i sin galenskap mördar hans kamra-
ter eller när han konfronteras med den osannolika verkligheten i rymden (jag 
återkommer längre fram till denna typ av indexikalitet, se III.7.4.). 

Dessa intermediala förhållanden följer emellertid inte med nödvändighet 
av respektive mediums kvaliteter. En film kan, som Clockwork Orange, med 
många olika indexikaliska grepp som berättarröster, subjektiv kamera, kame-
rarörelser, expressiva montage och musik representera en karaktärs subjekti-
vitet (jämför III.6.2.), och en fiktiv persons tankar kan mer eller mindre fre-
kvent, som i Pianot, höras formulerade på ljudspåret. Det kan till och med, 
som i Delmer Daves Mörk Passage (Dark Passage, 1947), förhålla sig så att 
vi på ljudspåret hör karaktärens tankar utan att veta hur den fiktiva personen 
ser ut (eftersom bildrummet representeras från skådespelarens eller karaktä-
rens visuella perspektiv och/eller skådespelaren/karaktären befinner sig i det 
dolda rummet). Det finns även litterära berättelser som Hemingways och 
Robbe-Grillets texter (se II.5.2., II.5.4, och IV.6.2.) där vi blir informerade 
om vad karaktärerna säger eller hur de och de miljöer i vilka de rör sig ser ut, 
samtidigt som berättelserna aldrig direkt genererar några fiktionssanningar 
om karaktärernas inre liv. 

En annan skillnad mellan prosa och film, som många romanläsare och bio-
besökare sannolikt noterat, berör respektive mediums metoder att förmedla 
för berättelsen nödvändig information.626 En jämförelse av tre av avhandling-
ens ständigt närvarande intermediala komplex, ”Döden i Venedig”/Döden i 

                                 
624 Chatman 1978, s. 30. 
625 Clarke 1999, s. 207-236. 
626 Jämför Holmberg 1997, s. 110, och Holmberg och Ohlsson 1999, s. 51. 
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Venedig, 2001 och Pianot som filmer och som prosatexter, ger vid handen 
att dessa tre berättelser uppvisar vissa gemensamma medietypiska skillnader 
ifråga om vad som är bestämt respektive obestämt, explicit respektive impli-
cit i fiktionen. I samtliga tre prosaberättelser får läsaren nämligen mer av det 
som brukar kallas exposition, det vill säga upplysningar om grundläggande 
fiktionsfakta och historiens förutsättningar samt bakgrundsinformation om 
karaktärernas tidigare liv och om fiktionshändelser som lett fram till de hän-
delser som utgör berättelsens kärna. I novellen ”Döden i Venedig” följer 
efter en inledning, som berättar hur Aschenbach bestämmer sig för att resa 
till Venedig, ett långt avsnitt (Mann 1952, 117ff) där huvudpersonens liv och 
historia summeras.627 I romanen 2001 får vi utförliga redogörelser för rymd-
färdens förutsättningar och bakgrund (Clarke 1970, s. 99ff), Hals egenskaper 
och bakgrund (s. 106ff) och befälhavaren Dave Bowmans utbildningshistoria 
(s. 102ff, 110f).628 I romanen Pianot varvas händelserna i historiens nu med 
tillbakablickar där huvudpersonen Adas tidigare liv berättas, vi får exempel-
vis reda på hur det gick till när hon blev stum (Campion och Pullinger 
1994b, s. 19ff), omständigheterna kring hennes arrangerade äktenskap (Ibid., 
s. 46) och hur hon fick sitt piano (Ibid., s. 35ff).629 

I filmversionerna av dessa berättelser finns exposition och bakgrundsin-
formation men inte alls i den omfattning som i prosatexterna. Bakgrund, 
historia, och förklaringar är alltså i långt högre grad implicita och obestämda 
i filmerna än i prosaberättelserna. Dessutom förmedlas bakgrundsinforma-
tionen ofta på ett annat sätt i filmerna. Meir Sternberg skiljer mellan koncen-
trerad (”concentrated”) och fördelad (”distributed”) exposition. Det första 
greppet innebär att expositionen koncentreras så att all information förmed-
las i klump vid ett tillfälle, det andra att expositionen sprids ut i berättelsen 
och vävs in i handlingen.630 Jag vill också skilja mellan direkt och indirekt 
exposition; i det första fallet genereras fiktionssanningarna direkt, i det andra 
indirekt. I prosan genereras expositionen ofta direkt och koncentrerat genom 
att den anonyme berättaren eller berättarrösten utan motivering informerar 
oss om bakgrund och karaktärernas historia, i filmerna genereras denna fik-
tiva information indirekt (exempelvis genom dialog) och distribuerad i sce-
nen. 

I inledningen av Pianot hör vi Adas röst, som uttalar hennes tankar, på 
ljudspåret och blir därigenom informerade om att hon inte talat sedan hon 
var sex år gammal, men vi får ingen information om den specifika händelse 
som utlöste hennes stumhet. Vi får veta att hon blivit bortgift med en främ-
ling i ett främmande land men inte några detaljer om varför detta giftermål 
skett, vi får också veta att hon uppfattar pianot som bärare av hennes röst, 

                                 
627 Mann 1913, s. 19-31. 
628 Clarke 2000, s. 89ff, 97ff, 92ff, 101ff. 
629 Campion och Pullinger 1994a, s. 15ff, 46, 33ff. 
630 Meir Sternberg, Expositional Modes and Temporal Ordering in Fiction (Bloomington, 
Indianapolis: Indiana University Press, 1978), s. 23-34, 90-128, 183-235. 
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men får ingen information om instrumentets historia. Adas inledande ord 
finns även i romanen, men därtill kommer alltså exposition i form av objek-
tiva tillbakablickar, förmedlade av en anonym berättare eller röst, som speci-
ficerar de fiktionssanningar som i filmen förblir obestämda. 

I filmen Döden i Venedig interfolieras, som jag redan berört (se II.5.2.), 
berättelsen av tillbakablickar vilka motiveras som Aschenbachs minnen. 
Dessa tillbakablickar utgörs mestadels av scener där huvudpersonen diskute-
rar olika konstrelaterade frågor med en vän, men visar också exempelvis den 
sjukdom och överansträngning som motiverat Aschenbachs resa till Vene-
dig. Bakgrunden är alltså till del indirekt genererad (och sceniskt distribue-
rad) i två led: den motiveras som minnen av dialog. 

När vi i filmen 2001 för första gången möter Discovery och dess besätt-
ning presenteras skeppet och personerna i en serie långa tagningar och mon-
tagesekvenser. Expositionen sker också med hjälp av en fiktiv nyhetssänd-
ning som astronauterna tar del av och där de själva, jämte datorn Hal, pre-
senteras och intervjuas. Bakgrundsinformationen genereras alltså även här 
indirekt, genom den fiktiva nyhetssändningen. 

Dessa tre exempelkomplex är sannolikt representativa för mängden och 
förmedlingen av exposition i många litterära respektive filmiska berättelser. 
Litterära berättelser har oftare rikligt med exposition och bakgrundsinforma-
tion som direkt förmedlas av en anonym berättare, filmiska berättelser har 
mindre av exposition och denna förmedlas, när den förekommer, indirekt, 
invävd i filmscenen. Det krävs emellertid inte mycket av reflexion för att 
inse att dessa skillnader inte äger medieessensens tvingande nödvändighet, 
utan sannolikt främst handlar om traditioner och sekundära konventioner. 
Visserligen kan den rent språkliga prosaberättelsen med stor smidighet inför-
liva expositionen, men det gäller även filmberättelser där både objektiva 
tillbakablickar och anonyma berättarröster är möjliga grepp. I filmatisering-
arna av ”Att döda ett barn” informerar berättarrösten oss inledningsvis om 
att det är söndag, morgon och att ett barn snart kommer att dödas av en lyck-
lig man. Vi får också veta att två unga människor hittat en stig som de tidiga-
re aldrig gått och att byarna är tre till antalet. 

Även litterära berättelser kan givetvis sakna direkt exposition och förkla-
rande passager, vilket är fallet i scenisk prosa, som vissa av Hemingways 
och Robbe-Grillets berättelser eller en inre monolog-berättelse som Dager-
mans ”Var är min islandströja”, där dialog och neutral relation av ett fiktivt 
”här och nu” respektive karaktärens medvetandeström indirekt genererar 
eventuella fiktiva förutsättningar, bakgrund och förklaringar. Trots att de 
skillnader jag funnit i de tre studerade intermediala komplexen sannolikt 
gäller majoriteten av alla överföringar av prosa till film och omvänt, så är det 
fullt möjligt att tänka sig en adaptationsprocess där en litterär berättelse med 
minimala inslag av explicit exposition transformeras till en filmisk berättelse 
med tydliga inslag av direkt exposition. 
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Finns det då inga skillnader mellan litterära och filmiska fiktionsberättelser 
vad gäller relationen mellan explicit och implicit som mer omedelbart är en 
konsekvens av respektive mediums kvaliteter? För att kunna besvara den 
frågan krävs en närmare undersökning av hur avbildningens implikationer 
fungerar. Bilder och andra avbildningar avbildar inte allt de representerar; 
det vi ser och hör i bild- och ljudspår är endast en del av den mening och 
betydelse som representeras. Bildens explicita innehåll kan, enligt Sonesson, 
kompletteras på tre olika sätt: 1) till sina delar i trängre mening; 2) till sina 
varseblivningsperspektiv; 3) till sina egenskaper. En bild avbildar ofta endast 
delar av ett objekt vilket innebär att övriga delar så att säga impliceras eller 
indikeras av dessa representerade delar: bordsbenen läggs till bordsskivan, 
den vänstra fönsterhalvan läggs till den högra, etcetera. En bild avbildar 
alltid det avbildade ur något bestämt perspektiv, framifrån, ovanifrån, bak-
ifrån: i ”Las Meninas” ser vi baksidan av den representerade målningen, 
medan framsidan är dold men implicerad av baksidan. Avbildningen kan 
endast avbilda det konkreta och percipierbara vilket innebär att icke-
perceptuella egenskaper, som tankar och känslor, ofta impliceras av det kon-
kreta innehållet (se II.5.4.).631 Jag ska här undersöka punkt ett och två för att 
längre fram återkomma till den tredje punkten. 

Filmbildens utsnitt (närbild, halvbild, helbild) och perspektiv resulterar i 
att ett visst innehåll representeras direkt, det som faller inom bildrummets 
gränser och det som är percipierbart från ett visst perspektiv, samtidigt som 
det avbildade implicerar en vidare mening och betydelse. Det avbildade 
rummet vetter mot det dolda rummet (”off-screen space”) i tre dimensioner, 
ett dolt rum som, enligt Noël Burch, kan delas in i sex segment: rummet 
utanför bildramens fyra gränser, rummet bakom kameran och rummet bor-
tom scenografin.632 Denna rummets indexikalitet inbegriper, i bilder, både 
kontiguitet och faktoralitet: vi förutsätter att trädet har en frånvänd sida som 
vi inte kan se, att grenarna har en fortsättning utanför bildramens gränser, att 
trädet har rötter och en stam även om dessa inte syns i bilden och att himlen 
befinner sig ovanför trädet och marken under detsamma trots att filmbilderna 
endast visar ett snävt utsnitt av kronan. 

Den inledande bilden i den yngre filmen Att döda ett barn illustrerar väl 
avbildningens förmåga att sätta i spel implikationer och indexikaliteter. De 
flesta skulle nog beskriva den panorerande tagningen så att den visar ett an-
tal sockerbitar, en trasig sockerskål och ett barn som ligger på en asfalterad 
väg. Barnet är emellertid endast delvis synligt i närbilden och representerat 
från ett framifrånperspektiv: det vi ser är en hand och en bit av håret. Med 
utgångspunkt från den avbildade handen och håret och det aktuella kamera-

                                 
631 Sonesson 1992, s. 186; se också Sonesson 1989a, s. 31, 34ff, 60f. 
632 Noël Burch, Une praxis du cinéma (Éditions Gallimard: Paris, 1986), s. 39; Noël Burch, 
Theory of Film Practice, övers. Helen R. Lane (Princeton: Princeton University Press, 1981), 
s. 17. 
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perspektivet drar vi slutsatsen att vi ser ett barn som ligger på magen. Delen 
(den lilla handen och håret) implicerar helheten (det liggande barnet). 

Filmens kamerarörelser och montage gör ju som bekant, i de allra flesta 
filmer, att bildrummets gränser hela tiden förflyttas så att det som ena stun-
den befinner sig utanför bildrummets gränser i nästa stund införlivas i detta 
rum. På samma vis förändras vanligtvis perspektivet så att vi först ser ett 
objekt från ett visst perspektiv för att i nästa ögonblick se samma objekt från 
ett helt annat perspektiv.633 

Så representeras exempelvis Ada och hennes älskade piano i filmen Pia-
not genom ständigt skiftande utsnitt och perspektiv: vi ser pianot från långt 
håll, ovan- och underifrån, vi ser närbilder på Adas händer som rör sig över 
klaviaturen, vi ser henne bakifrån när hon trakterar sitt instrument, eller en-
dast hennes ansikte medan pianotonerna hörs på ljudspåret. När vi ser pia-
nots fram- eller långsida förblir dess övriga sidor dolda och implicita, när 
klaviaturen avbildas i en närbild antyder bildrummets gränser instrumentets 
övriga delar, och när vi ser Adas ansikte befinner sig pianot i det dolda 
rummet, implicerat av de klingande tonerna och huvudpersonens reaktioner 
på dessa. Pianot framställs alltså i en serie bilder eller tagningar där delar av 
det (och ibland helheten) är dolda och implicerade, och vår uppfattning om 
instrumentet är ett resultat av vår förmåga att skapa en helhet av dessa av-
bildningens fragment (se Bild III.). 

 
Bild III.5. Adas piano, i filmen Pianot, framställt från ett av många oväntade per-
spektiv.    

                                 
633 Jämför Sonesson som skiljer mellan ”avbildningsrummet” som är den bildyta i vilken vi 
ser bildinnehållet och det ”avbildade rummet” som är den scen i en imaginär varse-
blivningsvärld som vi ser i bilden, det vill säga det som avbildas. Det avbildade rummet är, 
enligt Sonesson, en del av det referentiella rummet. I filmen förvandlar kamerans rörelser 
ständigt nya delar av det referentiella rummet till avbildat rum; detsamma sker i tecknade 
serier (Sonesson 1992, s. 183ff). 
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De exempel på filmiska implikationer som jag hittills undersökt bygger 
främst på faktoralitet, explicit representerade delar av ett objekt eller en hän-
delse implicerar och indikerar andra delar och helheter. Men det finns också 
inslag av kontiguitet: tonerna och Adas ansiktsuttryck och rörelser som im-
plicerar pianots närvaro. Det dolda rummet sätts i filmen ofta i spel genom 
närhetsindexikaliteter av olika slag, exempelvis skuggor, speglande ytor och 
ljud utanför bild. Någonting utanför bildrummets gränser impliceras av nå-
gonting annat i bildrummet som befinner sig i det doldas närhet; det dolda är 
också ofta det direkta upphovet till det vi ser (i bildrummet) och hör (vi har 
alltså att göra med en form av reagensindexikalitet). Ett klassiskt exempel är 
den skugga som i Langs M (1931) faller snett in i bildrummet och den viss-
lade melodin som implicerar den dolde barnamördarens närvaro. I den äldre 
filmatiseringen av ”Att döda ett barn” representeras själva olyckan, då man-
nen i bilen kör ihjäl barnet, genom att ljudet från denna olycka implicerar 
och representerar det inträffade: på ljudspåret hörs bromsande däck och en 
kvinnas skrik, samtidigt som bilderna visar den eka som barnet och hennes 
far har till sina fisketurer. 

Jag vill nu hävda att dessa implikationer har samma omedelbara kvalitet 
som filmbildens primära ikonicitet, det vill säga vi percipierar dem och iden-
tifierar dem med samma (abduktiva) kapacitet som vi i verkligheten använ-
der oss av för att tolka och förstå implikationer. Det referentiella rum som 
bilden implicerar är, enligt Sonesson, ”det som vi kan sluta oss till genom att 
tillämpa vardagsvärldens abduktioner på det avbildade rummet”.634 I den 
inledande bilden i den yngre filmen Att döda ett barn ser vi endast fragment 
av ett barn. Med utgångspunkt från den avbildade handen och håret drar vi 
emellertid omedelbart slutsatsen (vilket sker med perceptionens automatik) 
att vi ser ett barn som ligger på magen, vi gör alltså en perceptuell abduktion 
där delen (handen och håret) implicerar en helhet (det liggande barnet). När 
vi ser Ada (Holly Hunter) vid sitt piano percipierar vi henne och hennes 
instrument med hjälp av samma kapacitet som vi i verkligheten använder oss 
av för att identifiera existenser som kvinnor och pianon. Även relationen 
mellan det vi direkt ser i bilderna och det avbildade innehållets implikationer 
följer samma logik: vi sammankopplar den del av pianot vi ser i bilderna och 
det perspektiv ur vilket vi ser pianot med andra delar av och perspektiv på 
pianot, genom att på filmbildernas utsnitt och perspektiv och ljudspårets 
auditiva kvaliteter applicera samma förmåga att göra indexikaliska abduk-
tioner som vi i verkligheten använder oss av när vi sluter oss till hur det som 
framträder i vårt begränsade synfält och från vårt visuella perspektiv förhål-
ler sig till det icke sedda. 

                                 
634 Ibid., s. 184. Likartade tankar har framförts om filmberättandets bruk av blickar och syn-
vinkelsmontage (se Noël Carroll, ”Toward a Theory of Point-of-View Editing: Communica-
tion, Emotion, and the Movies”, Theorizing the Moving Image (Cambridge, New York etc: 
Cambridge University Press 1996c), s. 125-138, och Per Persson, Understanding Cinema. 
Constructivism and Spectator Psychology, diss. (diss. Stockholm: Stockholms universitet, 
2003), s. 85-140). 
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III.7.4. Representerade indexikaliteter 

Sambandet mellan ikonicitet, indexikalitet och perspektivitet är emellertid, 
enligt min mening, mer intimt än så. Avbildningen har nämligen kapaciteten 
att ikoniskt representera olika slags indexikaliteter.635 Den franske filmteore-
tikern Aumont talar om index för rumsligt djup (”indices de profondeur”). 
Han menar att vår förståelse av rummet framför allt handlar om att uppfatta 
dess djupdimension och att förutsättningen för denna spatiala förståelse är en 
serie (i min termonologi) indexikaliteter, som såvitt jag kan bedöma inbegri-
per både kontiguiteter (på vilket avstånd befinner sig ett visst objekt och i 
vilken närhetsrelation står det till andra ting) och faktoraliteter (vilken del av 
ett visst objekt befinner sig närmast oss).636 Aumonts indexikaliteter för 
rumsdjup sammanfaller i långa stycken med de tecken (”cues”) Bordwell 
menar att vi som filmåskådare gör bruk av när vi konstruerar de spatiala 
relationerna i bildrummet (”shotspace”).637 Aumont undersöker alltså rummet 
medan Bordwell studerar filmbilden. I den följande beskrivningen bortser 
jag från denna skillnad; poängen är att visa att de indexikaliteter som vi när 
vi tolkar vårt vardagliga rum uppmärksammar och litar till också är de som 
bilden (inte minst filmbilden) avbildar, vilket ytterligare stödjer tanken att vi, 
när vi förstår och tolkar bilder, använder oss av vår kapacitet att i verklighe-
ten uppfatta spatiala indexikaliteter. Några viktiga rumsindexikaliteter i bil-
den är skillnader i textur, perspektiv, ljus och skugga, färger och atmosfä-
riskt perspektiv, samt överlappande konturer. Jag ska i tur och ordning 
kommentera dessa indexikaliteter och även kort beröra den rörliga bildens 
och kamerarörelsens inverkan på representationen av rumsdjup. 

Beroende på hur ”kornig” eller grov ett visst objekts textur eller struktur 
är uppfattar vi objektet som mer eller mindre avlägset: ju grövre textur ett 
objekt har desto närmare oss tycks det befinna sig.638 I inledningen av filmen 
Döden i Venedig representeras den avslägsna stadens silhuett genom en 
finkornig textur, som efterhand (när båten med huvudpersonen Aschenbach 
närmar sig) blir allt grövre. 

Termen perspektiv för främst tankarna till det så kallade centralperspekti-
vet men som Bordwell påpekar gäller det för de flesta perspektivsystem att 
de gestaltar rumsdjup med hjälp av hur räta linjer fungerar och uppträder. 
Centralperspektivet innebär att räta linjer konvergerar i en gemensam, cen-
tral gränspunkt (”orthogonals converge to a single, central vanishing 

                                 
635 Jämför Dubois som menar att fotografier i högre grad än andra bilder inkluderar avbildade 
index (Dubois 1990, s. 57-108; se också Sonesson 1989b, s. 7, 27, 37). Även Sonesson har 
intresserat sig för fotografiets avbildade indexikaliteter (”depicted indices”), det vill säga 
sådana indexikaliteter som ”are conveyed through the photographic sign, instead of being 
coexistent with it”. (Sonesson 1989b, s. 37) Se också Sonesson 1992, s. 177ff. 
636 Jacques Aumont, L’Image (Paris: Éditions Nathan, 1990), s. 25; Jacques Aumont, The 
Image, övers. Claire Pajackowska (London: British Film Institute, 1997), s. 23. 
637 Bordwell 1985, s. 101ff, 105, 113ff. 
638 Aumont 1990, s. 25; Aumont 1997, s. 23. Jämför Bordwell 1985, s. 114. 
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point”).639 Filmkameran är byggd för att skapa en bild genom den centrala 
projektionen av ljusstrålar (”the central projection of light rays”), men cen-
tralperspektivet kan sättas ur spel på olika sätt, genom hur objekten framför 
kameran organiseras eller med hjälp av linser av skilda slag.640 Aumont me-
nar att vi måste vara noga med att skilja mellan det linjära perspektivet som 
en modell för hur ögat fungerar och det linjära perspektivet som en represen-
tationsteknik i målningar och fotografier, men hävdar samtidigt att dessa 
perspektiv grundar sig på likartade geometriska modeller.641 I filmen är per-
spektivet, som jag redan konstaterat, dynamiskt (se III.7.3.). En (i alla be-
märkelser) lysande illustration av detta finns i Kubricks 2001 när huvudper-
sonen Bowman i högre hastighet än någon människa före honom rör sig 
genom stjärnporten, vilken ter sig som en lång korridor av egenartade ljusfe-
nomen, en korridor vars väggar till synes konvergerar i fjärran. Även film-
ljudet kan vara perspektiviskt och bidra till att gestalta ett dynamiskt per-
spektiv och en upplevelse av rumsdjup; när bilen med mannen och kvinnan, i 
den yngre filmatiseringen av ”Att döda ett barn”, närmar sig barnet represen-
teras detta delvis genom ett auditivt perspektiv så att ljudet från bilmotorn 
ökar i styrka (jämför resonemangen om metaforisk ikonicitet i filmtecknets 
representation av rummet, det faktum att den kinematografiska avbildning-
ens två dimensioner representerar det avbildade rummets tre, III.2.1). 

Spelet med ljus och skugga är ett av filmens viktigaste sätt att represente-
ra rumslighet. Ljussättningen kan exempelvis förstärka kontrasten mellan 
förgrund och bakgrund eller förändra de representerade objektens form. Re-
presentationen av olika typer av skuggor påverkar både hur vi uppfattar det 
enskilda objektet och relationerna mellan objekt.642 I 2001 arbetar Kubrick 
mycket medvetet med kontrasten mellan ljus och mörker, och förgrund och 
bakgrund; ljusa rymdskepp och -kapslar rör sig mot bakgrund av den svarta 
rymden, belysta av en allt avlägsnare sol. De skarpa kontrasterna mellan ljus 
och mörker bidrar till att skapa en overklighetskänsla och understryker det 
främmande i den stellära världen. 

Ljusare, varmare och mer intensiva färger gör att ett objekt ger intryck av 
att befinna sig närmare än ett annat objekt med mörkare och kallare färger. 
Så ter sig Venedig när Aschenbach närmar sig staden som allt intensivare 
och varmare vad gäller färgerna, liksom jorden i 2001 ter sig allt mattare ju 
längre ifrån den berättelsens rymdfarkoster kommer. 

Atmosfäriskt perspektiv innebär att ju längre bort ifrån oss ett objekt be-
finner sig desto otydligare och oklarare blir dess yta, form och färg. Bord-

                                 
639 Bordwell 1985, s. 104. 
640 Ibid., s. 107. 
641 Aumont 1990, s. 27; Aumont 1997, s. 25. Sonesson menar att det linjära perspektivet är ett 
index för avbildbarhetsrummet innanför det avbildade rummet. Det markerar den plats där 
betraktaren måste ställa sig för att se scenen precis så som den förelåg för en person som var 
närvarande i det referentiella rummet (Sonesson 1992, s. 185). 
642 Bordwell 1985, s. 114; jämför Aumont 1990, s.27; Aumont 1997, s. 25. 
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well konstaterar att fotografiet och filmen med hjälp av bländarinställning, 
skärpedjup, linsfokus, eller genomskinliga materier som gas och rök kan 
skapa atmosfäriska perspektiveffekter.643 Så sker i Döden i Venedig när 
Aschenbach närmar sig Venedig (som blir allt klarare i morgondimman) och 
på avstånd ser Tadzio (som försvinner i softfokus och soldis). 

När ett objekts kontur delvis döljer eller innesluts i ett annat objekts kon-
tur uppfattar vi det förra som nära och det senare som avlägset.644 Denna typ 
av effekter förekommer ständigt i 2001, exempelvis när Bowmans rymdkap-
sel döljer och innesluts av moderskeppets eller olika himlakroppars (som 
Jupiters) konturer (se Bild III.2). 

Som jag redan berört möjliggör filmen även representationen av dyna-
miska indexikaliteter för spatialt djup, inte minst genom den rörelse (”figure 
movement”) som sker i bildrummet. Bordwell menar att denna rörelse är av 
central betydelse för åskådarens möjligheter att identifiera avbildade objekt 
och rumsliga relationer. Det rörliga objektet skapar ett kontinuerligt flöde av 
överlappande konturer, framhäver kontrasten mellan förgrund och bakgrund 
och genererar förändringar av ljuset, exempelvis genom att det rör sig från 
ljus till mörker eller tvärtom, eller genom att ljus reflekteras i objektets yta.645 

Kubricks 2001 erbjuder många vackra exempel på filmmediets förmåga att 
genom rörelse i bildrummet representera dynamiska indexikaliteter som 
överlappande konturer och rörelser mellan ljus och skugga. Discoverys färd 
bland himlakropparna och rymdkapselns resa genom stjärnporten är ett stän-
digt spel av indexikaliteter i förändring. 

Filmen inbegriper som bekant även en annan form av dynamiska indexi-
kaliteter nämligen de som indikerar kamerans rörelser (Bordwells term är 
”monocular movement parallax”). Panoreringar, tiltningar och kameraåk-
ningar förändrar hur vi uppfattar objektens texturer och former och relatio-
nerna mellan objekten.646 De förändringar i det avbildade rummet som kame-
rans rörelse ger upphov till motsvarar de rumsliga indexikaliteter som vägle-
der oss när vi själva rör oss i rummet.647 Bowmans färd genom stjärnporten 
är ett exempel på hur kameran (som tycks röra sig genom porten) represente-
rar denna typ av rörelseindex. Ett annat exempel är den fartkänsla och det 
flöde av indexikaliteter som i den yngre filmatiseringen av ”Att döda ett 
barn” skapas med hjälp av en kamera placerad i den framrusande bilen. 

Jag ska inte i ytterligare detalj behandla dessa index för rumsdjup och 
spatiala relationer mellan objekt. Principen är emellertid viktig: till beskriv-
ningen av de filmiska avbildningarna som primära ikoner måste läggas re-
presentationen av rumsliga indexikaliteter. Vi uppfattar vad filmens audiovi-
suella avbildningar representerar genom att göra bruk av vår kapacitet att i 

                                 
643 Bordwell 1985, s. 114; jämför Aumont 1990, s.27; Aumont 1997 s. 25. 
644 Bordwell 1985, s. 113. 
645 Ibid., s. 114; jämför Aumont 1990, s.27; Aumont 1997, s. 25. 
646 Bordwell 1985, s. 114. 
647 Aumont 1990, s. 28f; Aumont 1997, s. 25ff. 
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verkligheten percipiera och identifiera objekt och rumsliga relationer mellan 
objekt. Detta möjliggörs inte minst genom att filmens bild- och ljudspår 
avbildar visuella och auditiva indexikaliteter och därigenom möjliggör per-
ceptuella abduktiva slutledningar av det slag som vår dagliga konfrontation 
med verkligheten förutsätter. 

Här finns det, menar jag, anledning att stanna till och överväga andra kom-
pletterande förklaringsmodeller som jag berört i samband med analysen av 
lakunen i filmatseringarna av ”Att döda ett barn” (se III.7.2.). Den sekundära 
konventionalitet som genomsyrar filmen (jämför II.2.4.), och som varje 
kompetent filmåskådare måste åtminstone delvis behärska, har givetvis även 
en inverkan på relationen mellan explicit och implicit i filmavbildningen. 
Erwin Panofsky skriver om stumfilmens fixerade ikonografi vilken omfatta-
des av den dåtida filmpubliken: 

There arose, identifiable by standardized appearance, behavior and attributes, 
the well-remembered types of the Vamp and the Straight Girl /…/, the Fami-
ly Man, and the Villain, the latter marked by a black mustache and walking 
stick. Nocturnal scenes were printed on blue or green film. A checkered tab-
lecloth meant, once and for all, a ”poor but honest” milieu; a happy marriage, 
soon to be endangered by the shadows from the past, was symbolized by the 
young wife’s pouring the breakfast coffee for her husband; the first kiss was 
invariably announced by the lady’s gently playing with her partner’s necktie 
and was invariably accompanied by her kicking out with her left foot.648 

 
Panofsky visar hur den tidiga fiktionsfilmen arbetar med en konventionalitet 
som indirekt genererar fiktionssanningar: mörk mustasch och promenadkäpp 
implicerar att den fiktive mannen är en skurk, en rutig duk att karaktärerna är 
fattiga men hederliga och så vidare. Så enkla är givetvis inte de indexikaliska 
relationerna i alla filmer, men även i konstfilmer som Pianot är samma prin-
cip verksam: det avbildade pekar vidare mot det icke avbildade genom kon-
ventionella förbindelser. Så känner vi i karaktären Ada (och Holly Hunters 
sätt att gestalta henne) igen en för konstfilmen typisk mångfacetterad och 
egensinnig centralkaraktär vars personlighet och självförverkligande kanali-
seras genom och impliceras av pianot som symbol. 

Den narrativa kontexten är också avgörande för vilka slutsatser vi drar om 
filmbildens implikationer. När vi ser Adas ansikte och kroppsspråk uttrycka 
djupa känslor för pianot känner vi redan den situation i vilken hon befinner 
sig (bortgift med en främmande man i ett främmande land) och kan med 
hjälp av den kunskapen sluta oss till varför pianot är så viktigt för henne.  

Även beskrivningen av de avbildade index för rumsliga relationer som jag 
ovan berört måste nyanseras. Bordwell menar att bilder inbegriper avbildade 
index (”equivalent cues for real-world stimuli”) som uppfattas automatiskt, 

                                 
648 Panofsky 1985, s. 224. 
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men understryker samtidigt att konventionella och kontextuella faktorer bi-
drar till att vi kan tolka bildrummet. Kunskap om mediet och stilistiska tradi-
tioner, samt syftet med bilden påverkar hur vi konstruerar rummet.649 Den 
som redan är bekant med den expressionistiska filmens förvrängda rum äger 
en förförståelse som sannolikt har en inverkan på hur rummet uppfattas. 

Att filmavbildningens implikationer och avbildade indexikaliteter även 
beror av kontext och konventioner förändrar emellertid inte det faktum att 
många av dessa indexikaliteter äger en perceptuell omedelbarhet grundad i 
våra kapaciteter att tolka verkligheten. 

Innan jag går vidare och jämför film och prosa ska jag här än en gång inför-
liva distinktionen mellan mening och betydelse i diskussionen. Jag har visat 
hur filmavbildningens rum alltid är fragmentariskt och begränsat men också 
implicerar ett vidare rum och att vi på olika sätt sluter oss till vad som indi-
rekt representeras. Det är emellertid viktigt att skilja mellan avbildningens 
implikationer (som är en fråga om filmbildens och ljudspårets mening) och 
filmberättelsens implikationer (som berör fiktionsberättelsens betydelse) och 
hur dessa är relaterade till varandra. Ett objekt som vid ett bestämt tillfälle 
befinner sig utanför bild behöver naturligtvis inte vara obestämt eller impli-
cit i berättelsen. Pianot i filmen Pianot representeras i många olika bilder 
och sekvenser och befinner sig ibland utanför, ibland innanför bildramen. 
Men instrumentet är explicit fiktionellt även om det representeras genom en 
serie mer eller mindre fragmentariska audiovisuella representationer. 

Burch menar att det dolda rummet måste vara fokuserat eller indikerat för 
att aktualiseras. Alla filmer inbegriper ett dolt rum, intressant blir detta först 
när filmskaparen använder detta rum för att strukturera sin film.650 Filmens 
perspektivitet och rumsliga gränser kan således organiseras så att en me-
ningsskapande relation mellan direkt och indirekt genererade fiktionssan-
ningar blir resultatet. Så sker ju exempelvis i den äldre filmatiseringen av 
”Att döda ett barn” där olyckan där mannen kör över barnet representeras på 
ljudspåret, eller i M där mördaren indikeras av sin skugga i bildrummet. I 
dessa filmer används kontrasten mellan bildrum och dolt rum (som berör 
filmbildens och ljudspårets mening) för att strukturera relationen mellan 
direkt och indirekt genererade fiktionssanningar (som är aspekter av fik-
tionsberättelsens betydelse). 

Hur förhåller sig då den filmiska avbildningens och filmberättelsens implika-
tioner, så som jag hittills beskrivit dem, till den litterära berättelsens motsva-
righeter? Ja, olika typer av implikationer och representerade indexikaliteter 
är som jag visat grundläggande även i litterära berättelser (se III.7.2.). Den 
litterära berättelsens typiska implikationer och representerade indexikaliteter 

                                 
649 Bordwell 1985, s. 101. 
650 Burch 1986, s. 44, 48; Burch 1981, s. 21, 24. 
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skiljer sig emellertid från filmberättelsens motsvarigheter på åtminstone tre 
viktiga punkter: 1) det representerade rummet, som gestaltas med hjälp av 
konventionella deiktiska uttryck, saknar tydliga gränser och perspektiv vilket 
gör att den typ av indexikaliteter som det filmade rummets gränser och per-
spektiv sätter i spel saknas eller får en vagare form i den litterära texten, 
samtidigt som det faktum att språket utgörs av avgränsade konventionella 
tecken gör att den litterära berättelsen, på ett annat sätt än den analoga film-
avbildningen, kan selektera och isolera en detalj eller verklighetsaspekt som 
får implicera helheten; 2) den litterära textens implikationer och represente-
rade indexikaliteter bygger ofta, alldeles som filmens motsvarigheter, på 
abduktiva samband, men vi kan inte på det förra mediets representationsbä-
rare och explicita innehåll applicera vår förmåga att i verkligheten percipiera 
indexikaliska samband; 3) filmens avbildningar fungerar ofta så att det kon-
kreta implicerar det abstrakta och på samma sätt kan det förhålla sig i den 
litterära berättelsen, men språkets tecken för det abstrakta gör också att im-
plikationerna kan följa en motsatt rutt, från det abstrakta till det konkreta. 

Relationen mellan det explicit avbildade och det genom olika utsnitt och 
perspektiv implicerade som är central i många filmer saknar egentlig mot-
svarighet i den litterära berättelsen. Det litterära rummet har varken tydliga 
gränser och eller ett tydligt perspektiv, även om den litteräre författaren kan 
välja mellan mer eller mindre rika rumsgestaltningar. Ett exempel från ro-
manen 2001 kan konkretisera dessa påståenden. Efter datorn Hals vansin-
nesdåd då han dödat alla besättningsmedlemmar utom befälhavaren Dave 
Bowman och denne därför kopplat ur datorns högre medvetandefunktioner 
beskrivs det sargade skeppet på följande vis: 

En eventuell iakttagare skulle ha kunnat notera två illavarslande tecken: luft-
slussens dörrar gapade öppna – och därtill omgavs skeppet av ett glest och 
långsamt utflytande moln av spillror. /…/  Och dock var detta skepp inte helt 
dött; fortfarande fanns det tydligen en fungerande energikälla ombord. Ett 
svagt, blåaktigt ljus trängde ut genom observationsfönstren och glimmade in-
nanför den öppna luftslussen. /…/ Till slut kunde man också se någonting 
röra sig därinne. Skuggor flackade fram över det blåaktiga ljuset innanför 
luftslussen. Någonting var på väg att föras ut i rymden. 

Det var ett cylindriskt föremål, täckt med ett tyg av något slag som virats 
omkring det. /…/ En halvtimme gick; och sedan kom något mycket större ut-
flytande genom luftslussen. En av kapslarna var försiktigt på väg ut i rymden. 
/…/ En gestalt i rymddräkt trädde ut, arbetade några minuter med någonting, 
och återvände sedan till kapseln.651 (Clarke 1970, s. 180f) 

                                 
651 ”Any observer would have noticed two ominous signs: the airlock doors were gaping open 
– and the ship was surrounded by a thin, slowly dispersing cloud of debris. /…/ Yet the ship 
was not wholly dead, for there was power on board. A faint blue glow was shining from the 
observation windows and glimmering inside the open airlock. /…/ And now, at last, there was 
movement. Shadows were flickering across the blue glow inside the airlock. Something was 
emerging into space./It was a cylindrical object, covered with fabric that had been roughly 
wound about it. /…/ Half an hour passed; then something much larger floated through the 
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Clarke iscensätter ett rumsligt perspektiv genom att förlägga synvinkeln till 
en hypotetisk betraktare som ser rymdskeppet utifrån. Tekniken påminner 
om filmen 2001:s vida exteriörbilder, som visar rymdskepp, kapslar, astro-
nauter och planeter från olika positioner i rymdens mörka rum. Författaren 
arbetar både med indexikaliska faktoraliteter och kontiguiteter: luftslussens 
dörrar och molnet av spillror indikerar rymdskeppet som helhet och dess 
tillstånd, och ljus och rörliga skuggor pekar ut det dolda och implicita. Ut-
ifrånperspektivet och det obestämda i framställningen byggs emellertid upp 
av (konventionella) deiktiska uttryck som ”ut genom”, ”utflytande”, ”innan-
för” och ”därinne”, och av tecken för en tolkande aktivitet och begränsad 
kunskap som ”tydligen”, ”någonting”, ”något”, ”föremål” och ”gestalt”. Det 
rumsliga perspektivet är mycket vagare än motsvarande perspektiv i filmen 
och någon precis position i rummet från vilken vi ser skeppet kan inte fixe-
ras. Relationen mellan del och helhet är inte heller densamma som i en av-
bildning; den litterära textens digitalicitet, artikulation och konventionalitet 
innebär att en detalj som implicerar en helhet (eller helhet som implicerar 
delar) ofta uppträder som en isolerad enhet med en viss avgränsad denota-
tion, medan i avbildningen innehållets delar projiceras på uttryckets delar 
samtidigt som exempelvis egenskaper som färg, form och position alltid 
uppträder förenade (se II.1.1., och II.2.2).652 En litterär berättelse kan beskri-
va ett föremåls form utan att samtidigt nämna dess färg eller representera en 
händelse utan att också representera de involerade existenserna. I filmens 
avbildningar är färger och former, ting och egenskaper, händelser, karaktärer 
och miljöer med nödvändighet förenade och mer eller mindre sammansmäl-
ta. I den litterära passagen ovan implicerar ljus och rörliga skuggor det dolda 
och implicita. Filmbilden kan inte isolera tecknet för ljus eller tecknet för 
skugga utan ljus och skugga måste uppträda direkt relaterade till varandra 
och till andra rumsliga detaljer. 

Jag har ovan uppmärksammat att filmens avbildningar sätter i spel impli-
kationer och representerar indexikaliteter av ett slag som gör det möjligt att 
uppfatta dessa genom att på tecknen applicera vår förmåga att i verkligheten 
percipiera indexikaliteter (III.7.3.). Det obestämda och implicita i litterära 
berättelser kräver ofta, som jag visat i analysen av novellen ”Att döda ett 
barn”, att vi utför abduktioner i enlighet med den så kallade verklighetsprin-
cipen (III.7.2.). Så sker sannolikt även i stycket ovan: vår kunskap om män-
niskor och maskiner bidrar till att vi tolkar ljus, föränderliga skuggor och 
rörelser som indikationer på liv (att det är kistorna med de döda besätt-
ningsmännen som förs ut i rymden och att gestalten i rymddräkt är Bowman 

                                                                                                                                  
airlock. One of the pods was inching its way out into space. /…/ A space-suited figure 
emerged, worked for a few minutes on the mounting, then returned to the pod.” (Clarke 2000, 
s. 172f) 
652 Jämför Sonesson 1989a, s. 291, 320. 
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förstår vi av berättelsens kontext, av det som sedan tidigare är sant i fiktio-
nen). Vi kan dock inte på det språkliga litterära perspektivet applicera vår 
förmåga att i verkligheten identifiera och uppfatta existenser och händelser 
från olika synvinklar; vi kan inte heller avgöra hur det som i berättelsen är 
explicit förhåller sig till det som är implicit genom att göra perceptuella ab-
duktioner av samma slag som de vi gör när vi tolkar verkliga situationer.  

Jag har redan tidigare berört representationen av det abstrakta respektive det 
konkreta i litterära och filmiska berättelser (se II.5.3., och II.5.4.). Jag ska 
här kort återvända till detta ämne. Dikotomin abstrakt–konkret har jag be-
skrivit på två olika sätt: som en fråga om mer eller mindre hög eller abstrakt 
kategorinivå, och som en skala med det percipierbara och det icke-
percipierbara som ytterpoler. Den första distinktionen sammanhänger fram-
för allt med förhållandet mellan det bestämda och det obestämda i en fik-
tionsberättelse, den andra inbegriper även relationen mellan det explicita och 
det implicita. 

Som jag visade i avhandlingens andra del kan den litterära fiktionsberät-
telsen, beroende på vilken eller vilka språkliga kategorinivåer författaren 
väljer, direkt generera mer eller mindre abstrakta fiktionssanningar (se 
II.5.3.). När i romanen 2001 rymdskeppet efter katastrofen beskrivs utifrån 
representeras det obestämda delvis genom abstrakta kategorier som ”före-
mål” och ”gestalt”. Den bil som mannen i novellen ”Att döda ett barn” kör är 
röd, men texten säger aldrig direkt vilken typ av bil (personbil, sportbil, öp-
pen bil) det rör sig om. Även barnets kön förblir i texten obestämt. Vi infor-
meras om att ett barn dödas, men får inte reda på om detta barn är en flicka 
eller en pojke. När novelltexten säger ”äppelträd” eller ”eka” genereras mer 
specifika fiktionssanningar; berättelsen är bestämd rörande vilken typ av 
träd, eller vilket slags båt fiktionen inbegriper. Till detta bör även läggas att 
språket kan referera bestämt (Kalle kom in i rummet) eller obestämt (någon 
närmade sig);653 i den distanserade beskrivningen av det sargade rymdskep-
pet ovan är det obestämda i framställningen delvis ett resultat av uttryck som 
”någonting” och ”något”, vilka riktar uppmärksamheten mot fiktiva entiteter 
utan att närmare specificera dem. 

Filmens audiovisuella avbildningar kännetecknas, som jag redan visat, 
med nödvändighet av ett slags perceptuell specificitet (se II.5.3.).654 Att av-
bilda ett däggdjur innebär att avbilda en viss typ av däggdjur, exempelvis en 
häst, och hästavbildningen förutsätter den direkta representationen av några 
av hästens egenskaper, exempelvis dess form eller proportioner.655 Det fak-
tum att filmavbildningarna är abrasioner, ett slags avtryck av verkliga entite-
ter och händelser, gör också att det med nödvändighet är instanser av katego-

                                 
653 Lyons 1977, s. 187ff. 
654 Hopkins 1998, s. 24ff. 
655 Ibid. 
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rier som representeras indexikaliskt. En filmskapare kan inte välja mellan att 
avbilda olika mer eller mindre abstrakta kategorinivåer och kan inte heller 
avbilda en bil eller ett barn utan att också direkt representera några av dessa 
objekts egenskaper. Avbildningens specificitet gör att filmberättelsen sällan 
är obestämd på samma sätt som den litterära fiktionsberättelsen. Filmbilder-
na måste visa en instans av en bil som med nödvändighet är en viss typ av 
bil med vissa specifika egenskaper. Filmbilderna kan inte visa en människa 
utan någon form av könsattribut, kan inte visa ett barn utan måste visa en 
pojke eller en flicka, kan inte avbilda en båt utan att representera en viss typ 
båt och så vidare, även om en filmberättelse givetvis kan vara obestämd på 
så vis att vi endast delvis eller inte alls i bild får se någonting för berättelsen 
centralt, exempelvis ett barn, som kanske omnämns eller anas utanför bild 
(vilket ju sker inledningsvis i den nyare filmen Att döda ett barn).656 I filma-
tiseringarna av ”Att döda ett barn” är det direkt fiktionssant att bilen är en 
viss sorts bil, att båten är en roddbåt och att barnet är en flicka (i den äldre 
filmen) och en pojke (i den yngre), med detaljerade yttre gestalter. 

Denna beskrivning kan emellertid nyanseras genom en närmare gransk-
ning av relationen mellan de verkliga händelser och existenser som filmav-
bildningarna är indexikaliskt förbundna med och filmens mening och bety-
delse. Filmens avbildningar är visserligen primärt ikoniska tecken och ofta 
även naturliga kausala index, knutna till verkliga händelser och existenser 
som står för fiktiva motsvarigheter, men filmbildernas och ljudspårets me-
ning behöver inte sammanfalla med det de är indexikaliskt relaterade till. 
Det vi tycker oss se i bilderna, att någon mördas eller flyger, är inte nödvän-
digtvis det som utspelat sig framför kameran (jämför III.2.6.). Av denna 
logik följer att en filmbild som genererar fiktionssanningar inte behöver vara 
så konkret som min beskrivning ovan givit vid handen. En filmbild av ett 
barn måste ha en viss specificitet, barnet är ett specifikt barn och måste ju 
hur det än filmas ha vissa konkreta egenskaper, men om det nu är så att vi av 
filmbilderna inte kan avgöra om barnet är en pojke eller en flicka så verkar 
det rimligt att könstillhörigheten också är obestämd i fiktionen, även om det 
barn som befunnit sig framför kameran naturligtvis har ett bestämt kön.657 

Om filmavbildningarnas mening (det vi ser och hör i bild- och ljudspår) är 
obestämd så kan denna mening också generera obestämda fiktionssanningar, 
oavsett vad som faktiskt utspelat sig eller befunnit sig i inspelningsutrust-
ningens närhet. 

Jag har tidigare även berört relationen mellan konkret och abstrakt avseende 
det percipierbara kontra det icke-percipierbara (II.5.4.). Språket inbegriper 
konventionella tecken för det konkreta (man, kvinna, barn, träd, hus), men 
också för det abstrakta (ondska, lycka, sorg, tid). Det innebär att den litterära 

                                 
656 Ibid. 
657 Jämför Sonesson 1989a, s. 301. 
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fiktionsberättelsen direkt kan generera fiktionssanningar av både ett konkret 
och ett abstrakt slag. Filmens bild- och ljudspår är avbildningar och det ab-
strakta kan inte avbildas. Bilder och andra avbildningar kan alltså endast 
avbilda det som är percipierbart.658 

Det kanske mest centrala intermediala ämnet kopplat till distinktionen 
mellan det abstrakta och det konkreta gäller representationen av karaktärer-
nas inre liv, som både berör relationen mellan det bestämda och det obe-
stämda, och den mellan det explicita och det implicita. Jag har redan upp-
märksammat att filmberättelsen oftare än den litterära berättelsen saknar 
direkt genererade fiktionssanningar om karaktärernas tankar och känslor, 
men jag har också undersökt hur filmavbildningen indirekt genererar fik-
tionssanningar om karaktärernas inre liv (se II.5.4., och III.7.3.). 

En av filmberättelsens vanligaste och viktigaste metoder att indirekt re-
presentera det abstrakta och karaktärernas inre liv är det mänskliga ansiktets 
och den mänskliga kroppens indexikaliteter. Roland Posner har beskrivit 
skådespelaren, som tecken, som en kombination av ikonicitet och indexikali-
tet. Posner menar att i det dagliga livet en persons beteenden och egenskaper 
av olika slag (både statiska och dynamiska sådana) har funktionen att identi-
fiera personen, men att i de flesta situationer endast en liten del av den per-
sonliga koden sätts i spel. Denna selektiva perception utnyttjas, enligt Pos-
ner, systematiskt i teatern (och givetvis även i filmen). Personen på scenen 
står för en person med samma kläder och frisyr, men med ett annat språk, 
annan kunskap, andra känslor och attityder (jämför min beskrivning av skå-
despelaren som ikoniskt tecken, III.2.6.). Ett litet komplex av ikoniskt repre-
senterade prominenta drag används för att referera till en person och sålunda 
implicera resten av hans eller hennes karaktäristika. Skådespelaren är alltså å 
ena sidan ett ikoniskt tecken som delar vissa egenskaper med en annan fiktiv 
person, å andra sidan ett indexikaliskt tecken som refererar till den fram-
ställda karaktärens övriga, implicita drag.659 

Denna skådespelarens logik är inte minst verksam i representationen, på 
scen och filmduk, av emotioner. Den skådespelare som vill representera 
förvåning måste uppvisa några ansiktsuttryck eller gester som den represen-
terade personen sannolikt skulle ha i en stund av förvåning. Representatio-
nen av emotioner åstadkoms således genom imitationen av några typiska 
beteenden förbundna med olika känslor. Skådespelarens gestaltning av an-
siktsuttryck och gester indikerar de korresponderande emotionerna, och 
åskådaren kompletterar bilden och föreställer sig det totala komplexet av 
känslor och beteenden.660 

I en film som Pianot är det mänskliga ansiktets och människokroppens 
expressivitet alldeles grundläggande för berättelsen. När Ada, för första 

                                 
658 Ibid., s. 28. 
659 Posner 1996, s. 104ff. 
660 Ibid., s. 109ff. 
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gången efter flytten till Nya Zealand och giftermålet med den främmande 
mannen, sätter sig vid sitt piano och spelar förändras hennes ansiktsuttryck 
och kroppspråk: de uttrycker glädje och njutning. Filmbilderna representerar 
aldrig direkt vad Ada i denna situation tänker och känner, de avbildar inte 
hennes tankar och känslor, men de ikoniska representationerna av skådespe-
laren Holly Hunters ansiktsuttryck och kroppspråk indikerar känslor som 
lycka, glädje och njutning (se Bild III.6.). Dessa avbildade indexikaliteter 
fungerar på samma sätt som avbildade index för rumsdjup: vi ser i bilderna 
vad Ada känner genom att göra bruk av vår förmåga att i verkligheten avläsa 
människors ansikten och kroppar (jämför min beskrivning av hur Bogar-
des/Aschenbachs ansikte och kroppshållning i filmen Döden i Venedig ut-
trycker känslor, II.5.4.). 

 
Bild III.6. I Pianot är ansiktets och kroppens indexikaliteter en viktig bärare av 
känslor. 

Alldeles som i filmen får i prosakonsten ofta en karaktärs statiska eller dy-
namiska yttre egenskaper indikera abstrakta egenskaper. Diktaren Aschen-
bach i ”Döden i Venedig” karaktäriseras av sin ”trötta och djupa blick bak-
om pincenéns glas” (Mann 1913, s. 124).661 Adas makes faster Morag, i ro-

                                 
661 /…/ diese Augen, müde und tief durch die Gläser blickend /…/. (Mann 1913, s. 31) 



 259

manen Pianot, beskrivs som en ”storväxt kvinna med ett långt ansikte som 
vanpryddes av en mörk vårta nedanför ena mungipan. När hon log såg hon 
vänlig ut men hon log sällan/…/. Nessie, Morags sällskapsdam, var yngre 
och av samma kroppsbyggnad/…/. Deras klänningar var strikt och praktiskt 
skurna, de var sydda av grovt tyg och hade enkla spetskragar /…/” (Campion 
och Pullinger 1994, s. 43f), vilket innebär att Morag till utseendet (och även 
ifråga om personlighet) är något av Adas motsats.662 Kroppens indexikaliteter 
uppträder emellertid i prosan ofta i en form där det abstrakta direkt represen-
teras: karaktärens ansikte fungerar visserligen som ett index för tankar och 
känslor men det representerade abstrakta medvetandeinnehållet formuleras 
samtidigt explicit. Så kan vi läsa om Ada i Pianot: 

Hon tecknade graciöst med händerna och skulpterade luften medan hennes 
ansikte glödde av olika uttryck: ömsom kärleksfullt, ömsom sorgset, ömsom 
humoristiskt, ömsom vekt. (Campion och Pullinger 1994b, s.19) 

 

Hon slet i virket som var märkt med hennes namn och visade prov på en 
hunger och plötslig otålighet som George Baines fann märklig. (Ibid., s. 52) 

 

Utan att möta hans blick drog hon händerna över hans bröstkorg med ett hän-
fört uttryck i ansiktet som om henns åtrå var väckt och nu inte kunde släckas 
igen förrän den hade tagits i bruk på något sätt. (Ibid., s. 153) 

 

/…/ sedan förvred Ada ansiktet av smärta.663 (Ibid., s. 165) 
 
Adas kroppsspråk och ansiktsuttryck speglar enligt fiktionen hennes känslor, 
men samtidigt är dessa kroppens tecken tolkade och beskrivna med termer 
för de abstrakta känslor de indikerar: ansiktet glöder ”kärleksfullt”, förvrids 
”av smärta” och visar ett ”hänfört uttryck”, kroppsspråket tyder på ”en 

                                 
662 ”/…/ a large woman with a long face, marked by a dark mole below one corner of her 
mouth. When she smiled her face was friendly, but she did not smile often /…/. Nessie, 
Morag’s companion, was younger, of a similar build/…/. Their dresses were severe and prac-
tical in cut, plain cloth and simple lace collars /…/.” (Campion och Pullinger 1994b, s. 43) 
663 ”/…/ her hands motioning gracefully, sculpting the air, her face alight with expression, 
now tender, now sad, now humorous, now soft.” (Ibid., s. 15) 
 
”/…/ tearing at the wood that was branded with her name, displaying a hunger and sudden 
impatience remarkable to George Baines.” (Ibid., s. 54) 
 
”She ran her hands over his chest, avoiding his eyes, her own face rapt, as though her desire 
had been wakened and now could not sleep until it had been explored in some way.” (Ibid., s. 
174) 
 
”/…/ then Ada’s face buckled in pain.” (Ibid., s. 187) 
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hunger och plötslig otålighet”. Som filmåskådare ser vi i Pianots bilder skå-
despelaren Holly Hunters olika ansiktsuttryck vilka vi identifierar som bära-
re av vissa känslor som vi tillskriver karaktären Ada. I romanen Pianot läser 
vi inte några motsvarande detaljerade beskrivningar av Adas ansikte och 
kroppsspråk, vilka implicerar henns känslor, utan identifierar vissa språkliga 
tecken som repliker av typer som betecknar de abstrakta känslor Adas ansik-
te och kroppsspråk indikerar. Effekten blir att filmåskådaren själv tolkar 
skådespelarens/karaktärens ansiktsuttryck och kroppsspråk, medan romanlä-
saren så att säger möter färdiga etiketter för dessa kroppens indexikaliteter. 
Man kan också beskriva förhållandet så att representationen av det mänskli-
ga ansiktet och människokroppen och det dessa indikerar, i litterära och fil-
miska berättelser beskriver motsatta rutter mellan abstrakt och konkret, ex-
plicit och implicit. När vi läser Pianot föreställer vi oss Adas ansiktsuttryck 
med hjälp av konventionella tecken som explicit benämner de abstrakta 
känslor hennes ansikte uttrycker; när vi ser Pianot föreställer vi oss de käns-
lor och tankar Ada bär inom sig med hjälp av de ansiktsuttryck och det 
kroppspråk som vi ser i de primärt ikoniska bilderna. 

Jag har tidigare uppmärksammat att den litterära författaren kan välja att 
berätta på ett sätt som liknar filmens konkreta narration, så som exempelvis 
sker i långa stycken i Robbe-Grillets Jalusi (jämför II.5.4.): 

Hon vänder sig nu mot dagern för att fortsätta att läsa utan att anstränga ögo-
nen. Den nedåtböjda profilen förblir orörlig. Papperet är ljusblått till färgen, i 
vanligt brevpappersformat, och bär tydliga spår av att ha varit vikt i fyra de-
lar. 

Sedan skjuter A. åter igen lådan varpå hon, fortfarande med brevet i han-
den, går fram till det lilla skrivbordet (som står intill det andra fönstret mot 
väggen som skiljer rummet från korridoren) och sätter sig så genast framför 
skrivunderlägget ur vilket hon samtidigt tar fram ett ljusblått brevpapper – 
identiskt lika med det andra, men oskrivet. Hon skruvar av huven på sin re-
servoarpenna efter en snabb blick åt höger (en blick som inte nått fram ens 
till fönsterramens mitt som är längre åt höger, hon böjer huvudet ner över 
skrivunderlägget för att börja skriva.664 

 
Dessa stycken domineras av direkt genererade fiktionssanningar om percipi-
erbara händelser, handlingar och existenser, vilka indirekt genererar fiktions-
sanningar om abstrakter som karaktärernas tankar och känslor. En språklig 

                                 
664 Robbe-Grillet 1960, s. 8f. 
”Elle se tourne maintenant vers la lumière, pour continuer sa lecture sans se fatiguer les yeux. 
Son profil incliné ne bouge plus. La feuille est de couleur bleue très pâle, du format ordinaire 
des papiers à lettres, et porte la trace bien marquée d’un pliage en quatre./Ensuite, gardant la 
lettre en main, A… repousse le tiroir, s’avance vers la petite table de travail (placée près de la 
seconde fenêtre, contre la cloison qui sépare la chambre du couloir) et s’assied aussitôt, 
devant le sous-main d’où elle extrait en même temps une feuille de papier bleu pâle – iden-
tique à la première, mais vierge. Elle ôte la capuchon de son stylo, puis, après un bref regard 
du côté droit (regard qui n’a même pas atteint le milieu de l’embrasure, situé plus en arrière), 
elle penche la tête vers le sous-main pour se mettre à écrire.” (Robbe-Grillet 1957, s. 14f) 
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text av detta slag kan emellertid aldrig med samma resultat som en film låta 
den mänskliga kroppen och det mänskliga ansiktet indirekt generera fik-
tionssanningar om karaktärernas inre liv. Den litterära texten kan inte iko-
niskt avbilda de kroppens och ansiktets indexikaliteter för det inre livet som i 
filmen är så viktiga för representationen av karaktärernas medvetanden, och 
vi kan således inte på en språklig beskrivning applicera vår förmåga att i 
verkligheten percipiera tankar och känslor i människors ansikten och krop-
par. 

Jag har i detta avsnitt diskuterat det obestämda och implicita, samt represen-
terade indexikaliteter i litterära och filmiska fiktionsberättelser. Jag har visat 
att lakuner och implikationer ofta fungerar på samma sätt i berättelser i olika 
medier, samtidigt som det inte finns några regler för hur implicita fiktions-
sanningar genereras. Men jag har också demonstrerat hur olika implikations-
principer, som textinterna och textexterna kontexter, konventioner och den 
så kallade verklighetsprincipen, fungerar i berättelser. Vidare har jag försökt 
belysa vissa mediala skillnader relaterade till rum och perspektiv, indexika-
lisk perception och abstrakt och konkret mening och betydelse. Filmen kan 
med hjälp av det representerade rummets gränser och perspektiv sätta i spel 
en tydlig kontrast mellan explicit och implicit, en typ av indexikalisk struk-
tur som saknas eller får en vagare form i den litterära texten, samtidigt som 
den språkliga representationens avgränsade konventionella tecken gör att 
den litterära berättelsen, på ett annat sätt än den analoga filmavbildningen, 
kan selektera och isolera en detalj som får implicera helheten. Filmens im-
plikationer följer ofta den primära ikonicitetens logik: vi sluter oss till det 
avbildningen implicerar genom att på detta tecken applicera vår förmåga att i 
verkliga situationer göra indexikaliska abduktioner. Den litterära textens 
implikationer och representerade indexikaliteter bygger vanligtvis, alldeles 
som filmens motsvarigheter, på abduktiva samband, men vi kan inte på den 
förra representationsformens explicita innehåll applicera vår kapacitet att i 
verkligheten percipiera indexikaliska relationer. Filmens avbildningar fun-
gerar inte sällan så att det konkreta implicerar det abstrakta och på samma 
sätt kan det förhålla sig i den litterära berättelsen, men språkets tecken för 
det abstrakta gör också att implikationerna kan följa en motsatt rutt, från det 
abstrakta till det konkreta. Den kinematografiska berättelsen kan emellertid 
ikoniskt avbilda indexikaliska tecken för det abstrakta, särskilt medvetande-
innehåll, på ett sätt som den litterära texten inte förmår. 

III.8. Metonymi och montage 

Den sekundära indexikalitet som jag hittills undersökt har rört relationen 
mellan explicit och implicit mening och betydelse i fiktionsberättelsen. Men 
hur förhåller det sig med sekundära indexikaliska relationer mellan tecken 
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och mellan delar av tecken på uttrycksnivån? Finns här några intermedialt 
intressanta problem att diskutera? De skillnader mellan prosan och filmen 
som jag ovan formulerat i termer av konventionalitet och digitalicitet kontra 
ikonicitet och analogicitet har rimligtvis även en inverkan på indexikaliska 
förbindelser av dessa slag. Sonesson har fixerat två former av sekundär in-
dexikalitet relevanta i detta sammanhang: metonymi/synekdoke och monta-
ge/collage. 

III.8.1. Metonymi och synekdoke 

Vad gäller fenomenen metonymi och synekdoke finns det två olika interme-
diala skolor, en som definierar begreppen strikt och endast erkänner språkli-
ga metonymier, och en som arbetar med en vid definition där även icke-
verbala tecken och representationer benämns med termerna metonymi och 
synekdoke. Chandler tillhör den senare skolan och hävdar att det finns både 
visuella och verbala metonymier; ett kinematografiskt avbildat objekt som 
representerar ett relaterat men icke avbildat objekt är, enligt Chandler, en 
metonymi. Chandler menar vidare att en närbild i filmen är en enkel synek-
doke, en del som representerar helheten: 

Indeed, the formal frame of any visual image (painting, drawing, photograph, 
film or television frame) functions as a synecdoche in that it suggests that 
what is being offered is a ’slice-of-life’, and that the world outside the frame 
is carrying on in the same manner as the world depicted within it.665 

 
Chandlers beskrivning av dessa begrepp rymmer en intermedial problematik 
då språkliga fenomen och lingvistiska begrepp används för att beskriva fil-
men. En jämförelse med Sonessons hållning till begreppen är illustrativ. 

Enligt den klassiska definitionen är metonymin ett tecken som står istället 
för ett annat tecken vars innehåll det i något avseende har en närhetsrelation 
till. Synekdoke är ett tecken som ersätter ett annat tecken vars innehåll ”an-
tingen är en del av det andra teckeninnehållets helhet eller den helhet av 
vilket det andra teckeninnehållet är en del”.666 ”Vita huset tiger” är en meto-
nymi där själva platsen står för institutionen och dess människor; ”vi behö-
ver nytt blod i organisationen” är en synekdoke där delen blod står för helhe-
ten människa. Dessa språkliga, litterära grepp inbegriper alltså två fullödiga 
konventionella tecken med uttryck och innehåll involverade i en substitu-
tionsrelation: tecknet ”Vita huset” står istället för tecknen för presidenten 
och hans medarbetare, ”nytt blod” står istället för ”människor”. Sonesson 
påpekar att det i bilder är ”svårt att finna några jämförbara exempel, efter-
som de vanligtvis inte ingår i något ’system’ i vilket deras innehåll står i 

                                 
665 Chandler 2002, s. 133. 
666 Sonesson 1992, s. 221. 
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förbindelse med innehållen hos andra tecken”.667 I Chandlers exempel på 
filmiska metonymier och synekdoke föreligger ingen relation mellan 
fullödiga tecken utan mellan direkt och indirekt representerade innehåll. 
Närbilden som implicerar ett vidare innehåll är en form av implikation, ett 
fenomen som jag redan behandlat (se III.7.3.). Ett direkt representerat objekt 
som står för ett annat, genom kontiguitet, relaterat objekt kan även det ses 
som en form av implikation (bordet som visas i bild implicerar stolarna kring 
det; skuggan som faller in i bild implicerar mördarens närvaro), men kan 
också beskrivas som en indexikaliskt motiverad symbol (den trasiga hatten 
som ligger på marken representerar den ”trasiga” människa som brukar bära 
den). Om de intermediala begreppen ska vara meningsfulla så bör vi undvika 
att använda termerna metonymi och synekdoke som beteckning på dessa 
filmiska fenomen. Några belysande exempel så. 

I filmen 2001 har ögat en särskild funktion som blir tydlig genom närbil-
der och extrema närbilder. Datorn Hal percipierar (om nu detta är rätt ord) 
verkligheten ombord på rymdskeppet Discovery med hjälp av ett antal röda 
fiskögonlinser. Hals röst och reaktioner ackompanjeras ofta av närbilder på 
det rödlysande ögat. Resultatet blir att Hals mänsklighet förstärks; det är som 
om vi möter hans blick. Närbilderna på linsen är inte metonymier eller ex-
empel på synkedoke utan implikationer: en del av datorn representerar hela 
maskinen. Linserna (som är existenser i fiktionsvärlden) blir också symboler 
för datorns mänsklighet (jämför II.6.2.). 

När Bowman rusar fram genom stjärnporten ser vi, omväxlande med de 
stellära fenomenen, huvudpersonens öga i extrem närbild; det uppspärrade 
ögat implicerar Bowmans reaktioner på den hisnande färden men blir också 
en symbol för den alienerade framtida människan. Ingen av dessa implika-
tioner/symboler fungerar på samma sätt som följande metonymiska tecken i 
romanen 2001:  

Det fanns spänning i luften nu – för första gången under hela denna färd en 
känsla av att något kanske kunde gå på tok. 

Discovery var inte längre ett lyckligt skepp.668 (Clarke 1970, s. 153) 
 
Tecknet för skeppet, ”Discovery”, står istället för ett annat tecken, ”besätt-
ningen” eller liknande, det vill säga tecknet för farkosten står istället för 
tecknet för människorna ombord på denna farkost. En liknande substitution 
äger inte rum i filmexemplen ovan, där närbilderna implicerar ett vidare 
innehåll och de representerade existenserna ges en symbolisk funktion. 

                                 
667 Ibid., s. 180. 
668 ”There was a sense of strain in the air – a feeling that, for the first time, something might 
be going wrong./Discovery was no longer a happy ship.” (Clarke 2000, s. 144) 
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III.8.2. Montage och collage 

Sonesson uppmärksammar även en typ av sekundära index på uttrycksnivån, 
exempelvis montaget och collaget. Även här kan den indexikaliska förbin-
delsen vara antingen en kontiguitet, som framträder genom att de båda teck-
enenheterna uppträder mot en gemensam bakgrund, eller en faktoralitet där 
elementen uppträder som delar i en för dem främmande helhet.669 Denna typ 
av montage förekommer i filmen och kan ha olika funktioner. 

Jag har redan diskuterat metaforiska filmbilder som bygger på indexika-
liska montagestrukturer av detta slag (II.6.1.). Närmare bestämt har jag fun-
nit tre olika strukturer: två skilda filmsekvenser som sammankopplas genom 
växelklippning, som i Strejken där filmberättelsen växlar mellan bilder på 
strejkande arbetare och en oxe som slaktas; filmbilder där bildrummet rym-
mer tecken för objekt och/eller händelser från skilda verklighetssfärer, men 
där dessa tecken är åtskilda, som då vi i samma bild ser det bokstavliga och 
det metaforiska, eller det drömda och det verkliga; och bilder där en och 
samma gestalt utgörs av mer eller mindre försmälta delar eller faser av två 
olika existenser eller händelser, som när i Metropolis maskin och monster 
dubbelexponeras. De två första typerna bygger på en kontiguitet (sekvenser-
na och objekten i bildrummet relateras genom att de respektive uttrycken 
befinner sig i varandras närhet), den andra typen har även ett inslag av fakto-
ralitet (objekten uppträder i ett gemensamt bildrum, mot en gemensam bak-
grund, och är alltså delar av samma helhet), den tredje typen domineras av 
faktoralitet (delar från olika verklighetssfärer bildar tillsammans en främ-
mande helhet). Dessa sekundära index och montagetyper kan beroende på 
kontext ha olika funktioner: de kan utgöra ett metaforiskt teckens bestånds-
delar, sammansmälta dröm och verklighet, påvisa likheten mellan två olika 
objekt eller händelser, etcetera. 

Begreppet montage förknippas framför allt med filmen, collage med bild-
konsten, men även i den språkliga, litterära berättelsen förekommer en se-
kundär indexikalitet av detta slag. Författare som Joyce och Dos Passos har 
laborerat med montaget som kompositionsprincip. I sin monumentala ro-
mantrilogi U.S.A (1930-1936) arbetar den senare med ett slags montage in-
spirerat av filmens berättarteknik. I 1919 (1932) interfolieras berättelsen av 
kortare avsnitt betitlade ”journalfilm”, exempelvis den inledande ”Journal-
film 20”, med ungefär följande struktur: 

 
Oh the infantree the infantree 
With the dirt behind their ears 

ARMÉER DRABBAR SAMMAN VID VERDUN I VÄRLDENS 
STÖRSTA SLAG 

150 000 MÄN OCH KVINNOR I PARAD 
men en annan och mycket betydelsefull fråga har 

                                 
669 Sonesson 1992, s. 181; Sonesson 1989a, s. 55ff. 
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väckts. New Yorks börs är just nu den enda fria 
aktiemarknaden i världen. Om den kan bibehålla sin 
ställning kommer den sannolikt att bli världens största 
centrum för handeln med 

BRITTISK FLOTTA PÅ VÄG ATT TA GYLLENE HORNET 
The cavalree, artilleree 

And the goddamned engineers 
Will never beat the infantree 
In eleven thousand years 

TURKAR FLYR FÖR ENGELSMÄN VID GALLIPOLI670 
 
Dos Passos sammanfogar en serie fragment av sånger, tidningsrubriker, ar-
tiklar och andra typer av texter till en helhet. Alldeles som filmmontagen 
ovan är Dos Passos strukturering av boksidan en juxtaposition av element 
som tillsammans utgör ett sekundärt indexikaliskt tecken. Elementen relate-
ras till varandra genom kontiguitet, genom en närhet till varandra på boksi-
dan, men också genom faktoralitet, så till vida att de tillsammans utgör delar 
av en ny oväntad helhet. Likheten med filmens montage är emellertid mer 
skenbar än verklig. Den typ av filmmontage som vi finner i Strejken sam-
manfogar filmsekvenser genom växelklippning och närhet i tiden, montaget i 
Dos Passos roman är ett rumsligt montage på boksidan, dock ej av samma 
typ som de rumsliga montage vi finner i filmen. Journalfilmen i 1919 har en 
konventionell syntagmatik som bestämmer i vilken ordning fragmenten ska 
läsas, medan de montage i bildrummet som jag uppmärksammat i filmen 
arbetar med en samtidighet i rummet; vi ser samtidigt de sidoordnade eller 
sammansmälta elementen och kan själva välja hur vi fördelar uppmärksam-
heten mellan de olika delarna. Den sammansmältning av element som ibland 
sker i den analoga och icke-artikulerade filmbilden, exempelvis i de metafo-
riska bilderna i Metropolis, är inte heller möjlig i det litterära montaget, bu-

                                 
670 John Dos Passos, 1919, övers. Bunny Ragnerstam efter Artur Lundkvists översättning 
1939 (Stockholm: Forum, 1981), s. 15. 
 
”Oh the infantree the infantree 
With the dirt behind their ears 
ARMIES CLASH AT VERDUN IN GLOBE’S 
GREATEST BATTLE 
150,000 MEN AND WOMEN PARADE 
but another question and a very important one is raised. The 
New York Stock Exchange is today the only free securities market 
in the world. If it maintains that position it is sure to become 
perhaps the world’s greatest centre for the marketing of 
BRITISH FLEET SENT TO SEIZE GOLDEN HORN 
The cavalree, artilleree 
And the goddamned engineers 
Will never beat the infantree 
In eleven thousand years 
TURKS FLEE BEFORE TOMMIES GALLIPOLI” (John Dos Passos, Nineteen Nineteen 
(London: Constable and Company Ltd., 1932), s. 1) 
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ret som det är av språkets digitala och dubbelt artikulerade tecken. Det litte-
rära uttryckets sekundära indexikalitet är alltså i jämförelse med det filmiska 
uttryckets dito begränsad så till vida att det utesluter samtidighet och sam-
mansmältning.671 
 
Avslutningsvis har jag undersökt två typer av sekundära indextecken i litte-
rära och filmiska berättelser: metonymi/synekdoke och montage/collage. De 
två förstnämnda teckentyperna har jag beskrivit som språkliga fenomen som 
kräver en substitutionsrelation mellan fullödiga konventionella tecken som 
normalt inte sker i den berättande filmen; det som i filmsammanhang ofta 
benämns metonymi beskrivs bättre som olika former av implikationer, där 
ett avbildat innehåll eller direkt genererade fiktionssanningar implicerar 
andra innehåll och fiktionssanningar. Jag har också visat att montaget i fil-
men ofta karaktäriseras av en samtidighet och sammansmältning som det 
litterära montaget saknar. 

                                 
671 Jämför Sonesson 1989a, s. 335f. 
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IV. Fiktion och perspektiv i prosa och film 

I avhandlingens tidigare delar har jag behandlat olika typer av mening och 
betydelse (specifik, generell, generisk, konkret, abstrakt, bokstavlig, metafo-
risk, expressiv, symbolisk) och menings- och betydelserelationer (digitala, 
analoga, paradigmatiska, syntagmatiska, ikoniska, indexikaliska) i prosa och 
film. Vid flera tillfällen har jag berört fenomenet fiktion. Jag har beskrivit 
fiktionsberättelsens betydelse som det fiktionsinnehåll eller de fiktionssan-
ningar vi som mottagare förväntas eller är bemyndigade att föreställa oss (se 
I.4.2.), och gjort en åtskillnad mellan direkt genererade explicita och indirekt 
genererade implicita fiktionssanningar (se II.5.2., och III.7.2.). Jag har också 
undersökt attrappen, en typ av ikoniskt tecken som så att säga fiktionaliserar 
sig självt, exempelvis en filmad kuliss som vi ska föreställa oss är ett hus 
eller en båt, eller en roman som enligt fiktionen är en självbiografi (se 
III.2.5., och III.4.2.). Vidare har jag visat hur olika typer av indexikaliska 
tecken bidrar till skapandet av subjektiva perspektiv och fiktiva situationer, 
och dessutom behandlat icke-fiktionella index i fiktionsberättelsen (se 
III.6.2., och III.6.3.). 

I den avslutande delen står fiktion och berättelseperspektiv i fokus. Mo-
derna teorier om fiktionalitet har ofta en pragmatisk inriktning; det som skil-
jer fiktion från andra typer av representationer är, enligt exempelvis Carroll 
och Currie, en särskild intention och en viss typ av respons, och Waltons 
make-believebegrepp berör mottagarens inlevelse i fiktionsvärlden (jämför 
I.4.2.). Jag kommer att följa fiktionsteorins pragmatiska inriktning och dis-
kutera fiktion och perspektiv i receptionstermer. Den rika beskrivning av 
prosans och filmens respektive semiotiska resurser (möjligheter och be-
gränsningar) som min undersökning hittills har resulterat i och som till över-
vägande del varit semantisk och syntaktisk (men som även innehållit vissa 
pragmatiska inslag) kommer emellertid att införlivas i diskussionen. Den 
bärande tanken är att olika typer av medier och berättelseformer initierar och 
föreskriver olika typer av mottagarreaktioner. Min metod består i att konse-
kvent relatera en semantisk och syntaktisk beskrivning av respektive medi-
um till prosaläsarens och filmåskådarens fiktionsreception. Jag ska inled-
ningsvis borra djupare i de narratologiska begreppen berättare och synvinkel, 
undersöka deras intermediala funktioner och relatera dem till fenomenen 
fiktionalitet och avbildning. Huvuddelen av denna avhandlingens avslutande 
del är emellertid en beskrivning av fiktionsberättelsens perspektiv som dis-
kuteras i termer av spel och inlevelse. 
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IV.1. Berättelseperspektivets intermediala funktion 

Berättare och synvinkel eller narrativt perspektiv är diskursnarratologins 
viktigaste begrepp. Dessa begrepp har även använts för att beskriva likheter 
och skillnader mellan olika berättande medier, som fiktionsprosan och fik-
tionsfilmen. Jag ska närmare presentera dessa intermediala föreställningar 
som ofta formuleras med hjälp av den klassiska distinktionen mellan mime-
sis och diegesis. 

IV.1.1. Mimesis och diegesis 

Det de allra flesta intermedialt inriktade forskare har uppfattat som gemen-
samt för filmen och prosan är berättandet, narrativiteten. Prosan och filmen 
berättar historier. Claude-Edmonde Magny menar i The Age of the American 
Novel. The Film Aesthetic Between the Two Wars (1948) att ”the novel, like 
the film, is basically narrative”.672 Det är den gemensamma narrativiteten 
som, enligt Magny, förklarar analogierna mellan romanen och filmen och det 
faktum att de ofta lånar från varandra.673 I samma anda hävdar Robert Ri-
chardson i boken Literature and Film (1969) att filmen är en modern utvidg-
ning av den tradition av berättande där litterära berättelser är centrala.674 

I den moderna narratologin förekommer två olika hållningar till narrativi-
tet och berättande. Enligt den snäva narrativitetsdefinitionen är berättande en 
verbal aktivitet,675 enligt den vida är berättande en transmedial företeelse. Ett 
nödvändigt villkor för narrativitet är, menar de flesta forskare, att ett händel-
seförlopp, det vill säga temporalt och kausalt relaterade händelser, berättas 
(jämför I.4.2.).676 Till detta kommer ofta en distinktion mellan berättelsens 
olika aspekter eller nivåer: historien (det som berättas), diskursen (hur histo-
rien berättas) och själva berättandet (handlingen att berätta) eller den faktis-
ka gestaltningen av diskursen i något visst medium, exempelvis verbal text 
eller bilder.677 Den transmediala tendensen är mest uppenbar i  narratologiska 
                                 
672 Claude-Edmonde Magny, The Age of the American Novel. The Film Aesthetic of Fiction 
Between the Two Wars (1948), övers. Eleanor Hochman (New York: Frederick Ungar Pub-
lishing Co., 1972), s. 96f. 
673 Ibid. 
674 Robert Dale Richardson, Literature and Film (Bloomington: Indiana University Press, 
1969), s. 12. Jämför Alan Spiegel, Fiction and the Camera Eye. Visual Consciousness in Film 
and the Modern Novel (Charlottesville: University Press of Virginia), 1976, s. 80; Keith 
Cohen, Film and Fiction/The Dynamics of Exchange (New Haven och London: Yale Univer-
sity Press, 1979), s. 92; Harris Ross, Film as Literature, Literature as Film. An Introduction 
to and Bibliography of Film’s Relationship to Literature (New York: Greenwood, 1987), s. 1-
16, och Anders Ohlsson, Läst genom kameralinsen. Studier i filmiserad svensk roman (Nora: 
Nya Doxa, 1998), s. 31ff. 
675 Se Bal 1988, s. 6ff, 119f; Rimmon-Kenan 1988, s. 1ff; Genette 1988, s. 42f, 101; 
Fleishman 1992, s. 21f; Walton 1990, s. 355. 
676 Se exempelvis Prince 1982, s. 4; Prince 1987, s. 53; Carroll 2001, s. 118-133. 
677 Se exempelvis Chatman 1978, s. 9ff; Bordwell 1985, s. 49ff; Genette 1972a, s. 71ff; 
Genette 1980, s. 25ff. 
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studier där litterärt och filmiskt berättande behandlas parallellt och jämförs, 
exempelvis i Chatmans och Jakob Lothes böcker.678 Karaktäristiskt för berät-
telsen som texttyp (vilken inbegriper både prosa och film) är, menar Chat-
man, relationen mellan en berättande diskurs och en berättad historia bestå-
ende av händelsesekvenser och handlande karaktärer i en miljö, samt en 
dubbel kronologi, det vill säga både diskursen och historien har en ordnings-
komponent.679 Lothe ägnar sig primärt åt litterära berättelser, men studerar 
även filmberättande och överföringar av prosa till film. Han konstaterar att 
en berättelse presenterar en kedja av händelser placerade i tid och rum, och 
att denna berättelse inte behöver vara litterär och verbal.680 Den narrativa 
aspekten är, hävdar Lothe, avgörande för hur filmen fungerar och påverkar 
sin publik, och även om den litterära texten och den filmiska texten på 
många sätt skiljer sig åt (”film language is essentially different from langua-
ge in literature”), så är berättelsekomponenter som tid, rum, kausalitet, intrig, 
händelser och karaktär gemensamma för de bägge medierna.681 Mot bakgrund 
av antaganden som dessa formuleras förhållandet mellan filmen och prosan, 
i samtida narratologiska teoribildningar, ofta i dikotomier med rötter i anti-
kens konstfilosofiska diskussioner, särskilt distinktionen mellan mimesis och 
diegesis (jämför I.5.1., och I.5.2.). 

Platon skiljer i Staten mellan två grundläggande narrativa framställnings-
former: en enkel berättelse (”diegesis haple”) och en efterbildande (”mime-
sis”).682 Diegesis innebär att skalden själv talar, medan mimesis tvärtom ut-
märks av att skalden talar som om han vore någon annan, en av berättelsens 
personer. Den gode skalden talar själv och efterbildar det goda och rätta, 
medan den sämre försöker att med ord och åtbörder efterbilda allt, inte bara 
människor utan även andra varelser och ting.683 Tragedien och komedien är 
helt mimetiska, dithyramberna helt diegetiska och epiken en kombination av 
de båda framställningssätten.684 Samtliga genrer förmedlas emellertid, tycks 
Platon mena, av skaldens berättande och röst.685 

För Aristoteles är all diktkonst, komedin, dithyrambdiktningen, flöjt- och 
kitharamusiken efterbildning (mimesis), imitation av handlande människor. 
Efterbildningen kan emellertid ske på flera olika sätt.686 Man kan efterbilda 
genom eget tal eller genom att införa dramatiska karaktärer som själva ge-

                                 
678 Chatman 1978; Chatman 1990; Jakob Lothe, Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse 
(Oslo: Universitetsförlaget, 1994); Jakob Lothe, Narrative in Fiction and Film. An Introduc-
tion (Oxford, New York, etc.: Oxford University Press, 2000). 
679 Chatman 1990, s. 6ff, 109ff, 133. 
680 Lothe 2000, s. 3; se också Lothe 1994, s. 11. 
681 Lothe 2000, s. 8; se också Lothe 1994, s. 16f. 
682 Platon, Staten. Skrifter tredje delen. I svensk tolkning av Claes Lindskog (Stockholm: 
Geber, 1922), s. 105f. 
683 Ibid., s. 110ff. 
684 Ibid., s. 107. 
685 Ibid., s. 106. 
686 Aristoteles, Om diktkonsten. övers. Jan Stolpe (Göteborg: Anamma, 1994), s. 25. 
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staltar handlingen; en växling mellan dessa två framställningssätt är också 
tänkbar.687 Vad gäller epiken menar Aristoteles, i motsats till Platon, att dik-
taren själv bör tala så lite som möjligt och istället införa handlande karaktä-
rer i berättelsen.688 

För Platon är, sammanfattningsvis, all diktning en skalds berättande, men 
framställningssätten varierar och kan anta formen av efterbildning då skal-
den imiterar andras tal. För Aristoteles är all diktning efterbildning. Denna 
mimesis kan vara berättande, med skalden i centrum, eller dramatisk, vilket 
innebär att personerna själva agerar, eller en blandning av dessa två varian-
ter. Det är givetvis svårt att veta vilken typ av diktkonst eller dramatik de två 
filosoferna egentligen talar om och om de talar om samma saker, men Platon 
ger intryck av att beskriva någon form av litteratur framförd av en enskild 
skald eller berättare, medan Aristoteles däremot tycks behandla dramatik 
med berättare och agerande skådespelare. 

Relationen film-prosa beskrivs ofta med hjälp av olika varianter på di-
stinktionen mellan mimesis (”dramatisk” framställning, ”showing” eller 
”presenting”) och diegesis (”narrativ” framställning, ”telling” eller ”say-
ing”), som handlar om hur det berättade händelseförloppet gestaltas och 
förmedlas. Mimesis förbinds med närvaro, omedelbarhet och perceptioner: 
den mimetiska berättelsen är ett skådespel som ses och hörs, och som fram-
manar illusionen av att händelserna utspelar sig framför ögonen på åskåda-
ren eller en hypotetisk eller fiktiv upplevande agent med vilken åskådaren 
identifierar sig. Diegesis formuleras i termer av distans och mediering: den 
diegetiska berättelsen förmedlas av en fiktiv agent i form av en berättare och 
den narrativa diskurs som denna berättare skapar.689 Vanligast är tanken att 
filmberättelsen är mimetisk och den litterära berättelsen diegetisk: filmen är 
ett skådespel där vi själva direkt ser och hör vad som händer i historien, pro-
san förmedlas av en berättare med kontroll över berättelsens olika syn-
vinklar, och vars ord vi gör bruk av för att sluta oss till vad som händer i 
historien.690 Men bilden är inte entydig; det finns, som jag redan berört och 
strax återkommer till, mimetiska litteraturteorier och diegetiska filmteorier 
(se I.5.2., och IV.1.2.). 

Ofta intar den så kallade berättaren och frågan om dess eventuella exi-
stens och former en central position i resonemangen.691 Förmedlas berättelsen 
av en berättare, ett fiktivt berättarmedvetande eller har mottagaren i någon 
mening direkt tillgång till det som berättas? 

                                 
687 Ibid., s. 27. 
688 Ibid., s. 63. 
689 Några exempel på det moderna bruket av Platons (och Aristoteles) termer ”mimesis” och 
”diegesis” är Genette 1972a, s. 184ff, Genette 1980, s. 162ff; Chatman 1978, s. 32, 146f; 
Fleishman 1992, s. 1-19; Currie 1995a, s. 196f. 
690 Distinktionen mellan mimetisk film och diegetisk prosa förekommer bland annat i Rim-
mon-Kenan 1988, s. 96f; Stanzel 1995, s. 97, 117ff; Stanzel 1984, s. 68f och s. 85ff; 
Fleishman 1992, s. 2 och 11, och McFarlane 1996, s. 29. Jämför också Orr 1992, s. 1ff, och 
Holmberg 1997, s. 110, 111ff. 
691 Jämför Ross 1987, s. 5. 
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IV.1.2. Berättaren 

Berättarbegreppet är centralt i den klassiska, litteraturvetenskapliga narrato-
login, med namn som Gérard Genette, Mieke Bal, Shlomith Rimmon-Kenan 
och Frank Stanzel.692 Varje litterär berättelse förutsätter, heter det, en berätta-
re som måste skiljas från den verklige författaren, då det rör sig om fiktion. 
Genette skriver: 

I den mest neutrala berättelse, talar någon till mig, berättar en historia för 
mig, inbjuder mig att lyssna till den när han berättar den, och denna inbjudan 
/…/ utgör en obestridlig berättarhållning, och sålunda en berättare /…/.693 

 
Ofta beskrivs språket som, i sig självt, kommunikativt vilket innebär att alla 
verbala berättelser är i första person oavsett om några egocentriska och/eller 
subjektiva berättarindex förekommer i texten eller ej. Bal: 

In principle, it does not make a difference to the status of the narration 
whether a narrator refers to itself or not. As soon as there is language, there is 
a speaker who utters it; as soon as those linguistic utterances constitute a nar-
rative text, there is a narrator, a narrating subject. From a grammatical point 
of view, this is always a ”first person.”694 

 
Den litterära berättelsen förmedlas således alltid, enligt den klassiska narra-
tologin, av en berättare och kan därför aldrig vara genuint dramatisk eller 
visad, även om vissa narrativa tekniker, som behavioristiskt berättande (ofta 
benämnt ”kamera” eller ”kameraöga”) och dialogen i direkt anföring fått 
status av ”oförmedlad” framställning eller verklighetsillusion.695 

De vanligast förekommande argumenten för berättaren är narrativitetsar-
gumentet, språkargumentet och kommunikationsargumentet understödda av 
fiktionsargumentet. Enligt narrativitetsargumentet måste en berättelse med 
nödvändighet berättas eller förmedlas av någon: varje berättelse förutsätter 
en berättare eftersom den inte kan berätta sig själv, men då det, enligt fik-
tionsargumentet, rör sig om fiktionsberättelser och auktorn inte påstår nå-
gonting om verkligheten måste berättaren vara fiktiv. Språkargumentet är av 
samma slag: varje form av språkanvändning förutsätter en talare, vilket gör 
att den narrativa texten med nödvändighet implicerar en berättare, som emel-
lertid inte, i enlighet med fiktionsargumentet, kan vara den verklige auktorn. 
                                 
692 Uttrycket ”den klassiska narratologin” är hämtat från Fludernik 1996, s. xi. Jämför Skalin 
som talar om den ”berättartekniska standardteorin” (Lars-Åke Skalin, Karaktär och perspek-
tiv. Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet (Uppsala: Acta Universitatis Up-
saliensis, Historia litterarum, 17, 1991), s. 107ff). 
693 ”Dans le récit le plus sobre, quelqu’un me parle, me raconte une histoire, m’invite à 
l’entendre comme il la raconte, et cette invite /…/ constitue une indéniable attitude de narra-
tion, et donc de narrateur /…/.” (Genette 1983, s. 68; jämför Genette 1988, s. 101. Se också 
exempelvis Rimmon-Kenan 1988, s. 88)  
694 Bal 1988, s. 121. 
695 Se exempelvis Chatman 1978, s. 147; Genette 1972a, s. 185ff; Genette 1980, s. 163ff.  
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Till dessa argument läggs inte sällan kommunikationsargumentet som går ut 
på att berättande, respektive språkanvänding är kommunikativa aktiviteter 
och av den anledningen förutsätter en avsändare, som dock inte, enligt fik-
tionsargumentet, kan vara den verklige auktorn utan måste vara en fiktiv 
berättare.696 

I den mån den traditionella narratologin uttalar sig om filmen beskrivs 
denna ofta som den litterära berättelsens motpol. Filmen är genuint drama-
tisk och har kapaciteten att visa en historia: den audiovisuella filmnarratio-
nen saknar en berättare, ett fiktivt förmedlande medvetande och åskådaren 
ser direkt det filmen visar.697 Det tycks, i enlighet med språkargumentet, vara 
underförstått att icke-verbalt berättande saknar en berättarinstans. 

Denna polarisering av litterärt och filmiskt berättande i den berättarmedi-
erade litterära narrationen respektive den berättarlösa, visade filmen bekräf-
tas av adaptationsforskare som McFarlane och filmnarratologer som Fleish-
man och Bordwell, vilka stödjer sig på olika varianter av språkargumentet. 
McFarlane, sammanfattar skillnaden mellan roman och film i termer av ”tel-
ling” (”Stories told”) och ”presenting” (”stories presented”), en dikotomi 
som framför allt berör ”the way in which the novel's metalanguage (the ve-
hicle of its telling) is replaced /.../ by the film's mise-en-scène”.698 McFarlane 
ställer alltså den litterära berättelsens metaspråk, dess berättarröst mot film-
berättelsens presenterande iscensättning (jämför I.5.1.). Fleishman och 
Bordwell hävdar att filmen saknar prosans deiktiska tecken för en berättare 
(jämför III.5.1.). Den förre sammanfattar sin hållning: ”It is the linguistic 
encoding of a speaker that allows diegetic arts to posit a narrator who narra-
tes the discourse, though we know that narrator by the discourse alone.”699 

Andra teoretiska skolor ger emellertid andra bilder av förhållandet mellan 
prosa och film och försöker på olika sätt överbrygga distinktionen mellan att 
berätta och att visa. Det finns exempelvis en filmteoretisk riktning där film-
berättelsen, i likhet med den litterära berättelsen, beskrivs i termer av berät-
tarmediering, yttrande och röst. Den tidige Metz hävdar att en berättelse 
alltid berättas av en berättare och han gör det med hjälp av språkargumentet. 
Intrycket av att någon talar har inte att göra med närvaron av en bestämd 
talare utan är ett resultat av berättelsens språkliga natur: eftersom vi har tal 

                                 
696 Ytterligare argument för berättaren har analyserats av Göran Rossholm, ”Ockham och de 
fyrtio berättarna”, Berättaren. En gäckande röst i texten, red. Lars-Åke Skalin (Örebro: Öre-
bro University, University Library, 2003), s. 44f. 
697 Chatman 1980, s. 125f, 128, 131ff, 139; Rimmon-Kenan 1988, s. 96f; Stanzel 1995, s. 97, 
117ff; Stanzel 1984, s. 68f, 85ff. Se också Marie-Laure Ryan, ”The Modes of Narrativity and 
Their Visual Metaphors”, Style 26 (1992:3), s. 368, 376f; jämför vidare Genette som på ett 
snarlikt sätt jämför epiken och dramatiken, Genette 1972, s. 184ff och Genette 1980, s. 162ff. 
698 McFarlane 1996, s. 29. 
699 Fleishman 1992, s. 11. Bordwell 1985, s. 62. Besläktade resonmang förs av George M. 
Wilson, Narration in Light. Studies in Cinematic Point of View (Baltimore/London: Johns 
Hopkins University Press, 1986), s. 126-44. En översikt över filmteoretiska hållningar till 
berättaren finns i Stam, Burgoyne och Flitterman-Lewis 1992, s. 95-118. 
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måste någon tala. Språkliga berättelser ger således alltid intryck av att ema-
nera från en berättare. Men denna logik gäller, menar Metz, även för filmbe-
rättelser. Åskådaren percipierar bilder som uppenbarligen har valts ut och 
arrangerats. Den som gjort urvalet och strukturerat berättelsen är, i Metz 
terminologi, en ”grand imagier”, det vill säga filmen som språkligt objekt 
eller mer precist det potentiella språkliga fokus (”foyer linguistique virtuel”) 
som gör filmen möjlig.700 Tanken är uppenbarligen att filmen, precis som 
prosan, förmedlas av ett kommunikativt medium, ett språk (språk- och 
kommunikationsargumenten utvidgas till att gälla även filmen) och därför 
också måste ses som en berättares narration.701 

Men det finns även teoretiker, med ambitionen att omfatta alla narrativa 
konstarter och medier, som förkastar ett litterärt, språkligt förankrat berättar-
begrepp (extensionen av språkargumentet underkänns) men som likväl häv-
dar att alla berättelser med nödvändighet måste förstås som en narration 
kommunicerad av en opersonlig, abstrakt berättaragent (jämför I.5.2.). Nar-
rativitets- och kommunikationsargumenten utvidgas alltså till att omfatta 
även icke-verbalt berättande. För Chatman är filmen inte språklig, men dess 
narrativitet (berättandet av en historia) förutsätter att ”någon” berättar, denna 
agent är filmberättaren: 

Films, in my view, are always presented – mostly and often exclusively 
shown, but sometimes partially told – by a narrator or narrators. The overall 
agent that does the showing I would call the “cinematic narrator.” That narra-
tor is not a human being. The nomina agentis here refers to “agent,” and 
agents need not be human.702 

 
Chatman hävdar alltså i sin strävan att överbrygga distinktionen mellan ”tel-
ling” och ”showing” att filmberättaren, som är en opersonlig agent, både kan 
berätta (med ord eller konventionella tecken) och visa (genom bilder eller 
ikoniska tecken).703 

En liknande överbryggande tendens finns hos filmforskare som Tom 
Gunning och André Gaudreault. Gaudreault skiljer på känt manér mellan två 
grundläggande sätt att förmedla en historia: berättande eller diegesis och 
”monstration” eller mimesis. Den skrivna berättelsen är, trots vissa falska 

                                 
700 Metz 1971/1972, s. 29; Metz 1974, s. 20f. Jämför Kozloff 1988, s. 1. 
701 Jag har tidigare uppmärksammat liknande tendenser i exempelvis Casettis beskrivning av 
filmberättande i termer av jag-durelationer (se III.5.1.). Jämför också Bruce Kawin som 
skriver: ”As a medium of presentation and communication occurring in time, film is no less a 
’language’ (or system of signification) than literature. Although it is ’spoken’ by some com-
bination of filmmaker and movie theater, it can appear to be spoken by a character within the 
fiction, or by the filmmaker who intrudes in his own voice.” (Kawin 1977, s. 5; se också s. 
11f) Kawin beskriver filmmediet som ett kommunikativt medium, ett språk och semiotiskt 
system, även om citationstecknen visar att vi inte ska uppfatta resonemanget bokstavligt. 
Jämför Ross 1987, s. 8f, 13f, och Stam, Burgoyne och Flitterman-Lewis 1992, s. 105ff. 
702 Chatman 1990, s. 133f. 
703 Ibid., s. 111f. 
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mimesismarkörer, helt igenom berättad, medan den dramatiska berättelsen, 
med undantag för vissa oäkta narrationsmarkörer, är rent mimetisk. Filmbil-
den och den enskilda tagningen är, i likhet med teatern och som ett resultat 
av filmkamerans sätt att representera, en simultan framställning bunden till 
ett ”här och nu”. Men filmen skiljer sig också från teatern genom montage-
tekniken, sammanlänkandet av bilderna. Det är tack vare montaget och den 
skiftande kamerapositionen som åskådaren får känslan av att han eller hon 
inte enbart ser historien med sina egna ögon utan att den förmedlas av en 
berättare, som kan göra temporala distinktioner och markera ett narrativt 
förflutet. Filmen är således, menar Gaudreault, ett slags överlagring av mim-
etiskt och diegetiskt berättande.704 

Gunning påpekar att verbala tecken inte är ikoniska, vilket innebär att 
”showing” i den språkliga texten enbart kan vara en form av ”telling”, me-
dan filmen, som berättas med ikoniska fotografiska tecken, kan visa mer 
omedelbart än den kan berätta. I den litterära berättelsen är illusionen av 
”showing” resultatet av en berättares medvetet valda och noggrannt uttänkta 
strategi (minimal berättarnärvaro och maximal informationsrikedom, enligt 
Genettes formel).705 I filmen är det mimetiska informationsöverskottets do-
minans över berättarförmedlingen och den till synes berättarlösa representa-
tionen av en fiktiv värld en automatisk följd av den fotografiska bilden. 
Filmberättarens funktion är att övervinna och kontrollera filmbildens mot-
stånd mot berättande, vilket sker genom att den fotografiska detaljrikedomen 
inordnas i och underkastas en hierarki av berättande element. Gunning kallar 
denna transformation av ”showing” till ”telling” för narrativisering, en pro-
cess som saknar motsvarighet i litterärt berättande där tecknen är naturligt 
predisponerade för berättande. Då varje filmberättelse förutsätter en narrati-
viseringsprocess och en berättande diskurs krävs också en berättare, ansvarig 
för berättandet. Den personifierade termen ”berättare” svarar, menar Gun-
ning, mot filmåskådarens upplevelse av att vara mottagare av en kommuni-
cerad historia, skapad i vissa bestämda syften.706 

Den litterära och den filmiska berättelsen ses således i dessa teorier som 
en kombination av dramatiska och narrativa element: prosan är predispone-
rad för berättande och i grunden diegetisk men kan innehålla dramatiska 
element, filmen är ett mimetiskt medium som kan eller, för att bli narrativ, 
måste importera berättande element. Resonemangen bygger på tanken att 
vissa narrativa strategier kan övervinna respektive mediums begränsningar 
(narrativitetsargumentet och språk- eller medieargumentet skiljs åt), samti-

                                 
704 André Gaudreault, ”Narration and Monstration in the Cinema”, Journal of Film and Video 
39 (1987:2, Spring), s. 29ff. Se också André Gaudreault, Du littéraire au filmique. Système du 
récit (Paris: Méridiens Klincksieck, 1988), s. 83ff. 
705 Genette 1972a, s. 187ff; Genette 1980, s. 166ff. 
706 Tom Gunning, D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film (University of 
Illinois Press: Urbana, 1991), s. 16ff.  
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digt som berättaragenten (försvarad med hjälp av narrativitets- och kommu-
nikationsargumenten) avpersonifieras.707 

Berättarbegreppet är, i de flesta teorier om narrativitet, mångtydigt. Det be-
tecknar omväxlande ett antal i verket mer eller mindre tydligt förnimbara 
narrativa drag, en egenskap hos mediet, eller en abstrakt princip. En vanlig 
tanke är att alla berättelser (filmiska, litterära och andra) inbegriper en berät-
tare, men att det bara är i vissa berättelser och medier som denna är direkt 
förnimbar; man skiljer alltså mellan personligt och opersonligt berättande, 
men håller samtidigt fast vid en obligatorisk abstrakt agent.708 

Berättarbegreppet är uppenbarligen alltför oprecist och motsägelsefullt för 
att kunna tydliggöra förhållandet mellan prosan och filmen. Den obligatoris-
ka, allestädes närvarande berättaragent som många narratologer förutsatt 
saknar transmedial relevans och är för abstrakt för att vara användbar i ett 
intermedialt sammanhang. Filmen och prosan kan inte heller förenas i en 
språkbaserad narrativ modell. 

Det finns emellertid, som jag i min undersökning om index-begreppet vi-
sat, en lingvistiskt inspirerad narratologisk tradition som underkänt narrativi-
tets-, språk- och kommunikationsargumenten för berättaren och velat se den 
skrivna fiktionsberättelsen som berättarlös (se III.5.1.). Den berättarmedie-
ring som den klassiska narratologin ansett vara typisk för allt verbalt berät-
tande gäller, enligt teoretiker som Hamburger, Banfield och Fludernik, för 
muntligt berättande och för vissa former av skriven narration, men är inte ett 
nödvändigt villkor för språkligt berättande.709 Saknas det i en skriven text 
språkliga (grammatiska) berättarindex finns det ingen anledning att förutsät-
ta en berättare. Banfield skriver: 

Extremely abstract theoretical superstructures /…/ are so powerful as to pre-
dict a wide range of nonoccurring phenomena. As such, they are impossible 
to verify. I therefore reject the abstract effaced narrator hypothesis in favor of 
one which equates the speaker of a sentence and the narrator of a text with 
the first-person pronoun and associated expressive or evaluative language, 
because the latter appears to account for the relevant data in a more interes-
ting way.710 

 
Den abstrakta berättaren förkastas och prosan och filmen sägs (både Ham-
burger och Banfield jämför, som jag tidigare berört, medierna, III.5.1.)711 ha 
den berättarlösa narrationen gemensam: ingen berättande agent förmedlar 
berättelsen, narrationen är objektiv och opersonlig men kan personifieras. 

                                 
707 Jämför Ross 1987, s. 6. 
708 Se exempelvis Chatman 1990, s. 133f. 
709 Hamburger 1973, s. 55-194; Hamburger 1994, s. 53-154; Banfield 1982; Fludernik 1993, 
s. 61ff, 441-53 och Fludernik 1996, s. 47ff, 343ff. Jämför Chatman 1978, s. 146-95. 
710 Banfield 1973, s. 38. 
711 Banfield, s. 1987, s. 265ff; Hamburger 1973, s. 218-31, Hamburger 1994, s. 176ff.  
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Den typiska fiktionsdiskursen är inte, för Hamburger och Banfield, den be-
rättarförmedlade historien utan det internt fokaliserade prosastycket där be-
rättelsens spatiotemporala och subjektiva indexikalitet relaterar till en karak-
tär i den fiktiva situationen. Hur förhåller sig denna form av synvinkelsberät-
tande till filmmediet? Svaren på denna fråga har skiftat och rymmer en in-
termedial problematik. 

IV.1.3. Synvinkel 

Den intermediala bilden av synvinkelsberättande i film och prosa är, inte helt 
överraskande, motsägelsefull. Mimesis eller showing har använts som be-
teckning både på objektiva sceniska berättelser och på medvetandeberättan-
de där intern fokalisation dominerar. Filmen har ofta betecknats som mim-
etisk i det förra avseendet, men inte i det senare; en vanlig uppfattning är att 
intern fokalisation och relaterade former av subjektivt berättande är den litte-
rära berättelsens domän, medan filmen bäst kan och helst bör objektivt visa 
den fiktiva verkligheten. Jag ska kort beröra två exempel på denna hållning 
med drygt trettio år emellan. 

Nicola Chiaromonte skriver i essän ”Bild och ord” från 1963: ”Bilden är 
ohjälpligt hänvisad till att återge en yttre verklighet. Det är fullkomligt omöj-
ligt att i bild skildra ett inre liv, en subjektiv upplevelse eller en människas 
väsen.”712 En modernare exponent för denna hållning är Currie som avfärdar 
filmvetenskapliga synvinkelsstudier som psykologism. Currie skriver bland 
annat om ett, enligt hans mening, tämligen uppenbart faktum om filmmediet, 

that it is an impoverished and unconvincing vehicle for subjectivity. Viewing 
the cinema screen is /…/ in important ways rather like viewing the real 
world; it is not at all like viewing someone’s subjective visual experience of 
the real world (a notion that barely makes sense anyway).713 

 
Currie hävdar att kamerans förmåga att representera detaljer och dess oför-
måga att efterlikna subjektiva upplevelser innebär att vi endast under kortare 
perioder och med avsevärd möda förmår föreställa oss att det som visas på 
duken är subjektivt, det vill säga vad en karaktär tänker eller hävdar, snarare 
än en objektiv representation av vad som är fallet i fiktionsvärlden.714 

Intressant nog finns också tankar som pekar i en annan riktning. Vissa 
forskare har exempelvis velat se en likhet mellan filmbildens rumsliga per-

                                 
712 Nicola Chiaromonte, ”Bild och ord”, Filmstilar. Från Méliès till Truffaut. En antologi 
redigerad och kommenterad av Gösta Werner (Stockholm: Bokförlaget Pan/Norstedts, 1977), 
s. 78; “The image is irremediably external; it is absolutely incapable of representing inner life, 
subjectivity, or personality” (Nicola Chiaromonte, ”On Image and Word”, The Movies as 
Medium, Selected, arranged and introduced by Lewis Jacobs (New York: Farrar, Straus & 
Giroux, 1970)), s. 46. 
713 Currie 1995a, s. 195. 
714 Ibid. 
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spektivitet och avgränsning och medvetandeprosans begränsade perspektiv, 
och mellan filmens bildflöde och den litterära inre monologens medvetande-
ström. Den modernistiska medvetandeprosan har kallats filmisk, och film-
mediet har sagts förkroppsliga ett slags modernt medvetande.715 Idéer om 
identifikation och empati i förhållandet mellan mottagare och karaktärer har 
också varit betydligt vanligare i diskussionen om film än i motsvarande litte-
raturteoretiska sammanhang. Vissa skribenter har tillskrivit filmen och den 
subjektiva filmbilden en stor förmåga att suggerera fram en identifikation 
mellan åskådare och karaktär.716 

Synvinkelsbegreppet har vidare, precis som berättarbegreppet, transmedi-
ala aspekter. Vissa synvinkelsmodeller skapade för att analysera språkliga, 
litterära berättelser har applicerats på filmen. Andra modeller är från början 
tänkta att beskriva både litterära och filmiska berättelser. 

Genettes narratologiska teoribygge är ett av de mest spridda och använda, 
det gäller även det han har att säga om synvinkel. Genettes avskaffar emel-
lertid termen ”point of view” (synvinkel) och myntar istället uttrycket ”foka-
lisering” (”focalisation”).717 Det finns, enligt Genette, tre typer av fokalise-
ring. Berättelsen kan vara icke-fokaliserad: berättaren vet och säger mer än 
vad karaktärerna vet. Artonhundratalsprosans allvetande berättare är det 
typiska exemplet på detta slags berättelse. Berättelsen kan också vara internt 
fokaliserad: berättarens kunskap begränsas av och sammanfaller med någon 
eller flera av karaktärernas kunskap. Det finns tre olika varianter: fixerad (en 
karaktärs synvinkel dominerar), växlande (olika händelser fokaliseras av 
flera olika karaktärer) och mångfaldig (samma händelse fokaliseras av flera 
karaktärer). Den internt fokaliserade berättelsens olika varianter är vanlig i 
modernistisk prosa, där en eller flera karaktärer fungerar som narrativt fokus. 
Slutligen finns så den externt fokaliserade berättelsen: berättaren vet och 
säger mindre än vad karaktärerna vet. Standardexemplet är behavioristisk 
prosa där karaktärernas inre liv förblir fördolda.718 

Genettes modell beskriver alltså berättarens kunskap, eller, annorlunda ut-
tryckt, hur den narrativa informationen, de fiktionssanningar som genereras, 
förhåller sig till karaktärernas kunskap och informationsinhämtning. Model-
len har överförts till filmen av flera filmteoretiker. En av dem är Brian Hen-
derson, som emellertid endast diskuterar filmens visuella perspektiv. En viss 
film är, tycks Hendersson mena, icke-fokaliserad när den saknar subjektiva 
bilder, bilder som visar vad en karaktär ser, från karaktärens perspektiv. Den 
är internt fokaliserad när den domineras av en karaktärs visuella subjektiva 
perspektiv, och växlande när kameran skiftar mellan olika visuella subjekti-

                                 
715 Se exempelvis Cohen 1979, s. 3-27, och Spiegel 1976, s. 157-179. 
716 Murray Smith, Engaging Characters. Fiction, Emotion, and the Cinema (Oxford: Claren-
don Press, 1995a), s. 156. 
717 Genette 1972a, s. 206; Genette 1980, s. 189. 
718 Genette 1972, s. 206ff; Genette 1980, s. 189ff. 
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va perspektiv.719 Henderson tolkar alltså Genettes term fokalisation bokstav-
ligt, som perceptuellt fokus, och undersöker aldrig hur filmen kan variera 
informationsflödet (eller genereringen av fiktionssanningar).720 

Stam et al understryker att Genettes term fokalisation är användbar i film-
sammanhang, då begreppet innebär en distinktion mellan den som berättar, 
alltså berättaren, och den som ser, fokalisatorn. Det är emellertid fel, menar 
de, att likställa fokalisation med visuellt eller optiskt perspektiv. Istället bör 
man uppfatta termen som en beskrivning av karaktärens allmänna perspek-
tiv, orientering eller attityd till en viss scen.721 De skiljer också mellan en 
perceptuell, en psykologisk, och en ideologisk synvinkelsfasett och visar att i 
filmen den perceptuella och den psykologiska fasetten kan representera olika 
synvinklar.722 Författarna jämför även filmen med prosan. De menar att det 
litterära kameraögat utesluter karaktärernas känslor på ett sätt som filmen 
sällan gör, och hävdar att den icke-fokaliserade berättelsen sällan uppträder i 
filmen, vilken nästan alltid använder sig av karaktärerna som informations-
kanaler och narrativt fokus.723 

Även Bordwell diskuterar filmberättelsens kunskap, men gör det med ut-
gångspunkt i Meir Sternbergs beskrivning av den litterära berättelsens reto-
rik. En filmberättelse kan, menar Bordwell, beskrivas som ”more or less 
knowledgeable about the fabula it represents”.724 Kunskapen berör, enligt 
Bordwell, två frågor: dess räckvidd (”range”) och dessa djup (”depth”). En 
berättelse kan vara mer eller mindre begränsad, vilket innebär att den infor-
mation som förmedlas sammanfaller med en viss karaktärs kunskap; men 
berättelsen kan också presentera mer information om den berättade historien 
än någon enskild karaktär äger.725 Narrationens kunskapsdjup handlar om 
huruvida berättelsen presenterar hela spektrat av en karaktärs mentala aktivi-
teter, begränsar informationen om karaktärens inre liv till perceptuella upp-

                                 
719 Brian Henderson, ”Tense, Mood and Voice in Film”, Film Quarterly 36 (1983:4), s. 13f. 
720 Jämför Lothe som menar att det narrativa perspektivet antingen kan vara externt eller 
internt i förhållande till den berättade historien. Ett externt perspektiv associeras med berät-
taren. Det interna perspektivet är kopplat till en karaktär. Läsaren ser de fiktiva händelserna 
med karaktärens ögon (Lothe 2000, s. 41ff; Lothe 1994, s. 53ff). Lothe hävdar att perspektiv 
är någonting större än perceptuell synvinkel. Av det skälet är begreppet perspektiv att föredra 
framför begreppet fokalisation i diskussioner om fiktionsprosan (Lothe 2000, s. 43; Lothe 
1994, s. 55). Lothe uppfattar alltså begreppet fokalisation som perceptuell synvinkel, vilket 
uppenbarligen är en missuppfattning av Genette. I filmen är däremot, menar Lothe, fokalisa-
tion en omistlig term, även om också perspektivbegreppet kan vara användbart i filmanalyser. 
Filmfokalisation associerar han primärt med filmkameran (Lothe 2000, s. 43: jämför Lothe 
1994, s. 55). 
721 Stam, Burgoyne, Flitterman-Lewis 1992, s. 88f. 
722 Ibid., s. 89f 
723 Ibid., s. 90f. 
724 Bordwell 1985, s. 57. 
725 Ibid. 
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levelser, eller endast representerar yttre indikationer på karaktärens psykolo-
giska tillstånd.726 

Bordwells diskussion har även ett intermedialt inslag. Han menar att frå-
gan om mer eller mindre kunskap normalt tillskrivs agenter (som en berätta-
re), men att denna etikett även kan fästas vid opersonliga narrativa processer 
som filmberättande.727 Han konstaterar också att fiktionsfilmen, till skillnad 
från fiktionsprosan, sällan är begränsad till en karaktärs kunskapssfär, utan 
växlar mellan olika karaktärers kunskapsfokus.728 

Chatman behandlar i sina böcker litterärt och filmiskt berättande paral-
lellt; det gäller även synvinkeln. Chatman ifrågasätter det riktiga i att med en 
och samma term, point of view, synvinkel, perspektiv, fokalisering eller 
dylikt, beteckna både berättarens och karaktärernas olika själsliga aktiviteter. 
Han vänder sig särskilt mot uttrycket ”berättarens synvinkel”. Berättaren kan 
ha sin speciella syn på sammanhangen, men denna attityd är av en annan 
ordning än karaktärens synvinkel. Berättaren ser nämligen ingenting i den 
diktade världen, han är skild från den och har enbart till uppgift att förmedla 
händelserna, att berätta historien (jämför IV.4.5.). Karaktären befinner sig 
däremot i historien och kan därför uppfatta händelserna på plats i den dikta-
de världen. Att använda termer som fokalisering, synvinkel eller liknande för 
att beskriva berättarens och karaktärens olika slags mentala processer är, 
enligt Chatman, att blanda samman historien och berättelsen, varför han 
föreslår två nya termer: ”slant” och ”filter”. ”Slant” är berättarens psykolo-
giska, sociala, ideologiska attityd, som kan vara alltfrån i det närmaste neu-
tral till kraftigt tendentiös. ”Filter” innebär att historien filtreras genom ett 
medvetande i den representerade världen, och avser det vida spektrum av 
själsliga aktiviteter som ryms i detta medvetande: perceptioner, attityder, 
känslor, minnen och så vidare.729 

Här är det framför allt begreppet filter som är relevant. Termen understry-
ker ”the mediating function of a character’s consciousness – perception, 
cognition, emotion, reverie – as events are experienced from a space within 
the story world”.730 En filterkaraktär är alltså en karaktär som, med sina upp-
levelser och sitt medvetande, förmedlar historien, fiktionsinnehållet. Chat-
man menar emellertid att historien berättas som om (”as if”) berättaren be-
fann sig inuti, eller hade sammansmält med, karaktärens medvetande.731 
Chatman förutsätter alltså att det alltid finns en berättare, även när karaktä-
rens synvinkel till synes dominerar. 

Chatman inför ytterligare två begrepp: center och intressefokus (”interest-
focus”). Center innebär att en karaktär är central i historien, samtidigt som 

                                 
726 Ibid., s. 58. 
727 Ibid., s. 57. 
728 Ibid., s. 58, 
729 Chatman 1990, s. 139, 141f, 143. 
730 Ibid., s. 144. 
731 Ibid.; se också s. 147. 
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det inte är självskrivet att vi också får tillgång till denna karaktärs inre liv.732 
Intressefokus beskriver vems historia som berättas, och huruvida vi identifie-
rar oss med en karaktär eller inte. Chatman menar att detta begrepp är av 
särskild betydelse i narrativa medier som filmen, där vi ofta inte ser fiktions-
världen från en karaktärs synvinkel eller informeras om vad karaktären tän-
ker, samtidigt som vi identifierar oss med karaktären och tolkar händelserna 
med utgångspunkt från hur de påverkar denna karaktär.733 Perceptuella filter-
strukturer styr, menar Chatman, åskådarens konstruktion av det fiktiva rum-
met, medan berättelsens intressefokus beror av kontextuella indikationer i 
berättelsen.734 

Chatman diskuterar även den vanligt förekommande föreställningen att 
filmen inte kan representera begreppsligt tänkande med samma precision 
som den kan representera perceptuella filter och intressefokus. Den litterära 
berättelsen kan med hjälp av anföringsverb och citationstecken representera 
tankar. I filmen är framställningen av tankar, enligt Chatman, ett problem. 
Det finns ett motstånd mot bruket av voice over som medium för mentala 
aktiviteter. En annan, mer accepterad möjlighet är olika typer av visualise-
ringar av tankar.735 Chatman menar också att filmens begränsningar ifråga 
om medvetandegestaltning kan omvandlas till en styrka. En film kan kon-
strueras så att det yttre genomgående implicerar en karaktärs tankar, en tek-
nik som, menar Chatman, kan göra karaktärens inre rikare för oss som åskå-
dare eftersom vi måste utföra arbetet med att rekonstruera de representerade 
tankarna.736 

Filmberättande beskrivs ibland också i termer av en hypotetisk eller osyn-
lig betraktare.737 Enligt denna tes representerar filmdiskursen en hypotetisk 
betraktares perceptuella upplevelse av den fiktiva situationen; denna agent 
förmedlar historiens och fiktionsvärldens centrala händelser och detaljer från 
en ideal position, vilket i sin tur innebär att åskådaren ser som den hypotetis-
ka betraktaren ser, det vill säga identifierar sig med betraktarens perspektiv 
(som ofta likställs med kamerans dito).738 

Denna hållning till filmen förkastas inte sällan av moderna narratologer. 
Chatman menar att vi bör undvika ”the metaphor that the camera ‘sees’ the 
events and existents in the story world at such and such a distance, from such 
and such an angle. Rather it presents them at those distances and angles”.739 

                                 
732 Chatman 1990, s. 147f; jämför Chatman 1978, s. 157f. 
733 Chatman 1990, s. 148; jämför Chatman 1978, s. 157, och Chatman 1980, s. 140. 
734 Chatman 1990, s. 158. 
735 Ibid., s. 159. 
736 Ibid., s. 160. 
737 Denna berättelseteoretiska klassiker har diskuterats av Bordwell 1985, s. 9ff, Wilson 1986, 
s.  och Currie 1995a, s. 166ff. Den som vill gå till källorna kan läsa Pudovkin 1970 eller Karel 
Reisz och Gavin Millar, The Technique of Film Editing (New York: Focal Press, 1968). 
738 Bordwell 1985, s. 9. 
739 Chatman 1990, s. 155. Jämför Bordwell 1985, s. 9ff. 
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Filmberättelsen är, menar Chatman, en representation och filmkameran ett 
verktyg för denna representation, inte en upplevande agent i fiktionsvärlden. 

Relationen fiktionsprosa-fiktionsfilm har alltså sammanfattningsvis ofta 
beskrivits i perspektivtermer. Berättaren har inte sällan sagts vara den aspekt 
av fiktionsberättelsen som skiljer prosa och film åt, men även synvinkelsbe-
rättandet har figurerat i intermediala resonemang. En central hållning är att 
prosaberättelser inbegriper förmedlande fiktiva medvetanden i form av be-
rättare och fokalisatorer, medan filmen saknar dessa agenter. Men andra 
beskrivningar förekommer också: prosan och filmen förenas, hävdas det, av 
en berättarförmedlad, berättarlös eller internt fokaliserad narration. Proble-
met med många berättarcentrerade teorier är att berättaren är ett vagt och 
motsägelsefullt begrepp som utan övertygande argument ges en transmedial 
status. Svårigheten med berättarlösa teorier är att de ofta bygger på språkve-
tenskapliga resonemang (rörande deiktika, språklig subjektivitet med mera) 
som inte kan ligga till grund för generella berättar- och synvinkelsbegrepp 
med transmedial räckvidd (exempelvis så förutsätts filmen utan vidare reso-
nemang vara berättarlös och iscensätta ett dramatiskt ”här och nu”). Den 
intermedialt färgade litteraturen om synvinkeln inbegriper flera olika syn-
vinkelsbegrepp: ett som främst berör berättarens eller berättelsen kunskap, 
och ett som beskriver karaktärens funktion som förmedlare av den berättade 
historien. Det är ofta också oklart hur perceptuella perspektiv och andra ty-
per av perspektiv förhåller sig till varandra. 

Både berättarbegreppet och synvinkelsbegreppet kretsar, när de används 
intermedialt, ofta kring några semiotiska fenomen av central betydelse för 
denna avhandling, nämligen medium eller teckensystem, och konventionali-
tet, ikonicitet och indexikalitet. Inte sällan uppträder dessa fenomen som 
underförstådda, outtalade förutsättningar, ett slags axiom som ligger till 
grund för de olika argumenten, men som inte behöver diskuteras explicit. 
Föreställningen att språkliga litterära berättelser alltid förmedlas av en berät-
tare, till skillnad från filmiska berättelser som direkt visar en historia, tycks 
handla om ett samspel mellan konventionalitet, ikonicitet och indexikalitet. 
Språket är ett konventionellt medium som står i kommunikationens tjänst, 
vilket innebär att en litterär berättelse alltid inbegriper index för en avsända-
re; filmbilden, som är fotografiskt genererad, saknar däremot index för en 
avsändare och utmärks istället av en ikonisk relation till det som represente-
ras. På samma vis rör resonemangen om filmens svårigheter att iscensätta 
interna synvinklar både indexikaliska och ikoniska aspekter av filmmediet: 
det är frånvaron av index för subjektivitet och medvetande i kombination 
med en stark förmåga att ikoniskt representera och imitera verkligheten som 
gör att filmen inte på något övertygande sätt kan gestalta karaktärers subjek-
tiva upplevelser. Försöken att överbrygga den dikotomiska beskrivningen av 
förhållandet mellan prosan och filmen handlar likaledes om att visa hur kva-
liteter inneboende i själva mediet, konventionella, ikoniska och indexikaliska 
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sådana, samverkar med och motverkas av berättandets konventioner, indexi-
kalitet och ikonicitet. 

I många av de teoribildningar som jag berört är även fiktionaliteten en 
mer eller mindre uttalad förutsätting för den narratologiska och intermediala 
diskussionen: att vi har att göra med fiktionsberättelser innebär att berättaren 
eller synvinkeln får särskilda kvaliteter, kvaliteter som inte är förhanden i 
icke-fiktionella berättelser. I den vetenskapliga litteratur som jag ovan un-
dersökt saknas emellertid oftast en explicit trans- och intermedialt inriktad 
diskussion om fiktionaliteten och dess förhållande till det narrativa perspek-
tivet. Jag kommer därför att närmare undersöka fiktionsbegreppet och relate-
ra detta till olika slags diegetiska och mimetiska hållningar till fiktionsberät-
telsen. 

IV.2. Fiktionalitet 

Jag ska här fördjupa beskrivningen av fiktionaliteten genom att undersöka 
fyra olika teorier om fiktion i estetisk forskning, teorier som delvis tangerar 
den intermediala diskussionen om berättare och synvinkel. Ingen av dessa 
teorier förtjänar, enligt min mening, positionen som korrekt fiktionsteori, 
Fiktionsteori med stort ”F”. Det innebär emellertid inte att de måste förkas-
tas. Min hållning är tvärtom att samtliga fyra är användbara i förklaringen av 
faktiskt existerande semiotiska fenomen relaterade till representation, fik-
tionsberättande och aktiviteten att föreställa sig någonting. Jag kommer att 
skilja mellan det fiktiva, det fingerade, det mimetiska och det presentationel-
la och hävda att dessa är av varandra oberoende företeelser.740 

IV.2.1. Fyra fiktionsteorier 

Fiktionsbegreppet har under de senaste decennierna rönt stor vetenskaplig 
uppmärksamhet. Möjliga världar (”possible worlds”), deiktiskt centrum 
(”deictic centre”), föreställningsförmåga (”imagination”) och låtsaslekar 
(”make-believe”) är några av de begrepp som figurerat i den vetenskapliga 
debatten.741 De fyra teorier som jag här ska undersöka har jag valt att benäm-
na den diegetiska fiktionsteorin (eller fiktion som fingering), den mimetiska 
teorin (eller fiktion som ”hic et nunc”), fiktion som presentation-teorin och 
imaginationsteorin. Den sistnämnda teorin är privilegierad i min diskussion 
på så vis att jag kommer att använda begreppen att föreställa sig någonting 

                                 
740 Jämför Christer Johansson, ”Fictionality Dissolved: On Four Different Representational 
Phenomena Related to the (Traditional) Concept of Fiction”, Fact and Fiction in Narrative. 
An Interdisciplinary Approach, red. Lars-Åke Skalin (Örebro: Örebro University, University 
Library, 2005), s. 251-282. 
741 Ett exempel på en fiktionsteori utformad med utgångspunkt i en möjlig värld-semantik är 
Dolezel 1998. 
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och att simulera för att relatera de olika teorierna till varandra. Mitt perspek-
tiv är alltså primärt pragmatiskt. 

Den diegetiska teorin säger: fiktionella representationer är fingerade repre-
sentationer, vilket innebär att upphovsmannen eller auktorn inte uppträder 
som sådan i texten, utan låtsas vara eller gömmer sig bakom en fiktiv berät-
tare. Dessa resonemang är bekanta från den traditionella narratologin där den 
fiktiva berättaren är obligatorisk i fiktionsberättelsen, men även från avsnit-
tet om ikonicitet där litterär konst i vissa sammanhang definieras som iko-
nisk, med vilket menas att den imiterar andra typer av diskurser (se III.1.1.,  
och IV.1.2.). 

En av de mest utvecklade fiktionsteorierna av detta slag har formulerats 
av Monroe C. Beardsley.742 Enligt Beardsley har alla typer av litterära verk 
samma grundläggande struktur: någon berättar någonting för någon. Denna 
berättande någon är emellertid inte författaren. Att producera en text innebär 
att utföra en illokutionär handling som att inbjuda, fråga, påstå eller dylikt. 
Då den litterära författaren, med Sir Philip Sidneys berömda ord, ”nothing 
affirms, and therefore never lieth”, det vill säga inte påstår någonting,  utgör 
handlingen att skriva ett stycke fiktionsprosa inte en äkta illokutionär hand-
ling, varför en fiktiv berättare måste postuleras som ansvarig för den hand-
ling som den språkliga texten (genom bruket av språkliga syntagm konven-
tionellt förbundna med en viss språkhandling) tycks implicera. Fiktionsberät-
tande är sålunda, enligt Beardsley, inte ett utförande av utan en representa-
tion av illokutionära handlingar.743 När exempelvis Leo Tolstoj i Anna 
Karenina (1875-77) (som är Beardsleys exempel) berättar om hur Anna och 
Vronskij, Kitty och Levin lever sina liv sker ingen illokutionär handling, den 
representeras istället som ”the fictional act of a fictional narrator”.744 

Marie-Laure Ryan har presenterat en narratologisk variant av denna teori. 
Å ena sidan gör hon en distinktion mellan personligt och opersonligt berät-
tande, å andra sidan hävdar hon att berättaren är en logisk nödvändighet i 
alla fiktionsberättelser. Det är alltså endast i mötet med den personifierade 
berättelsen, där berättaren är karaktäriserad, som vi som mottagare är be-
myndigade att föreställa oss en förmedlande fiktiv berättare. En berättare, 
eller ”substitute speaker”, rekonstrueras emellertid alltid som garant för att 
fiktionstexten (dess satser) som språkhandling ska förverkligas.745 Intressant 
nog har Robert Burgoyne hävdat att denna teori också är giltig för den fil-
                                 
742 En annan känd företrädare för en fiktionsteori av detta slag är John Searle, ”The Logical 
Status of Fictional Discourse”, Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), s. 319-32. 
743 Monroe C. Beardsley, ”Fiction and Representation”, Synthese 2 (1981), s. 295. 
744 Ibid., s. 301. 
745 Marie-Laure Ryan, ”The Pragmatics of Personal and Impersonal Fiction”, Poetics 10 
(1981), s. 517ff, 522ff; se också Félix Martínez-Bonati, Fictive Discourse and the Structures 
of Literature: A Phenomenological Approach, övers. Philip W. Silver i samarbete med förfat-
taren (Ithaca/London: Cornell University Press, 1981), s. 85f, 91. 
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miska fiktionsberättelsen (filmens audiovisuella narration antas motsvara 
den verbala berättelsens satser): en fiktionsfilm måste förstås som en fiktiv, 
tillförlitlig avsändares produkt. Samtidigt är, konstaterar Burgoyne, filmen 
normalt opersonligt berättad och framstår, i än högre grad än den opersonli-
ga litterära berättelsen, som oförmedlad.746 

Den diegetiska fiktionsteorin ger teoretisk substans till det jag tidigare 
benämnt fiktionsargumentet för berättaren (se IV.1.2.): fiktionsförfattaren 
utför inte några illokutionära handlingar, påstår ingenting, varför diskursen, 
som representerar syntagm förbundna med olika språkhandlingar, måste 
tillskrivas en fiktiv berättare. Som många före mig förkastar jag emellertid 
denna fiktionsteori. Beardsley beskriver väl vissa typer av fiktionsberättel-
ser, sådana med något slags förnimbar berättare eller röst (jämför IV.4.1.), 
men presenterar inte en teori för alla typer av fiktionsberättelser. Teorins 
problem blir uppenbara i Ryans och Burgoynes version där vi som läsare 
eller filmåskådare sägs uppfatta personiferade och opersonliga berättelser på 
skilda sätt, men trots denna skillnad antas konstruera en logiskt nödvändig 
abstrakt berättare. Det är dessutom oklart hur det språkhandlingsteoretiska 
argument som Beardsley och Ryan framför ska överföras på filmen där det 
inte på samma sätt finns en koppling mellan konventionella syntagm och 
språkhandlingar. 

Den mimetiska fiktionsteorin eller ”hic et nunc”-teorin beskriver fiktionsbe-
rättande i sceniska termer. Jag har redan flera gånger berört denna tradition, 
inte minst Hamburgers distinktion mellan två typer av litterära diskurser: 
”det fingerade verklighetspåståendet” och ”fiktionell narration” (se III.5.1., 
IV.1.2.).747 Den första kategorin överensstämmer med Beardsleys represente-
rade språkhandlingar, historien berättas och förmedlas av en fiktiv berättare. 
Egentligt fiktionellt berättande är emellertid det Skalin benämner ”the fictio 
/…/ the mimesis praxeos kai bion (the imitation of action and life) of Aristot-
le”.748 Den fiktionella narrationen och den upplevelse eller illusion av verk-
lighet och omedelbarhet som den ger upphov till är nära knuten till ett antal 
språkliga grepp, exempelvis fri indirekt anföring och spatiala och temporala 
deixis, som inte längre indikerar hur diskurs och berättarsituation tidsligt och 
rumsligt förhåller sig till de fiktiva händelserna, utan istället relaterar till den 
fiktiva situationens ”här och nu”. Textens jag-origo förflyttas också från en 
berättare till en karaktär i den fiktiva situationen.749 Typexemplet på denna 
form av litterär fiktionsberättelse är det som brukar kallas den internt fokali-
serade fiktionsprosan, en scenisk representation framställd från en karaktärs 

                                 
746 Robert Burgoyne, ”The Cinematic Narrator: the Logic and Pragmatics of Impersonal 
Narration”, Journal of Film and Video 42 (1990:1), s. 3-16. Se också Stam, Burgoyne och 
Flitterman-Lewis 1992, s. 117ff. 
747 Hamburger 1974, s. 59f, 62f; se också s. 311-341. 
748 Skalin 2005, s. 72. 
749 Ibid. 
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synvinkel. Teoretiker som Hamburger och Skalin associerar, i mer eller 
mindre hög grad, scenisk prosa med fiktionalitet. Skalin hävdar exempelvis 
att skapandet av ”a mimesis of action and life without indication of a teller 
position may be a sufficient condition for fiction writing”.750 Jag menar att 
mimesis varken är ett nödvändigt eller tillräckligt villkor för fiktionsberät-
tande och kommer istället att argumentera för att den mimetiska framställ-
ningen, imitationen av handling och liv, är oberoende av och kan kombineras 
med olika typer av fiktionella och icke-fiktionella diskurstyper. 

Presentations- och imaginationsteorierna har ofta formen av en Grice-
inspirerad intention-responsmodell. Carroll: 

a structure of sense-bearing signs is a fiction only if it is presented by a sen-
der with the fictive intention that the audience respond to it by adopting the 
fictive stance on the basis of recognizing the sender’s fictive intention that 
they do so.751 

 
Fiktionaliteten definieras sålunda som en särskild hållning, initierad av av-
sändarens intention, till representationens mening och betydelse. Det som 
skiljer mellan olika teoretiker är beskrivningen av denna hållning. 

Nicholas Wolterstorff menar att fiktionaliteten handlar om att fiktions-
skaparen presenterar ett sakernas tillstånd (”presenting, of offering for con-
sideration, certain states of affairs”) för oss att överväga och reflektera kring, 
för vår uppbyggelse, vårt nöje, vår upplysning eller rening etcetera. Det är, 
enligt Wolterstorff, som om varje fiktionsverk inleddes med orden ”I hereby 
present that…” eller ”I hereby invite you to consider that…”.752 Problemet 
med Wolterstorffs definition av den fiktionella hållningen är att den inte 
skiljer representationer som vi spontant uppfattar som fiktionella från andra, 
relaterade representationer.753 En dikt eller en essä kan mycket väl presentera 
vissa tankar eller tillstånd för oss att fundera över eller reflektera kring, men 
sakna ett fiktionsinnehåll, de händelser och existenser som fiktionsberättelser 
typiskt representerar. Trots denna brist kastar begreppet ”presentera” ljus 
över en viktig representationstyp, det Anders Pettersson har valt att kalla 
presentationell diskurs (se IV.2.2.). 

Den fiktionella hållningen har också formulerats i termer av make-believe 
(make-believeversionen av imaginationsteorin) av teoretiker som Currie och 
Lamarque. Lamarque och Olsen beskriver den fiktionella hållningen till ett 
meningsinnehåll så att läsaren ”is invited to entertain sense and make-
                                 
750 Ibid., s. 78. Skalin menar också att det han kallar mimesis utesluter det som är ett nöd-
vändigt villkor för faktiskt berättande, nämligen en berättares eller avsändares synlighet eller 
närvaro. 
751 Carroll 1997, s. 181. 
752 Wolterstorff 1980, s. 233. 
753 Jämför Lamarque och Olsen 1994, s. 43f. 



 286 

believe truth and reference” (jämför I.4.2.).754 Författarna tycks mena att vi 
när vi läser ett stycke fiktionsprosa föreställer oss eller låtsas att texten refe-
rerar till eller informerar oss om verkliga förhållanden. Syftet med den fik-
tionella hållningen är också, mer precist formulerat, ”for the audience to 
make-believe (imagine or pretend) that the standard speech act commitments 
associated with the sentences are operative even while knowing that they are 
not”.755 Fiktionella yttranden kan vara av olika slag, vilket innebär att motta-
garen när påståendeformen dominerar låtsas att berättaren påstår någonting, 
när frågeformen föreligger föreställer sig att berättaren frågar någonting, och 
så vidare.756 Det är lätt att se vad som är problematiskt med denna teoretiska 
beskrivning, då den i allt väsentligt är en version av Beardsleys fiktionsteori, 
där de språkliga satsernas koppling till olika språkhandlingar sägs fiktionali-
sera själva texten och leda till att vi förutsätter en fiktiv berättare. Vi kan 
emellertid föreställa oss ett händelseförlopp utan att också tvingas föreställa 
oss att någon informerar oss om detta, eller läsa en fiktionstext utan att sam-
tidigt låtsas att den diskurs vi tar del av är informerande. Det finns uppenbar-
ligen litterära berättelser, bestående av dialog och inre monologer, där före-
ställningen att en berättare informerar oss är mycket svår att upprätthålla. 

Waltons teori om fiktionalitet, som är den mest utvecklade make-
believemodellen, baseras inte på intentioner och kommunikation och Walton 
avvisar begreppet fiktionell hållning. Waltons huvudsakliga intresse gäller 
istället relationen mellan representationen och mottagarens psykologiska 
aktivitet. Enligt Walton är representationer, en kategori som inkluderar 
många typer av semiotiska fenomen, ting som har den sociala funktionen att 
tjäna som rekvisita i låtsaslekar (”props in games of make-believe”).757 
Make-believe eller låtsaslekar framkallade av representationer involverar 
alltid, enligt Walton, mottagaren, och skilda typer av representationer gene-
rerar, genom att de bärs av olika former och medier, olika typer av låtsasle-
kar. Bilder fungerar som rekvisita i visuella låtsasspel (”visual games of 
make-believe”) och gör det, som jag redan berört, fiktionellt i mottagarens 
spel att den faktiska receptionen av bilden är den låtsade receptionen av den 
representerade världen (se III.2.3.).758 Narrationer föreskriver däremot ett 
annat slags spel där mottagaren föreställer sig en berättare som förmedlar 
händelseförloppet.759 Waltons teori är alltså transmedial och inrymmer ex-
empelvis både litterära och filmiska fiktionsberättelser (jämför I.5.2.). 

Jag accepterar inte Waltons teori som en generell teori om fiktionalitet 
och menar att kritiken mot Lamarques snävare make-believemodell i modifi-

                                 
754 Lamarque och Olsen 1994, s. 77; se också s. 43, 75f, 131, samt Lamarque 1996, s. 34, 36, 
57. 
755 Ibid, s. 44. 
756 Ibid. 
757 Walton 1990, s. 69; se också s. 11-68. 
758 Walton 1992, s. 282. 
759 Walton 1990, s. 355 och 358. 
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erad form även kan riktas mot Walton. Jag finner nämligen inga belägg för 
att alla (fiktionella) representationer bör beskrivas som rekvisita i låtsaslekar; 
vi kan föreställa oss någonting (ett händelseförlopp, en situation eller dylikt), 
framkallat av något slags representation, utan att också som ett obligatorium 
låtsas någonting om oss själva, våra handlingar eller representationen. Det 
finns också representationsformer (exempelvis attrapper) som fungerar som 
rekvisita i låtsaslekar, men som vi normalt inte skulle kalla fiktioner. Samti-
digt vill jag hävda att Waltons teori i allra högsta grad är användbar i be-
skrivningen av fiktionsberättelsers perspektiv. Idén att olika representation-
former genererar och föreskriver olika typer av fiktionsspel eller låtsaslekar 
uppfattar jag som en mycket fruktbar tanke och kommer längre fram att ar-
gumentera för att den diegetiska och den mimetiska fiktionsteorin beskriver 
olika typer av föreställningar och spel framkallade av olika representations-
former och narrativa grepp (se IV.3.2.). 

Den tredje versionen av imaginationsteorin har jag redan diskuterat och 
införlivat i min modell, nämligen Carrolls beskrivning av den fiktionella 
hållningen (se I.4.2.). Enligt Carroll sätter fiktionsberättelser i spel en håll-
ning till den fiktionella representationens mening och betydelse som innebär 
att vi föreställer eller tänker oss någonting, utan att uppfatta det som ett på-
stående eller som information, på ungefär samma sätt som vi kan föra ett 
hypotetiskt resonemang eller fantisera (en aktivitet eller förmåga som Carroll 
benämner ”the suppositional imagination”). När vi tar del av en fiktionsbe-
rättelse är vi alltså bemyndigade att föreställa oss (i Carrolls mening) situa-
tioner, händelser och existenser. Denna beskrivning av den fiktionella håll-
ningen skiljer sig från Waltons och Lamarques make-beliveteorier och från 
den diegetiska och mimetiska teorin. Att föreställa sig att någonting är fallet 
är inte detsamma som att låtsas eller projicera sig in i ett fiktivt ”här och nu”, 
utan att hålla ett visst innehåll i medvetandet som ett slags hypotes eller fan-
tasi. Vilken är då skillnaden mellan att föreställa sig någonting och att låtsas? 
Om att föreställa sig någonting, i Carrolls mening, är att i medvetandet 
frammana en viss situation eller händelseutveckling, innebär att låtsas, leka 
eller spela (motsvarande engelskans ”play”, ”pretence” och ”make-believe”) 
däremot, vill jag hävda, att man föreställer sig någonting om den aktuella 
”här och nu”-situationen och/eller den egna personen, som inte överens-
stämmer med ens övertygelser rörande dessa ting; alternativt föreställer man 
sig att man befinner sig i en annan ”här och nu”-situation än den aktuella. 
Jag kan låtsas att jag är en apa, eller att jag befinner mig i Afrika, eller att 
den bok jag just nu håller i är en gatsten och att bokhyllan framför mig är en 
högväxt polis. Föreställningar av ”att låtsas”-typen är alltså med nödvändig-
het personliga, de inbegriper direkt eller indirekt subjektet självt.760 Att före-

                                 
760 Denna beskrivning är delvis inspirerad av Lamarques och Olsens reflexioner rörande olika 
typer av ”pretending” (Lamarque och Olsen 1994, s. 61; jämför också Derek Matravers, ”The 
Paradox of Fiction. The Report versus the Perceptual Model”, Emotion and the Arts, red. 
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ställa sig (i Carrolls mening) ett visst fiktionsinnehåll, det vill säga händelser 
och existenser som karaktärer och miljöer, är alltså inte detsamma som att 
låtsas någonting. 

Carrolls beskrivning av den fiktionella hållningen är också snävare än 
Wolterstorffs presentationsbegrepp. Denna hållning är, enligt Carroll, inte 
bara en presentation av någonting, den är ett slags föreskrift att föreställa sig 
situationer, händelser och existenser.761 Jag menar att Carroll korrekt beskri-
ver vår hållning till mening och betydelse i berättelser som de litterära och 
filmiska versionerna av Clockwork Orange, 2001 och Pianot.762 Carrolls 
teori utesluter emellertid inte Waltons teori. Teorierna kan, vill jag hävda, 
uppfattas som kompletterande snarare än som rivaliserande modeller. De två 
forskarna beskriver skilda fenomen, representationer som fungerar som rek-
visita i låtsaslekar, respektive representationer som föreskriver den fiktionel-
la hållningen, fenomen som kan men inte behöver sammanfalla. 

IV.2.2. Fyra representationsfenomen 

De fyra fiktionsteorier som jag diskuterat beskriver, vill jag hävda, fyra 
transmediala representationsfenomen: den fingerade representationen (som 
representerar en annan representation), den mimetiska representationen (som 
skapar en ”illusion” av handling och liv), den fiktionella representationen 
(som sätter i spel den fiktionella hållningen, i Carrolls mening) och den pre-
sentationella representationen (som bjuder oss att reflektera kring presente-
rade motiv och tankar). Jag ska försöka definiera dessa representationsfor-
mer och visa hur de förhåller sig till varandra. Jag kommer också att diskute-
ra begreppen att föreställa sig och att simulera som jag menar är grundläg-
gande för beskrivningen av de undersökta fenomenen. 

Carroll, Lamarque med flera har, enligt min mening, korrekt beskrivit fiktio-
nalitet som en relationell egenskap hos texter och representationer. Det är 
alltså kontextuella faktorer (som auktorns manifesterade intention, traditio-
nen eller tolkningsgemenskapen) som avgör huruvida vi ska anlägga den 
fiktionella hållningen eller ej. En fiktionell representations manifesta egen-
skaper kan naturligtvis indikera fiktionalitet, men denna är primärt beroende 

                                                                                                                                  
Mette Hjort och Sue Laver (New York/Oxford: Oxford University Press, 1997), s. 79). För en 
kort överblick över den teoretiska debatten rörande personliga kontra opersonliga 
föreställningar och fiktion se Murray Smith, ”Imagining from the inside”, Film Theory and 
Philosophy, red. Richard Allen och Murray Smith (New York: Clarendon Press, 1997), s. 
413f. Jag avviker här från Walton som tycks mena att handlingen att föreställa sig någonting 
alltid inbegriper det egna jaget (Walton 1990, s. 28ff). 
761 Carroll 1997, s. 184. 
762 Det finns naturligtvis andra alternativa beskrivningar av den fiktionella hållningen som 
modifierar imaginationsbegreppet, men som jag här inte har möjlighet att diskutera och kom-
mentera. Ett sådant alternativ erbjuder Rossholm som definierar den fiktionella hållningen i 
termer av figurativ information (Rossholm 2004a, s. 323ff, 335ff, 348-363). 
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av representationens relationella egenskaper. Det måste också påpekas att 
den fiktionella hållningen berör mottagarens attityd eller förhållningssätt till 
representationens mening, vilken han eller hon aktualiserar för att föreställa 
sig (i Carrolls mening) en viss betydelse, ett visst fiktionsinnehåll. Samma 
mening kan alltså förmedlas med en intention som föreskriver en annan håll-
ning (exempelvis att vi ska ta texten som informerande). Min definition av 
fiktionsberättelsen lyder således som följer: ”en narrativ representation som 
äger den relationella egenskapen (kopplad till auktorial intention, tradition 
och/eller tolkningsgemenskap) att mottagaren ska föreställa sig situationer, 
händelser och existenser, oavsett om dessa är eller tros vara faktiskt existe-
rande”. Fiktionsberättelsen kan alltså inbegripa både det vi tror är sant och 
det vi förstår är uppdiktat.763 Inslaget av verklighet och sanning har dock en 
gräns. Jag har tidigare uppmärksammat att den fiktionella hållningen kräver 
ett slags minimal avvikelse från vad jag som läsare/åskådare tror och/eller är 
informerad om är fallet: för att det ska finnas något utrymme att föreställa 
sig någonting, kan det jag föreställer mig inte som helhet sammanfalla med 
det jag tror är sant och verkligt (se I.4.2.).764 En konsekvens av att anlägga 
den fiktionella hållningen är, slutligen, att hur saker och ting förhåller sig i 
den berättade historien är beroende av hur de framställs i den representeran-
de diskursen (jämför III.6.1.).765 Det fiktionella verkets betydelse kan således 
inte verifieras eller förkastas med hänvisning till specifika verkliga förhål-
landen bortom verk och text (även om, som jag redan berört, många implika-
tioner relaterar till vår kunskap om världen, III.7.2.). 

Den diegetiska representationen kan beskrivas med hjälp av Waltons make-
believebegrepp och relateras till det jag benämnt attrapper och subjektiv 
indexikalitet (se III.2.5., och III.4.2.). De låtsaslekar som representationer 
föreskriver innebär, enligt Walton, att vi föreställer oss olika saker om oss 
själva, om vår reception av text och verk och om texten eller verket som 
sådana. Det kan vara fiktionellt att vi läser en självbiografi, tar del av någons 
berättelse, eller att representationen i fråga är någonting annat än den i verk-
ligheten är. En docka är en attrapp, en representation som, så att säga, fiktio-
naliserar sig själv: vi föreställer oss om dockan att den är ett barn. En apelsin 
med urverk är en text som, i enlighet med samma logik, utger sig för att vara 
en annan text än den i verkligheten är. När vi läser texten föreställer vi oss 
alltså att den är en självbiografi och att vår läsning av romanen är läsningen 
av denna självbiografi. 

Den diegetiska representationen kan också, åtminstone när den är språk-
lig, uppträda i en svagare form, där indexikaliteten är central. Det är inte 
fiktionellt om texten att den är en annan text, men diskursen inbegriper index 

                                 
763 Lamarque och Olsen 1994, s. 60, 86f. 
764 Rossholm 2004a, s. 312f. 
765 Lamarque och Olsen 1994, s. 51. 
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relaterade till andra typer av texter och språkhandlingar, som också indikerar 
en röst och ett deiktiskt centrum som inte är den faktiske auktorns. Receptio-
nen av berättelser av detta slag innebär att vi föreställer oss att vi läser eller 
kanske lyssnar till en annan text än den vi faktiskt tar del av, men vi är inte 
bemyndigade att föreställa oss någonting om verket (se IV.5.). 

Den mimetiska representationen involverar oss inte i den typ av låtsaslekar 
som den diegetiska representationen sätter i spel. Denna typ av representa-
tion kan istället sammankopplas med den upplevelse eller illusion av ome-
delbarhet som jag tidigare berört (se III.5.1.). Även den mimetiska represen-
tationen kan emellertid beskrivas i termer av föreställningar: vi föreställer 
oss att vi direkt upplever den representerade situationens eller världens ”här 
och nu”, alternativt att vi upplever detta ”här och nu” som filtrerat genom ett 
fiktivt medvetande positionerat i den representerade situationen. 

Jag har uppmärksammat att den mimetiska framställningen ofta samman-
kopplas med berättelseformer som behavioristiskt berättande eller internt 
fokaliserade narrationer och med indexikaliska tecken som spatiotemporala 
deixis, subjektiva index och avbildningen av rörelse och duration (se III.5.1., 
och III.6.2.). Skalin menar emellertid att det inte är greppen och formerna 
som är det primära, dessa är snarare verktyg i den mimetiska eller fiktionella 
diskursens tjänst. Fri indirekt anföring, som är det centrala elementet i Ham-
burgers och Banfields fiktionsteorier, ska alltså inte, menar Skalin, uppfattas 
som ett fiktionskriterium utan som en konstruktion kongenial med fiktionens 
språkspel.766 

Skalin har naturligtvis rätt i att olika narrativa former och indexikaliska 
tecken inte i sig själva kan förklara det semiotiska fenomen jag valt att 
benämna mimetisk representation, fenomenet är större än så och kan uppträ-
da i olika sammanhang och medier; det rör sig alltså inte enbart om ett 
språkspel utan om en transmedial representationstyp som kräver en särskild 
form av reception. Denna reception är, vill jag hävda, en form av vad man 
skulle kunna kalla fantasiprojektion. Lamarque menar att fiktionsreceptionen 
bland annat innebär att ”readers (and viewers) imaginatively project them-
selves into the ‘world’ of the fiction”.767 Fantasiprojektion förekommer inte 
bara i mötet med vissa typer av representationer utan också (och kanske 
primärt) när vi exempelvis föreställer oss vara i någon annan persons kläder 
eller i fantasin förflyttar oss till en viss plats. 

Jag har gjort en åtskillnad mellan fiktionella, diegetiska och mimetiska re-
presentationer, samtidigt som jag i förklaringen av alla tre fenomenen gjort 
bruk av begreppen att föreställa sig någonting och föreställningsförmåga. 

                                 
766 Skalin 2005, s. 72f. 
767 Lamarque och Olsen 1994, s. 145; se också s. 153. 
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Finns det något sätt att relatera dessa tre typer av aktiviteter till ett gemen-
samt föreställningsbegrepp? 

Enligt Currie är de föreställningar och psykologiska aktiviteter som fik-
tioner sätter i spel en typ av mental simulation, ett begrepp som jag använt 
mig av i förklaringen av hur bilder fungerar (se III.2.4.). Att mentalt simule-
ra betyder att köra sina mentala tillstånd off-line, frikopplade från normala 
perceptuella indata och beteendemässiga utdata.768 Fiktionsreception innebär, 
enligt Currie, att simulera ”the process of acquiring beliefs – the beliefs I 
would acquire if I took the work I am engaged with for fact rather than fic-
tion”.769 Vid ett första påseende kan denna formulering se ut som ytterligare 
en version av make-believeteorin om fiktion. Jag menar att så inte är fallet. 
Mental simulation inbegriper visserligen det Currie kallar låtsasövertygelser 
(”pretend beliefs”) men förutsätter inte något slags låtsande, make-believe 
eller fantasiprojektion; allt som krävs är att vi kör vårt mentala system för 
övertygelser eller informationsbearbetning off-line.770 Denna beskrivning av 
fiktionsreceptionen är, vill jag hävda, kompatibel med Carrolls begrepp 
”suppositional imagination”: att föreställa sig någonting (i Carrolls mening) 
är att köra sitt system för övertygelser och informationsbearbetning off-line. 
Jag menar alltså att etiketterna ”running your belief system off-line” och 
”suppositional” refererar till och beskriver samma mentala process. 

Enligt Currie kan simulationsbegreppet generaliseras till att gälla medve-
tandets olika fasetter: ”various bits of our mental machine can be run ‘off-
line’, fulfilling functions other than those they were made for.”771 Detta inne-
bär exempelvis att mentala bilder är ett resultat av att det visuella systemet 
körs off-line.772 Det är nu uppenbart hur aktiviteterna att låtsas och fantasi-
projektion förhåller sig till begreppet ”off-line simulation”. Att föreställa sig 
en berättelses betydelse, att föreställa sig att en text är en annan text och att 
en docka är ett barn, eller att föreställa sig att man direkt upplever represen-
terade händelser som om de utspelade sig här och nu eller från en karaktärs 
synvinkel, kan uppfattas så att man kör olika delar av sitt mentala maskineri 
”off-line”, simulerar olika typer av aktiviteter och upplevelser. När jag läser 
En apelsin med urverk låtsas jag läsa en annan text och föreställer mig där-

                                 
768 Currie 1995a, s. 147; se också s. 144f. Jämför Walton som skriver: ”the notion of mental 
simulation dovetails almost uncannily with my make-believe theory. /…/ Indeed, the partici-
pation in make-believe that I described is itself a form of mental simulation.” (Kendall 
Walton, ”Spelunking, Simulation, and Slime. On Being Moved by Fiction”, Emotion and the 
Arts, red. Mette Hjort och Sue Laver (New York/Oxford: Oxford University Press, 1997b), s. 
38) I en senare text reviderar Walton sin syn på simulation och hävdar att ”make-believe” och 
simulation inte sammanfaller. Handlingen att föreställa sig någonting diskuterar han nu bland 
annat i termer av minnesspår (Walton 1999, s. 417-424, samt not 3, s. 436). För ytterligare en 
diskussion om simulation, se Gregory Currie och Ian Ravenscroft, Recreative Minds. Imagi-
nation in Philosophy and Psychology (Oxford: Clarendon, 2002), s. 49-88. 
769 Currie 1995a, s. 148. 
770 Ibid., s. 151. 
771 Currie 1995b, s. 25. 
772 Ibid. 
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med att den bok jag faktiskt läser är en annan bok. När jag i de inledande 
bilderna av Clockwork Orange ser huvudpersonen Alex och hans gangster-
kamrater föreställer jag mig att jag percipierar de unga männen i barmiljön. 
De softade bilderna i slutet av Döden i Venedig, som visar hur Tadzio på 
stranden försvinner in i soldiset, genererar föreställningen att jag ser pojken 
på det sätt som huvudpersonen Aschenbach ser honom. Dessa tre berättelser 
kräver också att jag föreställer mig själva fiktionsinnehållet, det vill säga kör 
mitt mentala system för övertygelser off-line. Att föreställa sig, att låtsas och 
fantasiprojektion kan således förstås som olika typer av simulation, där olika 
delar av det mentala maskineriet körs off-line. 

Den presentationella representationen kan emellertid inte beskrivas i ter-
mer av föreställningar och simulation. Presentationaliteten, som erbjuder oss 
vissa tankar eller motiv att fundera över eller reflektera kring, är inte en före-
skrift att föreställa sig någonting. Fiktionell hållning ska alltså inte blandas 
samman med representationens dominerande funktion eller syfte. Pettersson 
skiljer mellan informativa, direktiva och presentationella syften och kompo-
sitioner: en informativ funktion utmärker de verbala kompositioner som har 
till syfte att förse mottagaren med kunskap, kompositioner med en direktiv 
funktion syftar till att få mottagaren att utföra en viss handling, och komposi-
tioner med en presentationell funktion har som ändamål att till mottagaren 
förmedla ”a satisfying experience by giving him the opportunity to come in 
contact with and apprehend the communicated intentional state”.773 Det jag 
benämnt fiktionalitet och det Pettersson i Wolterstorffs efterföljd kallar pre-
sentationalitet är logiskt oberoende av varandra, ett förhållande som jag strax 
återkommer till.774 

De fyra representationsfenomen som jag här undersökt förenas av vissa 
likheter. Auktorns roll och intentionalitet skiljer sig, i samtliga fyra fall, från 
det som gäller för diskurstyper förbundna med information och övertygelser; 
auktorns funktion som påståendesubjekt försvagas på olika sätt och i olika 
hög grad. Den fingerade diskursen innebär att auktorn döljs bakom en fiktiv 
berättare. Den mimetiska representationen implicerar att påståendesubjektet 
försvinner och att textens jag-origo flyttas från ett narrativt subjekt till karak-
tären i den representerade situationens ”här och nu”. Den fiktionella repre-
sentationen är beroende av en särskild (fiktionell) intention som har konse-
kvenser för auktorn, som inte uppträder som påståendesubjekt utan förmed-
lar föreställningar. Den presentationella texten innebär att auktorn presente-
rar (till skillnad från att informera eller uppmana) tankar och motiv att 
reflektera kring. I samtliga dessa diskurstyper korresponderar auktorns funk-
tion och/eller intentioner med en särskild typ av reception. Den diegetiska 
diskursen föreskriver ”att låtsas”-föreställningen att den är en annan text än 
den i verkligheten är och/eller att historien förmedlas av en annan auktor än 

                                 
773 Pettersson 1990, s. 72; se också, s. 14 och 186f. 
774 Ibid., s. 201. 
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den faktiske auktorn. Den mimetiska representationen innebär att vi projice-
rar oss in i den representerade situationen, och föreställer oss uppleva de 
berättade händelsernas här och nu, i mer eller mindre nära anslutning till 
karaktärernas perspektiv. Den fiktionella representationen föreskriver att vi 
ska föreställa oss verkets betydelse, den presentationella kompositionen 
sammanhänger med en särskild hållning till verkets innehåll, reflektion till 
skillnad från informationsinhämtning. 

Den diegetiska och mimetiska representationen är båda nära förbundna 
med olika narrativa former och tekniker och textens manifesta egenskaper. 
Den förra är självreflexiv, föreskriver föreställningar om sig själv och imite-
rar andra genrers drag. Den mimetiska texten gör bruk av olika sceniska 
tekniker som dialog, fri indirekt anföring och inre monolog. Det fiktionella 
och det presentationella är beroende av icke-manifesta, relationella textegen-
skaper; det är den auktoriala intentionen och andra kontextuella faktorer som 
förmedlar den korrekta hållningen. Det fiktionella och det presentationella 
kan givetvis indikeras av textens manifesta egenskaper och det diegetiska 
och mimetiska är givetvis inte oberoende av kontext och intentioner, men det 
fiktionella och det presentationella är primärt beroende av relationella text-
egenskaper medan det diegetiska och det mimetiska måste ha något slags 
koppling till manifesta textegenskaper. Förenklat kan man säga att det fik-
tionella och det presentationella etiketterar två olika diskurstyper, medan det 
diegetiska och det mimetiska betecknar två olika framställningssätt. 

Det är lätt att finna litterära och filmiska verk som har samtliga dessa 
egenskaper, det vill säga har diegetiska och mimetiska drag och dessutom är 
fiktionella och presentationella. Burgess En apelsin med urverk är ett sådant 
verk, detsamma kan sägas om Kubricks filmatisering av romanen. Berättel-
serna är fiktionella och vi förväntas föreställa oss (i Carrolls mening) en ung 
man vid namn Alex som tillsammans med sina gangsterkamrater rör sig 
planlöst i ett framtida London och våldtar unga flickor, misshandlar äldre 
människor och slåss med andra gäng. Det är också fiktionalitet och narrativi-
tet i kombination (föreskrivna föreställningar om kausalt och temporalt rela-
terade händelser) som definierar det jag i denna avhandling benämner fik-
tionsberättelser (jämför I.4.2.). Burgess och Kubricks berättelser är emeller-
tid också presentationella. De presenterar en serie teman, som människans 
våldsamma natur och förmåga att skilja mellan ont och gott, att fundera över 
och reflektera kring. Både romanen och filmen har, som jag redan berört och 
snart kommer att undersöka närmare, diegetiska inslag (se III.4.2., och 
IV.4.1.). Romanen föreskriver föreställningen att den är en självbiografi och 
att huvudpersonen själv berättar historien, ett grepp som i filmen motsvaras 
av en ständigt återkommande berättarröst. Bägge berättelserna är också i 
långa stycken sceniskt berättade samtidigt som huvudpersonen uppträder 
som ett upplevande fokus i den fiktiva situationens ”här och nu”. Burgess 
och Kubricks berättelser är alltså diegetiska, mimetiska, fiktionella och pre-
sentationella verk. Så är sannolikt fallet med många litterära och filmiska 
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berättelser. Jag vill emellertid hävda att de fyra representationstyperna är 
logiskt oberoende av varandra och kan uppträda i olika kombinationer. 

Till att börja med så behöver ett fiktionellt verk inte vara presentationellt. 
Som Pettersson påpekar finns det representationer som är presentationella 
och icke-fiktionella, representationer som är både presentationella och fik-
tionella och representationer som är icke-presentationella och fiktionella.775 
Många reklamfilmer är fiktionella representationer, de berättar historier som 
vi förväntas föreställa oss. Icas ständigt pågående berättelse om den lilla 
butiken, handlaren Stig och hans medarbetare är en fiktionell berättelse: vi 
föreställer oss Stig, hans butik och de händelseförlopp som utspelar sig där. 
Det dominerande syftet med denna berättelse är emellertid inte presentatio-
nellt utan direktivt (och sekundärt informativt). Vi ska inte fundera över och 
reflektera kring representerade händelser och teman utan köpa Icas varor.776 

Även historiematerialistiska filmer som Eisensteins Strejken kan vara di-
rektiva (jämför II.5.2.). Filmen, som handlar om en våg av ryska strejker före 
1917, avslutas med konstaterandet att strejkerna lämnade blödande, oför-
glömliga ärr på proletariatets kropp, ett par stirrande ögon i extrem närbild 
och uppmaningen till världens proletärer att aldrig glömma det inträffade. 
Eisensteins film är alltså inte presentationell, utan primärt en uppmaning till 
åskådaren (eller snarare folket) att minnas och lära av övergreppen, och inte 
minst att fortsätta kampen för ett klasslöst samhälle. 

Många litterära essäer och dikter är presentationella utan att också vara 
fiktionella, de föreskriver inga föreställningar om specifika situationer och 
karaktärer, de berättar inte någon historia. Karin Boyes ”Ja visst gör det ont” 
(1935) är en sådan presentationell komposition: 

 
Ja visst gör det ont när knoppar brister. 
Varför skulle annars våren tveka? 
Varför skulle all vår heta längtan 
bindas i det frusna bitterbleka? 
Höljet var ju knoppen hela vintern. 
Vad är det för nytt, som tär och spränger? 
Ja visst gör det ont när knoppar brister, 
ont för det som växer 

och det som stänger. 
 

Ja nog är det svårt när droppar faller. 
Skälvande av ängslan tungt de hänger, 
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider –  
tyngden drar dem neråt, hur de klänger. 

                                 
775 Anders Pettersson, A Theory of Literary Discourse (Lund: Lund University Press; Brom-
ley: Chartwell-Bratt, 1990), s. 203; se också Anders Pettersson, ”Presentationalitet i litteratur, 
bildkonst och musik”, Konstverk och konstverkan (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bok-
förlag Symposion, 2007), s. 32-73. 
776 Filmerna kan ses på www.ica.se/FrontServlet?s=ica&state=reklamfilmer_ny. 
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Svårt att vara oviss, rädd och delad, 
svårt att känna djupet dra och kalla, 
ändå sitta kvar och bara darra –  
svårt att vilja stanna 

och vilja falla. 
 

Då, när det är värst och inget hjälper, 
brister som i jubel trädets knoppar, 
då när ingen rädsla längre håller, 
faller i ett glitter kvistens droppar, 
glömmer att de skrämdes av det nya, 
glömmer att de ängslades för färden –  
känner en sekund sin största trygghet, 
vilar i den tillit 

som skapar världen777 
 
Boye presenterar i sin dikt en serie filosofiskt och symboliskt formulerade 
tankar om liv, död, sexualitet och mänsklig utveckling för oss läsare att re-
flektera över. Det är en presentationell komposition men inte en fiktionell 
sådan. Dikten representerar ett scenario, men den framkallar och föreskriver 
inga föreställningar om specifika händelser och karaktärer. Vi förväntas inte 
föreställa oss några specifika knoppar och droppar; det som i dikten sägs om 
knoppar och droppar gäller alla knoppar och droppar och symboliskt för 
människan i allmänhet. 

Om en film som Godards Karabinjärerna, vilket jag tidigare hävdat, mer 
är ett slags essä som förmedlar en serie  tankar om företeelsen krig, än en 
fiktionsfilm i vanlig mening, är det kanske rimligt att benämna denna repre-
sentation presentationell snarare än fiktionell (se II.5.2.). Det representerade 
händelseförloppet, textskyltar och dokumentära bilder är att betrakta som 
illustrationer av begrepp och teman (inte som framställningen av ett sam-
manhållet fiktivt händelseförlopp), vilka vi förväntas fundera och reflektera 
kring. 

Det presentationella kan också samexistera med det dokumentära. En film 
som Peter Kubelskas Arnulf Rainer (1960) sätter inte i spel den fiktionella 
hållningen. Vi är inte bemyndigade att föreställa oss ett händelseförlopp; de 
representerade händelserna (omväxlande mörka och ljusa rörelser ackom-
panjerade av brus) är verkliga, men syftet med representationen är inte att 
bibringa mottagaren övertygelser eller information utan att han eller hon ska 
associera kring och reflektera över innehållet. 

Det fiktionella och det presentationella är alltså oberoende av varandra. 
Detsamma gäller det fiktionella och de två andra representationsfenomen 
som jag berört, det diegetiska och det mimetiska. En representation kan allt-
så vara fiktionell utan att också vara mimetisk eller diegetisk. Så är fallet 
med ramsor och limerickar som dessa: 

                                 
777 Karin Boye, För trädets skull (Stockholm: Bonniers, 1935), s. 16f. 
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There was an old woman who lived in a shoe, 
She had so many children she didn’t know what to do; 
She gave them some broth without any bread, 
She whipped them all soundly and put them to bed. 

 
There was a young lady of Ryde 
Who ate rotten apples and died. 
The apples fermented 
Inside the lamented 
And made cider inside her inside.778 

 
Dessa korta texter är fiktionella representationer. Vi förväntas föreställa oss 
en gammal kvinna som bor i en sko och en ung kvinna som dör av att äta 
ruttna äpplen. Men texterna är varken diegetiska eller mimetiska: det är inte 
fiktionellt att någon berättar historierna eller att vi läser eller hör en berättel-
se av något slag; vi kan inte heller livfullt föreställa oss specifika scener eller 
situationer eller föreställa oss dessa från huvudpersonernas perspektiv. 

Mer kontroversiellt är att en representation kan vara mimetisk eller diege-
tisk utan att vara fiktionell. Icke-fiktionella representationer kan iscensätta 
mimetiska eller diegetiska spel. När vi vid ett besök på Madame Tussauds 
vaxkabinett står öga mot öga med den docka som avbildar Elvis Presley är 
det väl meningen att vi vid betraktandet av denna attrapp ska föreställa oss 
att den är Elvis och att vi när vi ser den ser Elvis. Elvis-dockan är emellertid 
inte en fiktionell representation, utan avbildar så exakt som möjligt en fram 
till 1977 existerande person. 

En genre som dokumentärromanen fungerar ofta på ett liknande sätt. 
Truman Capotes Med kallt blod. En sann redogörelse för ett fyrdubbelt mord 
och dess följder (In Cold Blood. A true account of a multiple murder and its 
consequences, 1965) är ett belysande exempel. Capote skriver: ”Allt material 
i denna bok som inte härrör från mina egna observationer är antingen hämtat 
från officiella dokument eller resultatet av samtal med direkt berörda perso-
ner, oftast talrika samtal som förts över en ansenlig tidrymd.”779 Capotes 
intentioner är således inte intentioner kopplade till den fiktionella hållningen. 
Med kallt blod är skriven med intentionen att beskriva, förklara, och rekon-
struera förflutna verkliga händelser: mordet på en jordbrukare och hans fru 

                                 
778 Martin Allwood (kompilator), The big Book of Humo(u)r and Wit from Britain and 
America (Mullsjö: Persona Press, 1993), s. 100, 129. 
779 Truman Capote, Med kallt blod. En sann redogörelse för ett fyrdubbelt mord och dess 
följder, övers. Olov Jonasson (Stockholm: Bonniers, 1968), s. 7.  
 
”All the material in this book not derived from my own observation is either taken from offi-
cial records or is the result of interviews with the persons directly concerned, more often than 
not numerous interviews conducted over a considerable period of time.” (Truman Capote, In 
Cold Blood. A true Account of a multiple Murder and its Consequences (New York: Random 
House, 1965), ”Acknowledgements”) 
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och två barn i Kansas 1959. Boken kan bedömas utifrån kriterier som san-
ning och korrekthet i förhållande till kända fakta och betydelsen kan verifie-
ras eller förkastas. Samtidigt är berättelsen i långa stycken mimetisk: 

”Vet du vad jag tror?” sade Perry. ”Jag tror att det måste vara något fel på 
oss. Som kunde göra det vi gjorde.” 

”Vad då gjorde?” 
”Där borta.” 
Dick lät kikaren glida ned i ett läderfodral, ett praktfullt etui med initialer-

na H. W. C. Han var irriterad. Irriterad som tusan. Varför i helvete kunde inte 
Perry hålla käften? Herrejösses, vad tjänade det till att alltid dra upp den där 
förbannade historien? Det var verkligen irriterande.  I synnerhet som de lik-
som hade kommit överens om att inte tala om det förbannade eländet. Bara 
glömma det. /…/ 

När Perry frågade Dick: ”Vet du vad jag tror?” visste han att han inledde 
ett samtal som Dick skulle bli förargad över och som han själv helst skulle ha 
velat undvika. Han höll med Dick: Varför fortsätta att prata om det? Men han 
lyckades inte alltid hejda sig. Det kom ryck av hjälplöshet, ögonblick då han 
”mindes saker och ting” – blått ljus som exploderade i ett svart rum, ögonen 
av glas på en stor leksaksbjörn – och då röster, några få ord, började mala 
inom honom: ”Nej! Snälla! Nej! Nej! Gör det inte! Snälla, gör det inte!” Och 
vissa ljud återkom – en silverdollar som rullade över golvet, stövelsteg i ek-
trappan och ljudet av andetag, flämtningarna, den hysteriska andhämtningen 
hos en man med avskuren strupe.780 

 
Vi möter mördarna en tid efter mordet, förföljda av minnen av dådet. Berät-
telsen är skriven i typisk mimetisk stil. Grepp som dialog (”’Vet du vad jag 
tror?’ sade Perry.”), fri indirekt anföring (”Varför i helvete kunde inte Perry 
hålla käften?”, ”Varför fortsätta att prata om det?”) och visuella minnen 
(”blått ljus som exploderade i ett svart rum, ögonen av glas på en stor lek-
saksbjörn”) skapar en scenisk upplevelse av de skildrade personernas situa-

                                 
780 Capote 1968, s. 111ff. 
 
”‘Know what I think?’ said Perry. ‘I think there must be something wrong with us. To do 
what we did.’ 
‘Did what?’ 
‘Out there.’ 
Dick dropped the binoculars into a leather case, a luxurious receptacle initialled H. W. C. He 
was annoyed. Annoyed as hell. Why the hell couldn’t Perry shut up? Christ Jesus, what damn 
good did it do, always dragging the goddam thing up? It really was annoying. Especially since 
they’d agreed, sort of, not to talk about the goddam thing. Just forget it. /…/ When Perry 
asked Dick, ‘Know what I think?’ he knew he was beginning a conversation that would dis-
please Dick, and one that, for that matter, he himself would just as soon avoid. He agreed with 
Dick: Why go on talking about it? But he could not always stop himself. Spells of helpless-
ness occurred, moments when he ‘remembered things’ – blue light exploding in a black room, 
the glass eyes of a big toy bear – and when voices, a particular few words, started nagging his 
mind: ‘Oh, no! Oh, please! No! No! No! No! Don’t! Oh, please don’t, please!’ And certain 
sounds returned – a silver dollar rolling across a floor, boot steps on hardwood stairs, and the 
sounds of breathing, the gasps, the hysterical inhalations of a man with a severed windpipe.” 
(Capote 1965, s. 108ff) 
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tion och bjuder oss att uppfatta den från deras synvinkel (först Dicks, sedan 
Perrys). 

Ett filmexempel av samma slag är Göran Gunérs Jag ska bli Sveriges 
Rembrandt eller dö (1990). Filmen berättar om Ernst Josephsons liv och 
verk och innehåller dokumentärt material som upplästa brev och bilder på 
konstnärens verk. Men filmen är i stora delar också en dramatisering av spe-
cifika situationer i Josephsons liv, ofta representerade från huvudpersonens 
fysiska perspektiv, så att vi ser det Josephson ser från dennes tänkta position 
i det representerade rummet. Filmen är alltså mimetisk, men inte fiktionell. 

En annan dokumentärroman relevant i detta sammanhang är Norman 
Mailers Nattens arméer. Historien som roman och Romanen som historia 
(The Armies of the Night. History as a novel. The novel as history, 1968). 
Här ett typiskt stycke: 

Alla dessa sunda marinsoldater, delstatspoliser, professionella idrottsmän, 
filmstjärnor, småstadsbor, maffiamedlemmar som gillar ett sensuellt liv, snu-
tar, fabriksarbetare, kommunaltjänstemän, trevliga, sunda, lättmutade politi-
ker med ögonen fulla av ljuset (av marijuana?) från ett liv som de njuter av – 
ja, de skulle vara för kriget i Vietnam. Och uppställda mot dem som hårdföra 
trupper: en elit! marxismens freudpåverkade glödande anhängare, goda gamla 
amerikanska samhällslager – städernas medelklass med dess produktiva mo-
numentala polypaktiga förbittring, deras hemliga slaviska kärlek för datama-
skinens och förstadens kommande hegemoni, ja, de och deras barn var nu av 
historiens rena ironi, rena orimlighet, av dess excentricitet tvingade till mer 
och mer militanta ställningstaganden, deras motstånd mot kriget hade blivit 
en hopplös blandning, som på något vis hade tagit fast form, av pacifism och 
garderobskommunism. Och deras barn – från en nyckfull flykt från sovstaden 
till en love-in vid Pentagons mur. /…/ ”När Goodman slutar övertar jag job-
bet som ceremonimästare”, viskade han åt de Grazia. (Drömmeriet som vi 
nyss bevittnade varade i själva verket inte mer än en sekund. /…/)781  

 
Stycket gestaltar Normal Mailers tankar under ett politiskt möte i Washing-
ton DC, 26 Oktober 1967. Dessa händelser berättas emellertid inte i ett ty-

                                 
781 Norman Mailer, Nattens arméer. Historien som roman och Romanen som historia, övers. 
Claës Gripenberg (Stockholm: Bokförlaget Aldus/Bonniers), 1969, s. 44f. ”All the healthy 
Marines, state troopers, professional athletes, movie stars, rednecks, sensuous life-loving 
Mafia, cops, mill workers, city officials, nice healthy-looking easy-grafting politicians full of 
the light (from marijuana?) in their eye of a life they enjoy–yes, they would be for the war in 
Vietnam. Arrayed against them as hard-core troops: an elite! the Freud-ridden members of 
Marxism, good old American anxiety strata–the urban middle-class with their proliferated 
monumental adenoidal resentments, their secret slavish love for the oncoming hegemony of 
the computer and the suburb, yes, they and their children, by the sheer ironies, the sheer in-
eptitude, the kinks of history, were now being compressed into more and more militant stands, 
their resistance to the war some hopeless melange, somehow firmed, of Pacifism and closet 
Communism. And their children–on a freak-out from the suburbs to a love-in on the Pentagon 
wall. /…/ ’When Goodman finishes, I’m going to take over as M.C.,’ he whispered to de 
Grazia. (The revery we have just attended took no more in fact than a second. /…/)” (Norman 
Mailer, The Armies of the Night. History as a Novel. The Novel as History (London: Weiden-
feld and Nicolson, 1968), s. 34f) 
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piskt dokumentärt påståendmodus, som ställer Mailer som författare och 
subjekt i förgrunden och återberättar en serie förflutna händelser och tankar. 
Händelserna under det politiska mötet rekonstrueras sceniskt, representeras 
mimetiskt, samtidigt som Mailers tankar presenteras i form av en medvetan-
deström, som om hans tankekedja inträffade här och nu. Perspektivet kan 
inte tillskrivas författaren Mailer, utan relaterar till det upplevande subjektet 
Mailer. Stora delar av Mailers roman är enligt detta mönster mimetisk till sin 
form. 

Intressant nog har Mailers roman även ett diegetiskt inslag. Nattens armé-
er involverar oss i en form av låtsasspel: vi är bemyndigade att föreställa oss 
att vi läser en annan text än den vi i verkligheten läser, en roman skriven av 
en författare (Norman Mailer) om en viss person (Normal Mailer), inte en 
bok av Norman Mailer som rekonstruerar sina upplevelser av de turbulenta 
protesterna mot Vietnamkriget. 

Mailer var /…/ ingen Arnold Toynbee, inte heller någon Bertrand Russell 
(kanske inte ens en Eric Goldman), nej, med förlov sagt hade Mailer i sin 
egenskap av intellektuell alltid haft något av usurpator över sig – det var nå-
gonting i hans röst som blottade att han troligen visste mindre än han gjorde 
sig sken av.782 

 
Författaren Mailer analyserar personen Mailer som om de vore två olika 
personer. Den förre behandlar också den senare som vore han en karaktär i 
en traditionell roman: ”Låt oss nu göra vår komiske hjälte till det medium 
som berättar för oss om marschen mot Pentagon.”783 Nattens arméer är alltså 
bitvis ett slags fingerad diskurs som utger sig för att vara en annan diskurs, 
men den är inte en fiktionell representation; den är skapad med en icke-
fiktionell intention, och berättelsen beskriver, förklarar och rekonstruerar 
verkliga förflutna händelser. 

Ett mer problematiskt exempel på icke-fiktionell fingerad representation 
är Edmund Morris Dutch. A Memoir of Ronald Reagan (1999). Dutch hand-
lar om expresident Ronald Reagan och är till övervägande del en vanlig bio-
grafi, resultatet av många intervjuer och undersökningar av dagböcker, brev 
och fotografier. Morris har emellertid infört ett diegetiskt element i texten. 
Han berättar om Reagans collegeår som om han varit på plats och direkt 
bevittnat unge Dutchs handlingar: 

But I forget the fairest of all sights to Dutch’s four eager eyes – the football 
field on the edge of campus. I followed him there on a freshman tour. It was 

                                 
782 Mailer 1969, s. 154. ”Mailer /…/ was no Arnold Toynbee, no Bertrand Russell (perhaps 
not even an Eric Goldman) no, with all granted, Mailer as an intellectual always had some-
thing of the usurper about him–something in his voice revealed that he likely knew less than 
he pretended.” (Mailer 1968, s. 133f) 
783 Mailer 1969, s. 65. ”Let us then make our comic hero the narrative vehicle for the March 
on the Pentagon.” (Mailer 1968, s. 54) 
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austere to a degree: rust-brown grass, some creaky, three-level bleachers set 
against a background of dry cornstalks, a temporary-looking shed with a huge 
padlock on the door (“only the squad gets keys”), goalposts crooked and 
splitting. We were allowed to venture a few yards into the end zone, still hard 
with summer heat. Dutch’s reverent tread (last year’s caked lime whitely dus-
ting his shoes) made plain that this was holy ground to him.784 

 
Detta är ett knepigt fall och frågan är hur hybridtexter av detta slag ska be-
skrivas. De distinktioner jag gjort erbjuder emellertid vissa möjligheter. Ett 
konventionellt sätt att beskriva denna text skulle vara att beteckna den som 
en blandning av fakta och fiktion. Med hjälp av de distinktioner jag gjort kan 
man mer precist hävda att boken är skriven med en dubbel intention: en do-
kumentär intention och en icke-dokumentär intention som sammanhänger 
med den fiktionella hållningen och som innebär att vi förväntas föreställa oss 
att Morris är Reagans före detta skolkamrat. 

En intressantare lösning är att göra bruk av distinktionen mellan betydel-
sen och det låtsasspel som texten introducerar. Dutch skulle kunna beskrivas 
som en kombination av ett diegetiskt framställningssätt och ett icke-fiktivt 
innehåll. Morris låtsas vara någon han inte är och bokens diskurs föreskriver 
föreställningar om sig själv: vi föreställer oss att Dutch är ett annat slags 
dokumentär bok (en vittnesrapport) än den i verkligheten är (en biografi 
byggd på intervjuer, dagböcker, brev och fotografier). Ett diegetiskt spel 
förmedlar ett icke-fiktivt innehåll.785 

Jag har argumenterat för att diegetisk, mimetisk, fiktionell och presentatio-
nell är fyra semiotiska fenomen som är logiskt oberoende av varandra och 
kan uppträda i olika kombinationer. Många fiktionsberättelser har samtliga 
dessa egenskaper, det vill säga äger diegetiska och mimetiska drag och är 
fiktionella och presentationella. Men det är också möjligt att finna represen-
tationer med andra sammansättningar, exempelvis presentationella texter 
som inte är fiktionella, eller fiktionella texter som inte är presentationella, 
eller mer kontroversiellt, berättelser och andra typer av representationer som 
är icke-fiktionella men som iscensätter mimetiska och diegetiska spel av 
olika slag. 

                                 
784 Edmund Morris, Dutch. A Memoir of Ronald Reagan (London: HarperCollinsPublishers, 
1999), s. 66f. 
785 Problemet med denna tolkning, och som talar för den tidigare tolkningen, är det förhål-
landet att kombinationen av jag-form och vittnesfiktion gör det svårt att upprätta en skiljelinje 
mellan framställningssätt och betydelse. När Morris utger sig för att ha närvarat i vissa för-
flutna situationer påverkar detta spel även det berättade innehållet, som delvis blir fiktivt, det 
vill säga, vi förväntas föreställa oss någonting som vi förstår aldrig har inträffat. 
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IV.2.3. Externa och interna fiktionsteorier 

Jag har ovan undersökt fyra olika teorier om fiktion, varav tre formulerats i 
termer av föreställningar och simulation: vi föreställer oss saker, simulerar 
aktiviteter och upplevelser. Teorier om fiktionsberättelser (som är en form av 
fiktioner) kan också indelas i externa och interna teorier. Den förra typen av 
teorier beskriver fiktionsberättelser i termer av auktorns narrativa och reto-
riska grepp, den senare tar fasta på mottagarens inlevelse i fiktionsvärlden. 
Både den diegetiska och den mimetiska fiktionsteorin, liksom överhuvudta-
get många narratologiska teorier har tydliga drag av ett internt perspektiv: de 
beskriver hur och vad vi föreställer oss. Mimesis som verklighetsillusion och 
åskådaren som identifierar sig med en fiktiv upplevare eller bevittnar hän-
delserna i den fiktiva världen; diegesis som berättarmediering, röst, kommu-
nikation och förmedling av kunskap och fiktiv information är begrepp som 
implicerar att mottagaren med föreställningsförmågans hjälp intar en fik-
tionsintern position. 

Kritiken mot och alternativet till dessa begrepp och modeller består inte 
sällan i att det interna perspektivet förkastas och ersätts av ett externt per-
spektiv. Så är exempelvis fallet med Skalins berättelseteori. Skalin ifrågasät-
ter den narratologiska standardteorins fiktionsinterna kommunikationsmodell 
där läsaren som mottagare av den fiktiva berättarens diskurs, för att komma 
åt berättelsens innehåll, måste transportera sig till fiktionsvärlden. I det in-
terna perspektivets ställe sätter Skalin ett externt perspektiv där läsaren, så 
att säga, förblir i verkligheten som författarens motpol i fiktionalitetens 
språkspel, vilket kretsar kring genrestrukturer och komplexa begrepp (istället 
för kring världar och människor).786 

Det finns anledning att instämma i mycket av den kritik som har riktats 
mot berättelseteorier med ett internt perspektiv: fiktionsberättelsen kan inte 
enbart förklaras i termer av fiktionsinterna element, fiktionsreception är inte 
endast en fråga om att projicera sig in i fiktionsvärldar, fiktionsberättelser 
fungerar inte generellt enligt mönstret fingerad verklighetsrapport och inbe-
griper inte med nödvändighet en fiktiv berättare, en fiktionsberättelses inne-
håll existerar inte oberoende av och föregår inte fiktionsdiskursen, mottaga-
ren är inte ett passivt ”offer” som positioneras av en illusionsskapande narra-
tion och så vidare.787 Men istället för att förkasta den interna berättelseteorin 
och anlägga ett renodlat externt perspektiv på fiktionsinnehållet föredrar jag 
att införliva det interna perspektivet i min modell, av det skälet att det inter-
na perspektivet, som jag ser det, svarar mot grundläggande intuitioner röran-
de fiktionsreception (notera att Skalin diskuterar fiktionsberättelser både i 
termer av språkspel och mimetisk omedelbarhet).788 Den interna berättelsete-
orin kan alltså tas som belägg för en aspekt av responsen på fiktionsberättel-
ser, även om den som teori betraktad är otillräcklig. Otillräcklig är emellertid 
                                 
786 Skalin 1991, s. 107-124, 151-169. 
787 Se exempelvis Bordwell 1985, s. 9ff, 61f, och Lubomír Dolezel, ”Mimesis and Possible 
Worlds”, Poetics Today 9 (1988:3), s. 475-496. 
788 Jämför Lamarque och Olsen 1994, s. 154. 
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även den externa berättelseteorin som tenderar att helt utesluta beskrivningen 
av mottagarens deltagande i fiktionsvärlden (i form av låtsande och fantasi-
projektion). En teori om fiktionsberättande med intermediala ambitioner bör 
inte bara införliva de fyra semiotiska fenomen som jag ovan beskrivit utan 
måste också belysa fiktionsreceptionens dubbelperspektiv. Walton menar att 
”the dual standpoint which appreciators take is /…/ one of the most funda-
mental and important features of the human institution of fiction”.789 

När man talar om en fiktionsberättelse och dess olika aspekter kan man 
således antingen anlägga ett externt eller ett internt perspektiv på betydelsen 
eller fiktionsvärlden. Det interna perspektivet svarar mot ett slags deltagar-
position i fiktionsvärlden.790 Från det interna perspektivet kan vi uppfatta, bli 
informerade om, referera till, diskutera, reflektera över, inta olika attityder 
till och uppleva känslor för karaktärer och händelser på ett sätt som är ana-
logt med karaktärernas förhållande till varandra och den fiktiva verklighe-
ten.791 Det externa perspektivet är däremot formalistiskt och estetiskt; det 
fokuserar medier, framställningsmodi, narrativa grepp och stilar och fik-
tionsberättelsens fiktionalitet.792 Från det interna perspektivet är exempelvis 
de fiktiva karaktärerna människor av kött och blod i en värld där verkliga 
händelser utspelar sig; betraktade från det externa perspektivet är de repre-
sentationer, fiktioner, semiotiska konstruktioner, en uppsättning egenska-
per.793  

Det en teori om fiktionsberättande måste kunna beskriva är, menar La-
marque, det sätt på vilket det externa perspektivet kan styra och begränsa det 
interna perspektivet.794 Förhållandet mellan ett externt och ett internt per-
spektiv relaterar naturligt till mitt projekt att jämföra litterärt och 
kinematografiskt fiktionsberättande. En dylik intermedial komparation bör 
således bland annat visa hur olika representerande medier och former, det 
vill säga det externa perspektivet, möjliggör, styr och begränsar mottagarens 
deltagande i fiktionsvärlden, det vill säga det interna perspektivet. 

                                 
789 Kendall Walton, ”How Remote are Fictional Worlds from the Real World”, The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism 37 (1978:1), s. 21f. Jämför Lamarque som skriver att ”imagina-
tive involvement and awareness of artifice are both indispensable in an appropriate response 
to imaginative works of art” (Peter Lamarque, ”In and Out of Imaginary Worlds”, Virtue and 
Taste. Essays on Politics, Ethics and Aesthetics. In Memory of Flint Schier. Philosophical 
Quarterly Supplementary Series Volume 2, red. Dudley Knowles and John Skorupsk (Oxford: 
Blackwell, 1993), s. 151; se också s. 144ff). Se också Lamarque 1996, s. 2 och s. 11ff; La-
marque och Olsen 1994, s. 143f, 145, 157. 
790 Jämför Walton som menar att en fiktionsberättelses läsare eller åskådare kan ”descend to 
the level of fiction”, och Lamarque som hävdar att mottagarna av fiktionsberättelser ”imagi-
natively project themselves into the world of the fiction” (Walton 1978, s. 21; Lamarque 
1993, s. 145; se också s. 148, och Lamarque 1996, s. 14, samt Lamarque och Olsen 1994, s. 
153). 
791 Lamarque 1993, s. 145; Lamarque 1996, s. 2, 11, 145. 
792 Lamarque 1993, s. 147; Lamarque 1996, s. 14. 
793 Lamarque 1996, s. 32; Lamarque och Olsen 1994, s. 145f. 
794 Lamarque 1996, s. 14; se också Lamarque 1993, s. 150 och Lamarque och Olsen 1994, s. 
156. Jämför också Smith 1997 som diskuterar förhållandet mellan textstrukturer och 
föreställningar (Smith 1996, s. 415, 416f, 419, 423f). 
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IV.3. Fiktionsberättelsens perspektiv 

Jag har undersökt fyra olika fiktionsteorier och argumenterat för att dessa 
beskriver fyra olika av varandra oberoende semiotiska fenomen: det diege-
tiska och det mimetiska framställningssättet (som representerar en annan 
representation respektive skapar en ”illusion” av handling och liv), den fik-
tionella och den presentationella diskursen (som sätter i spel den fiktionella 
hållningen respektive bjuder oss att reflektera kring presenterade motiv och 
tankar). Jag har också skilt mellan två typer av teorier om fiktionsberättelser, 
nämligen externa teorier som tar fasta på narrativa former och grepp, och 
interna teorier, som handlar om mottagarens inlevelse i fiktionsvärlden. Jag 
har vidare hävdat att en teori om fiktionsberättande måste ta hänsyn både till 
det externa och det interna förhållningssättet och mer precist beskriva det 
sätt på vilket det externa perspektivet kan styra och begränsa det interna 
perspektivet. 

Med hjälp av dessa fiktionsbegreppets olika fasetter kommer jag i åter-
stoden av denna avhandling att analysera fiktionsberättelsens perspektivitet i 
litterära och filmiska berättelser, det vill säga behandla det som brukar kallas 
berättare och synvinkel genom att närmare beskriva hur det fiktionella, die-
getiska och mimetiska förhåller sig till varandra och vilken betydelse medi-
um och former (det externa perspektivet) har för fiktionsreceptionen (det 
interna perspektivet). 

IV.3.1. Verk- och spelfiktion 

Jag har beskrivit fiktionsberättelsens fiktionalitet i termer av fiktionell håll-
ning: som mottagare av en fiktionsberättelse föreställer vi oss (i Carrolls 
mening) situationer, händelser och existenser. Fiktionsberättelser är emeller-
tid också som regel perspektiviska (även om, som jag visat, varken mimetis-
ka eller diegetiska framställningssätt är obligatoriska), det vill säga fiktions-
innehållet skildras ur ett visst perspektiv. Även detta perspektiv kan formule-
ras i termer av föreställningar: en fiktionsberättelse föreskriver typiskt före-
ställningar om verk, text/bild, betydelse, reception, eller mottagare, en typ av 
föreställningar som kan vara både (diegetiska) låtsasföreställningar och 
(mimetiska) fantasiprojektioner eller en kombination av dessa. Det är således 
möjligt att, med Walton, skilja mellan två fiktionsnivåer: verkfiktionen 
(”work world”) och spel- eller perspektivfiktionen (”game world”).795 Å ena 
sidan är det alltså verkfiktionellt, det vill säga sant i historien eller fiktions-
världen, att en eller flera karaktärer är, handlar, tänker, känner och så vidare 
på ett visst sätt under en viss tid på en viss plats, å andra sidan föreskriver 
verket att vi ska föreställa oss detta innehåll såsom förmedlat på ett visst sätt, 
och eventuellt att verket eller vår reception av detsamma är av ett visst slag. 

                                 
795 Walton 1990, s. 69. 
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Fiktionsmottagarens deltagande i fiktionsspel innebär alltså att han eller hon 
simulerar upplevelser av olika slag: att se och höra någonting, att se någon-
ting med någon annans ögon, att läsa någonting, att bli informerad om nå-
gonting etcetera.796 

När vi läser En Apelsin med urverk är det meningen att vi ska föreställa 
oss en ung ligist som tillsammans med sina kumpaner drar runt i ett framtida 
London och misshandlar, våldtar och dödar. Men vi är också bemyndigade 
att föreställa oss att vi läser denne unge mans skrivna berättelse om dessa 
händelser. Det förra är verkfiktionellt, det senare spelfiktionellt. I filmen 
Clockwork Orange är det verkfiktionellt att Alex älskar Beethovens musik. 
Den upphetsning och aggressivitet som Beethovens musik väcker hos hu-
vudpersonen representeras bitvis av subjektiva yttre och inre bilder. Det är 
alltså med jämna mellanrum spelfiktionellt att vi ser verkligheten som Alex 
ser den när han njuter av den store Ludvig van:s musik. 

IV.3.2. Typer av spelfiktioner 

Fiktionsberättelser iscensätter, vill jag hävda, två grundläggande typer av 
perspektiv eller fiktionsspel motsvarande det jag ovan kallat diegetisk repre-
sentation och ”att låtsas”-föreställningar och mimetisk representation och 
fantasiprojektion: episka perspektiv, som i traditionell narratologi behandlas 
under rubriken ”berättaren”, och perceptuella perspektiv, som av tradition 
beskrivs med termer som ”synvinkel” och ”fokalisation”, som antingen kan 
vara personifierade eller opersonliga.797 Episka spel innebär att vi som motta-
gare föreställer oss att vi tar del av en berättelse om någonting, berättad av 
en tydligt tecknad eller anonym agent; perceptuella spel att vi föreställer oss 
att vi direkt eller genom en karaktär percipierar och upplever fiktionsvärlden 
(det förmedlande fiktiva medvetandeinnehållet är alltså inte nödvändigtvis 
begränsat till rena perceptioner utan kan mycket väl inbegripa hela spektrat 
av kognitiva aktiviteter, såsom tankar och känslor). Å ena sidan relaterar 
dessa spelfiktioner till välkända naturliga kognitiva parametrar och grund-
läggande ”verklighetsscenarion” (”real-world ’scripts’”) för narration och 
perception, å andra sidan konkretiseras de i olika narrativa former, modi och 
subgenrer som auktorial realistisk roman, medvetandeprosa, klassiskt Hol-

                                 
796 Walton 1997b, s. 46f. Feagin kritiserar Walton och menar att simulation inte inbegriper 
subjektet (Feagin 1996, s. 88). Feagin talar emellertid endast om en viss typ av simulation, 
som innebär att med föreställningsförmågans hjälp leva sig in i en karaktär, medan Walton 
och jag själv behandlar representationer. 
797 Jämför Rossholm 2004, s. 243ff och Göran Rossholm, ”Perspektiv och inlevelse i film och 
prosa”, Att anlägga perspektiv, red.Staffan Hellberg och Göran Rossholm (Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2005), s. 148f. Se också Christer Johansson, ”Mimesis 
och diegesis som fiktionsspel”, Konstverk och konstverkan, red. Göran Rossholm och Göran 
Sonesson (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2007a), s. 129-179. 
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lywoodberättande och självreflexiv postmodern fiktionsfilm.798 När kritiker, 
forskare, läsare och åskådare talar om berättare, röst, spektrat av berättarnär-
varo, betraktare, förmedling, synvinkel, direkt perceptuell kontakt och så 
vidare, anger de, enligt mitt sätt att se, vad som är sant i en viss spelfiktion, 
vilken typ av fiktionsspel berättelsen involverar dem i. Jag vill hävda att 
många forskares sätt att göra bruk av distinktionen mellan mimesis och die-
gesis eller showing och telling också kan förstås som och omformuleras i 
termer av olika spelfiktioner. Påståendet att en berättelse är diegetisk kan 
tolkas så att berättelsen ifråga auktoriserar episka spelföreställningar, medan 

                                 
798 Denna min beskrivning är också influerad av Monika Fluderniks naturliga narratologi. 
Fludernik har med hjälp av en kognitiv begreppsapparat försökt förnya den traditionella narra-
tologins narrativitetsbegrepp. Istället för att som i den klassiska narratologin förankra fik-
tionsberättandet i å ena sidan intrigen, å andra sidan förhållandet mellan diskurs och historia 
menar Fludernik att det för fiktionsberättelsen väsentliga är det hon kallar representationen av 
mänsklig ”erfarenhetlighet” (”experientiality”), det vill säga gestaltningen eller förkropp-
sligandet av mänskliga handlingar och upplevelser i ”här och nu”-situationer i specifika mil-
jöer, men också hur denna mänskliga erfarenhet förmedlas eller medieras genom medvetande. 
Denna medvetandemediering motsvarar välkända naturliga kognitiva parametrar (”cognitive 
parameters”) i det verkliga livet. Fludernik skiljer mellan tre typer av mediering eller ramar 
som hon omväxlande benämner ”verklighetsscenarion” (”real-world ’scripts’”) och mak-
rostrukturella berättelseschemata (”storytelling schemata”): berättande (TELLING) som också 
inbegriper reflexion (REFLECTING), upplevelse eller erfarenhet (EXPERIENCE) och 
seende/perception (VIEWING). Dessa grundläggande medieringsvarianter uppträder i olika 
narrativa situationer och former: berättande sammanhänger med skilda typer av berättare som 
berättar historien, upplevelse med synvinkelsberättande av olika slag där fiktionsinnehållet så 
att säga filtrereras genom en karaktär i historien, och perception med neutralt sceniskt berät-
tande där de fiktiva karaktärernas inre liv aldrig explicit gestaltas, eller med du-berättelser 
eller andra typer av narrativa situationer där läsaren/åskådaren intar positionen som betraktare 
eller perceptuell upplevare av fiktionsvärlden. Fluderniks förskjutning av narrativitetens fokus 
från intrig och diskurs/historia-struktur till fiktionens ”här och nu” och karaktärens intention-
alitet är helt i linje med synen på litterära och filmiska berättelser som fiktionsgenererande 
artefakter med skiftande perspektiv. Fludernik har också ambitionen att införliva filmen och 
dramat i sin teori och avvisar alltså den traditionella narratologins dikotomiska distinktion 
mellan diegetisk litteratur och mimetisk film. Enligt Fludernik sätter alla berättande medier i 
spel samma slags kognitiva parametrar, men ett visst medium favoriserar vissa av dem, i 
filmens fall de kopplade till upplevelse och perception, medan ”TELLING”-scenariot är 
mindre vanligt i filmsammanhang. (Fludernik 1993, s. 446ff och Fludernik 1996, s. 20-52, 
352ff) Problemet med Fluderniks teori är att de narrativitetens olika former hon uppmärk-
sammar har en oklar status. Hur förhåller sig de kognitiva parametrar och receptionsramar 
hon fixerar till å ena sidan olika typer av fiktioner, narrativa former och berättarsituationer, å 
andra sidan mottagarens tolkningsaktiviteter och föreställningar? Fludernik har inte några 
riktigt bra svar. Med utgångspunkt i min fiktionsteoretiska modell där fiktionsberättelsen ses 
som en fiktionsgenererande artefakt som föreskriver föreställningar kan man precisera eller 
snarare omformulera Fluderniks olika kategorier. Jag menar alltså att Fluderniks receptions-
ramar bäst förstås som och beskrivs i termer av de spelfiktioner som berättelser av olika slag 
iscensätter. Det Fludernik i den narratologiska traditionens efterföljd kallar mediering, det vill 
säga förmedlingen av historien, har jag sålunda valt att omformulera i termer av spelfiktion-
alitet och perspektivföreställningar (motsvarande det Walton kallar ”game of make-believe”). 
Istället för Fluderniks tre grundläggande medieringsformer har jag valt att skilja mellan två 
typer, episka spel och perceptuella spel (som inbegriper både det Fludernik kallar EXPERI-
ENCE och VIEWING), som kan vara personifierade eller anonyma. 
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termen mimetiskt berättande i olika modeller fått beteckna perceptuella spel-
fiktioner av olika slag. 

Det finns här anledning att argumentera mot två sätt att göra intermedialt 
bruk av simulationsbaserad fiktionsteori. Det första vetter mot det jag kallat 
det externa perspektivet och innebär att fiktionsberättelsen bör beskrivas som 
en opersonlig narrativ process eller diskurs, utan förmedlande ingångar i 
form av spelfiktioner. Så resonerar exempelvis Currie: 

What I imagine while watching a movie concerns the events of the fiction it 
presents, not any perceptual relations between myself and those events. My 
imagining is not that I see the characters and the events of the movie; it is 
simply that there are these characters and that these events occur – the same 
sort of impersonal imagining I engage in when I read a novel.799 

 
Enligt Currie är alltså filmreception och romanläsning lika i det avseendet att 
vi föreställer oss en betydelse i form av karaktärer involverade i ett händelse-
förlopp (det jag hävdat är karaktäristiskt för fiktionsberättelsens fiktionali-
tet); skillnaden består i att filmen berättar med bilder och romanen med 
ord.800 Currie har rätt såtillvida att fiktionalitet inte förutsätter ett internt per-
spektiv. Som jag tidigare visat kan en berättelse vara fiktionell, karaktärise-
ras av fiktionalitet, utan att också vara diegetisk och/eller mimetisk (se 
IV.2.2.). Den hållning som Currie ger uttryck för försvårar emellertid be-
skrivningen av det för olika typer av fiktionsberättelser karaktäristiska, då 
det narrativa perspektivets påverkan på receptionen och mottagarens möjlig-

                                 
799 Currie 1995a, s. 179. 
800 Currie menar att filmbilderna föreskriver perceptuella föreställningar (”perceptual imagin-
ing”) vilket innebär att det vi är bemyndigade att föreställa oss beror av vad vi ser, alltså vad 
vi verkligen ser och inte vad vi föreställer oss att vi ser (Currie 1995a, s. 180). Det för percep-
tuella föreställningar karaktäristiska är, enligt Currie, för det första ett kontrafaktiskt beroende 
mellan det representerande verkets visuella element och det vi föreställer oss, för det andra en 
struktur som överensstämmer med den som uppträder i samband med perceptuell tro, det vill 
säga de uppfattningar om saker och ting i verkligheten som vi förvärvar genom att percep-
tuellt undersöka dessa. När vi ser en film föreställer vi oss att karaktärens ögon har just den 
form, den färg och den storlek i relation till karaktärens övriga drag som de har på duken. 
Färg, form och storlek kommer också oupplösligt förenade. När vi läser en roman finns inget 
motsvarande kontrafaktiskt förhållande mellan tecknens visualitet (typsnitt, färg, form) och 
det vi ska föreställa oss, och färg, form och storlek är inte sammanflätade (Ibid., s. 184). Det 
Currie har att säga om filmreception berör alltså å ena sidan förhållandet mellan den faktiska 
bildreceptionen och det vi är bemyndigade att föreställa oss, å andra sidan förhållandet mellan 
bildreception och vårt sätt att perceptuellt uppfatta verkligheten. Dessa två korrespondensrela-
tioner, mellan representationsbärare och betydelse och mellan bildreception och verklighets-
reception, tycks snarare bekräfta än motsäga en kinematografisk spelfiktionalitet av percep-
tuellt slag, särskilt om man som Currie menar att förmågan att föreställa sig någonting kan 
förklaras i termer av simulation. Som jag strax återkommer till måste vi dock skilja mellan 
grundläggande bildreception (att se vad en bild avbildar) och en filmisk fiktionsberättelses 
spelfiktionalitet (se IV.3.4.). 
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heter att transportera sig in i fiktionsvärlden ignoreras.801 Begreppet spelfik-
tion erbjuder just en möjlighet att analysera förhållandet mellan narrativa 
former, modi och medier och vår reception av fiktionsberättelser och kan 
dessutom kasta nytt ljus över de intuitioner som tycks sammanhänga med 
många tidigare teoretiska resonemang rörande litterära och kinematografiska 
berättelser. 

Jag förhåller mig också kritisk till de monolitiska och medieessentialistis-
ka beskrivningar av fiktionsberättandets spelfiktionalitet som ibland tangerar 
den narratologiska forskningens debatter om narrativitet och förhållandet 
mellan mimesis och diegesis. Flera fiktionsteoretiskt orienterade forskare har 
försökt inordna alla typer av fiktionsberättelser under en spelrubrik. Man har 
exempelvis velat göra gällande att alla fiktionsberättelser iscensätter ett slags 
episk spelfiktion: det är, oavsett medium, alltid spelfiktionellt, sant i motta-
garens av en fiktionsberättelse spel, att en fiktiv berättare eller författare 
berättar historien som om den vore en faktarapport och inte en fiktionsberät-
telse. 

Currie har i en äldre version av sin imaginationsteori givit uttryck för en 
sådan uppfattning. Att föreställa sig (”make-believe”) en fiktionshistoria är, 
enligt Currie, inte bara att föreställa sig att historien är sann, utan att den 
berättas ”as known fact”.802 Vi föreställer oss en fiktiv auktor (”fictional 
author”), en tillförlitlig berättare som är resultatet av det texten säger och den 
faktiska kontext i vilken denna text är skapad. Vår reception av fiktionsbe-
rättelsen är ett slags utforskande av den fiktiva auktorns uppfattningar om 
vad som är sant i den representerade världen. Det berättaren tror är fallet 
sammanfaller med de fiktionssanningar berättelsen genererar.803 

Currie menar att denna modell även gäller för visuella medier som filmen 
och teatern. Perceptuella fiktioner, att vi ser händelser och karaktärer, avfär-
dar han med argumentet att dessa inte överensstämmer med våra upplevelser 
av visuella berättelser. Det gäller särskilt filmen där vi exempelvis inte före-
ställer oss att vi byter perspektiv och position med varje klipp, eller att vi ser 
från udda eller omöjliga vinklar. När vi ser en film föreställer vi oss att den 
fiktiva auktorn presenterar den information han vet är sann. Det som skiljer 
filmberättelsen från prosaberättelsen är det medium berättaren använder sig 
av, i övrigt är spelfiktionen densamma.804 

Derek Matravers skiljer mellan ”the report model”, där vi som mottagare 
av en fiktionsberättelse föreställer oss att vi tar del av en berättelse om verk-
liga händelser, förmedlad av en berättare, och ”the perceptual model”, som 

                                 
801 Jämför Rossholms kritik av Currie (Göran Rossholm, ”Now’s the Time – the Fiction 
Reader’s Temporal Perspective”, Essays on Fiction and Perspective, red. Göran Rossholm 
(Bern, Berlin etc: Peter Lang, 2004c), s. 201ff). 
802 Currie 1990, s. 73. 
803 Ibid., s. 73ff. 
804 Ibid., s.93ff. Jämför s. 123ff, 155ff. 
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innebär att vi ser och hör det representerade innehållet.805 Matravers hävdar, i 
likhet med Currie, att även visuellt berättade fiktioner iscensätter rapportmo-
dellen. Denna modell stämmer, enligt Matravers, bättre överens med det 
mottagaren kan och inte kan göra inom ramen för ett fiktionsspel; mottaga-
ren kan exempelvis inte delta eller förändra händelserna, eller agera ut sina 
känslor för karaktärerna, vilket den perceptuella modellen tycks implicera.806 

Rapportmodellen kan också förklara det faktum att vi kan se karaktärerna 
samtidigt som de inte tycks kunna se oss (med undantag för berättelser där 
de fiktiva personerna vänder sig direkt till publiken).807 

Curries argument handlar framför allt om hur fiktionssanningar genereras. 
Jag har redan visat att relationen mellan explicita och implicita fiktionssan-
ningar kan vara av skilda slag och att implicita fiktionssanningar genereras 
på många olika sätt (se II.5.2., och III.7.2.). Det finns ingen anledning att 
beskriva dessa komplexa fenomen med en modell som endast tillåter en enda 
struktur.808 Matravers position berör de handlingar mottagaren av en fiktions-
berättelse kan utföra inom ramen för fiktionsspelet. Istället för att reducera 
detta spel till en typ av aktivitet menar jag att man bör diskutera olika typer 
av spel som kan vara mer eller mindre rika och realistiska, men som alltid 
också begränsas och styrs av det externa fiktionsperspektivet. 

Distinktionen mellan mimesis och diegesis tycks, till skillnad från Currie 
och Matravers, säga att den litterära fiktionsberättelsen alltid iscensätter en 
episk spelfiktion (enligt vilken vi tar del av en berättares narration) medan 
den filmiska fiktionsberättelsen förutsätter en perceptuell spelfiktion (som 
föreskriver föreställningen att vi ser och/eller hör historien) (jämför I.5.1., 
IV.1.1., och IV.1.2.). Walton tangerar, som jag redan berört, denna traditio-
nella beskrivning (se I.5.2.). Representationer sammansatta av ord som, en-
ligt fiktionen, berättas av en karaktär benämner Walton berättade representa-
tioner (”narrated representations”) och den karaktär som skriver eller talar 
dessa ord är berättaren.809 I avbildningar saknas, enligt Walton, denna indi-
rekthet. De fiktionssanningar som impliceras av berättelsen förmedlas inte 
av ett fiktivt medvetande motsvarande berättarens. Istället är det hur saker 
och ting ger intryck av att vara beskaffade som implicerar hur de är, samti-
digt som det är fiktionellt att vi direkt ser och hör dessa ting.810 Walton ex-

                                 
805 Matravers 1997, s. 79, 81. 
806 Ibid., s. 82, 83ff. 
807 Ibid., s. 90. Jämför J. Alexander Bareis, Fiktionales Erzählen. Zur Theorie der liter-
arischen Fiktion als Make-Believe (diss. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för 
tyska och nederländska, 2007), s. 109-206, som i ett litteraurvetenskapligt sammanhang, med 
utgångspunkt från Waltons fiktionsteori, argumenterar för en liknande modell. 
808 Jämför Rossholm 2004a, s. 276ff. 
809 Walton 1990, s. 355. 
810 Ibid., s. 358. 
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emplifierar med filmer som Vargtimmen och Rashomon som har en berättare 
men där det alltjämt är fiktionellt att vi direkt ser de fiktiva handlingarna.811 

Det verkar osannolikt att alla typer av fiktionsberättelser, oavsett medium, 
modus och form, genererar en och samma spelfiktion. Matravers (som alltså 
själv väljer en monolitisk modell) skriver i linje med detta antagande att ”the 
variety of works of fiction makes it unwise to assume that one kind of game 
will cover all cases”.812 Den fiktionsteoretiska varianten av dikotomin mime-
sis-diegesis där fiktionsprosan sägs föreskriva en episk spelfiktion och fik-
tionsfilmen en perceptuell spelfiktion är ett steg i rätt riktning: en viss typ av 
fiktionsberättelse antas föreskriva en viss typ av spelföreställningar. Även 
denna beskrivning lider emellertid av samma problem som den monolitiska 
modellen där ett enda, allenarådande spel tänks täcka alla fall. Givet prosans 
och filmens mångfald av former, modi och genrer verkar det inte rimligt att 
alla romaner är förenliga med ett enda spel, eller att alla typer av filmer 
iscensätter en och samma perspektivfiktion. De flesta bokläsares och film-
åskådares erfarenheter av fiktionsreception, liksom många synvinkelsteoreti-
kers resultat, visar tvärtom att en och samma fiktionsberättelse inte sällan 
iscensätter och växlar mellan olika perspektiv och fiktionsspel (jämför 
IV.8.).813 Således finns det filmer som iscensätter episka perspektiv, prosabe-
rättelser som iscensätter opersonliga perceptuella spel och så vidare. Min 
hållning är alltså att alla typer av perspektiv är möjliga i alla slags medier 
och att det ytterst är den specifika texten och kontexten som avgör vad vi är 
bemyndigade att föreställa oss. Mer precist menar jag att fiktionsberättelser 
överhuvudtaget iscensätter två grundläggande perspektiviska spelfiktioner, 
episka och perceptuella, och att dessa kan förekomma och förekommer i 
olika former i olika medier, konstarter, genrer, enskilda berättelser och delar 
av berättelser. En jämförelse mellan litterära och filmiska fiktionsberättelser 
bör alltså inbegripa en undersökning av mediernas resurser och begränsning-
ar vad gäller spelfiktionaliteten. 

IV.3.3. Medium och perspektiv 

Ett fiktionsspel kan, menar jag, karaktäriseras på två olika sätt: det kan vara 
mer eller mindre rikt,814 och mer eller mindre realistiskt.815 Ett spels rikedom 

                                 
811 Jämför Kendall Walton, ”Points of View in Narrative and Depictive Representation”, Noûs 
10 (1976), s. 49-61. Se också Wilson som jämför den klassiska filmberättelsen med berät-
tarmedierade litterära fiktionsberättelser av olika slag (Wilson 1986, s. 54, 58). 
812 Matravers 1997, s. 78. 
813 Jämför Smith 1995a, s. 81. 
814 Walton menar att fiktionsspel kan vara mer eller mindre rika (”rich”) och livfulla (”vivid”) 
(Walton 1990, s. 296; se också s. 304, 315, 324ff). Den senare termens funktion förblir 
emellertid oklar i Waltons diskussioner och analyser, varför jag valt att endast använda mig av 
den förra termen. Se också Lamarque och Olsen 1994, s. 104. 
815 Walton beskriver ibland realismen som ett resultat av ett spels rikedom och livfullhet 
(Walton 1990, s. 304, 315, 318, 329). Jag gör inte denna koppling utan använder termen 
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beskriver perspektivupplevelsens styrka och berör mängden handlingar och 
operationer som vi inom ramen för spelet kan utföra i förhållande till fik-
tionsvärlden, verket och oss själva. Ett spel är realistiskt om det medger att 
vi livfullt kan föreställa oss om perspektivfiktionens upplevelser och hand-
lingar att de är verkliga upplevelser och handlingar relaterade till verkliga 
situationer och förhållanden. Hur dessa två parametrar bidrar till beskriv-
ningen av olika spelfiktioner kommer förhoppningsvis att bli tydligt efter 
hand, men jag ska här kort försöka visa hur dessa egenskaper ska förstås. 

En berättelse där berättaren genomgående är närvarande och medierar vår 
tillgång till fiktionsvärlden erbjuder ett rikare episkt spel än en starkt scenisk 
berättelse där berättaren endast ställvis ger intryck av att förmedla berättel-
sen; en berättelse med en så kallad allvetande berättare som har tillgång till 
karaktärernas inre liv är episkt mindre realistisk (vad gäller berättarfiktio-
nens epistemiska aspekt) än en berättelse där berättaren saknar omedelbar 
inblick i karaktärernas medvetanden.816 En berättelse där karaktärens upple-
velse är begränsad till rena perceptioner erbjuder ett mindre rikt synvinkels-
spel än en berättelse där hela spektrat av kognitiva aktiviteter bidrar till 
medvetandefiltreringen. Ett perceptuellt spel kan vara rikt i den meningen att 
verket möjliggör ett stort antal perceptuella spelhandlingar (vi kan exempel-
vis om vi har med en bild att göra flytta blicken mellan olika detaljer, kon-
centrera oss på saker i förgrunden eller bakgrunden och så vidare), men icke-
realistiskt såtillvida att den typ av perceptuell upplevelse som vi enligt spelet 
har (att vi exempelvis ser en aktiv vulkan från insidan) är omöjlig i verklig-
heten. 

I detta sammanhang blir mediala skillnader och representationsbärarens 
och meningens särskilda mediala kvaliteter i allra högsta grad väsentliga; ett 
fiktionsspels rikedom och realism beror således inte bara av den specifika 
texten och kontexten utan också av mediets möjligheter och begränsningar. 
Jag ska demonstrera detta förhållande genom att rekapitulera något av den 
mediala beskrivning som avhandlingens tidigare delar resulterat i och relate-
ra denna till det jag valt att kalla spelfiktioner. 

Avhandlingens andra del handlade framförallt om representationsbärarens 
kvaliteter, olika typer av mening och betydelse, och menings- och betydelse-
relationer. Jag diskuterade bland annat distinktionerna mellan digitala och 
analoga och artikulerade och icke-artikulerade medier (se II.1.1., och II.1.3.), 
undersökte specifik, generell och generisk, samt två former av konkret re-
spektive abstrakt betydelse (se II.5.), och berörde de semiotiska fenomenen 
metafor, symbol och expression (se II.6.). Språket är ett digitalt medium (där 

                                                                                                                                  
realism för att beskriva relationen mellan fiktionsspelet och verklighetens perceptionsproc-
esser och informationsstrukturer, en förståelse av begreppet som har stöd hos Walton, som vid 
upprepade tillfällen diskuterar likheter och skillnader mellan spel och värld (Ibid., s. 323, 
325ff, 360ff). Jämför Fluderniks beskrivning av narrativa perspektivs realism (Fludernik 
1996, s. 165, 174). 
816 Se Walton 1990, s. 360ff. 



 311

varje tecken tillhör en enda teckentyp), ett språkligt tecken är en replik av en 
typ. Filmmediet är analogt (det finns inga regler och gränser för vilka tecken 
som hör till vilka typer), filmtecknet är inte en replik av en typ utan en kopia. 
Den litterära texten kan skiktas i tecken (ord) och särdrag (bokstäver/fonem) 
medan en dylik skiktning inte är möjlig i filmens avbildningar där istället de 
i sig meningslösa mindre enheterna blir bärare av innehållets olika delar på 
så vis att vi i bilden av ett ansikte tycker oss percipiera ansiktets delar i re-
presentationsbärarens delar. Den litterära representationsbäraren utgörs alltså 
av separerbara meningsatomer som också är repliker av typer vars individu-
ella drag saknar perceptuellt intresse annat än som bärare av typen, och som 
fungerar mot bakgrund av generella stavnings- och kompositionsregler. I 
filmtecknet är däremot varje aspekt av representationsbäraren potentiellt 
meningsfull och därigenom perceptuellt intressant. Dessa skillnader måste 
rimligtvis ha något slags inverkan på iscensättningen av olika typer av fik-
tionsspel. Ett analogt tecken där varje drag är potentiellt meningsfullt och 
där innehållets delar projiceras på uttryckets delar måste rimligtvis erbjuda 
särskilda möjligheter för olika typer av perceptuella perspektiv, medan det 
digitala och artikulerade tecknet sannolikt är i bättre samklang med olika 
former av fiktiv medvetandemediering. 

En fiktionsberättelse kan, lokalt eller globalt, direkt generera specifika, 
generella (som pekar ut och etiketterar ett kollektiv av händelser eller exi-
stenser i en viss fiktiv situation) eller generiska (som berör kategorin eller 
klassen som sådan oavsett kontext) fiktionssanningar. Den kan också direkt 
generera konkreta fiktionssanningar eller abstrakta fiktionssanningar. Med 
konkret och abstrakt kan man antingen mena en viss kategoris generalitet, 
eller ett spektrum av möjligheter med det percipierbara och det icke-
percipierbara som ytterpoler. Den berättelse som direkt genererar olika typer 
av specifika och konkreta fiktionssanningar kommer rimligtvis att erbjuda 
andra spelmöjligheter än en berättelse som direkt genererar ett generellt, 
generiskt och/eller abstrakt fiktionsinnehåll. 

Metaforen, som är mycket vanlig i den litterära berättelsen men ytterst 
sällsynt i den filmiska, förutsätter ett visst syntagm med en bokstavlig ram 
och ett metaforiskt fokus (som inte står för någonting i fiktionen) och en 
överföring av mening och egenskaper mellan domäner och kategorier. Sym-
bolen är en händelse eller existens i fiktionen som indirekt blir bärare av en 
vidare symbolisk mening och expressionen fungerar så att representationsbä-
rarens faktiska egenskaper, framför allt filmavbildningarnas plastiska skikt, 
uttrycker eller metaforiskt exemplifierar olika mer eller mindre abstrakta 
ting. Ett rikt inslag av metaforiska syntagm inverkar sannolikt på en berättel-
ses perspektivitet, ställd i kontrast till en berättande diskurs med ett mini-
mum av metaforik. En fiktionsvärld genomsyrad av symboler kommer för-
modligen att framstå som mindre realistisk och oberoende av diskursen än en 
fiktionsvärld utan symboler. En berättelse vars representationsbärare ut-
trycker känslor och stämningar genom att direkt påverka mottagaren kan 
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givetvis på ett omedelbart sätt involvera denna i någon form av perceptuellt 
spel. 

I avhandlingens andra del behandlade jag även konventionella meningsre-
lationer av skilda slag och olika typer av generell mening (se II.2, och II.3.). 
Jag beskrev fiktionsprosan som primärt konventionell, all mening och bety-
delse är beroende av den konventionella relationen mellan de språkliga teck-
nens uttryck och innehåll, medan filmens konventionalitet är sekundär, yt-
terst beroende av icke-konventionella meningsrelationer. Språkets denota-
tion, den akontextuella relationen mellan språkliga tecken och världen, visa-
de sig vara generell på så vis att det som denoteras är klasser eller kategorier, 
medan filmens avbildningar är specifika så till vida att det som avbildas är 
instanser av kategorier. Jag gjorde även en distinktion mellan två typer av 
syntagmatiska och paradigmatiska innebördsrelationer: sådana som är kon-
ventionella i strikt mening, som i språket, och sådana som är konventionella 
i vid bemärkelse, vilket är fallet i filmiska sekvenser och berättelser, men 
som även gäller narrativa konventioner över huvud taget. 

Vidare undersökte jag i avhandlingens tredje del ikoniska relationer mel-
lan representationsbärare, mening och betydelse och mellan representation 
och värld (se III.1., III.2., III.3., och III.4.). Ikoniciteten innebär att det finns 
en likhet mellan representationsbärare, mening och/eller betydelse, en likhet 
som kan omfatta enkla och specifika, generella eller metaforiska egenskaper, 
eller relationer mellan enheter. Jag gjorde också en distinktion mellan primär 
och sekundär ikonicitet, där den första varianten innebär att det är ikonicite-
ten som är förutsättningen för all annan mening i tecknet. Den primära iko-
niciteten förklarade jag delvis i pragmatiska termer så att vi när vi uppfattar 
vad avbildningar avbildar simulerar perceptuella upplevelser och gör bruk av 
samma kapacitet (vilken körs off-line) som vi använder oss av när vi i verk-
ligheten identifierar händelser och existenser. Filmberättelsen karaktäriseras 
av primär ikonicitet, den litterära berättelsen av sekundär ikonicitet, under-
ordnad och beroende av språkets primära konventioner. 

I Waltons fiktionsteori finns ett inslag av ikonicitet, som emellertid aldrig 
ordentligt tydliggörs eller preciseras. Walton konstaterar att de flesta avbild-
ningar inbegriper något slags översättning. Tredimensionella objekt repre-
senteras på tvådimensionella ytor. Blyertsteckningar och skulpturer repre-
senterar mångfärgade ting monokromatiskt. Rörelse framställs i statiska 
medier. Statyer avbildar hjältar i övernaturlig storlek. Representationen av 
rörelse i film och teater kan både utvidga eller komprimera tiden. Dylika 
översättningar försvagar, enligt Walton, fiktionsmottagarens perceptuella 
spel, vilket naturligtvis också innebär att en maximal överensstämmelse mel-
lan uttryck och innehåll maximerar spelets rikedom.817 Den relation mellan 
fiktionsspel och ikonicitet som Walton blott antyder kommer jag att fullt ut 
undersöka. 

                                 
817 Walton 1990, s. 324f. 
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Den representation som domineras av primär konventionalitet och kon-
ventionalitet i strikt mening har sannolikt en särskild förmåga att sätta i spel 
vissa typer av perspektiv, exempelvis episka diskurser och strukturer som 
förutsätter tecken för det generella eller konventionella syntagm. Tecken 
som står för kategorier och klasser lämpar sig rimligen mindre väl för att 
iscensätta perceptuella spel, än representationer med ett innehåll bestående 
av instanser av kategorier. Den representation som på olika sätt karaktärise-
ras av en rik ikonicitet i förhållandet mellan representationsbärare, mening 
och betydelse involveras på ett särskilt sätt i fiktionsspelet. En fiktionell 
attrapp som exempelvis imiterar en dagbok har vissa egenskaper gemen-
samma med den dagbok vi ska föreställa oss. De ord vi läser är enligt fiktio-
nen dagbokens ord, vilket innebär att både texten och vår reception fiktiona-
liseras och kommer att ingå som delar i fiktionsspelet. Någonting liknande 
gäller en representation där uttryckets och det fiktiva händelseförloppets 
varaktighet och ordning korresponderar. Om vi ”informeras” i samma ord-
ning som händelserna enligt fiktionen inträffar och den tid det tar för oss att 
”informeras” överensstämmer med de fiktiva händelsens varaktighet så mås-
te dessa ikoniska relationer, likheten mellan representationsbärare och bety-
delse, innebära att vår reception av representationen får kvaliteter som mot-
svarar en direkt perception av fiktionsvärlden. Jag menar alltså att olika for-
mer av ikonicitet ofta innebär att fiktionsvärlden så att säga integreras i teck-
net vilket rimligtvis måste betyda att vårt fiktionsspel får vissa kvaliteter och 
berikas; vi kan införliva oss själva, vår reception och själva tecknet i spelet. 
Rossholm skriver: ”to figuratively move to the level of the events, and – still 
figuratively – directly experience something, is operative when we face ico-
nic symbols of all sorts.”818 Primär ikonicitet torde ytterligare förstärka upp-
levelsen av att i tecknet direkt möta den representerade världen, då vi i re-
ceptionen av exempelvis filmbilder och avbildningar överhuvudtaget, för att 

                                 
818 Rossholm 2004a, s. 335. Kopplingen mellan ikonicitet och en särskilt rik upplevelse av det 
som representeras har uppmärksammats av Peirce-forskaren Ransdell, som skriver om ikoni-
ska tecken att ”insofar as something is iconic, it represents (exhibits, displays, shows) in itself 
some relevant feature or features of its object, so that it is a matter of perceiving the relevant 
properties of the object – indeed, perceiving the object itself, partially or wholly – in the sign” 
(Ransdell 1986, s. 69; se också s. 71). Ikonicitet skapar alltså ett slags närvaro i den meningen 
att vissa egenskaper hos det representerade innehållet även finns i representationsbäraren; att 
percipiera representationsbäraren är således därför, trots att vi har med en representation att 
göra, att delvis percipiera innehållet. Leech och Short gör, i sin beskrivning av språkets och 
litteraturens ikonicitet, en koppling mellan verklighetsillusion, textretorik och ikonicitet, som 
primärt berör fiktionella representationer: ”The iconic force in language produces an EN-
ACTMENT of the fictional reality through the form of the text. This brings realistic illusion 
to life in a new dimension: as readers we do not merely receive a report of the fictional world; 
we enter into it iconically, as a dramatic performance, through the experience of reading.” 
(Leech och Short 1981, s. 236) Det Leech och Short, omformulerat i min terminologi, tycks 
säga är att ikoniska inslag i en litterär text leder till ett rikare och mer realistiskt fiktionsspel: 
den fiktiva verkligheten förkroppsligas i textens form, ges ett slags närvaro i själva texten, 
vilket leder till att den faktiska upplevelsen av texten sammanfaller med en låtsad upplevelse 
av fiktionsvärlden. 
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komma åt innehållet, använder oss av samma kapacitet som vi gör bruk av 
när vi identifierar och tolkar verklighetens händelser och existenser. Be-
gränsningar vad gäller ikoniciteten måste också, i enlighet med samma logik, 
betyda att vissa perspektiv blir svåra att iscensätta eller mindre rika och rea-
listiska.  

Här finns det anledning att uppmärksamma en ikonisk relation som jag ti-
digare inte diskuterat. Jag har hävdat att de grundläggande fiktionsspel som 
jag definierat, episka och perceptuella spel, relaterar till olika verklighets-
scenarion och kognitiva parametrar. En viss berättelse kan sålunda iscensätta 
mer eller mindre av ett scenario och hålla sig inom eller bryta mot detta sce-
narios realistiska begränsningar. Ett fiktionsspels rikedom och realism berör 
därför också den ikoniska relationen mellan narrativt perspektiv och verklig-
hetsscenario.819 

Vidare har indexikaliska mönster en inverkan på spelfiktionaliteten (se 
III.5., och III.6.). Ett naturligt kausalt index, där medvetandemedieringen är 
begränsad, erbjuder rimligtvis möjligheter till ett slags direkthet som inten-
tionella representationer, där innehållet filtreras genom skaparens medvetan-
de, saknar. En rik repertoar av konventionella medvetandeindex har förstås 
betydelse för möjligheterna att representera fiktiva medvetanden, och olika 
slags medietypiska spatiotemporala index sammanhänger med mediets för-
måga och sätt att skapa starka ”här och nu”-upplevelser. 

Även berättelsens implikationsstrukturer, relationerna mellan bestämt och 
obestämt och explicit och implicit, måste, som Walton visat, vägas in i be-
skrivningen (se III.7.).820 En berättelse där berättarens person och den situa-
tion i vilken berättandet sker är obestämda genererar sannolikt ett mindre rikt 
episkt spel än en berättelse där dessa ting är bestämda. En text där karaktä-
rernas yttre och miljön är obestämda kan knappast framkalla en rik upplevel-
se av att direkt se och höra den fiktiva situationen, medan en text där detta är 
bestämt har större möjligheter att åstadkomma en dylik upplevelse. 

Jag undersökte både i avhandlingens andra och tredje del förhållandet 
mellan explicita fiktionssanningar som genereras direkt och implicita sådana 
som genereras indirekt (se II.5.2., och III.7.2.). Spelfiktionerna samman-
hänger med explicita fiktionssanningar som fungerar som ett slags ingångar 
till fiktionsvärlden och indirekt genererar andra fiktionssanningar. Det fikti-
va faktum att en berättare som Alex i En Apelsin med urverk är en känslokall 
brottsling impliceras av de ord han enligt fiktionen skrivit ner (och som vi 
enligt spelfiktionen läser) och som alltså är explicit fiktionella. Att Alex i 
filmen Clockwork Orange blir upphetsad och aggressiv av Beethovens mu-
sik impliceras av huvudpersonens sätt att uppfatta verkligheten (gestaltad i 

                                 
819 Se Waltons jämförelse mellan fiktionsspel och verklighetsperception (Walton 1990, s. 304-
315, 349). 
820 Ibid., s. 321f, 329f. 
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subjektiva yttre och inre bilder) när han lyssnar till den store kompositörens 
musik. 

Ett fiktionsspels rikedom och realism är sannolikt i hög grad resultatet av 
dessa olika parametrar i kombination och mediets särskilda möjligheter och 
begränsningar att sätta dem i spel. Återstoden av avhandlingen kommer i 
långa stycken att handla om dessa förhållanden. Därmed inte sagt att min 
analys i alla avseenden kan förklara fiktionsberättelsens perspektivitet. Det 
jag beskriver är potentiella spelmöjligheter, som följer av formernas och 
mediernas kvaliteter. Hurvida en viss berättelse skapar en rik upplevelse av 
direkthet eller berättarförmedling har sannolikt också med estetiska och reto-
riska representationsaspekter, samt den enskilda mottagarens preferenser att 
göra. Den läsare eller åskådare som tycker att berättelsen är spännande är 
rimligtvis mer benägen att förlora sig i fiktionsvärlden än den läsare som 
mest uppfattar upphovsmannens narrativa manér eller vissa schablonmässiga 
genremönster. 

IV.3.4. Avbildningar, simulation och fiktion 

Jag har beskrivit fiktionalitet, fiktionell hållning och narrativt perspektiv i 
termer av föreställningar och simulation. Vår reception av fiktionella repre-
sentationer, exempelvis prosaberättelser som ”Döden i Venedig” och Pianot, 
innebär att vi föreställer oss händelser och existenser på samma sätt som vi 
kan föra ett hypotetiskt resonemang eller fantisera, en aktivitet som jag har 
likställt med att simulera övertygelser, att köra vårt informationsbearbet-
ningssystem off-line. Fiktionsberättelsens perspektiv, det som brukar be-
handlas under rubrikerna berättare och synvinkel, har jag benämnt spelfik-
tioner, som kan vara episka eller perceptuella, och som inbegriper föreställ-
ningar av två slag, ”att låtsas”-föreställningar och fantasiprojektioner (se 
IV.3.1., och IV.3.2.). Skillnaden mellan fiktionalitet och olika slags episka 
och mimetiska perspektivföreställningar har jag förklarat så att olika delar av 
vårt mentala maskineri körs off-line beroende på vilken typ av föreställning-
ar vi har att göra med (se IV.2.2.). Att föreställa sig att man ser är någonting 
annat än att, likt en hypotes eller fantasi, hålla ett visst scenario i huvudet. 
Frågan är nu hur fiktionalitetens olika fasetter och förklaringen av dessa i 
termer av föreställningsförmåga och simulation förhåller sig till det jag i 
avhandlingens tredje del hävdat om bilden (se III.2.4.). Jag har ju argumente-
rat för att bilden och avbildningar överhuvudtaget genererar en särskild typ 
av simulationer: vi ser vad filmbilden avbildar genom att med bilduttrycket 
som utgångspunkt och förutsättning simulera en visuell upplevelse, vilket 
innebär att vi å ena sidan gör bruk av vår förmåga att i verkligheten identifie-
ra händelser och existenser (igenkänningskapaciteten körs off-line), å andra 
sidan involveras i ett slags perceptuellt föreställningsspel där vår faktiska 
reception av representationsbäraren integreras (vi föreställer oss om vår per-
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ception av representationsbäraren att denna är perceptionen av det represen-
terade innehållet). 

Det jag sagt om bilder och avbildningar tycks alltså sammanfalla med min 
beskrivning av olika slags fiktionsfenomen. Bilden och avbildningen be-
skrivs också i olika teoretiska sammanhang ofta på ett sätt som har stora 
likheter med hur fiktionaliteten definieras. Till exempel sägs både bildrecep-
tion och reception av fiktionsberättelser kännetecknas av ett dubbelperspek-
tiv. Så är fallet i Waltons texter och Lamarque har jämfört sin egen fram-
ställning av fiktionsreceptionens dubbelperspektiv med Wollheims bildteore-
tiska distinktion mellan den externa betraktaren av bilden och den interna 
betraktaren i bilden. Wollheim: 

There is the spectator of the picture, and there is the spectator in the picture: 
the external spectator and the internal spectator. The two differ in where they 
stand and in what they see. The external spectator is located in the actual spa-
ce that the painting itself occupies in the room or gallery where it hangs. /…/ 
The internal spectator is located in the virtual space that the painting repre-
sents. /…/ The external spectator can be, and normally is, aware of the mar-
ked surface: he will move within the actual space to ensure that this is so. For 
the internal spectator the marked surface does not exist: it is not visible from 
the virtual space.821  

 
Wollheim menar att bildbetraktaren projicerar sig in i målningens represen-
terade rum och upplever detta rum inifrån.822 Bildreception överensstämmer 
alltså, enligt detta synsätt, med det jag kallat mimetiska representationer och 
perceptuella spel. 

Idén om detta dubbelperspektiv sammanhänger ofta med en beskrivning 
av både bilder och fiktionsberättelser i termer av ”imaginings” eller ”make-
believe”, både bilder och fiktionsberättelser sätter föreställningsförmågan i 
spel och föreskriver föreställningar. Walton förklarar Wollheims begrepp 
”seeing-in”, det vill säga vår varseblivning av objekt och situationer i bilder, 
med hjälp av sin make-believeteori (se III.2.1.).823 Denna teori har två olyck-
liga konsekvenser: Walton tvingas hävda att alla bilder är fiktionella, och att 
filmreception är detsamma som att se den representerade fiktionsvärlden. En 
avbildning är, enligt Walton, en representation som har funktionen att funge-

                                 
821 Wollheim 1987, s. 102. 
822 Margaretha Rossholm Lagerlöf skriver i samma anda: ”One important ingredient in look-
ing at images is the phenomenological transparency of the sign; one becomes involved in the 
universe displayed.” (Margaretha Rossholm Lagerlöf, ”Interpreting Visual Art: Performance 
and Articulation”, Types of Interpretation in the Aesthetic Disciplines, red. Staffan Carl-
shamre och Anders Pettersson (Montreal, Kingston etc.: McGill-Queen’s University Press, 
2003), s. 160) 
823 Walton har också hävdat att fotografiska bilder är genomskinliga på så vis att vi verkligen 
ser det de avbildar. Denna tanke har jag avfärdat och istället beskrivit fotografiet som ett 
naturligt kausalt index (se III.6.1.). Intressantare i detta sammanhang är vad Waltons teori om 
bilder och föreställningar kan säga oss om fiktionsfilmen och den simulationshypotes jag 
framfört. 
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ra som rekvisita i rika och levande perceptuella låtsasspel (”reasonably rich 
and vivid perceptual games of make-believe”).824 Detta innebär att bilder 
”are fiction by definition (works of fiction, when they are works)”.825 Bilder 
är alltså definitionsmässigt fiktionella medan skrivna framställningar anting-
en kan vara fiktionella eller icke-fiktionella. Även informerande bilder är 
fiktionella eftersom de är rekvisita i perceptuella låtsaslekar.826 

Min distinktion mellan olika framställningssätt och representationstyper, 
bland annat fiktionella och mimetiska sådana, kan emellertid lösa detta pro-
blem. En representation som sätter i spel den fiktionella hållningen föreskri-
ver föreställningar i Carrolls mening: vi föreställer oss händelser och exi-
stenser på samma sätt som vi kan föra ett hypotetiskt resonemang eller fanti-
sera, vi kör vårt informationsbearbetningssystem off-line. Den mimetiska 
representationen resulterar i att vi med fantasins hjälp projicerar oss in i den 
representerade situationen eller världen. En bild, som sammanhänger med 
visuell simulation, är en typ av mimetisk representation, men behöver inte 
sätta i spel den fiktionella hållningen. Om man på detta sätt håller isär det 
mimetiska och det fiktionella kan den kontraintuitiva ståndpunkten att alla 
bilder är fiktionella undvikas. 

För Walton tycks också det fiktionsspel som en filmberättelse iscensätter 
vara ett perceptuellt spel av den anledningen att filmbilderna är avbildningar. 
Avbildningar saknar, menar Walton, oftast den indirekta förmedling genom 
ett fiktivt medvetande som är vanlig i språkliga berättelser, det gäller även 
filmer med en berättare så till vida att det är fiktionellt att vi direkt ser de 
fiktiva händelserna.827 Jag menar att detta är en förenkling. Bilder är mim-
etiska representationer byggda på primär ikonicitet och att se vad de avbildar 
innebär att simulera, att köra sitt visuella mentala system off-line. De filmer 
jag i denna avhandling undersökt är emellertid med några undantag fiktions-
berättelser, de är alltså berättelser som karaktäriseras av fiktionalitet. Dessa 
representationer kan sålunda skiktas i två relata, mening och betydelse. Det 
är filmbildernas mening, det de avbildar eller ger intryck av att avbilda, som 
framträder genom den visuella simulationsprocess som alla avbildningar 
involverar oss i. Filmernas betydelse, det som är sant i fiktionen, de händel-
ser och existenser vi föreställer oss är någonting annat. Filmberättelsen 
iscensätter inte heller med automatik ett perceptuellt spel, där vi enligt fik-
tionen ser och hör händelseförloppet. Jag ska här försöka utveckla detta re-
sonemang. 

Gunning och Bordwell har beskrivit filmens narrativa diskurs som en re-
lation mellan olika representerande nivåer eller aspekter. Den första nivån, 
som man kan kalla för den filmade händelsen eller den profilmiska nivån, 

                                 
824 Walton 1990, s. 296; se också s. 293f. 
825 Ibid., s. 351. 
826 Ibid., s 351f. 
827 Ibid., s. 358. 
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utgörs av allting som placeras framför och uppfångas av kameran och övrig 
inspelningsutrustning: skådespelare, ljus, dekor, miljö, rekvisita med mera. 
Den andra nivån inbegriper allting inom bildramen (och det antydda men 
dolda rummet utanför denna ram), och berör den process genom vilken den 
första nivån transformeras från händelser och objekt till fotografiska bilder. 
Hit hör exempelvis bildkomposition, exponering, fokus, val av linser och 
film samt kamerarörelser. Den tredje nivån är den process som tar vid efter 
inspelningen och inbegriper urvalet av bilder, klippningen eller bildmontaget 
(det vill säga det filmiska syntagmet) och andra i efterhand tillförda aspekter 
som pålagda ljudeffekter, musik och voice over-röster. 

Bordwells och Gunnings poäng är för det första att alla dessa tre nivåer är 
narrativa, det vill säga bidrar till att generera fiktionssanningar, för det andra 
att det i stor utsträckning är dessa tre nivåers kvaliteter och förhållandet mel-
lan dem som avgör en fiktionsfilms narrativa karaktäristika.828 Jag menar att 
denna iakttagelse är viktig för diskussionen om filmisk perspektivitet. Det är 
framför allt hur en viss film (filmskapare, filmtradition eller -skola) relaterar 
dessa tre representationsskikt till varandra, och den därigenom skapade 
strukturens konventionella, ikoniska och indexikaliska egenskaper, och på-
verkan på förhållandet mellan representationsbärare, mening och betydelse, 
som avgör vilket slags spelfiktion filmen iscensätter, och det aktuella spelets 
specifika kvaliteter. Är det exempelvis meningen att vi ska uppfatta filmade 
händelser och existenser (och den bildmening dessa skapar) som identiska 
med fiktionsvärlden eller påvisar berättelsen diskrepansen mellan det som 
utspelat sig framför kameran och det fiktiva händelseförloppet? Framhäver 
montaget filmavbildningarnas primära ikonicitet eller är det relationen mel-
lan bilder och tagningar som står i fokus och genererar betydelse? Har mon-
taget främst rollen av förmedlare av en kontinuerlig fiktionsvärld eller fun-
gerar det som ett slags index för en berättare eller upplevare i fiktionen? 
Representerar filmbildernas färger, som vi förstår avviker från de avbildade 
existensernas färger, fiktionsvärldens färger eller uttrycker de en viss karak-
tärs upplevelse av den fiktiva verkligheten? Ska den musik vi hör på ljudspå-
ret uppfattas som en extern, auktorial berättares kommentar och ljuder musi-
ken i bildrummet och i fiktionsvärlden? Fiktionsfilmens perspektivitet och 
spelfiktioner är alltså en fråga om narrativ struktur och vad vi föreställer oss 
om vår relation till fiktionsvärlden och kan inte reduceras till avbildningens 
primära ikonicitet och mening. Ibland är filmen strukturerad så att vi också 
är bemyndigade att föreställa oss att vi ser fiktionsvärlden, ibland försvåras 
eller blockeras detta spel. Med detta sagt om förhållandet mellan avbildning, 
fiktion och perspektiv är det nu möjligt att undersöka olika slags perspektiv 
och fiktionsspel i prosa och film. 

                                 
828 Bordwell 1985, s. 11f, 156-334; Gunning 1991, s. 18ff. Jämför också Wilson 1986, s. 144.  
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IV.4. Episka spel del 1: berättaren 

I narratologisk teori och analyser av litterära fiktionsberättelser förutsätts, 
som jag tidgare berört, ofta en berättare: den verbala berättelsen och dess 
betydelse förmedlas alltid av en fiktiv berättare (se IV.1.2.). Denna prosans 
berättarmediering har också av många intermedialt inriktade forskare ansetts 
vara den narrativa aspekt som skiljer prosan från filmen. Argumenten hand-
lar om språkets, berättandets och kommunikationens logik, samt fiktionalite-
tens konsekvenser. De tre första säger att språkanvändning, berättande 
och/eller kommunikation alltid förutsätter en avsändare, det fjärde hävdar att 
denna avsändare inte kan vara den faktiske auktorn eftersom den berättelse 
som berättas är fiktionell och därför inte kan förmedla auktorns påståenden 
och hållningar. Jag menar att dessa idéer är missvisande. Berättaren är inte 
en obligatorisk ingrediens i den litterära fiktionsberättelsen eller i vår recep-
tion av densamma. Prosan kan iscensätta olika typer av episka spelfiktioner 
men den kan även föreskriva perceptuella föreställningar av skilda slag. Det-
ta innebär att berättaren inte kan ha den medialt åtskiljande funktion som 
vissa teoretiker givit begreppet. Både filmiska och litterära fiktionsberättel-
ser kan ha eller sakna en berättare. 

IV.4.1. Fiktiv berättare 

Berättarbegreppet blir, enligt mitt sätt att se, begripligt när det formuleras i 
termer av vad som är sant i en given litterär eller filmisk fiktion, vilka före-
ställningar en viss fiktionsberättelse föreskriver och hur fiktionssanningar 
genereras i olika typer av berättelser och berättelsemedier.829 Det som de 
flesta narratologer har gemensamt är, som jag redan konstaterat, tanken att 
fiktionsberättelsens berättare är fiktiv. Denna utsaga kan emellertid tolkas på 
(minst) två sätt: 1) berättaren är en fiktiv (icke-existerande) agent till skillnad 
från en verklig (i verkligheten existerande) agent (den faktiska auktorn); 2) 
berättaren är en del av berättelsens fiktionsinnehåll, det är fiktionellt att nå-
gon berättar en historia. Dessa två tolkningar av termen och begreppet ”fik-
tiv” kan givetvis sammanfalla, men de behöver inte göra det. Berättaren kan, 
som i En apelsin med urverk, vara en karaktär, men det kan också som i Lars 
Ahlins Om vara fiktionellt att det är den verklige auktorn som berättar histo-
rien.830 Den klassiska narratologin är oklar på denna punkt. Med fiktiv berät-
tare menar jag 2: att det är fiktionellt (fiktionsberättelsen föreskriver före-
ställningen) att någon, en karaktär eller (fiktionaliserad) verklig person be-
rättar historien som helhet, en del av historien eller en historia i historien. 

                                 
829Jämför Christer Johansson, ”Berättaren som fiktionsspel”, Berättaren. En gäckande röst i 
texten, red. Lars-Åke Skalin (Örebro: Örebro Universitet, Universitetsbiblioteket, 2003), s. 
59-83; ”Berättare i prosa och film”, Att anlägga perspektiv, red. Staffan Hellberg och Göran 
Rossholm (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2005), s. 173-224. 
830 Jämför Walton 1990, s. 356. 
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Saknas en sådan berättarfiktion finns det heller inget skäl att förutsätta en 
berättare.831 

En fiktiv berättare kan antingen vara en primär berättare, som enligt fik-
tionen berättar den primära berättelsen (den faktiska berättelse vi läser, ser 
eller hör) eller en sekundär berättare, som är innesluten i den primära berät-
telsen.832 Vidare kan en fiktiv berättare, som Genette uppmärksammat, an-
tingen vara homodiegetisk, det vill säga själv figurera i den historia han eller 
hon berättar, eller heterodiegetisk, endast uppträda som berättare.833 En pri-
mär berättares närvaro innebär ett inslag av narrativ mediering och indirekt 
generering av fiktionssanningar i berättelsen: fiktionsinnehållet förmedlas av 
berättarens diskurs och medvetande, alltså den situation som många narrato-
loger, felaktigt, menat är utmärkande för alla fiktionsberättelser. Det finns 
emellertid en skillnad mellan olika slags berättare beroende på vilken typ av 
berättelse de berättar. En fiktiv berättare kan, som Walton påpekat, antingen 
vara en historieberättare, en ”storyteller”, som enligt fiktionen berättar en 
fiktionshistoria (som alltså utmärks av fiktionalitet och sätter den fiktionella 
hållningen i spel), eller en rapporterande berättare, som enligt fiktionen be-
rättar en icke-fiktionell berättelse. I strikt mening är det endast den senare 
typen, den rapporterande berättaren som kan sägas vara en medierande berät-
tare. Fiktionen är ju att berättaren vidarebefordrar (potentiellt felaktig) in-
formation om någonting som inträffat i den fiktiva verkligheten och alltså 
styr vår tillgång till denna verklighet. Historieberättaren förmedlar inte, en-
ligt fiktionen, information om ett verkligt skeende utan diktar och kompone-
rar en fiktion.834 

En fiktionsberättelse genererar ofta, som jag argumenterat för, två typer 
av fiktionssanningar, fördelade på två olika fiktioner: verkfiktionen och spel-
fiktionen (se IV.3.1.).835 Å ena sidan är det alltså verkfiktionellt, sant i histo-
rien eller fiktionsvärlden, att en eller flera karaktärer är, handlar, tänker, 
känner på ett visst sätt under en viss tid på en viss plats, å andra sidan före-
skriver verket att vi ska föreställa oss detta innehåll såsom förmedlat på ett 
visst sätt, och eventuellt att verket eller vår reception av detsamma är av ett 
visst slag. Den föreskrivna föreställningen att den primära berättelsen för-
medlas av en fiktiv berättare och att vi tar del av denna berättares diskurs är 
inte en fråga om vad som är sant i verkfiktionen utan berör vilken spelfiktion 

                                 
831 Jag menar alltså att det är meningsfullt att tala om en berättare endast när berättelsen före-
skriver att vi ska föreställa oss en, med Booths uttryck, dramatiserad eller, med Ryans termi-
nologi, personlig berättare (Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, andra uppl. (London: 
Penguin Books, 1983), s. 151f; Ryan 1981, s. 518f; se också Richard Walsh, ”Who Is the 
Narrator?”, Poetics Today 18 (1997:4), s. 506, och Currie 1995a, 243ff, 260ff, not 2 och 3, s. 
262f). 
832 Denna distinktion motsvarar Genettes åtskillnad mellan den extradiegetiska och den intra-
diegetiska narrativa nivån. (Genette 1972a, s. 238-261; Genette 1980, s. 227-54) 
833 Genette 1972a, s. 251ff; Genette 1980, s. 243ff; jämför Fleishman 1992, s. 20ff. 
834 Walton 1990, s. 368f, 372ff. 
835 Walton 1990, s. 58ff; se också Currie 1990, s. 72f. 
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verket iscensätter. När vi läser en roman som En apelsin med urverk är det 
meningen att vi ska föreställa oss den unge mannen Alex vars tillvaro hand-
lar om att tillsammans med sina kamrater i gänget misshandla, våldta och 
mörda och som till slut blir fängslad och genom hjärntvätt fråntagen sitt 
känsloliv och sin fria vilja; vi förväntas också föreställa oss att Alex skrivit 
ner sina tankar och upplevelser i ett slags självbiografi. Men vi är dessutom 
bemyndigade att föreställa oss att vi läser huvudpersonens text och att vi blir 
informerade om fiktionsvärldens händelser, situationer och personer genom 
att läsa den. Det senare är inte verkfiktionellt utan spelfiktionellt. 

Det snäva berättarbegrepp som jag ovan definierat kan prövas mot olika 
litterära och filmiska berättelser. Det är uppenbart att berättaren inte kan vara 
ett nödvändigt villkor för narrativitet eller fiktionalitet av den enkla anled-
ningen att många berättelser saknar en primär fiktiv berättare: det är inte 
spelfiktionellt att den berättelse vi läser, ser eller hör berättas av någon fiktiv 
karaktär. Vidare är den vanligt förekommande distinktionen mellan berät-
tarmedierad prosa och berättarlös film ohållbar. Alla litterära berättelser 
berättas inte av en fiktiv berättare samtidigt som det finns filmer som iscen-
sätter en dylik spelfiktion. 

Romanen 2001 och novellen ”Döden i Venedig” förmedlas inte av fiktiva 
berättare; inte heller är det spelfiktionellt att någon karaktär, helt eller delvis, 
berättar filmerna med samma namn. I En apelsin med urverk är det däremot 
spelfiktionellt att vi läser huvudpersonens självbiografi, medan det i exem-
pelvis Eyvind Johnsons romantrilogi om fastighetsmäklaren Johannes Kri-
lon, Grupp Krilon (1941), Krilons resa (1942) och Krilon själv (1943), är 
meningen att vi ska föreställa oss att en ”återberättare”, ett slags fiktiv förfat-
tarpersona, förmedlar och kreerar (det vill säga omväxlande utger sig för att 
vara rapportör och historieberättare) berättelsen om beredskapstidens Sveri-
ge. I båda dessa berättelser är det alltså spelfiktionellt att en berättare berättar 
historien. I enlighet med samma logik är det spelfiktionellt att huvudperso-
nen Alex i filmen Clockwork Orange berättar sin egen historia, liksom det i 
Bergmans Djävulens öga (1960) är spelfiktionellt att en berättarkaraktär, 
som inte själv deltar i det fiktiva händelseförloppet, berättar (eller åtminstone 
presenterar) historien om Don Juans tillfälliga uppstigande från helvetet till 
jorden. 

Dessa fiktiva berättare är utförligt karaktäriserade och dramatiserade be-
rättare. Så otvetydiga är naturligtvis inte alla berättarfiktioner och episka 
situationer (omständigheterna kring och situationen i vilken berättandet 
sker). Indikationerna på en berättares närvaro kan vara vaga och det kan vara 
svårt att avgöra om den primära berättelsen, helt eller delvis, ska uppfattas 
som en berättares diskurs eller inte. Det är överhuvudtaget problematiskt att 
fastställa vilka formella kriterier en fiktionsberättelse måste uppfylla för att 
uppfattas som berättad av en fiktiv berättare. Även i texter utan deiktiska 
tecken som ett personligt pronomen eller direkta upplysningar om berätta-
rens person kan en fiktiv narrativ persona framträda. Så uppfattar vi exem-
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pelvis i Pär Lagerkvists satiriska berättelse ”Det märkvärdiga landet” (1935), 
diskursens formella anonymitet till trots, ställvis en otillförlitlig berättare: 
många av textens satser måste, för att bli begripliga, tillskrivas ett fiktionsin-
ternt medvetande.836 Inte heller kan en kartläggning av olika språkliga berät-
tarmarkörer kasta ljus över sådana filmer som, enligt fiktionen, med filmiska 
medel är skapade av en eller flera karaktärer (se IV.4.5.). 

Med utgångspunkt från det jag ovan sagt om berättaren verkar det emel-
lertid rimligt att en fiktionsberättelse måste uppfylla två krav för att man ska 
kunna tala om en primär fiktiv berättare: att den för det första på ett eller 
annat sätt genererar spelfiktionella sanningar av episk art, det vill säga lokalt 
eller globalt gör det sant om sig själv att den är en fiktionell eller icke-
fiktionell berättelse; för det andra på ett eller annat vis genererar spelfiktio-
nella eller spel- och verkfiktionella sanningar om berättarens person, narrati-
va aktiviteter och/eller den situation i vilken berättandet sker. Berättelsen 
måste alltså vara självreflexiv, referera till sig själv som fiktionsberättelse 
eller ha drag av attrapp (och alltså utge sig för att vara en annan berättelse än 
den i själva verket är), och inbegripa någon typ av subjektiva eller egocent-
riska index som riktar uppmärksamheten mot berättarens person, eller spa-
tiotemporala index relaterade till berättarsituationen. Dessa krav gäller lika 
för den litterära berättaren och filmberättaren: i Clockwork Orange som ro-
man och film genereras självreflexiva spelfiktionella sanningar av episk 
natur, men också spel- och verkfiktionella sanningar om berättarnas perso-
ner, berättande och de situationer i vilka berättandet sker. Jag ska här närma-
re undersöka homodiegetiska, primära berättare i film- och prosaberättelser, 
och därefter kort beröra andra typer av berättare och episka spel. 

IV.4.2. Formell ikonicitet, mediering och otillförlitlighet 

En fiktionsberättelse om vilken det är spelfiktionellt att den berättas av en 
rapporterande berättare är inte sällan, som jag i avhandlingens tredje del 
uppehållit mig vid, en attrapp, det vill säga en imitation eller efterbildning av 
en viss icke-fiktionell genre (se III.4.2.). Det är exempelvis spelfiktionellt att 
den primära berättelsen som helhet är någons självbiografi, dagbok, brev 
eller liknande. Jag kommer fortsättningsvis att tala om formell ikonicitet.837 

                                 
836 Pär Lagerkvist, ”Det märkvärdiga landet”, I den tiden (Stockholm: Bonniers, 1935), s. 63-
112. Det måste påpekas att Lagerkvists text även inbegriper en annan form av medvetande-
förmedling där ett upplevande kollektiv bär synvinkeln. Se min text ”Otillförlitligt berättande 
i Pär Lagerkvists prosa”, Berättaren Lagerkvist. Pär Lagerkvist-Samfundets årsskrift 2007, 
red. Margareta Petersson och Christer Knutsson (Växjö: Pär Lagerkvist-Samfundets förlag, 
2007), s. 29ff. Jämför också Skalin 1991, s. 165ff.  
837 Glowinski benämner detta grepp ”formell mimesis” (Michal Glowinski, ”On the First-
Person Novel”, övers. Rochelle Stone, New Literary History 9 (1977), s. 103-114). Nära 
relaterad till begreppet formell ikonicitet är den fiktiva berättarens medium, vilket kan vara 
obestämt eller implicit, men det kan också vara direkt fiktionellt att berättelsen berättas i ett 
visst medium: skrift, tal, rörliga bilder och så vidare. I Dvärgen och Smultronstället är det 
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En brevroman som Goethes Den unge Werthers lidanden (Die Leiden des 
jungen Werthers, 1774), en dagboksroman som Dvärgen (1944), fiktiva 
självbiografier som En apelsin med urverk och Thackerays Den välborne 
Barry Lyndons memoarer och en fiktiv muntlig berättelse som Albert Camus 
Fallet (La Chute, 1957) imiterar och gör bruk av olika icke-fiktionella gen-
rers narrativa logik och grepp. Detsamma gäller fiktiva filmiska självbiogra-
fier som Clockwork Orange och Welles Lady från Shanghai (Lady from 
Shanghai, 1948), en brevfilm som Max Ophüls Brev från en okänd kvinna 
(Letter from an Unknown Woman, 1948), dagboksfilmer som Bergmans 
Smultronstället och Nanni Morrettis Kära dagbok (Caro diaoro, 1994) och 
filmer med muntligt berättande (i bildrummet) som Elliot Silversteins Cat 
Ballou skjuter skarpt (Cat Ballou, 1965) och Fellinis Och skeppet går. Litte-
rära berättelser av detta slag är, som jag tidigare berört, ofta attrapper: den 
text vi läser sammanfaller med den text som det är verkfiktionellt att berätta-
ren skrivit, samtidigt som texten, enligt fiktionen, är sprungen ur en realistisk 
episk situation förankrad i tid och rum, och begränsad till berättarens per-
spektiv på och kunskap om fiktionsvärlden; berättelsen är alltså både semio-
tiskt och epistemiskt motiverad.838 När vi läser Lagerkvists roman Dvärgen 
är det meningen att vi ska föreställa oss att huvudpersonen nedtecknat sina 
egna upplevelser och andra händelser som han vunnit kunskap om och att vi 
läser denna hans text: 

Jag sitter på min vanliga skrivplats uppe i dvärgvåningen. Det är där, vid den 
pulpet som ingår i våningens inredning och som är mycket lagom och be-
kväm för mig att sitta och skriva vid, som jag fortsätter upptecknandet av de 
märkliga och ödesmättade händelser som jag är med om.839 

 
I filmberättelser med en verbal primär, homodiegetisk berättare är situatio-
nen, som jag redan berört, oftast en annan (se III.4.2.).840 Det är verkfiktio-
nellt att berättaren berättar en historia, och berättelsen är delvis självreflexiv, 
det är spelfiktionellt om den verbala berättelsen att den är en icke-fiktionell 
representation; vi är också ofta bemyndigade att föreställa oss att den audio-
visuella narrationen representerar innehållet i den verbala berättelsen. Berät-
telsen är emellertid inte som helhet en attrapp. Berättaren medierar inte, som 
exempelvis Fleishman och Walton påpekat, de dramatiska scener vi ser, 

                                                                                                                                  
fiktionellt att berättaren skriver, i Fallet och Och skeppet går är det fiktionellt att berättaren 
berättar muntligt, i Cat Ballou skjuter skarpt är det fiktionellt att berättarna sjunger och i 
Djävulens öga och The Blair Witch Project är det sant i fiktionen att berättaren berättar med 
filmbilder. Se Kozloff 1988, s. 51ff; Romberg 1962, s. 33ff; Walton 1990, s. 356; Glowinski 
1977, s. 107f, och Fleishman 1992, s. 26f. 
838 Termerna semiotiskt och epistemiskt motiverad är hämtade från Moshe Ron, ”Free Indirect 
Discourse, Mimetic Language Games and the Subject of Fiction”, Poetics Today 2 (1981), s. 
17-39. Se också Skalin 1991, s. 113f. 
839 Pär Lagerkvist, Dvärgen (Stockholm: Bonniers, 1944), s. 130. 
840 Olika typer av verbala filmberättare har kategoriserats av Fleishman 1992, s. 24f. 
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genomsyrar inte den narrativa diskursen som helhet utan är snarare en av 
stämmorna i diskursens blandmediala polyfoni (en voice over-berättare på 
ljudspåret) och/eller formellt innesluten i den audiovisuella narrationen (en 
on screen-berättare, som alltså berättar synlig i bildrummet).841 Den audiovi-
suella narrationen emanerar inte, enligt fiktionen, från en realistisk episk 
situation (det är inte fiktionellt att berättaren med filmiska medel skapat den 
primära berättelsen), utan ger intryck av att direkt visa det fiktiva händelse-
förloppet. Man kan säga att åskådaren konfronteras med två olika, bitvis 
samtidiga spelfiktioner: en episk, där det är fiktionellt att någon återberättar 
ett händelseförlopp, och en perceptuell-scenisk, där det är fiktionellt att vi 
direkt ser händelserna (alternativt ser vad en karaktär ser eller tycker sig 
uppleva). Så är fallet i filmer som Cat Ballou skjuter skarpt, Och skeppet 
går, Lady från Shanghai, Smultronstället och Clockwork Orange. 

Den sistnämnda filmen och Burgess roman med samma namn har jag ett 
antal gånger berört (se III.4.2., och III.6.2.). Romanen är en attrapp, texten 
utger sig för att vara en icke-fiktionell text och imiterar självbiografins for-
mella karaktäristika. Alex framträder omgående som berättare, med typisk 
nadsatslang (i originalet en kombination av engelska och ryska) och verbal 
lekfullhet, efterhandsperspektivet tydliggörs och en fiktiv publik tilltalas. 
Vid flera tillfällen görs det också klart att vi ska föreställa oss att den text vi 
läser är skriven av Alex: 

Jag hoppade, o mine bröder, och jag föll hårt på trottoaren, men jag lämnade 
inte in, ånej. Om jag hade lämnat in skulle jag inte ha varit här och skrivit vad 
jag skrivit har.842 (Burgess 1972, s. 132) 

 
När berättelsen överförs till film kommer berättarens roll, som jag redan 
berört, att förändras (se III.4.2., och III.6.2.). I inledningen kombineras en 
berättarröst med en närbild där huvudpersonen Alex ser rakt in i kameran (se 
Bild IV.1.). Kombinationen av närbild och berättarröst upprepas vid flera 
tillfällen i filmen, en fiktiv publik tilltalas och rösten är frekvent, hörs ofta 
varannan, var tredje minut och ljuder i allt från tio sekunder till någon minut. 
Dessutom förekommer subjektiva bilder som representerar Alex visuella 
perspektiv, drömmar och fantasier, och subjektiva montage och kamerarörel-
ser samt musik som uttrycker huvudpersonens upplevelse av en viss situa-
tion.843 

Trots dessa återkommande berättarindex försvagas romanens subjektivitet 
och berättarmediering i filmversionen. Den episka situationen och det tillba-
kablickande perspektivet är mindre framträdande och den semiotiska moti-
veringen (korrepondensen mellan den fiktiva berättarens medium och fik-

                                 
841 Ibid., s. 9f, 13. 
842 ”I jumped, O my brothers, and I fell on the sidewalk hard, but I did not snuff it, oh no. If I 
had snuffed it I would not be here to write what I written have.” (Burgess 1962, s. 166) 
843 Jämför Braaten 1983, s. 328-394. 
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tionsberättelsens medium) går förlorad, tillsammans med stora delar av be-
rättarens karaktäristiska språkbruk. Huvuddelen av fiktionsinnehållet genere-
ras inte genom Alex verbala narration utan av den audiovisuella narrationen 
(som domineras av en objektiv framställning), även om vår bild av huvud-
personen och hans perspektiv på vissa situationer och företeelser, vad han 
tänker och känner (framförallt om musik och våld) etableras genom berättar-
kommentarerna.844 En formell analogi till denna typ av filmberättare står 
närmast att finna i teatern, där de dramatiska scenerna ibland beledsagas av 
en berättares röst och/eller gestalt.845 

 
Bild IV.1. Alex, berättaren i Clockwork Orange, riktar blicken mot publiken, samti-
digt som hans röst hörs på ljudspåret.  

Den formellt ikoniska litterära berättelsen, som iscensätter fiktionen att det 
vi läser är berättarens framställning av händelser som han eller hon själv 
varit med om, bevittnat eller på annat sätt vunnit kunskap om och sedan 
skrivit ner, i form av en självbiografi, en dagbok eller ett brev, främjar en 
upplevelse av autenticitet och resulterar ofta i ett starkt realistiskt episkt 
spel.846 När skriftliga och muntliga icke-fiktionella genrer av subjektiv, privat 
och/eller kommunikativ art, som självbiografin, brevet och dagboken inför-
livas i filmen resulterar detta däremot ofta i motsatsen: kontrasten mellan 
den verbala episka situationen och filmens audiovisuella narration under-
stryker snarare berättelsens fiktionalitet än dess realism (den episka spelfik-
tionen saknar alltså den litterära motsvarighetens realism). 

                                 
844 Jämför Currie 1995a, s. 265ff och Kozloff 1988, s. 43ff, 62f. 
845 Se Kozloff 1988, s. 17f. 
846 Romberg 1962, s. 3, 10, 33, 45, 59, 62, 68f. 
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Det faktum att den formellt ikoniska filmberättelsen inte är en attrapp och 
att den homodiegetiska verbala filmberättaren normalt inte kontrollerar be-
rättelsen som helhet och således inte medierar vår tillgång till verkfiktionen, 
innebär också att ett radikalt otillförlitligt berättande tycks vara uteslutet i 
filmen.847 Med radikalt otillförlitligt berättande menar jag en berättelse vilken 
som helhet berättas av en primär rapporterande berättare vars narrativa 
diskurs är otillförlitlig; det finns, åtminstone bitvis, en diskrepans mellan 
berättarens diskurs och det av fiktionsberättelsen (och dess auktor) auktorise-
rade perspektivet, vilket gör att berättarens berättelse undermineras (se vida-
re IV.4.6. om otillförlitligt berättande). Dvärgen är en sådan otillförlitlig 
berättelse. Trots att det är dvärgen själv som, enligt fiktionen, håller i pennan 
blir vi genom hans motsägelsefullhet och genom information (förmedlad av 
berättaren) om andra tillförlitliga karaktärers omdömen och hållningar på det 
klara med att dvärgens perspektiv är otillförlitligt: 

Den stackars Angelica hade denna kväll sin debut i stora världen och var ut-
styrd i en klänning av vitt siden med långa, åtsittande ärmar av guldbrokad 
och på huvudet, över det alldeles ljusa håret, en huva stickad av pärlor och 
tunn guldtråd. Hon såg naturligtvis förskräcklig ut. /…/ Munnen stod halvöp-
pen som vanligt och de barnsliga kinderna rodnade av förlägenhet. Hennes 
stora blåa ögon lyste som om de aldrig sett så mycket som ett vaxljus förr. 
Också Giovanni verkade förresten generad bland alla dessa människor och 
kastade ibland en skygg blick på dem. /…/ Han skulle väl föreställa vacker, 
antar jag, jag hörde några gäster viska något om det, men när jag strax efter 
hörde dem nämna om ”ett vackert par” förstod jag att det var några med en 
besynnerlig föreställning om vad som är vackert.848 

 
Dvärgens berättelse om den unga Angelicas sociala debut saknar auktoritet i 
berättelsen. Vi uppfattar inte Angelica och Giovanni som fula och dumma. 
Tvärtom. Med stöd av vad vi får reda på om de andra gästernas värdering av 
de unga tu och vad vi tidigare fått veta om övriga karaktärers syn på paret, 
samt med kunskap om berättarens (tidigare i berättelsen demonstrerade) 
hållning till exempelvis skönhet, ondska och våld, drar vi slutsatsen att Ang-
elica och Giovanni är ungdomligt vackra och oskuldsfulla.849 En motsvaran-
de radikalt otillförlitlig filmberättelse är svår att föreställa sig (jag återkom-
mer till detta i samband med redogörelsen för den rörliga bildens nya möj-
ligheter, IV.4.5.). 

När vi läser romaner som Dvärgen och En apelsin med urverk är vi be-
myndigade att föreställa oss om vår faktiska reception att den är receptionen 
av den fiktiva berättarens diskurs; vi föreställer oss att det vi läser är berätta-
rens text. När vi ser filmer som Clockwork Orange och Lady från Shanghai 

                                 
847 Currie 1995a, s. 265ff. 
848 Lagerkvist 1944, s. 164f. 
849 För en utförligare diskussion om den otillförlitliga berättaren i Dvärgen, se Johansson 
2007, s. 35-51. 
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kan vi inte föreställa oss om vår faktiska reception att den som helhet är re-
ceptionen av berättarens diskurs eller att filmen är en film skapad av berätta-
ren. Litterära homodiegetiska berättarfiktioner medger således ett rikare 
episkt spel än motsvarande filmberättelser, en rikedom som till stor del är ett 
resultat av berättelsens ikonicitet. Det faktum att texten är en attrapp innebär 
att både berättelsen och vår reception av denna fiktionaliseras: vi föreställer 
oss om berättelsen som helhet att den är en annan berättelse och att vi läser 
berättarens text. Rikedomen beror också av indexikaliska mönster. För det 
första är den litterära texten, som jag tidigare visat, genomsyrad av egocent-
riska, subjektiva och spatiotemporala index som gestaltar berättarens för-
medlande medvetande (se III.6.2.), för det andra innebär attrappkonstruktio-
nen ett särskilt implikationsmönster: det som är sant i fiktionen impliceras 
och indikeras av det berättaren skriver (jämför III.4.2.). 

Filmen kan emellertid i ett annat avseende generera rikare episka spel än 
prosan. Vi kan när vi hör en voice over-röst, exempelvis berättarnas röster i 
Clockwork Orange och Pianot, föreställa oss att den inspelade röst vi hör 
berätta på ljudspåret är den fiktiva berättarens röst. I filmer som Cat Ballou 
skjuter skarpt och Och skeppet går, där berättarna uppträder i bild och tillta-
lar oss i publiken, kan vi dessutom föreställa oss att vi, när vi ser och hör 
bilder och ljud, ser och hör berättarna berätta för oss.850 Kanske kan man 
säga att det episka spelet här är en form av perceptuellt spel: vi kan föreställa 
oss om vår faktiska reception av filmens audiovisuella diskurs att den är 
perceptionen av berättarens gestalt och tal, något som givetvis inte är möjligt 
när vi läser en enligt fiktionen muntligt berättad roman som Fallet, då den 
nödvändiga korrespondensen mellan faktisk reception och spelfiktion sak-
nas. Den rikedom som dessa episka fiktioner sätter i spel kan tillskrivas 
filmmediets ikoniska kvaliteter. Berättarröster och berättare i bildrummet 
representeras av filmens avbildningar som är primära ikoner vilka förutsätter 
perceptuella simulationer: vi hör och ser berättarna med hjälp av vår förmåga 
att i verkligheten förstå mänskligt tal och identifiera mänskliga varelser. 
Således blir upplevelsen av att se och höra dessa berättare mycket rik och vår 
faktiska reception fiktionaliseras (jämför IV.6, och IV.7.). 

Kontrasten eller samspelet mellan olika medier och möjligheten till ett 
flerkanaligt simultant berättande kan i filmen också leda till berättartekniska 
och konstnärliga resultat som är ouppnåeliga för den litterära berättelsen. I 
Clockwork Orange kombineras, som jag redan uppmärksammat, ofta berät-
tarröst, interpellationer (där huvudpersonen ser in i kameran) och egocent-
riska och subjektiva index som synvinkelsbilder (både yttre och inre bilder), 
expressiva montage och musik till en narrativ helhet där filmens flermediali-
tet och olika kanaler bidrar (se III.6.2.). 

                                 
850 Som mottagare av Cat Ballou skjuter skarpt är vi dessutom bemyndigade att föreställa oss 
att vi hör berättarna sjunga för oss: musikljud representeras av musikljud, någonting som 
naturligtvis är uteslutet i fiktionsprosan. 
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Ett annat intressant exempel bland många är Francois Truffauts Mannen 
som älskade kvinnor (L’Homme qui amait les femmes, 1977) där filmskapa-
ren ställvis laborerar med ett flerstämmigt, sekundärt berättande (berättaren 
är alltså innesluten i den fiktiva situationen). Ett stycke in i filmen ser vi 
huvudpersonen, vid skrivmaskinen, inleda arbetet med en självbiografisk 
(till synes helt dokumentär) roman. Vi hör det mannen skriver i voice over 
(läpparna är orörliga); kanske är det bara en muntlig verbalisering av den 
skrivna texten, kanske är det de tankar han fäster på papperet som vi hör. 
Därefter gestaltas det mannen skriver i svartvita filmbilder, som uppenbarli-
gen indikerar förflutenhet (och som möjligen ska uppfattas som hans inre 
bilder), samtidigt som voice over-rösten fortsätter att berätta. Ljudet från 
skrivmaskinen tonar bort, rösten tystnar tillfälligt och personerna i scenen får 
komma till tals. Mannens mor inträder så i det svartvita förflutna medan 
rösten återigen berättar simultant med bilderna; till och med moderns ”repli-
ker” utsägs (synkront med moderns läpprörelser) av berättarrösten som 
ibland ger intryck av att kontrollera de svartvita bilderna. När vi sedan ser 
berättaren igen läser han högt ur den text han just skrivit, det är alltså inte 
längre voice over. Så följer en ny tillbakablickande scen, beledsagad av voi-
ce over, som avslutas med en helt svart sekvens, över vilken rösten alltjämt 
berättar. Tillbaka i berättarsituationens nu berättar mannen muntligt samti-
digt som han skriver sin berättelse och avslutningsvis får vi se den framväx-
ande texten i närbild. Vad Truffaut åstadkommer är alltså ett flerskiktat, 
simultant berättande där filmens olika kanaler och medier, skrift, filmbilder i 
färg och svartvitt, voice over-narration och muntligt, dramatiserat berättande 
på olika sätt samspelar. 

Förhållandet mellan voice over-narration och audiovisuell narration har 
av Sarah Kozloff beskrivits som ett kontinuerligt spektrum där de olika ka-
nalerna i mer eller mindre hög grad korresponderar. I ena änden har vi över-
lappning, i den andra en hög grad av diskrepans, till och med motsägelse. En 
fullkomlig överlappning är givetvis omöjlig. De olika kanalerna förmedlar 
aldrig exakt samma information. De flesta simultant berättade sekvenser 
finner vi, enligt Kozloff, någonstans i mitten av spektrat, där verbal narration 
och audiovisuell narration kompletterar varandra. Så förhåller det sig i Man-
nen som älskade kvinnor. De olika narrativa kanalerna förankrar varandras 
mening och betydelse och förhindrar potentiella tvetydigheter. Den verbala 
narrationen identifierar det bilderna visar (att kvinnan på bilderna är huvud-
personens moder), den audiovisuella narrationen illustrerar den verbala be-
rättelsens innehåll (hur modern såg ut, rörde sig då för länge sedan, eller 
möjligen hur huvudpersonen minns dessa händelser). Men den ena narratio-
nen utvidgar också den andras mening och betydelse, tillför denna nya, an-
nars otillgängliga betydelseskikt (exempelvis kombinationen av inre röst, 
verbaliserade tankar och inre bilder).851 

                                 
851 Kozloff 1988, s. 103ff; Stam, Burgoyne och Flitterman-Lewis 1992, s. 102. 
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Filmens möjligheter till simultant, flerkanaligt berättande erbjuder också 
särskilda resurser vad gäller otillförlitligt berättande.852 Ljudspåret kan berät-
ta en historia som undergrävs eller motsägs av bildspåret: voice over-
berättaren berättar en sak och den audiovisuella narrationen en annan. Robert 
Altman har i Galen i kärlek (Fool for Love, 1986), en film som bland annat 
handlar om minne och berättande, experimenterat med just detta grepp. De 
centrala karaktärerna (far, son och dotter) uppträder samtliga vid olika tillfäl-
len som sekundära berättare och berättar gemensamma familjeminnen. På 
traditionellt filmmanér tonar den episka situationen bort och ger plats för en 
scenisk gestaltning, samtidigt som berättaren alltjämt hörs i voice over. Det 
föreligger emellertid genomgående vissa oöverensstämmelser mellan det 
rösten berättar och det bilderna visar. Fadern berättar hur dottern låg i baksä-
tet på bilen och sov, medan bilderna visar en klarvaken liten flicka; dottern 
berättar hur hon, under jakten på den försvunna fadern, höll modern 
krampaktigt i handen medan bilderna visar hur hon går en bit bakom mo-
dern; sonen berättar hur fadern efter att ha handlat sprit i en butik bjuder 
honom att dricka, bilderna visar hur fadern vägrar sonen sprit men själv 
dricker. Som åskådare uppfattar vi berättarna som otillförlitliga och den au-
diovisuella narrationen som tillförlitlig.853 Så ser förhållandet mellan berättar-
röst och audiovisuell narration genomgående ut i filmer där det finns en 
diskrepans mellan de två typerna av berättande: orden ljuger och bilderna 
talar sanning. Kozloff som studerat denna filmiska variant av otillförlitligt 
berättande har inte funnit ett enda exempel på motsatsen, en otillförlitlig 
bildsekvens som kontrasteras mot och undermineras av en tillförlitlig berät-
tarröst. Hur ska detta förhållande tolkas? Kozloff menar att det rör sig om 
konventionalitet; den fotografiska bildens kulturellt betingade trovärdighet 
smittar av sig på fiktionsfilmen.854 Är detta en rimlig förklaring? Jag åter-
kommer längre fram till denna fråga (se IV.4.6.). 

Jag har, sammanfattningsvis, funnit en asymmetri mellan litterärt och fil-
miskt homodiegetiskt, rapporterande berättande: den litterära berättelsen är 
ofta en fiktionell attrapp, berättaren kontrollerar den primära berättelsen, 
genomsyrar med hjälp av olika typer av index den narrativa diskursen, och 
medierar vår tillgång till verkfiktionen eller fiktionsvärlden. Den filmiska 
verbala berättaren saknar i stor utsträckning dessa kvaliteter, och är antingen 
formellt innesluten i den primära berättelsen eller representeras genom en 
berättarröst, kombinerad med icke-verbala berättarindex, som inte kontrolle-
rar eller korresponderar med den primära, audiovisuella narrationen (filmbe-

                                 
852 Kozloff 1988, s. 112ff. 
853 I Cat Ballou skjuter skarpt förekommer en annan typ av simultant, otillförlitligt filmberät-
tande. Balladen om Cat Ballou sjungs av två berättare, som ibland är oense sinsemellan och 
ibland motsägs av den audiovisuella narrationen som så att säga visar vad som egentligen 
hände. 
854 Kozloff 1988, s. 114f. 
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rättelsen är alltså inte en attrapp), men som däremot ofta bidrar till olika 
former av flerkanaligt, simultant berättande. Denna bild av relationen prosa-
film, som tangerar olika aspekter av en serie intermedialt inriktade forskares 
resultat, måste emellertid modifieras och delvis ifrågasättas.855 Jag kommer 
därför att närmare undersöka fenomenen fiktionell attrapp och formell ikoni-
citet, berättarmediering och otillförlitligt berättande, och introducera relate-
rade begrepp som berättarborttoning och icke-realistisk berättarfiktion. 

IV.4.3. Formell ikonicitet och berättarborttoning 

Michal Glowinski och Ryan har påpekat att en formellt ikonisk litterär berät-
telse, alltså ett stycke prosa som efterbildar en självbiografi, en dagbok eller 
någon annan icke-fiktionell skriftlig genre, är ett slags stilisering. För även 
om författaren använder formella element hämtade från exempelvis självbi-
ografin i syfte att skapa en upplevelse av autenticitet så underordnas dessa 
element fiktionens krav och ges ofta en specifik fiktiv form. Den inneslutan-
de genren, fiktionsberättelsen, omformar och använder den inneslutna icke-
fiktionella genren för att skapa en meningsfull struktur.856 

 Även Skalin och Walsh diskuterar förhållandet mellan inneslutande och 
innesluten genre i fiktionsberättelsen. Den litterära fiktiva berättaren är, häv-
dar de, med nödvändighet och som en konsekvens av fiktionsberättelsens 
strukturella krav en intermittent existens som bitvis uppträder som en för-
medlare av historien men inte sällan ger plats för en fiktionsdiskurs där ka-
raktärernas dialoger, monologer och subjektiva perspektiv dominerar.857 Men 
låt oss slå följe med Skalin ett stycke då han berör just de problem som jag 
här försöker utreda. Vad Skalin (och Walsh) menar, med det vi skulle kunna 
kalla ”den intermittente berättaren”, är att de textpassager som vi i praktiken 
läser som berättarens inte åstadkommer någon ”sammanhängande narrativ 
struktur utan bara inslag, ibland helt korta”.858 Detta gäller alltså, menar Ska-
lin, även en fiktionell attrapp där texten enligt spelfiktionen utgörs av en och 
samma berättares diskurs. Med utgångspunkt i ett parti ur Hjalmar Bergmans 
Herr von Hancken (1920) påvisar Skalin tre typer av meningar: sådana me-
ningar som utgör ”berättarens tal relaterat till en fiktiv berättarsituation”, 
sådana meningar som ”står för innehållet i en jag-framställning där jaget 
uppträder som aktör”, och meningar som ”betecknar scener där jaget inte 
själv uppträder och som ryckta ur sitt sammanhang lika väl skulle ha kunnat 
vara berättade i tredje person”.859 Endast den första typen av mening, där en 

                                 
855 Se Currie 1995a, s. 265ff; Kozloff 1988, s. 43ff, 52f; Walton 1990, s. 357f; David Alan 
Black, ”Genette and Film: Narrative Level in the Fiction Cinema”, Wide Angle 8 (1986:3/4), 
s. 21f; Henderson 1983, s. 15, och Stam, Burgoyne och Flitterman-Lewis 1992, s. 98. 
856 Glowinski 1977, s. 106ff; Ryan 1981, s. 524ff. 
857 Skalin 1991, s. 159, 161, 163f; Walsh 1997, s. 507f. 
858 Skalin 1991, s. 173. 
859 Ibid., s. 177. 
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fiktiv berättares ”här och nu”-situation ställs mot det upplevande jagets för-
flutna fungerar, enligt Skalin, medierande. Meningar av den andra och tredje 
typen ger inte upphov till en tvåskiktad struktur: en berättare som berättar 
om eller återberättar ett händelseförlopp. Den fiktiva berättarens perspektiv 
utplånas och glöms bort och ”vi står inför en scen utan någon känsla av för-
medlande berättare”.860 Skalin fortsätter med en för min undersökning myck-
et intressant iakttagelse: 

Det hela liknar /…/ filmens teknik att skapa övergångar från en berättande 
synlig rollfigur, via en scen med voice over över till ett rent sceniskt förlopp, 
där vi snart förlorar känslan för att detta är en av någon förmedlad version.861 

 
Meningarna framstår som tillförlitliga, menar Skalin, av det skälet att någon 
berättare inte uppträder i texten. Scenen talar för sig själv och framstår därför 
som auktoriserad. Det är alltså endast i utsagor av den första typen som läsa-
ren uppfattar att någon säger någonting på ett visst sätt, medan de övriga två 
typerna av meningar i princip läses på samma sätt som opersonliga utsagor i 
tredje person-framställning.862 

Om denna beskrivning är korrekt innebär det att den fundamentala skill-
naden mellan litterär och filmisk homodiegetisk narration som jag tidigare 
formulerat ifrågasätts, eller åtminstone blir mindre: både litterära och filmis-
ka berättare är intermittenta entiteter som ibland har en medierande funktion 
men däremellan tonar bort och ersätts av andra, berättarlösa typer av berät-
tande. Det ligger mycket i denna Skalins (och Walshs) bild av litterärt (och 
filmiskt) berättande, även om den meningsbaserade analysen verkar väl ato-
mistisk och kopplingen mellan berättarfrånvaro och tillförlitlighet (eller auk-
torisation) alltför enkel. För att på ett adekvat sätt kunna handskas med be-
rättarmediering i litterära homodiegetiska berättelser krävs en mer detaljerad 
undersökning av det narrativa fenomen jag, i Ryans efterföljd, väljer att kalla 
berättarborttoning (”narratorial fading”), den fiktiva berättarens tillfälliga 
eller permanenta försvinnande.863 Det finns olika typer och grader av berät-
tarborttoning som sammanhänger med den litterära fiktionsberättelsens krav 
och möjligheter. Vidare kan man, som Skalin är inne på, urskilja två aspekter 
av prosaberättelsen som resulterar i berättarens borttoning: scenisk narration 
(framför allt dialog i direkt anföring) och ersättandet av den berättande agen-
tens synvinkel med en karaktärs synvinkel (antingen berättaren själv som 
upplevare eller någon annan karaktär). 

I memoarromaner, där det tillbakablickande perspektivet är en viktig in-
grediens, har den fiktiva berättaren ofta förmågan att, med den mest extraor-
dinära exakthet, i minnet återkalla händelser, ja till och med presentera långa 

                                 
860 Ibid., s. 178. 
861 Ibid. 
862 Ibid., s. 178f. 
863 Ryan 1981, s. 535; se också Glowinski 1977, s. 109f, och Rossholm 2004b, s. 32ff. 
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stycken med dialog i direkt anföring. Det är, enligt Walsh, nästan alltid ka-
raktärens språk som representeras, inte berättarens representation av detta 
språk.864 Ibland har berättaren dagböcker, anteckningar, brev eller liknande 
som stöd för minnet men i de flesta fall saknar den detaljerade sceniska 
framställningen och de långa dialogavsnitten realistisk motivering. Bertil 
Romberg kallar detta narrativa fenomen det perfekta minnets konvention 
(”the convention of the perfect memory”), en konvention som naturligtvis 
sammanhänger med memoargenrens fiktionalisering.865 Jag vill hellre formu-
lera det så att den fiktiva berättaren och den episka spelfiktionen (i vilken det 
är sant att någon berättar någonting) lokalt tonar bort eller åtminstone skjuts 
i bakgrunden och ersätts av en perceptuell-scenisk spelfiktion där händelser-
na framträder oförmedlade, som om vi direkt kunde uppfatta dem. 

Jag ska här kort återvända till En apelsin med urverk. Burgess roman är 
en fiktiv självbiografi; huvudpersonen Alex har enligt verkfiktionen skrivit 
ner sina upplevelser av musik, våld och statlig repression och det är spelfik-
tionellt att vi läser hans text. Denna text är emellertid rik på dialog i direkt 
anföring som vi, med några få undantag, läser som karaktärernas egna oför-
medlade ord och inte som berättarens mer eller mindre otillförlitliga repre-
sentation av dessa ord:866 

 
”Vad förskaffar mej detta utsökta nöje? Är det nånting på tok, sir?” 
”På tok?”, sa han väldigt skorrigt och slugt och tittade på mej liksom hop-

kurad, fast han fortfarande gungade på. /…/ Och när han liksom hade käkat 
upp henne i två tuggor sa han: ”Varför kommer du att tänka på att nånting 
kan vara på tok? Har du gjort nånting som du inte borde ha gjort, hmmm?” 

”Bara ett talesätt”, sa jag. ”Sir.” 
”Jaha”, sa P. R. Deltoid, ”det är också ett talesätt från mej till dej att du 

ska ta dej i akt, lille Alex, för nästa gång blir det inte korrektionsskolan mer, 
som du mycket väl vet. Nästa gång blir det stället med galler, och allt mitt 
jobb har varit förgäves. /…/” 

”Jag har inte gjort nåt orätt, sir”, sa jag.867 (Burgess 1972, s. 34f) 

                                 
864 Walsh 1997, s. 508; se också Glowinski 1977, s. 109f. 
865 Romberg 1962, s. 97f. 
866 Detta trots att berättaren vid några tillfällen understryker det approximativa i återgivningen 
av egna och andras yttranden: ”Den stariga professorstypen började kritcha: ’Men dom är ju 
inte mina, dom är allmän egendom och det här är rena nidingsdådet och vandalismen’, eller 
nåra slovisar i den stilen.” (Burgess 1972, s. 9) 
 
”The starry prof type began to creech: ’But those are not mine, those are the property of the 
municipality, this is sheer wantonness and vandal work,’ or some such slovos.” (Burgess 
1962, s. 8) 
867 ”To what do I owe the extreme pleasure? Is anything wrong, sir?” 
”Wrong?” he said, very skorry and sly, sort of hunched looking at me but still rocking away. 
/…/ Then, after sort of eating her up in two swallows, he said: ”Why should you think in 
terms of there being anything wrong? Have you been doing something you shouldn’t yes?” 
”Just a manner of speech,” I said, ”sir.” 
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Dylika långa sjok av dialog i direkt anföring är vanliga i Burgess roman. 
Frånvaron av index för berättarens subjektivitet i kombination med citattek-
nikens ikonicitet (minns att jag beskrivit språkliga citat som en typ av identi-
tetstecken, III.4.1.) gör att vi uppfattar de representerade orden som karaktä-
rernas ord och kan föreställa oss att vi direkt upplever en scen eller situation. 

Berättelseteoretiker har sedan länge haft klart för sig att en homodiegetisk 
rapporterande fiktion inbegriper två olika perspektiv: det berättande jagets 
och det upplevande jagets.868 Perspektivet i en homodiegetisk berättelse kan 
följaktligen förändras och/eller alternera, vilket ofta leder till berättarbortto-
ning. I fiktiva självbiografier och dagböcker ställs inte sällan det upplevande 
jagets synvinkel i förgrunden på bekostnad av berättarens dito och den epis-
ka situationen, vilka tonar bort.869 Detta kan innebära att det narrativa per-
spektivet temporärt begränsas till den kunskap berättarens ”yngre jag” besit-
ter, men det kan också resultera i en scenisk ”här och nu”-gestaltning av det 
förflutna. När den homodiegetiska berättelsen sålunda närmar sig scenisk 
representation och perspektivet är det upplevande jagets, förändras, trots att 
det alltjämt är sant i verkfiktionen att berättaren skriver historien om sitt liv, 
spelfiktionen: den episka fiktionen, enligt vilken vi ska föreställa oss att vi 
läser en berättares redogörelse för händelser i det förflutna, övergår i en per-
ceptuell fiktion, där händelserna medieras genom den upplevande karaktä-
rens medvetande, och framstår som om de utspelade sig här och nu. Som 
Romberg har uttryckt saken: ”what is past time from the narrator’s epic situ-
ation is not necessarily past time for the reader.”870 

Trots att berättelsen En apelsin med urverk är en fiktionell attrapp och den 
episka situationen och berättarens synvinkel ibland ställs i förgrunden – Alex 
ser tillbaka, skriver sin självbiografi, tilltalar en fiktiv publik, antyder vad 
som kommer att hända härnäst – är dess perspektiv allt som oftast förlagt till 
den upplevande Alex i det förflutnas ”här och nu”. En belysande scen äger 
rum i romanens första del där Alex funderar över övervakaren P. R. Deltoids 
varnande ord: 

Dessutom sitter dåligheten i själva jaget, det enda, ni eller jag när vi är allde-
les oddinock, och det jaget är skapat av gamle Bog eller Gud och är hans sto-
ra stolthet och radosti. Men det som inte är ”jag” kan inte tåla det dåliga, vill 
säja dom i regeringen och domarna och skolorna kan inte tillåta det dåliga 
därför att dom inte kan tillåta jaget. Och mine bröder, är inte vår moderna hi-

                                                                                                                                  
”Well,” said P. R. Deltoid, ”it’s just a manner of speech from me to you that you watch out, 
little Alex, because next time, as you very well know, it’s not going to be the corrective 
school any more. Next time it’s going to be the barry place and all my work ruined. /…/” 
”I’ve been doing nothing I shouldn’t, sir,” I said. (Burgess 1962, s. 37f) 
868 Eberhard Lämmert, Bauformen des Erzählens (Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlag, 1955), 
s. 72; Romberg 1962, s. 36, 62f, 95f. 
869 Romberg 1962, s. 102f. 
870 Ibid., s. 107. 
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storia berättelsen om hur tappra malenkiga jag slåss mot dom där stora appa-
raterna? Jag talar allvar med er om det här, bröder. Men det jag gör, det gör 
jag för att jag gillar det. 

Så nu dricker jag denna leende vintermorgon mitt mycket starka tjai med 
molok och sked på sked med socker, för jag har smak för sladkiga saker, och 
släpar ut frukosten som min stackars gamla mamma hade lagat åt mej ur ug-
nen.871 (Burgess 1972, s. 37) 

 
Alex grubblar över svåra ting som jaget, den fria viljan och auktoriteter och 
vänder sig med sina funderingar till läsaren. Samtidigt tycks perspektivet 
vara den unge mannens i det förflutna (före hjärntvätten): de indexikaliska 
”nu”, ”jag” och ”denna” relaterar till situationen och personen i det förflutna 
och tempus för förfluten tid ersätts av presens, vilket gör att texten, trots 
läsartilltalet, vetter mot inre monolog. Textens indexikalitet gestaltar alltså 
en förfluten situation och den person Alex var då som om det hela utspelade 
sig här och nu. Den indexikaliska omorienteringen framkallar således en 
perceptuell fiktion. 

Upplevelsen av berättarborttoning kan bli än starkare i homodiegetiska 
berättelser där berättaren inte är huvudperson utan en sekundär karaktär eller 
betraktare.872 Denna berättartyp kan givetvis vara en påträngande och subjek-
tiv förmedlare av de fiktiva händelserna och huvudpersonens handlingar och 
person, men han eller hon kan också tona bort till förmån för en till synes 
neutral framställning som iscensätter en perceptuell-scenisk spelfiktion. I 
Ken Keseys Gökboet (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1962) alternerar 
synvinkeln mellan berättaren Hövdingens perspektiv på det egna förflutna 
och den nuvarande tillvaron, hans syn på huvudpersonen McMurphys kamp 
mot Stora Syster, och en scenisk framställning med minimal berättarnärvaro: 

 
– Doktorn – han reser sig upp i sin fulla längd, rynkar pannan i djupa 

veck, slår ut med armarna, ärligt öppen för världens ögon – doktorn, ser jag 
ut som en frisk människa? 

Doktorn kämpar så hårt med att låta blir (sic!) att skratta att han inte för-
mår svara. McMurphy snurrar runt från honom mot Stora Syster: – Gör jag 
det? Istället för att svara ställer hon sig upp och tar pärmen ifrån doktorn och 
lägger tillbaka den i korgen under armbandsklockan. Sedan sätter hon sig 
igen. 

                                 
871 ”More, badness is of the self, the one, the you or me on our oddy knockies, and that self is 
made by old Bog or God and is his great pride and radosty. But the not-self cannot have the 
bad, meaning they of the government and the judges and the schools cannot allow the bad 
because they cannot allow the self. And is not our modern history, my brothers, the story of 
brave malenky selves fighting these big machines? I am serious with you, brothers, over this. 
But what I do I do because I like to do./So now, this smiling winter morning, I drink this very 
strong chai with moloko and spoon after spoon after spoon of sugar, me having a sladky 
tooth, and I dragged out of the oven the breakfast my poor old mum had cooked for me.” 
(Burgess 1962, s. 40) 
872 Jämför Romberg 1962, s. 58. 



 335

– Kanske doktor Spivey skulle ge mr McMurry några råd angående for-
maliteterna vid våra Stormöten?873 

 
Citeringsteknikens ikonicitet i kombination med frånvaron av indexikalitet 
relaterad till berättaren gör att den fiktiva scenen träder fram till synes ome-
dierad. 

Den mest radikala formen av berättarborttoning äger ofta rum när den 
homodiegetiska, rapporterande berättarens begränsade perspektiv 
överskrids,874 när berättarens synvinkel, både som berättare och upplevare, 
ersätts av någon annan karaktärs synvinkel.875 Genette har uppmärksammat 
denna typ av perspektivskifte i Marcel Prousts På spaning efter den tid som 
flytt (A la Recherche du temps perdu, 1913-27); Marcel som berättande och 
upplevande jag tonar vid upprepade tillfällen bort och lämnar plats för andra 
karaktärers perspektiv.876 Detta är också fallet i Günther Grass Blecktrumman 
(Die Blechtrommel, 1959). I den senare romanen är den episka situationen 
ytterst detaljerad: berättaren Oskar är patient på ett mentalsjukhus och skri-
ver sina memoarer, diskuterar skrivpapper, bläck och berättarteknik, tilltalar 
potentiella läsare och understryker sin begränsade kunskap. När den episka 
situationen tonar bort kommer andra karaktärers synvinklar att dominera och 
händelser berättaren saknar förstahandskunskap om gestaltas sceniskt: 

Till slut var alla tre borta och min mormor kunde återgå till att spisa en näs-
tan kallnad potatis. Hon blåste hastigt jord och aska av skalet, stoppade in 
hela potatisen i munnen och tänkte – om hon alls tänkte något – att de var väl 
från tegelbruket. Hon tuggade kretsformigt men hade inte tuggat färdigt för-
rän en av dem kom springande ur hålvägen, såg sig omkring med vilda ögon 
ovanför den kraftiga mustaschen, närmade sig elden med ett par tre språng, 
stod framför och bakom och bredvid elden samtidigt, än svor han, än var han 
rädd och visste inte vart han skulle ta vägen, kunde inte vända tillbaka ty 
bakom honom kom de magra fram ur hålvägen. Han slog sig på knäna, ögo-
nen såg ut att vilja tränga ut ur sina hålor, svetten stod honom i pannan och 
flåsande och med darrande mustascher kröp han närmare sulorna, mormors 
skosulor, och såg upp mot henne som ett litet och brett djur så att mormor 
inte kunde fortsätta att mumsa på sin potatis; hon drog åt sig benen och tänkte 
inte längre på tegelbruket, teglet, tegelbrännarna och tegelslagarna/…/.877 

                                 
873 Ken Kesey, Gökboet, övers. Ingvar Skogsberg (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1973), s. 
62f. ”Doctor” – he stands up to his full height, wrinkles his forehead, and holds out both arms, 
open and honest to all the wide world – ”do I look like a sane man?”/The doctor is working so 
hard to keep from giggling again he can’t answer. McMurphy pivots away from the doctor 
and asks the same thing of the Big Nurse: ”Do I?” Instead of answering she stands up and 
takes the manila folder away from the doctor and puts it back in the basket under her watch. 
She sits back down./”Perhaps, Doctor, you should advise Mr McMurry on the protocol of 
these Group Meetings.” (Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo’s Nest (New York: Methuen 
& Company Ltd., 1962), s. 45) 
874 Romberg 1962, s. 60. 
875 Jämför Dolezel 1998, s. 156f; Romberg 1962, s. 142; Ryan 1981, s. 535. 
876 Genette 1972, s. 219ff; Genette 1980, s. 205ff. 
877 Günter Grass, Blecktrumman, övers. Nils Holmberg (Stockholm: Bonniers, 1961), s. 10. 
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Oskar berättar historien om sin mormor ur hennes eget perspektiv (även om 
han antyder sin brist på kunskap om hennes inre liv), ett grepp som resulterar 
i att berättaren ger intryck av att tona bort. Upplevelsen av scen framkallas 
genom detaljrikedomen (ett slags diagrammatisk ikonicitet där delhändelser 
och existenser fördelas på många språkliga tecken), genom att händelseför-
loppets ordning i stort sett framställs kronologiskt-ikoniskt och genom att 
många av de fiktionssanningar som genereras direkt är konkreta, men också 
genom att mormoderns perspektiv gestaltas med hjälp av subjektiva (”de var 
väl”) och spatiotemporala index (”kom springande”, ”bakom honom”, ”kröp 
han närmare”). 

Berättarborttoningen kan vara temporär, så att fiktionsberättelsen alterne-
rar mellan en episk spelfiktion och andra spelfiktioner och perspektiv av de 
slag jag ovan uppmärksammat. De litterära exempel på berättarborttoning 
som jag hittills berört har samtliga varit temporära sådana. Men berättarbort-
toningen kan också vara definitiv, det vill säga berättaren som rapporterande 
och medierande agent tonar bort och försvinner för gott. I Gustave Flauberts 
Madame Bovary (1857) är berättaren inledningsvis en av Charles Bovarys 
klasskamrater: ”Vi höll på med läxorna när rektorn kom in, följd av en ny 
elev i sina bästa kläder och vaktmästaren med en stor pulpet.”878 Denna svagt 
personifierade berättare försvinner snart helt och lämnar plats för ett berät-
tarlöst berättande där olika karaktärers inre liv gestaltas.879 

Den ikoniskt representerade icke-fiktionella genren och berättarens 
diskurs är alltid underordnade fiktionsberättelsens struktur och genrekrav. 
Följaktligen karaktäriseras litterära berättelser med fiktiva berättare ofta av 
olika typer och grader av berättarborttoning, vilket också gör att andra spel-
fiktioner träder i förgrunden. Men det finns även litterära fiktiva berättare 

                                                                                                                                  
”Nun waren alle drei weg, und meine Grossmutter konnte es wagen, eine fast erkaltete Kar-
toffel zu spiessen. Flüchtig blies sie Erde und Asche von der Pelle, passte sie sich gleich ganz 
in die Mundhöhle, dachte, wenn sie dachte: die werden wohl aus der Ziegelei sein, und kaute 
noch kreisförmig, als einer aus dem Hohlweg sprang, sich über schwarzem Schnauz wild 
umsah, die zwei Sprünge zum Feuer hin machte, vor, hinter, neben dem Feuer gleichzeitig 
stand, hier fluchte, dort Angst hatte, nicht wusste wohin, zurück nicht konnte, denn rückwärts 
kamen sie dünn durch den Hohlweg lang, dass er sich schlug, aufs Knie schlug und Augen im 
Kopf hatte, die beide raus wollten, auch sprang ihm Schweiss von der Stirn. Und keuchend, 
mit zitterndem Schnauz, erlaubte er sich näher zu kriechen, heranzukriechen bis vor die 
Sohlen; ganz nah heran kroch er an die Grossmutter, sah meine Grossmutter an wie ein 
kleines und breites Tier, dass sie aufseufzen musste, nicht mehr die Kartoffel kauen konnte, 
die Schuhsohlen kippen liess, nichte mehr an die Ziegelei, nicht an Ziegel, Ziegelbrenner und 
Ziegelstreicher dachte /…/.” (Günter Grass, Die Blechtrommel. Werkausgabe in zehn Bänden. 
Band II (Darmstadt: Luchterhand, 1987), s. 13f) 
878 Gustave Flaubert, Madame Bovary, rev. övers. Bengt Söderbergh (Stockholm: Bonniers, 
1994), s. 11. ”Nous étions à l’étude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en 
bourgeois et d’un garcon de classe qui portait un grand pupitre.” (Gustave Flaubert, Madame 
Bovary. Moeurs de province. Oevres complètes de Gustave Flaubert. Tome I (Paris, 1971), s. 
51) 
879 Jämför Ryan 1981, s. 535. 
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som medierar historien som helhet och sällan eller aldrig avlöses av ett upp-
levande jag, en scenisk framställning eller en allvetande narration. Berättaren 
i Laurence Sternes Tristram Shandy (1759) är av detta slag; berättelsen do-
mineras av berättarens perspektiv och innehåller få exempel på berättarbort-
toning.880 Även i romaner som Dvärgen och Fallet är berättarperspektivet 
dominant. 

Precis som är fallet i litterära homodiegetiska berättelser finns det i film-
berättelser med en verbal rapporterande berättare olika former av berättar-
borttoning.881 I Kubricks Clockwork Orange och Volker Schlöndorffs Bleck-
trumman (Die Blechtrommel, 1979) tonar voice over-berättarna ofta bort 
men återkommer alltid igen. De litterära och filmiska versionerna av dessa 
berättelser är alltså strukturerade på likartade sätt: den episka situationen och 
berättarens synvinkel äger blott en intermittent existens och ersätts med jäm-
na mellanrum av andra narrativa former, perspektiv och spel.882 I filmen Pia-
not hörs berättarens röst däremot endast i början och i slutet av berättelsen. 
Berättaren i en film som Otto Premingers Laura (1944) tonar, i likhet med 
berättaren i Madame Bovary, efter några inledande satser bort för att aldrig 
mer återkomma.883 

Vidare är filmberättelser med en rapporterande berättare, precis som litte-
rära homodiegetiska berättelser, mer eller mindre trogna den formellt ikonis-
ka berättelsens begränsade perspektiv.884 I filmen Clockwork Orange begrän-
sas den audiovisuella narrationen, med några smärre undantag, till händelser 
upplevda av berättaren (även om dessa händelser inte alltid presenteras som 
direkt uppfattade av honom), medan filmversionen av Blecktrumman avviker 
från denna norm och visar händelser där berättaren som karaktär inte är när-
varande. 

Som min inventering av olika typer av berättarborttoning har visat är skill-
naden mellan litterära och filmiska homodiegetiska berättelser inte så stor 
som jag initialt antog och som många intermedialt inriktade forskare velat 
göra gällande. Berättarmedieringens intermittenta närvaro och den mångfald 
av perspektiv och spelfiktioner som är typisk för homodiegetiska filmberät-
telser förekommer ofta även i litterära berättelser av samma slag. Det finns 
emellertid alltjämt skillnader mellan litterärt och filmiskt berättande ifråga 
om berättarförmedlingen. Denna förmedling är i de flesta fall ett mer centralt 
element (det vill säga förmedlar eller genererar fler fiktionssanningar) i litte-
rära än i filmiska homodiegetiska berättelser och det finns i det litterära fallet 
(där berättelsen är en attrapp) en överensstämmelse mellan berättarens och 
den primära berättelsens respektive medium som saknas i filmen. 

                                 
880 Jämför Romberg 1962, s. 111ff. 
881 Jämför Kozloff 1988, s. 48. 
882 Ibid., s. 54. 
883 Ibid., s. 48. 
884 Ibid., s. 47f, 54, 69. 
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En sista anmärkning rörande berättarborttoning. Så snart den primära be-
rättelsen berättas av eller på ett eller annat vis emanerar från en rapporteran-
de berättare karaktäriseras den narrativa diskursen av en potentiell otillförlit-
lighet, vilket innebär att det som exempelvis ger sken av att vara en neutral 
scenisk presentation kan visa sig vara berättarens otillförlitliga representa-
tion. Således kan berättarborttoning i formell eller teknisk mening alltid 
upphävas av en kontextindikerad otillförlitlighet som framhäver berättarens 
perspektiv och mediering,885 vilket exempelvis är fallet i Lagerkvists ”Det 
märkvärdiga landet” eller i en filmberättelse som Alfred Hitchcocks Ramp-
feber (Stagefright, 1950).886 Jag kommer strax att återvända till och närmare 
undersöka fenomenet otillförlitlighet (se IV.4.6.). 

IV.4.4. Icke-realistiska episka fiktioner 

För att ytterligare problematisera och modifiera bilden av förhållandet mel-
lan prosan och filmen ska jag kort behandla icke-realistiska homodiegetiska 
berättarfiktioner. Det kan vara fiktionellt om en fiktionsberättelse att den är 
en berättares diskurs även om en, i realistiska termer, trovärdig berättarfik-
tion saknas: det kan vara svårt eller omöjligt att som mottagare föreställa sig 
hur berättelsen kommit till eller förmedlas, ofta beroende på att den episka 
fiktionen bryter mot vad som är realistiskt eller logiskt möjligt för berättande 
i verkligheten. Berättaren kan exempelvis, enligt fiktionen, berätta de fiktiva 
händelserna samtidigt som han upplever dem eller berätta om sin egen 
död.887 När vi läser Gökboet förväntas vi föreställa oss att vi tar del av berät-
tarens ord, även om ingen realistisk förklaring till hur berättarens omedelba-
ra narration går till ges i texten.888 Den berättande akten och berättarens upp-
levelse av de fiktiva händelserna sker ofta samtidigt: 

För det mesta brukar jag vara ute och sopa och svabba i korridoren och se 
vem dom tar in, men idag – som jag förklarat för er – idag har Stora Syster 
kört ner tusen kilo i mig och jag kan inte röra mig ur stolen.889 

 
Hur vi får tillgång till berättelsen förblir dock obestämt. 

Som jag redan berört är fiktioner ofta obestämda (se III.7.2.). Mottagaren 
av ett fiktionsverk är, som Walton påpekar, inte tvingad att fullfölja implika-
tionerna av det han eller hon föreställer sig, och behöver heller inte föreställa 

                                 
885 Martínez-Bonati 1981, s. 108f, 111f. 
886 Lagerkvist 1935, s. 63-112. 
887 Dolezel 1998, s. 159; Martínez-Bonati 1981, s. 77f, 103ff; Romberg 1962, s. 98ff, 131; 
Ryan 1981, s. 536. 
888 Martínez-Bonati 1981, s. 103ff. Jämför Walton 1990, s. 360ff. 
889 Kesey 1973, s. 17. 
”Most days I’d be out sweeping the hall and see who they’re signing in, but this morning, like 
I explain to you, the Big Nurse put a thousand pounds down me and I can’t budge out of the 
chair.” (Kesey 1962, s. 9) 
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sig de logiska konsekvenserna av det han eller hon föreställer sig.890 Walton 
hävdar vidare att man inte behöver föreställa sig kombinationen av två ting 
som man föreställer sig: att föreställa sig att p och att föreställa sig att q be-
höver inte innebära att man också måste föreställa sig att både p och q.891 
Med stöd av distinktionen mellan verkfiktioner och spelfiktioner skulle man 
kunna säga att Gökboets verkfiktion är realistisk medan den episka spelfik-
tionen (föreställningen att berättaren berättar om de fiktiva händelserna sam-
tidigt som han upplever dem) är icke-realistisk. Vi föreställer oss samtidigt 
en realistisk värld och en icke-realistisk episk situation (som vad gäller detal-
jerna rörande medieringen är obestämd) utan att med nödvändighet behöva 
föreställa oss konsekvenserna av att föreställa sig de två i kombination. 

Om man accepterar existensen av icke-realistiska spelfiktioner och icke-
realistiska episka situationer verkar det rimligt att även beskriva vissa verba-
la homodiegetiska filmberättare i termer av berättarmediering och berättar-
kontroll. Många voice over-berättare kan i vissa avseenden beskrivas som 
icke-realistiska. Om Clockwork Orange eller Lady från Shanghai skulle man 
exempelvis kunna säga att det är spelfiktionellt att vi hör berättaren berätta, 
samtidigt som detta muntliga berättande saknar förankring i en realistisk 
episk situation. Andra belysande exempel är Joseph Mankiewicz Allt om Eva 
(All About Eve, 1950) och Nanni Morrettis Kära Dagbok. Det som är excep-
tionellt med dessa filmer är att berättarna i dem ger intryck av att vara med-
vetna om kameran och/eller att kunna kontrollera den audiovisuella narratio-
nen.892 I Allt om Eva uppträder teaterkritikern Addison De Witt i rollen som 
voice overberättare. Han tilltalar oss, presenterar sig själv och de andra ka-
raktärerna, ser in i kameran och tycks styra bild- och ljudspår: han tonar bort 
dialogen och fryser bilden. Berättaren i Kära Dagbok är också han medveten 
om inspelningsutrustningen, ser in i kameran och vänder sig till den med sin 
berättelse, och skiftar vid andra tillfällen på ett ögonblick från att vara karak-
tär i de visade scenerna till att vara verbal berättare riktad till publiken. Även 
i Clockwork Orange finns dessa tendenser; huvudpersonen Alex (eller snara-
re Malcolm McDowell som gestaltar Alex) ser in i kameran, som vore den 
hans narrativa verktyg. 

Vi kan inte föreställa oss att dessa berättare med filmiska medel skapat 
berättelserna. Det är inte verkfiktionellt att de använt kamera, bandspelare 
och annan teknisk apparatur för att spela in händelserna och sedan klippt 
ihop dem till en berättelse, och inte heller spelfiktionellt att vi som åskådare 
ser deras film. Det verkar dock rimligt att påstå att dessa berättares medve-
tenhet om kameran och kontroll över bild- och ljudspår fungerar som ett 
slags narrativa egocentriska och subjektiva index och gör det spelfiktionellt 

                                 
890 Kendall Walton, ”On Pictures and Photographs: Objections Answered”, Film Theory and 
Philosophy, red. Richard Allen och Murray Smith (New York: Clarendon Press, 1997a), s. 62. 
891 Ibid. 
892 Jämför Kozloff 1988, s. 45, 49, 57, 65ff; Chatman 1990, s. 131ff; Fleishman 1992, s. 15f 
och Stam, Burgoyne och Flitterman-Lewis 1992, s. 99. 
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att den audiovisuella narrationen är deras berättelse och att de medierar vår 
tillgång till fiktionsvärlden. Således bemyndigar vissa filmer, alldeles som 
vissa litterära berättelser, att vi föreställer oss en icke-realistisk episk situa-
tion, där någon använder den audiovisuella narrationen för att berätta någon-
ting, utan att vi också ska föreställa oss att denna narrativa aktivitet ägt rum i 
verkfiktionen. 

IV.4.5. Fiktiva filmskapare 

De forskare som studerat olika typer av filmberättare har sällan noterat att en 
berättare inte behöver vara en verbal berättare; det kan vara både spel- och 
verkfiktionellt att berättaren berättar med filmbilder. Filmens verkliga mot-
svarighet till den litterära berättelsens fiktionella attrapp är en film i vilken 
det är spelfiktionellt att det vi ser på duken är en icke-fiktionell film som, 
med kinematografiska medel, skapats av en eller flera karaktärer i histori-
en.893 Precis som en roman exempelvis kan vara en fingerad självbiografi, 
kan fiktionsfilmen vara en fingerad dokumentärfilm av mer subjektiv och 
privat karaktär. Det kan vara fiktionellt att filmen är någons amatörfilm, 
videodagbok eller liknande. Formellt ikoniska filmberättelser av detta slag 
är, som jag redan berört, mycket ovanliga i filmhistorien, medan motsvaran-
de prosaberättelser tillhör den moderna prosans standardrepertoar (se 
III.4.2.).894 Denna asymmetri mellan medierna är framför allt avhängig av 
respektive mediums, ordets och den rörliga bildens, liv utanför konsten och 
fiktionen. Prosaberättelsen har, i egenskap av verbal text, tillgång till en serie 
icke-fiktionella verbala genrer av mer eller mindre subjektiv och privat ka-
raktär, vilka på olika sätt kan fingeras och brukas för att berätta fiktionshisto-
rier. Filmen har i stor utsträckning saknat denna resurs, ett antal dokumentä-
ra filmgenrer av subjektiv, privat och/eller kommunikativ natur möjliga att 
parasitera på och imitera. Det finns dock skäl att tro att fiktionsfilmen, i takt 
med att den rörliga bilden med hjälp av ny teknik kontrolleras alltmer effek-
tivt av allt fler ”bildskapare” och ”bildanvändare” (det ökande antalet kame-
ra- och datorägare, mediastudenter, filmskoleelever med flera), kommer att 
erbjudas nya berättartekniska möjligheter. Redan idag föreligger indikationer 
på att så är fallet, att den filmiska fiktionella attrappen blir vanligare, kanske 
en del av filmens standardrepertoar. Jag ska analysera en sådan fiktionsfilm, 
The Blair Witch Project (1999), och jämföra den med litterära attrapper. 

                                 
893 Denna fiktionella situation tycks Currie av någon anledning förbise. Currie medger att det 
finns inneslutna filmberättare som berättar med filmbilder men kan inte begripa hur en 
primär, kontrollerande filmberättare som enligt spel- och verkfiktionen skapat filmen som 
helhet ska vara beskaffad. (Currie 1995a, s. 265ff; se också not 41) Kozloff har i förbigående 
noterat denna typ av filmberättelse (Kozloff 1988, s. 52f). 
894 Se Kozloff 1988, s. 53 och Kawin 1977, s. 65-76. Något vanligare är halvdokumentära 
filmer som Henry Hathaways Huset vid 92:dra gatan (The House on 92nd Street, 1945) och 
filmer med inneslutna fiktiva dokumentärer som Welles En sensation. 
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Eduardo Sanchez och Daniel Myricks lågbudgetfilm The Blair Witch Pro-
ject föreskriver föreställningen att den som helhet, från första till sista bild, 
är en icke-fiktionell film skapad av karaktärer i fiktionsvärlden. Enligt spel-
fiktionen är det inte en färdig dokumentärfilm vi ser utan de kinematografis-
ka kvarlevorna av tre filmelever (två unga män och en ung kvinna) som för-
svunnit i skogarna kring Burkittsville i Maryland under arbetet med en do-
kumentär om legenden om Blair Witch-häxan (se Bild IV.2.). Filmen saknar 
helt musik och specialeffekter, bildkvaliteten är kornig och bilderna ibland 
oskarpa, sekvenserna ofta korta och övergångarna abrupta. Det är fiktionellt 
att bilderna härrör från två olika kameror: en filmkamera med vilken elever-
na filmar de svartvita bilderna till sin dokumentär och en videokamera som 
används till att, i färg, dokumentera arbetet med inspelningen. Berättelsen 
växlar således mellan svartvita bilder och färgbilder som, skulle man kunna 
säga, motsvarar två olika subgenrer: en opersonlig dokumentärfilm som är 
tänkt att behandla legenden om Blair Witch-häxan och en mer privat som 
skildrar elevernas arbete. Den unga kvinnan, som är filmprojektets initiativ-
tagare och ledare, intervjuar lokalbefolkningen i Burkittsville (före detta 
Blair Witch) om Blair Witch-legenden och fungerar ibland som presentatör 
och verbal berättare i och utanför bild. Hon visar sitt hem för videokameran 
och berättar den lilla staden Burkittsvilles historia för filmkameran. 

Det verkar logiskt att hänföra denna filmberättelse till den narratologiska 
kategorin primär, homodiegetisk, rapporterande narration. Filmen är precis 
som motsvarande litterära berättelser en attrapp. Det är spel- och verkfiktio-
nellt att den som helhet, med filmiska medel, har skapats av tre karaktärer 
som alltså, enligt min definition, är filmens fiktiva berättare, och som även 
uppträder i den historia de berättar. Det är också spelfiktionellt att vi när vi 
ser filmen ser de film- och videobilder som är resultatet av dessa karaktärers 
arbete. 

 
Bild IV.2. De tre fiktiva filmskaparna i The Blair Witch Project (1999). 
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Allt realistiskt homodiegetiskt berättande begränsas av den berättande karak-
tärens perspektiv; vi ser fiktionsvärlden ur berättarens synvinkel (som åter-
berättare eller som upplevare i det förflutna) och är hänvisade till berättarens 
kunskapssfär (vilket bland annat innebär att vi inte kan få direkt information 
om vad andra karaktärer känner och tänker).895 I en film som The Blair Witch 
Project är detta perspektiv av ett särskilt slag, betingat av den begränsning 
som kamerans ofrånkomliga närvaro i fiktionsvärlden medför. Den semio-
tiskt motiverade berättelsen kräver i detta fall en särskild typ av epistemisk 
motivering, nämligen varför och på vilket sätt kameran är närvarande och 
kan förmedla information om de fiktiva händelserna. 

Berättandets efterhandsperspektiv och tillbakablickande är inte tillgängli-
ga för denna typ av formellt ikonisk berättelse. Bilder och ljud är enligt spel-
fiktionen spår av handlingar och händelser, de är abrasioner och naturliga 
kausala index som har en spatiotemporal indexikalisk koppling till (det fikti-
va) inspelningstillfället, men det finns ingen spatial och temporal distans 
mellan den narrativa akten och det berättade händelseförloppet (så vida inte 
själva visandet av filmbilderna betraktas som berättandet). I Clockwork 
Orange och Blecktrumman (både de litterära och filmiska versionerna) finns 
det en tidslig och rumslig distans mellan den situation i vilken berättandet 
sker och de berättade händelserna: Alex och Oskar ser tillbaka på sina liv. Så 
icke i The Blair Witch Project. Kameran och övrig inspelningsutrustning är 
där, i verkfiktionens ”här och nu”, och resultatet av inspelningarna, de fil-
miska avbildningarna, fungerar som ett slags spatiotemporala och egocent-
riska index som hela tiden relaterar det vi ser till de fiktiva personerna, vilket 
bland annat innebär att berättandet sker simultant med de berättade händel-
serna. Eventuellt tillbakablickande (som när den unga kvinnan berättar om 
Burkittsvilles historia) sker med nödvändighet i inneslutna berättelser som så 
att säga berättas av berättare inneslutna i sin egen audiovisuella berättelse. 

Chatman hävdar att en berättare aldrig kan ha direkt kontakt med det han 
eller hon berättar, aldrig kan befinna sig i det händelseförlopp han eller hon 
berättar om, utan med logisk nödvändighet distanseras från dessa händelser 
av sin diskurs (jämför IV.1.3.).896 Detta är uppenbarligen felaktigt. Det finns 
flera olika typer av omedelbart berättande där den episka situationens nu och 
de berättade händelsernas nu sammanfaller. Jag har redan uppmärksammat 
det omedelbara berättandet i Gökboet och Kära dagbok, vilket är resultatet 
av icke-realistiska episka situationer. Men även realistiska episka situationer 
är i begränsad omfattning förenliga med omedelbart berättande. Så är exem-
pelvis fallet i en fiktiv självbiografi som James Cains Double Indemnity 
(1935) där det berättade händelseförloppet så att säga hinner ikapp den epis-
ka situationen, eller i fiktiva dagböcker där berättaren uppehåller sig vid de 

                                 
895 Romberg 1962, s. 60. 
896 Chatman 1990, s. 141ff. 
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omständigheter i vilka han eller hon just nu befinner sig.897 Detta sker vid 
några tillfällen i Dvärgen. När berättaren i slutet av romanen berättar om sin 
belägenhet i slottets fängelsehåla referar han samtidigt till den episka situa-
tionen: 

Jag sitter här i min källarhåla efter att ha väntat i vad som tycks mig en oänd-
lig tid på solstrimman, och när den så äntligen kommer har jag ingenting att 
anförtro åt papperet som belyses av den. Pennan vilar overksam i min hand, 
jag kommer mig inte för att röra den.898 

 
Dvärgen berättar om den verklighet i vilken han, i samma stund som ned-
skrivandet sker, befinner sig (observera det indexikaliska ”Jag sitter här”). 
Detsamma gäller berättarna i The Blair Witch Project. Skillnaden är att be-
rättandet här genomgående är ett omedelbart berättande. Berättarna är bund-
na vid detta omedelbara berättande och kan endast (vad gäller den primära 
berättelsen) berätta om den verklighet i vilken de just i detta (verkfiktionens) 
nu befinner sig. Berättarnas nu och de skildrade händelsernas nu sammanfal-
ler med nödvändighet. 

IV.4.6. Medium och otillförlitligt berättande 

Kan en filmberättare av detta slag, som alltså enligt spel- och verkfiktionen 
är upphovet till samtliga filmbilder vi ser på duken, vara otillförlitlig? Om 
berättaren också, som ju är fallet i The Blair Witch Project, är en verbal be-
rättare (hörbar i voice off, eller dramatiserad i bild) kan hans eller hennes ord 
givetvis vara otillförlitliga i förhållande till en tillförlitlig audiovisuell narra-
tion. Men kan en dylik homodiegetisk filmberättares bilder också vara otill-
förlitliga? Svaret på frågan har förutsättningar att också kasta ljus över denna 
berättartyps specifika medierande funktion. Enligt Kozloff är filmbildens 
tillförlitlighet konventionell och det är förstås riktigt att det i traditionell film 
finns (i vid mening) konventionella inslag i den narrativa tillförlitligheten 
(jämför IV.4.2.). Jag vill emellertid, i likhet med Burgoyne och Ryan, hävda 
att detta förhållande inte kan förklara tillförlitlighet i filmbilder och att otill-
förlitligt berättande är en fråga om personifiering och narrativ mediering och 
olika mediers möjligheter och begränsningar härvidlag.899 

Begreppen fiktiv berättare (och mer generellt: förmedlande fiktiv agent) 
och otillförlitligt berättande är nära förbundna. För att ett narrativt påstående 
ska uppfattas som otillförlitligt måste det tillskrivas en fiktiv berättare (eller 

                                 
897 En genomgående samtidighet mellan berättarakt och händelseförlopp tycks i litterära 
berättelser endast vara möjlig inom ramen för icke-realistiska episka situationer (se IV.4.4.), 
med undantag för fiktiva muntliga berättelser om vilka det är fiktionellt att berättaren, kanske 
en radio- eller tevereporter, omedelbart rapporterar om de verkfiktionella händelserna. 
898 Lagerkvist 1944, s. 278. 
899 Burgoyne 1990, s. 7f; Ryan 1981, s. 53ff; se också Glowinski 1977, s. 103ff; Skalin 1991, 
s. 123; Stam, Burgoyne och Flitterman-Lewis 1992, s. 101f, 117. 
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en fiktiv upplevare).900 Omvänt kan inslag av otillförlitlighet i en berättande 
text bidra till att göra det fiktionellt att en karaktär berättar (eller varseblir) 
någonting.901 Otillförlitlighet förutsätter ett dubbelperspektiv: ett medvetande 
i verkfiktionen, som kontrasteras mot och undergrävs av fiktionsberättelsens, 
i förhållande till verkfiktionen, externa perspektiv (auktoriserat av auk-
torn).902 En narrativ diskurs utan en berättare (eller upplevare) kan vara mot-
sägelsefull, tvetydig eller vag vad gäller vissa fiktionssanningar. Denna typ 
av berättelse leder emellertid inte till otillförlitlighet, att ett inomfiktionellt 
perspektiv undermineras av ett utomfiktionellt perspektiv, utan resulterar i 
en motsägelsefull fiktion eller gör det omöjligt för mottagaren att med be-
stämdhet sluta sig till vad som är sant i verkfiktionen.903 Av detta följer också 
att en otillförlitlig berättelse med nödvändighet berättas av en rapporterande 
fiktiv berättare (eller förmedlas av en fiktiv upplevare som åtminstone bitvis 
varseblir den fiktiva verkligheten): för att berättaren ska kunna ljuga, bedra 
sig själv, missuppfatta en situation eller minnas fel måste det vara fiktionellt 
att berättarens berättelse är en verklighetsrapport. En fiktiv historieberättare, 
om vilken det är fiktionellt att han eller hon diktar, kan inte vara otillförlitlig, 
men kan givetvis ge upphov till en motsägelsefull verkfiktion. 

Vad menas egentligen med tillförlitlighet respektive otillförlitlighet? För 
att kunna skilja tillförlitliga från otillförlitliga fiktiva påståenden är vi, enligt 
teoretiker som Martínez-Bonati, Dolezel och Skalin, när vi tar del av en fik-
tionsberättelse förpliktigade att göra två grundläggande antaganden: 1) fik-
tionsberättelsen representerar en fiktion med ett visst innehåll: vad händer, 
vilka karaktärer uppträder, i vilka miljöer, och så vidare;904 2) dessa fakta är 
inte enbart neutrala byggstenar i verkfiktionen utan ska också tas på ett visst 
sätt, så att säga bedömas utifrån fiktionsberättelsens externa perspektiv, vil-
ket bland annat realiseras som en serie globala och lokala intrig- och genre-
strukturer (kampen mellan ont och gott, satir etcetera).905 Vi är alltså, i recep-

                                 
900 Jag har behandlat inte bara otillförlitliga berättare utan även otillförlitliga upplevare i 
Johansson 2007b. Jämför Chatman 1990, s. 149ff. 
901 Jämför Burgoyne 1990, s. 12; Dolezel 1998, s. 146; Ryan 1981, s. 529; Skalin 1991, s. 
123f, 165; Walsh 1997, s. 505f. Currie hävdar att det finns en typ av otillförlitlighet, viktig för 
förståelsen av filmberättande, som inte tillskrivs en fiktiv berättare utan  som kan beskrivas 
som den implicite författarens komplexa intention. Eftersom detta avhandlingsavsnitt behand-
lar berättarbegreppet finns inte utrymme för någon utförligare diskussion av Curries tankar 
om otillförlitlighet. Noterbart är emellertid att Currie inte lyckas påvisa ett enda konkret fil-
mexempel (utan endast ett hypotetiskt byggt på en tveksam tolkning av Langs Man lever bara 
en gång (You Only Live Once, 1937)) på denna typ av otillförlitlighet (Currie 1995a, s. 261, 
265, 268ff). 
902 Se exempelvis Booth 1983, s. 158f; Burgoyne 1990, s. 12; Kozloff 1988, s. 109f; Ryan 
1981, s. 530; Skalin 1991, s. 165. 
903 Dolezel 1998, s. 160ff; Kozloff 1988, s. 110; Ryan 1981, s. 532. För en beskrivning av 
tvetydigt berättande se Currie 1995a, s. 272ff. 
904 Martínez-Bonati 1981, s. 23ff, 31, 34, 39, 42f; Dolezel 1998, s. 8, 10, 15f, 20f, 145-68; 
Skalin 1991, s. 151f. 
905 Jag syftar på Martínez-Bonatis begrepp ”principles of stylization of reality in the work” 
och ”the region of imagination”, vilka jag uppfattar som relaterade till intrig och genre 
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tionen av en fiktionsberättelse, inte enbart bemyndigade att föreställa oss ett 
visst fiktionsinnehåll utan uppfattar ofta också ett slags norm som explicit 
eller implicit värderar händelser och karaktärer. 

I linje med detta resonemang gör Martínez-Bonati en distinktion mellan 
två typer av fiktionsinnehåll, å ena sidan bestämmande predikat (”determi-
nant predicates”) vilka betecknar tingens, tillståndens och relationernas mer 
objektiva egenskaper som rörelser, färger, former och positioner, å andra 
sidan modifierande predikat (”modifying predicates”) vilka betecknar mer 
subjektiva kvaliteter som stämningar, karaktärsdrag och värderingar.906 Man 
kan alltså skilja mellan auktoriserade fiktiva fakta och auktoriserade värde-
omdömen, vilket innebär att diskrepansen mellan berättarens (eller uppleva-
rens) otillförlitlighet och fiktionsberättelsens tillförlitliga perspektiv kan 
gälla både fakta och mer subjektiva uppfattningar. Av detta följer att en fik-
tiv berättare (eller fiktiv upplevare) kan vara otillförlitlig i fyra olika avseen-
den: 

1 a) en fiktiv berättare (eller upplevare) kan rapportera falska fakta, 
1 b) alternativt förmedla korrekta fakta men misslyckas med att korrekt 

tolka dessa fakta eller dra de rätta slutsatserna utifrån dem; 
2 a) en fiktiv berättare (eller upplevare) kan fälla otillförlitliga värdeom-

dömen om vissa fiktiva händelser och existenser, 
2 b) alternativt ge uttryck för otillförlitliga subjektiva uppfattningar eller 

reflektioner av ett mer generellt slag, inte direkt knutna till enskilda händel-
ser och existenser i fiktionen. 

Dessa fyra typer av otillförlitlighet kan uppträda var och en för sig eller i 
olika kombinationer. Således kan en berättare (eller upplevare) vara otillför-
litlig i ett av dessa fyra avseenden men tillförlitlig i andra. Berättaren i ro-
manen Barry Lyndon rapporterar otillförlitliga fakta (1 a), fäller falska vär-
deomdömen om andra karaktärer (2 a) och uttrycker otillförlitliga åsikter 
med generella pretentioner (2 b). Detsamma gäller berättarna i fiktionsfilmer 
som Martin Scorseses Taxi Driver (1976) och Cat Ballou skjuter skarpt.907 
Berättaren i romanen Gökboet rapporterar falska fakta, det vill säga berättar 
om händelser som aldrig ägt rum i fiktionsvärlden (1 a), men fäller tillförlit-
liga värdeomdömen och uttrycker tillförlitliga åsikter.908 De sekundära berät-

                                                                                                                                  
(Martínez-Bonati 1981, s. 107; se också s. 105-19; jämför Skalin 1991, s. 159, 161, 163ff, 
172f, 193, 195f, 210ff). Den uppmärksamma läsaren undrar kanske hur denna beskrivning, 
som är inspirerad av Martinez-Bonatis, Dolezels och Skalins tankar om fiktion, överensstäm-
mer med Waltons, Carrolls och Curries fiktionsteoretiska modeller. Jag tror att dessa två 
skolor i vissa avseenden överlappar varandra och i andra avseenden kompletterar varandra. 
Dolezelskolans termer auktorisation, fiktiva fakta, och fiktiv värld tycks i stort sett motsvara 
Waltons termer föreställning, fiktionssanning och fiktiv värld (verkfiktion). Waltons modell 
säger framför allt mycket om hur fiktionssanningar genereras, medan Dolezel/Skalin-
modellen kan förklara hur vi som mottagare värderar olika aspekter av fiktionsinnehållet. 
906 Martínez-Bonati 1981, s. 35f; se också s. 32f. 
907 Jämför Kozloff 1988, s. 112ff. 
908 Jämför Martínez-Bonati 1981, s. 103ff. 
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tarna i Galen i kärlek rapporterar falska fakta (1 a), medan frågan om värde-
omdömen och åsikter är oklar. I John P. Marquands En viss Mr. Pulham (H. 
M. Pulham, Esquire, 1941) är berättaren oförmögen att korrekt tolka de hän-
delser han berättar om (1 b), men rapporterar aldrig rena felaktigheter och 
uttrycker ofta auktoriserade åsikter.909 Berättaren i Dvärgen fäller ofta falska 
värdeomdömen om andra karaktärer och uttrycker otillförlitliga åsikter av 
förment universell art (2 a och b), förmedlar vid några tillfällen falska fakta 
(1 a), och saknar förmåga att helt och hållet förstå de händelser och männi-
skor han berättar om (1 b).910 

Den fiktionella logik jag ovan beskrivit kastar ljus över otillförlitligt be-
rättande i både litterära och filmiska berättelser, och visar att frånvaron i 
filmhistorien av otillförlitliga filmbilder (kontrasterade med tillförlitliga ord) 
inte kan förklaras med hänvisning till en konvention vilken garanterar den 
fotografiska bildens tillförlitlighet. För att ett narrativt påstående ska uppfat-
tas som otillförlitligt måste det attribueras till en fiktiv berättare (eller fiktiv 
upplevare). Den opersonliga litterära berättelsen kan alltså lika lite som den 
opersonliga filmberättelsen vara otillförlitlig, eftersom det nödvändiga dub-
belperspektivet (fiktivt karaktärperspektiv kontra auktorperspektiv) saknas. 
Inte heller är den audiovisuella filmnarrationen, vilket Kozloff själv påpekat, 
med nödvändighet tillförlitlig.911 I filmer som Alfred Hitchcocks Rampfeber, 
Akira Kurosawas Demonernas port (Rashomon, 1950) och Resnais I fjol i 
Marienbad (L’Année dernière à Marienbad, 1961) förekommer otillförlitli-
ga, sekundära berättare vars berättelser ges en audiovisuell form: filmbilder-
na visar det otillförlitliga innehållet (händelser som aldrig ägt rum i fiktions-
världen, 1 a) i berättarnas berättelser. Den nödvändiga förutsättningen för 
dessa otillförlitliga bilder är, i enlighet med otillförlitlighetens logik, att de 
tillskrivs fiktiva berättare (eller upplevare), även om det inte är fiktionellt om 
bilderna att berättarna med filmiska medel skapat dem.912 

Tillbaka så till min ursprungliga fråga: kan berättarna i The Blair Witch 
Project, liksom de verbala berättarna i Dvärgen, Barry Lyndon och Gökboet, 
producera en otillförlitlig primär berättelse som visar falska händelser och 
uttrycker otillförlitliga subjektiva hållningar, eller i likhet med berättarna i 
Rampfeber och Demonernas port ge upphov till en otillförlitlig audiovisuell 
narration? Vad gäller otillförlitlighet av typ 1 a och b är svaret nej.913 Även 

                                 
909 Jämför Romberg 1962, s. 119ff. 
910 Jämför Martínez-Bonati 1981, s. 115 och Romberg 1962, s. 127, 129. 
911 Kozloff 1988, s. 115. Se också Fleishman 1992, s. 37, 47. 
912 Jämför Burgoyne 1990, s. 7f. 
913 En film av Blair Witch-typen kan emellertid vara otillförlitlig på så vis att det som enligt 
spelfiktionen tycks vara en dokumentärfilm visar sig vara en falsk dokumentärfilm. Det skulle 
exempelvis kunna vara verkfiktionellt i The Blair Witch Project att de tre ungdomarnas film 
är en bluff, och spelfiktionellt att vi efterhand inser att det som först gav intryck av att vara en 
genuin dokumentärfilm i själva verket är ett falsarium, att det vi sett och ser inte är verkliga 
händelser utan påhittade och iscensatta händelser. Jag menar att denna möjlighet faller vid 
sidan av det jag här kallat otillförlitligt berättande, där en rapporterande berättare delvis rap-
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om en filmberättelse som The Blair Witch Project är personifierad, så till 
vida att det är spelfiktionellt om varje bild att den är skapad av fiktiva berät-
tare, omöjliggör filmmediet i denna typ av berättelse den nödvändiga medie-
ring (genom ett fiktivt medvetande) som är en förutsättning för otillförlitlig-
het av typ 1 a och b. Det finns en skillnad mellan litterära attrapper och fil-
miska attrapper av Blair Witch-typen som kan tillskrivas respektive medi-
ums (ordet och den fotografiska bilden) karaktäristika och förhållande till 
verkligheten. Jag visade i avhandlingens tredje del att den dokumentära fo-
tografiska bilden och den icke-fiktionella verbala beskrivningen eller berät-
telsen är exempel på två olika typer av representationer som förmedlar in-
formation på olika sätt: fotografiet är ett naturligt kausalt index och beskriv-
ningen ett intentionellt kausalt index (se III.6.1.). Mellan den fotografiska 
representationen och det den representerar föreligger ett naturligt (kontrafak-
tiskt) beroende, mellan den verbala representationen och det den represente-
rar finns ett intentionellt (kontrafaktiskt) beroende. Beskrivningens kontra-
faktiska beroende av det beskrivna objektet är medierad av agentens överty-
gelser och övriga mentala tillstånd, medan denna typ av mediering saknas i 
den fotografiska representationen. Fotografiets komposition, bildkvalitet, 
motiv med mera är resultatet av en serie val gjorda av dess upphovsman, 
men så snart slutaren är öppnad och filmremsan (eller motsvarande) expone-
rad har fotografen inte någon kontroll över vad som framträder på bilden och 
medierar således inte det representerade innehållet.914 Denna skillnad mellan 
det fotografiska tecknet och det språkliga tecknet innebär, som jag tidigare 
demonstrerat, att filmen på ett mer omedelbart (mindre medvetandeberoen-
de) sätt kan införliva verkligheten i fiktionen (se III.6.1.). 

Applicerad på den fiktionella attrappen förklarar denna distinktion varför 
den audiovisuella narrationen i en berättelse av Blair Witch-typen, som alltså 
imiterar den oredigerade dokumentärfilmens naturliga kausala indexikalitet, 
är oförenlig med otillförlitlighet av typ 1 a och b (såvida inte en verbal berät-
tare lämnar vilseledande information om vad bilden visar), och varför det i 
fiktionsberättelser som Barry Lyndon och En viss Mr. Pulham, som imiterar 
den skrivna sakberättelsens intentionella representation, kan vara spelfiktio-
nellt att den primära berättelsen förmedlar felaktiga fakta och tvivelaktiga 
tolkningar av olika situationer. The Blair Witch Project saknar helt enkelt en 
viktig narrativ ingrediens som Barry Lyndon och En viss Mr. Pulham har 
och som är nödvändig för otillförlitlighet av typ 1 a och b, nämligen medie-
ring genom ett fiktivt medvetande. Det måste också påpekas att de otillförlit-
liga bilderna i filmer som Rampfeber och Demoneras port, vilka visar falska 
händelser (1 a), är visualiserade verbala berättelser (som utmärks av en in-

                                                                                                                                  
porterar felaktig information. Snarare rör det sig om en episk spelfiktion där den fiktiva verk-
lighetsrapporten visar sig vara någonting annat, en förfalskning, och inte en delvis felaktig 
verklighetsrapport. 
914 Currie 1995a, s. 54f, 57f, 71f, 77f; Walton 1984, s. 261ff. 
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tentionell kausal indexikalitet) och inte fotografiska rapporterande berättelser 
(som är naturliga kausala index) i egentlig mening. 

 
Bild IV.3. The Blair Witch Project imiterar dokumentärfilmens naturliga kausala 
indexikalitet och kan därför inte vara otillförlitlig. 

Hur förhåller det sig med otillförlitlighet av typ 2 a och b? Är dessa varianter 
av otillförlitlighet möjliga i en filmberättelse som The Blair Witch Project? 
Generella utsagor (2 b) är givetvis utom räckhåll för den oredigerade film-
bilden, även om karaktärerna kan uttrycka åsikter och fälla värdeomdömen 
genom verbalt berättande i eller utanför bild. Men kanske kan en sekvens av 
oredigerade filmbilder, som enligt spelfiktionen är skapade med filmiska 
medel av en fiktiv berättare, uttrycka otillförlitliga hållningar gentemot vissa 
fiktiva entiteter och händelser (2 a)? Fotografier är visserligen naturliga kau-
sala index men de är också, som jag redan varit inne på, resultatet av bild-
skaparens val och subjektivitet (jämför III.6.1.). Det är således möjligt att 
tänka sig en filmberättare av Blair Witch-typen som brukar bildparametrar 
som kamerarörelse, kameravinkel, ljus och färg för att representera en viss 
händelse, plats eller person på ett sätt som ger intryck av att vara oförenligt 
med dessa, exempelvis en sovstad filmad med en intensivt rörlig handkame-
ra som uttrycker den alltid vakna storstadens puls. Kanske kan en filmisk 
attrapp av detta slag sägas gränsa till det otillförlitliga berättandet. 

Jag har visat att en personifierad, formellt ikonisk filmberättelse av Blair 
Witch-typen saknar den medvetandemediering som är karaktäristisk för litte-
rära homodiegetiska berättelser, och därför inte kan vara otillförlitlig (möjli-
gen med undantag för en filmnarration besläktad med otillförlitligt berättan-
de av typ 2 a). Denna begränsning är givetvis också en möjlighet. Det är just 
kombinationen av det subjektivt begränsade (den skakiga handkameran som 
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ofta fungerar som index för karaktärernas känslor och subjektivitet) och det 
objektivt registrerande (den oredigerade filmbildens naturliga kausala index-
ikalitet) som ger filmberättelsen mycket av dess suggestionskraft. 

Filmberättarna i The Blair Witch Project är, enligt verkfiktionen, filmstuden-
ter som arbetar med en dokumentärfilm, men det finns också inslag av ett 
mer privat, dagboksartat bruk av den rörliga bilden. Den rörliga bilden har 
under de senaste decennierna, genom en kombination av video- och informa-
tionsteknik, blivit alltmer subjektiv, privat och domesticerad. Videodagbo-
ken är numera ett stående inslag i televisionen och människors liv filmas i 
”real-time” och med internetkameror. Du kan om du har den rätta utrust-
ningen filma din egen verklighet, i datorn redigera, manipulera, ja sätta din 
egen subjektiva signatur på bilderna, för att slutligen via e-post skicka den 
färdiga filmen eller publicera den på en webbsida. 

Dessa nya tekniska möjligheter har redan utnyttjas i fiktionens form för 
att skapa en ny typ av filmberättare. Ett exempel är barnserien Bailey Kip-
pers videodagbok (Bailey Kipper’s Point of View, 1997), en televiserad fik-
tionell attrapp, som iscensätter spelfiktionen att allt vi ser, varje bildsekvens, 
är filmad, redigerad och försedd med datorframställda specialeffekter av 
huvudpersonen Bailey Kipper. Enligt verkfiktionen har den tonårige Bailey 
byggt en hemlig studio där han redigerar sin videodagbok; för att kunna spe-
la in allt vad familjen gör har han dessutom placerat ut små kameraögon i sitt 
hem. (Detta exempel demonstrerar den filmens begränsning som jag tidigare 
berört: kamerans ofrånkomliga närvaro i fiktionsvärlden. För att dagboksfik-
tionens privata karaktär ska kunna bibehållas måste föga trovärdiga inslag 
som utplacerade kameraögon och en hemlig studio uppfinnas.) Ramberättel-
sen visar Bailey i studion där han kontrollerar, redigerar och manipulerar 
bilderna och med jämna mellanrum tilltalar kameran (publiken). Även dessa 
bilder är emellertid, enligt spelfiktionen, filmade, redigerade och kontrolle-
rade av honom själv. 

Den episka situationen, där Bailey tilltalar en publik, kommenterar sin be-
rättelse och omväxlande uppträder som tillbakablickande och inskjuten 
(tidsmässigt inplacerad mellan två berättade händelser) berättare, är en mo-
dern filmisk variant av litterära subgenrer som den fiktiva självbiografin och 
den fiktiva dagboken.915 Berättarna i The Blair Witch Project medierar inte på 
samma sätt som en homodiegetisk litterär berättare den fiktiva världen (eller 
verkfiktionen) och kan därför inte producera en otillförlitlig audiovisuell 
narration. Hur förhåller det sig med Bailey? Fungerar han som en genuin 
förmedlare av verkfiktionen och kan han skapa en otillförlitlig audiovisuell 
narration? 

Så vitt jag kan se har denna berättare ibland och i vissa avseenden en lik-
nande medierande funktion som den litterära rapporterande berättaren. Det 

                                 
915 Jämför Genette 1972a, s. 228f; Genette 1980, s. 216f. 
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är inte bara verk- och spelfiktionellt att berättaren skapat den narrativa dis-
kursen som helhet, hans audiovisuella narration sätter dessutom delvis den 
rörliga fotografiska bildens naturliga kausala indexikalitet ur spel. Berättel-
sen inbegriper nämligen manipulerade bilder, vars innehåll är resultatet av 
Baileys fantasi och tekniska kunnande. Röken som kommer ur faderns näs-
borrar, den yngre broderns förvandling till apa och så vidare, är inte fiktions-
sanningar utan Baileys tolkningar av den fiktiva verkligheten. Berättaren, 
som har en kombination av video- och datateknik i sin hand, kan också kree-
ra animerade och på olika sätt manipulerade bilder som ser ut som tillförlit-
liga fotografiska bilder, men som i själva verket är otillförlitliga bilder där 
den fiktiva verkligheten förvrängts och förfalskats. I början av varje program 
demonstrerar Bailey sin ”baileyizer 2000”, ett digitalt verktyg med vilket 
han kan skapa fingerade fotografier: han raderar den åldrade grannfrun från 
bilden och ersätter henne med en sexig fantasiblondin. Vidare är det möjligt 
för Bailey att generera falska fakta genom att klippa ihop olika bildsekvenser 
på ett felaktigt eller vilseledande sätt. Det är också lätt att föreställa sig hur 
denna berättare kan använda den databearbetade bildens uttrycksmedel för 
att presentera ett fiktivt objekt eller en fiktiv karaktär på ett sätt som står i 
direkt motsättning till hur denna fiktiva entitet, att döma av bilderna och den 
narrativa kontexten, ger intryck av att vara (han skulle exempelvis kunna 
presentera sin hetlevrade far metaforiskt som en ängel eller expressivt på ett 
änglalikt sätt). Berättaren Bailey kan således, så vitt jag kan se, skapa otill-
förlitliga filmbilder som visar falska händelser (1 a; och kanske även 1 b om 
han skulle misslyckas med att redigera samman tillförlitliga bilder på ett 
rättvisande sätt), fäller falska värdeomdömen om karaktärer (2 a) och till och 
med metaforiskt och expressivt illustrerar otillförlitliga åsikter av mer allmän 
karaktär (2 b). 

Detta exempel demonstrerar med all önskvärd tydlighet att konsten och 
berättandet förändras, delvis för att de medier eller teckensystem de använ-
der sig av hela tiden förändras och används på nya sätt, ständigt lever nya 
liv, inte bara i utan även utanför fiktionen.916 

IV.4.7. Auktoriala berättare 

De berättare jag hittills undersökt har varit fiktiva berättare kopplade till den 
fiktionella attrappens logik, men det finns även, som jag redan antytt, en 
annan typ av berättare som jag väljer att kalla auktoriala berättare. Jag menar 
alltså att man bör skilja mellan två typer av primära berättare: karaktärberät-
tare och auktoriala berättare.917 Det är fiktionellt om båda typerna av berätta-

                                 
916 Jämför Romberg som noterat att brevromanens nedgång sammanhänger med brevgenrens 
tynande liv utanför fiktionen (Romberg 1962, s. 49). 
917 Jämför Bordwell 1985, s. 61, som använder termen karaktärberättare (”character-narrator”) 
som beteckning på berättare som så att säga ingår i fiktionsvärlden (till skillnad från ”non-
character-narrators”). Min distinktion sammanfaller i stort sett med Bordwells men tar istället 
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re att de berättar fiktionsdiskursen, den text vi läser, men i den första typen 
av berättelse, attrappen, är det också spelfiktionellt om berättelsen att den är 
en annan berättelse än den i själva verket är, medan det i den andra typen är 
fiktionellt att berättaren berättar den fiktionsberättelse vi faktiskt läser. Det 
kan som i Johnsons Krilontrilogi vara meningen att vi ska föreställa oss att 
ett slags författarpersona, ”återberättaren”, berättar den primära berättelsen, 
men det kan också som i Thackerays Fåfängans marknad (Vanity Fair, 
1847) eller Lars Ahlins Om vara fiktionellt att den verklige auktorn berättar 
den primära berättelsen som inte utger sig för att vara någonting annat än 
vad den är, den roman vi faktiskt läser. 

En karaktärberättare är, som jag tidigare berört, antingen en historieberät-
tare, som enligt fiktionen berättar en fiktionshistoria (som alltså sätter i spel 
den fiktionella hållningen), eller en rapporterande berättare, som enligt fik-
tionen berättar en icke-fiktionell historia (se IV.4.1.).918 Alex i En apelsin 
med urverk och övriga berättare som jag hittills undersökt är exempel på 
rapporterande berättare. Men det kan också vara fiktionellt att den text vi 
läser är en annan fiktionsberättelse än den vi faktiskt läser. Så är exempelvis 
fallet i Italo Calvinos Om en vinternatt en resande (Se una notte d’inverno 
un viaggatore, 1979). 

Auktoriala berättare är normalt historieberättare, men även inslag av rap-
port kan finnas i denna berättartyps diskurs (vilket kanske bör uppfattas som 
att berättaren ibland spelar rollen av karaktärberättare och berättar en annan 
typ av text än den vi faktiskt läser). Berättarna i Krilonböckerna och Fåfäng-
ans marknad uppträder både som historieberättare och rapportörer. De säger 
sig berätta en fiktionsberättelse och uppehåller sig vid berättandet av denna 
berättelse, men behandlar sedan det berättade innehållet som om det vore 
fristående från berättelsen och delvis okänt. 

Även i filmsammanhang kan man urskilja olika typer av episka fiktioner, 
däribland auktoriala berättare. Det Bordwell kallar den internationella konst-
filmen och konstfilmsberättande iscensätter en form av auktorial narration.919 

Bordwell menar att många konstfilmer gör bruk av en narrativ strategi som 
han kallar öppen berättarkommentar (”overt narrational ’commentary’”): 
extraordinära kamerarörelser och kameravinklar oberoende av handlingen, 
markerade, oväntade eller ironiska klipp, förändringar av ljus eller miljö utan 
realistisk förklaring i fiktionsvärlden, luckor i ljudspåret, manipulationer av 
tidsordningen eller andra typer av icke-realistiska inslag som inte kan till-
skrivas en karaktärs subjektiva upplevelse av den fiktiva situationen och som 

                                                                                                                                  
fasta på huruvida berättaren berättar en annan berättelse än den fiktionsberättelse vi faktiskt 
läser. Termen auktorial berättare är övertagen från Frank Stanzel, som skiljer denna typ av 
berättare från fiktionsprosans jag-berättare; jag-berättaren tillhör, enligt Stanzel, karaktärernas 
värld, den auktoriala berättaren uppträder i en värld skild från karaktärernas (Stanzel 1995, s. 
28, 32f; Stanzel 1984, s. 13, 17). 
918 Walton 1990, s. 368f, 372ff. 
919 Bordwell 1985, s. 205-233. 
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bjuder motstånd mot ett perceptuellt betraktarorienterat spel. Samtidigt kan 
ofta en realistisk verkfiktion eller fiktionsvärld ”bortom” berättelsen kon-
strueras, en fiktionsvärld som berättelsen ibland ger intryck av att sakna full-
ständig kunskap om. Sammantaget resulterar dessa narrativa mönster i en 
form av episk mediering: vi spelar spelet att en berättare, som enligt konven-
tionen är identisk med den faktiske auktorn, förmedlar och kommenterar 
historien.920 Bordwell: 

The marked self-consciousness of art-cinema narration creates both a cohe-
rent fabula world and an intermittently present but highly noticeable external 
authority through which we gain access to it.921 

 
Dylika episka mönster förekommer sällan i denna avhandlings genomgående 
filmexempel, även om det i 2001, Döden i Venedig och Pianot finns en tyd-
lig berättarstil (det vill säga index relaterade till filmskaparna, se III.6.3.). I 
Bergmanfilmer som Viskningar och rop (1973), Persona (1966) och Varg-
timmen uppträder däremot tydliga auktoriala berättare. Dessa berättare mar-
kerar genom voice over-berättande, kamerarörelser, montagesekvenser, till-
bakablickar med mera, sin närvaro. I Viskningar och rop förekommer exem-
pelvis vid två tillfällen följande struktur: den aktuella scenen i fiktionens nu 
tonar bort och bilden är för ett ögonblick helt röd; det röda upplöses och vi 
ser i en närbild skådespelerskan (vid det första tillfället Liv Ullman, vid det 
andra Ingrid Thulin) som först blundar och sedan ser in i kameran, hennes 
huvud mot en helt svart bakgrund. Bilden tonar över i rött och det röda tonar 
i sin tur över i en scen som ackompanjeras av Bergmans berättande röst, 
vilken i en kort narration gör tydligt att scenen vi ser är en tillbakablick. 
Sekvensen ger alltså som helhet intryck av att vara kontrollerad och förmed-
lad av berättaren. 

Vargtimmen inleds med en textskylt som säger att Bergman fått huvud-
personen Johan Borgs dagbok av dennes hustru Alma och att filmen är base-
rad på denna dagbok. Medan förtexterna visas hörs Bergmans röst och ljud 
från filmteamet. I den inledande scenen talar sedan Alma (Liv Ullman) till 
kameran som om den vore regissören själv. Även i Persona agerar Bergman 
voice over-berättare, men denna film framhäver (till skillnad från Vargtim-
men) snarare sin fiktionalitet: hela scener upprepas och filmen fastnar vid ett 
tillfälle i projektorn och går av. Bergman uppträder alltså ibland som rappor-
terande berättare, ibland som historieberättare. 

Den auktoriala berättaren är nära knuten till olika typer av indexikalitet. 
De grepp som Bordwell menar är typiska för konstfilmens berättare, som 
extraordinära kamerarörelser och kameravinklar, eller oväntade klipp funge-
rar som ett slags subjektiva index för en auktorial persona. Dessa grepp bry-

                                 
920 Ibid., s. 209f. 
921 Ibid., s. 209. 
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ter också mot filmbildens ikonicitet, de bidrar inte till att visa bildrummet 
utan kommenterar och tolkar mening och betydelse. 

I Godards filmer har Bordwell funnit en mer genomgripande berättarme-
diering. I Till sista andetaget (A bout de souffle, 1959), Föraktet (Le Mépris, 
1963), Två eller tre saker jag vet om henne (Deux ou trois choses que je sais 
d’elle, 1966) med flera filmer gör Godard bruk av en hel arsenal av grepp 
som framhäver filmens fiktionalisering och filmskaparens/berättarens kon-
troll över denna process: berättarröster (ofta filmskaparen själv) och text-
skyltar tilltalar publiken och beskriver karaktärernas känslor, ljud och bild 
presenterar oförenlig information, scener upprepas och färgen förändras; 
vidare förekommer långa kameraåkningar, handkamera, snedställd kamera, 
jump cuts, oförklarliga klipp, en blandning av olika genremönster och kon-
ventionella modi (Hollywoodfilm, konstfilm, dokumentärfilm och så vidare), 
samt brott mot alla tänkbara konventioner vad gäller rörelseriktning och 
temporal och spatial kontinuitet. Den filmade händelsen kan inte identifieras 
med fiktionsvärlden och någon fristående fiktionsvärld möjlig att spelfiktio-
nellt se, uppleva eller återberätta kan sällan frammanas.922 Godard själv upp-
träder alltså som auktorial berättare, en fiktionsskapare som inte bara ställvis 
närvarar utan som genomsyrar och ständigt demonstrerar sin kontroll över 
filmens olika representationsnivåer. Bordwell: ”The unity of the narration in 
a Godard film proceeds from our constructing a narrator and personifying 
him as ’the total filmmaker,’ sovereign over images and sounds.”923 Godards 
filmer demonstrerar två saker: för det första att det enda sätt på vilket vi ge-
nom ett fiktionsspel kan skapa enhet och fokus i självreflexiva, postmoderna 
fiktionsberättelser av Godards typ eller litterära motsvarigheter som John 
Barths Lost in the Funhouse (1968) och Ronald Sukenicks The Death of the 
Novel (1969), där ofta ingen entydig fiktiv situation kan konstrueras, är att 
föreställa oss en fiktionaliserande auktorial berättare; för det andra att filmen 
bjuder motstånd mot den starka form av episk förmedling och fokusering 
som vi inte sällan finner i litteraturen. Hur ska annars Godards maniska strä-
van efter auktorial kontroll över de kinematografiska uttrycksmedlen och 
bruk av verbala grepp som handskrivna förtexter och kontinuerlig voice over 
förstås? 

IV.5. Episka spel del 2: opersonliga episka fiktioner 

En episk spelfiktion kan inbegripa en berättare, men den kan också vara 
obestämd på så vis att en berättare saknas. Diskursen ger intryck av att refe-
rera till, påstå någonting om eller kommentera historiens händelser, och in-
begriper i många fiktionsberättelser antydningar om en emotionell eller vär-

                                 
922 Ibid., s. 311-334. 
923 Ibid., s. 324. 
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derande hållning gentemot karaktärer och händelser. Det är alltså varken 
verk- eller spelfiktionellt att en karaktär eller författarpersona berättar histo-
rien, men narrationen antar formen av en episk diskurs om ett i förhållande 
till denna diskurs autonomt händelseförlopp och genererar på så vis episka 
spelföreställningar. Jag menar att uttryck som opersonlig eller anonym berät-
tare, berättarröst eller berättarperspektiv och den gängse uppdelningen i be-
rättelse och historia ofta sammanhänger med denna typ av spelfiktion. 

IV.5.1. Berättande utan berättare i prosan 

En förutsättning för mitt berättarbegrepp är Waltons fiktionsteori och hans 
åtskillnad mellan verkfiktion och spelfiktion. Mitt berättarbegrepp är emel-
lertid snävare än Waltons och min distinktion mellan personifierade och 
opersonliga episka fiktioner saknar explicit stöd i hans texter. Walton menar 
visserligen att verbalt fiktionsberättande utan berättare är möjligt, men defi-
nierar ett, vill jag hävda, för generöst berättarbegrepp där även sådana berät-
telser som enligt mitt sätt att se saknar en berättare införlivas. Vi är, enligt 
Walton, så vana vid att ord och språkliga syntagm av vissa slag används för 
att rapportera händelser och beskriva människor och situationer att vi i mötet 
med ett litterärt verk nästan ofrånkomligen föreställer oss någon som använ-
der textens ord för att berätta. Vidare argumenterar Walton för att också 
litterära texter där orden inbegriper antydningar om känslor, attityder och 
impressioner rörande de fiktiva händelserna, men där en explicit berättarfik-
tion saknas, bör ses som en berättares diskurs.924 Jag vill hävda att texter av 
detta slag, i de flesta fall, bättre beskrivs som en iscensättning av en operson-
lig episk spelfiktion eller berättarröst. En distinktion mellan fiktiv berättare 
och andra typer av episka spelfiktioner är mer representationsteoretiskt 
fruktbar än ett generöst berättarbegrepp av Waltons typ; distinktionen kan 
påvisa intressanta skillnader mellan olika typer av berättelser i olika medier, 
vilket är i linje med den strävan efter maximal intermedial nyansering som 
genomsyrar denna avhandling. Dessutom är denna distinktion ett resultat av 
den fiktionsberättelsens logik som Walton själv formulerat. Walton har i 
likhet med flera andra fiktionsteoretiker uppmärksammat att de fiktioner som 
fiktionsberättelser frammanar inte är fullständiga, och inte med nödvändig-
het sätter i spel en realistisk implikationsstruktur: det är ofta obestämt vad 
som är fiktionssant och även omöjligt att precisera vad som är fallet i en viss 
fiktion, eftersom vi inte behöver föreställa oss implikationerna av det vi fö-
reställer oss. I novellen ”Att döda ett barn” är det obestämt vilket kön barnet 
har och i 2001 saknas uppgifter om astronauten Bowmans utseende (se 
III.7.2., och III.7.3.). En liknande obestämdhet kan karaktärisera en episk 
spelfiktion: det kan vara sant i fiktionen att en viss karaktär eller person be-
rättar historien, men den narrativa agenten kan även vara anonym och helt 

                                 
924 Walton 1990, s. 355 (särskilt not 1), 358, 363, 365ff. Jämför Walsh 1997, s. 495-513. 
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sakna personliga drag, samtidigt som det alltjämt finns anledning att beskri-
va den iscensatta fiktionen som episk. Finns det inga index relaterade till en 
berättarpersonlighet finns det heller inget skäl att föreställa sig eller förutsät-
ta en berättande karaktär; att en berättelse är utformad som om den berätta-
des av någon behöver inte heller innebära vi också måste föreställa oss den-
na någon. 

Den opersonliga episka fiktionen kan beskrivas som en kombination av 
konventionalitet, ikonicitet och indexikalitet. Närmare bestämt kan två ka-
raktäristika (som delvis sammanfaller) ofta tillskrivas en litterär fiktions-
diskurs som har en opersonlig episk struktur: en  syntagmatisk form som 
konventionellt är förbunden med olika typer av språkhandlingar och en spa-
tiotemporal och subjektiv indexikalitet (utan egocentriska inslag). Grundtan-
ken i tal- eller språkhandlingsteorin är att vi när vi brukar ord utför handling-
ar. När jag uttalar satsen ”Det är soligt idag” kan mitt syfte vara att påstå 
någonting, men poängen kan även vara att uppmana någon att smörja in sig 
med sololja. I båda fallen utför jag en illokutionär handling.925 Olika språkli-
ga syntagm är emellertid konventionellt förbundna med språkhandlingar av 
olika slag: påståendet har konventionellt en viss form, uppmaningen en an-
nan och så vidare.926 Som exempelvis Beardsley och Lamarque uppmärk-
sammat utgörs den anonyma litterära fiktionsdiskursen inte sällan av språk-
liga satser som är konventionellt relaterade till icke-fiktionella illokutionära 
språkhandlingar som att påstå, fråga och uppmana (se IV.2.1.). Samtidigt 
innebär den fiktionella hållningen (ofta i kombination med presentationali-
tet) att satserna är frikopplade från de förpliktelser som är förknippade med 
dessa språkhandlingar. Man skulle alltså kunna säga att fiktionsdiskursen 
ikoniskt efterbildar olika typer av språkliga syntagm konventionellt knutna 
till olika språkhandlingar. Denna struktur medger att vi som läsare kan före-
ställa oss, spela spelet att de meningar vi läser är vad de ger intryck av att 
vara, bärare av de illokutionära handlingar de konventionellt är relaterade 
till. Saknas gör emellertid attrappens självreflexiva ikonicitet där texten som 
helhet föreskriver fiktionssanningar om sig själv. Det kan alltså även när det 
saknas en berättargestalt vara spelfiktionellt att diskursen är av ett visst slag: 
frågande, värderande eller refererande i förhållande till verkfiktionens inne-
håll.927 

Denna typ av diskurs kan också beskrivas med hjälp av indexbegreppet. 
Banfield och Fludernik har undersökt förekomsten av språklig subjektivitet 
(det jag benämnt subjektiva index) i fiktionsprosan och hur dessa attribueras 
till olika representerade subjekt (se III.5.1.). Språkliga element som direkt 
tilltal, frågar med omvänd ordföljd, exklamationer och liknande (även ordlö-
                                 
925 Se John Austin, How to do things with words, red. J.O. Urmson (Oxford: Clarendon Press, 
1962), och Searle 1996. 
926 Östen Dahl, Grammatik (Lund: Studentlitteratur, 1982), 24ff. 
927 Lamarque och Olsen 1994, s. 43; Beardsley 1981, s. 295. Se också Gregory Currie, ”What 
Is Fiction?”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism 4 (1985), s. 387. 



 356 

sa) uttryck och konstruktioner, ofullständiga meningar, markörer för tvekan, 
upprepningar, värderande uttryck, samt olika dialekter och språk, brukas i 
fiktionsprosan för att frammana en ”röst”, eller ett subjektivt deiktiskt cent-
rum, ett språkligt gestaltat fokus, som tillskrivs ett medvetandesubjekt (”sub-
ject-of-consciousness”): antingen ett berättande jag, eller tredje person, en 
upplevare i fiktionen.928 Jag menar att den språkliga subjektivitet eller röst-
faktor som Banfield och Fludernik påvisat kan tillskrivas en berättare (så 
som jag definierat begreppet, se IV.4.1.) eller en fiktiv upplevare (jag åter-
kommer inom kort till detta, se IV.6., och IV.7.), men dessutom i fiktions-
prosan kan indikera och representera ett narrativt deiktiskt centrum utan 
förankring i en berättare eller karaktär. 

I prosaberättelser som ”Döden i Venedig” och 2001 iscensätts bitvis en 
dylik episk spelfiktion. En av de viktigaste berättarmarkörerna i den litterära 
fiktionsprosan är, enligt traditionell narratologi, den (med min term) generis-
ka kommentaren.929 I ”Döden i Venedig” gör de ständigt återkommande ge-
neriska kommentarerna att berättelsen om Aschenbachs sista dagar i Vene-
dig genljuder av en tydligt förnimbar berättarröst (jämför II.5.1., och II.5.2.). 
I 2001 förekommer liknande kommentarer om människan och livet i rym-
den: ”naturen ser alltid till att det råder full balans i dess böcker” (Clarke 
1970, s. 128), ”i rymden får man aldrig ta något för givet, aldrig förbise en 
enda detalj” (Ibid., s. 144).930 Dessa romaner är fiktionella och presentationel-
la texter, vilket innebär att författarna inte uppträder som påståendesubjekt, 
utan att dessa generiska kommentarer istället genererar en berättarröst, som 
är anonym då index för en berättargestalt saknas. 

Ett tydligare exempel på den anonyma episka fiktionen är Birgitta Trot-
zigs En berättelse från kusten (1961). Så här inleds berättelsen: 

En långfredag nästan fyra långa årtionden innan sekelskiftet 1500 föddes ett 
flickebarn i Åhus – eller Aos som det hette då – på skånska ostkusten. Hon 
föddes på en bädd av halm och torkat sjögräs i en av hamnbodarna. Far hade 
hon ingen, hennes mor var en irrande, en virrande, en olycklig/.../.931 

 
Tid och plats preciseras i en tillbakablickande berättelse. Den narrativa dis-
kursen är hållen i tempus för förfluten tid och har ofta formen av påståenden 
som till synes refererar till det den berättar om.  Texten är inte sällan summe-
rande, ibland frågande (”Hur blev det sedan?”), tolkande och värderande 
(”Men det var också ett beslut som det var ursäktligt att känna ångest och 
tvekan inför”), reflekterande och generisk (”Ty människorna är nu så beskaf-
fade att de lättare står ut med sådant som drabbar dem själva, den egna krop-
                                 
928 Banfield 1982, s. 23-63; Fludernik 1993, s. 382-397. 
929 Chatman 1978, s. 228, 243ff. 
930 ”Nature always balances her books”; ”nothing could be taken for granted in space, and no 
detail must be overlooked” (Clarke 2000, s. 118, 136). 
931 Birgitta Trotzig, En berättelse från kusten (Stockholm: Bonniers, 1961), s. 11; jämför, s. 
18, 19. 
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pen”). Den inbegriper även talspråkliga, subjektiva markörer (”som sagt”, 
”Ja, vintern var en svår, svår tid”, ”Så kom det sig”, ”Ja, det var en färd”, ”ja, 
mycket”, ”det är att säga”, ”skulle man tycka”, ”Ty det var så”), tillåter säl-
lan en rik perceptuell läsning där vi ser med en karaktärs ögon, och ger 
ibland intryck av att det som berättas inte helt och hållet är känt: 

Hur som helst måste det puckelryggiga barnet ha kommit undan med livet ur 
vårvinterns gap på Ryssberget. Ty de följande åren dök det på marknadsplat-
serna i danska provinserna och långt upp i södra Sverige upp ett taskspelar-
följe, bland vars folk också den lilla puckelryggiga befann sig.932 

 
Det är emellertid inte verkfiktionellt att någon berättar historien om Merete, 
det är inte heller spelfiktionellt att vi läser, lyssnar till, eller på annat sätt tar 
del av en berättelse formulerad av en personifierad berättare eller att berät-
telsen som helhet är en annan, icke-fiktionell berättelse. Men författaren har 
valt en framställningsform som bitvis har den episka strukturen berättelse-
historia, en tillbakablickande, tolkande, epistemiskt motiverad berättelse om 
någonting som existerar oberoende av denna berättelse. Litterära fiktionsbe-
rättelser med dylika episka inslag representerar alltså inte en berättare utan 
iscensätter så att säga en obestämd form av episk mediering. Det är bitvis 
spelfiktionellt att vi som läsare tar del av en subjektiv berättelse om ett i 
förhållande till berättelsen autonomt händelseförlopp, men inte verk- eller 
spelfiktionellt att en berättare berättar historien. Walton och Matravers ar-
gumenterar för att fiktionsdiskursens språkhandlingsform och subjektiva 
inslag ska tas som markörer för en fiktiv berättare.933 Jag finner det, som jag 
ovan argumenterat för, mer belysande att skilja mellan två olika typer av 
episka spelfiktioner: berättarfiktion, där det är spelfiktionellt eller verk- och 
spelfiktionellt att en personifierad berättare (som kan vara en karaktärberät-
tare eller en auktorial berättare) berättar den primära berättelsen, och en 
opersonlig episk spelfiktion, där den narrativa diskursen genom en viss syn-
tagmatisk form kopplad till vissa språkhandlingar, ett tillbakablickande per-
spektiv, inslag av epistemisk motivering, en antydd berättelse-
historiastruktur och ett gestaltat deiktiskt centrum, iscensätter en episk fik-
tion utan förankring i en berättargestalt eller fiktiv karaktär. 

IV.5.2. Berättande utan berättare i filmen 

Finns det så filmiska motsvarigheter till dessa litterära opersonliga episka 
spel? Filmens avbildningar och audiovisuella narration saknar språkets i 
strikt mening konventionella syntagm och subjektiva deiktiska tecken, men 
har andra medel till sitt förfogande i skapandet av episka strukturer. Monta-
gefilmer av Eisenstein-typen kan sägas iscensätta en opersonlig episk spel-
                                 
932 Ibid., s. 44. 
933 Matravers 1997, s. 80f; Walton 1990, s. 353-82. 
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fiktion genom gestaltningen av en berättelse-historiastruktur och narrativa 
kommentarer och digressioner.934 Det är inte fiktionellt att en personifierad 
berättare berättar historien, men narrativa grepp som summerande och tids-
förlängande montage, slow eller fast motion, upprepningar, omkastningar av 
den temporala ordningen, extrema närbilder, dubbelexponeringar, verbala 
kommentarer, musik och rent metaforiska bilder skapar inte sällan en upple-
velse av episk mediering.935 Vissa filmforskares distinktioner mellan olika 
typer av filmberättande bekräftar en sådan tolkning. Gaudreault menar ex-
empelvis, som jag redan berört, att filmen är en kombination av ”showing” 
och ”telling”. Filmbilden, den obrutna tagningen är visserligen bunden till ett 
”här och nu”, men med montagetekniken kan filmskaparen frammana en 
upplevelse av berättarmedering (jämför IV.1.2.).936 I filmer som Eisensteins 
Strejken, Pansarkryssaren Potemkin (Bronenosets Potyomkin, 1925) och 
Oktober (Oktiabr, 1928) förekommer sekvenser som kan och har beskrivits 
som berättarkommentarer eller ”énonciation” (berättarmarkörer) snarare än 
som en perceptuell upplevelse.937 Mest uppenbara är förstås kommenterande, 
värderande bildmontage av olika slag, exempelvis den berömda sekvensen i 
Oktober där Eisenstein klipper in bilder som visar en serie gudastatyer från 
olika kulturer. Gudarna finns så att säga inte i den aktuella fiktiva situationen 
utan kommenterar verkfiktionen genom att göra en koppling mellan nation 
och religion.938 I Strejken förekommer, som jag diskuterat i avsnittet om me-
taforen, ett likartat klipp från boskapsslakt till strejkande arbetare som ”slak-
tas” av militären (se II.6.1.). Vi är inte bemyndigade att föreställa oss att vi 
ser gudastatyer och slaktad boskap (även om vi direkt, genom simulation, ser 
vad bilderna föreställer), eftersom det avbildade innehållet inte är verkfiktio-
nellt utan kommenterar och värderar fiktionsinnehållet. 

Filmer av Blair Witch-typen har också ett slags opersonlig motsvarighet. 
Vissa grepp som ofta återfinns i icke-fiktionella filmer som ett kornigt foto 
och ostadiga kamerarörelser har införlivats i fiktionsfilmen för att skapa ett 
intryck av realism och autenticitet.939 Ett sätt att etikettera filmer som gör 
bruk av, imiterar eller alluderar på dokumentär- eller amatörfilmens karaktä-
ristika, exempelvis cinéma vérité-influerade filmer som nya vågen- och 
dogmafilmer, är att se berättandet som en typ av opersonlig episk rapportfik-
tion utan förankring i verkfiktionen: det är inte spelfiktionellt att de filmbil-
der vi ser är skapade av någon karaktär i verkfiktionen, men samtidigt aukto-
riserar filmen ett episkt spel. Här kan vi naturligtvis inte tala om språkliga 
syntagm, språkhandlingar eller en deiktisk subjektivitet av det slag som den 

                                 
934 Jämför Bordwell 1985, s. 234-273. 
935 Ibid., s. 237f. 
936 Gaudreault 1987, s. 29ff; Gaudreault 1988, s. 83ff. Jämför Gunning 1991, s. 16ff. 
937 Se exempelvis Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, ”Fonction du montage dans la constitu-
tion du récit au cinéma”, Revue des sciences humaines (1971:141). 
938 Jämför Bordwell 1985, s. 52, 61. 
939 Carroll 1997, s. 176. 
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litterära narrativa diskursen ofta inbegriper. Istället är det dessa filmers for-
mellt ikoniska relation till olika dokumentära filmgenrers grepp och indexi-
kalitet som genererar den episka fiktionen. Dogmafilmer som Lars von Tri-
ers Idioterna (Idioterne, 1998) och Thomas Vinterbergs Festen (1998) och 
Dogma-estetiken överhuvudtaget kan beskrivas som en strävan mot ett slags 
episk spelfiktion (vilken i Idioterna förstärks av intervjuscener). Fiktions-
världen ger i dessa filmer inte intryck av att vara konstruerad och fiktiv. 
Dogmamanifestets första punkt säger att inspelningen måste göras ”on loca-
tion” och att rekvisita och kulisser inte får införas, den andra föreskriver att 
bilder och ljud produceras synkront, den fjärde förbjuder temporal och rums-
lig ”alienation”, filmen ska så att säga äga rum här och nu.940 Fiktionsinnehål-
let får heller inte vara färgat av action- eller genrefilmens mönster (punkt 6 
och 8). Det eftersträvade intrycket tycks vara att den realistiska, filmade 
händelsen och det fiktiva händelseförloppet är identiska. Samtidigt framhävs 
förmedlingen av denna händelse genom att endast handkamera och direkt 
ljud används och genom att ingen handling får utspela sig där kameran be-
finner sig i rummet (punkt 3). Man skulle kunna säga att det är spelfiktionellt 
att vi är mottagare av en dokumentär, kinematografisk diskurs, men varken 
spel- eller verkfiktionellt att någon personifierad berättare skapat den. Denna 
typ av episk spelfiktion innebär emellertid också att en typ av rikt perceptu-
ellt spel möjliggörs. Jag har tidigare visat att ett införlivande av dokumentär-
filmens karaktäristika, som handkamera, i fiktionsfilmen fungerar som ett 
slags närvaroindex (se III.6.2.). Vi kan alltså livfullt föreställa oss att vi ser 
dokumentära filmbilder och perceptuellt uppfattar det de avbildar. 

Förhållandet mellan auktoriala berättare och opersonliga episka spel i prosan 
och motsvarande spel i filmen speglar delvis de likheter och skillnader jag 
redan funnit i undersökningen av den fiktionella attrappen. Både litterära och 
filmiska fiktionsberättelser iscensätter auktoriala och opersonliga episka 
fiktioner. Prosaberättelsen har den generiska kommentaren, språkets arsenal 
av deixis, samt konventionella syntagmer knutna till olika språkhandlingar 
att tillgå i iscensättningen av auktoriala berättarsituationer och opersonliga 
episka spel. Filmen kan naturligtvis i skapandet av episka berättelser göra 
bruk av språkets möjligheter, men har också andra kinematografiska medel 
till sitt förfogande. I episkt strukturerade filmer sätts ofta den ikoniska defa-
ult-princip som styr förhållandet mellan mening och fiktionsinnehåll ur spel, 
vilket demonstrerar att filmen inte enbart eller främst visar en fiktionsvärld. 
När Eisenstein infogar metaforiska bilder eller använder tidsförlängande 
montage kan vi inte uppfatta dessa grepp som en omedelbar presentation av 
fiktionsvärlden, utan tolkar dem som subjektiva index och berättarkommen-
tarer. Det gäller i än högre grad Godards berättelser där snart sagt varje 
aspekt av filmmediet används för att indikera en berättarkaraktär. 

                                 
940 Dogma-reglerna finns att läsa på www.martweiss.com/film/dogma95-thevow.shtml. 
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Den litterära berättelsens episka spel är emellertid som regel rikare och 
mer realistiska än filmens motsvarande spel. Upplevelsen av att berättaren 
eller den anonyma rösten genomsyrar diskursen och lokalt eller globalt kon-
trollerar den är lättare att föreställa sig vid läsningen av enmediala litterära 
texter som ”Döden i Venedig”, Krilonböckerna eller En berättelse från kus-
ten där uttrycket utgörs av repliker av typer, än vid receptionen av berättelser 
berättade med bilder och ljud. Många bilder och sekvenser ger, trots att iko-
niciteten delvis är satt ur spel och den subjektiva indexikaliteten ymnigt fö-
rekommande, intryck av att vara genomskinliga, och föreställningen att en 
berättare kontrollerar den flermediala filmens analoga kopior och naturliga 
kausala index på samma sätt som den litterära berättaren kontrollerar de 
språkliga tecknen saknar förankring i ett realistiskt episkt scenario. 

IV.6. Perceptuella spel del 1: betraktaren 

Att filmen visar en historia innebär, enligt ett vanligt sätt att beskriva kine-
matografiska fiktionsberättelser, att åskådaren i någon mening har direkt, 
perceptuell tillgång till fiktionsvärlden (se I.5.1., III.1.1., III.5.1., och IV.1.). 
Denna tes är om den tas bokstavligt uppenbarligen falsk: vi kan inte se och 
höra det som är fiktivt, vi föreställer oss en fiktionsberättelses betydelse. Ett 
sätt att bibehålla idén om filmberättelsens omedelbarhet, utan att detta påstå-
ende ska tas bokstavligt, är att hänvisa till illusionsbegreppet: filmreception 
inbegriper illusioner, perceptuella och/eller konceptuella sådana. Detta anta-
gande är emellertid svårt att förena med normal fiktionsreception. När vi 
läser en roman invaggas vi inte temporärt i den falska tron att det vi läser är 
en verklighetsrapport eller att fiktionsinnehållet är närvarande i vår ”här och 
nu”-situation. Inte heller när vi ser en spelfilm är vi normalt offer för illusio-
nen att det vi ser och hör är verkliga händelser, eller att vi står i direkt kon-
takt med ett verkligt skeende.941 

En annan traditionell beskrivning av filmreception är det som brukar kal-
las den hypotetiska eller osynliga betraktaren.942 Enligt denna tes represente-
rar filmdiskursen en hypotetisk betraktare, som ofta likställs med kameran, 
vars perspektiv åskådaren identifierar sig med (jämför IV.1.3.).943 Det pro-
blematiska med denna beskrivning är, som ett antal filmforskare påpekat, att 
den genom identifikation på ett olyckligt sätt fixerar åskådaren vid kameran 

                                 
941 Det problematiska med att beskriva filmreception och fiktionsreception i illusionstermer 
har diskuterats utförligt och väl av Smith 1995a, s. 41ff, och Murray Smith, ”Film Spectator-
ship and the Institution of Fiction”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism (1995b:2, 
Spring), s. 113ff, och Currie 1995a, s. 19-47. 
942 Denna berättelseteoretiska klassiker har diskuterats av Bordwell 1985, s. 9ff, och Currie 
1995a, s. 166ff. Den som vill gå till källorna kan läsa Pudovkin 1970 eller Reisz 1968. 
943 Se Bordwell 1985, s. 9; Currie 1995a, s. 165ff. 
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och att den stämmer dåligt överens med hur många filmer faktiskt berättar 
(kamerapositioner och klippning bryter mot den perceptuella realismen).944  

Mitt alternativ till illusions- och identifikationsteorier om filmreception är 
att tala om föreskrivna föreställningar och mer eller mindre rika och realis-
tiska spelfiktioner. En handfull forskare har också, inom ramen för en fik-
tionsteori, diskuterat filmen i termer av seende, perceptuell upplevelse, per-
spektiv och betraktare. Bland dessa återfinns Walton som applicerat sin 
make-believe-teori om bildförståelse på filmen. Waltons beskrivning säger 
att vi när vi ser filmbilder föreställer oss att vi ser: det är för mottagaren av 
en fiktionsfilms audiovisuella narration spelfiktionellt att han eller hon ser 
och hör karaktärer, situationer och händelser.945 Problemet med Waltons teori 
är emellertid, som jag tidigare visat, att han inte gör någon skillnad mellan 
tre olika aspekter av den filmiska fiktionsberättelsen: det innehåll som avbil-
das (och hur vi kommer åt detta), vilket slags representation filmen är (fik-
tionell eller icke-fiktionell) och vilket perspektiv eller fiktionsspel den aktu-
ella fiktionsfilmen föreskriver (se IV.3.4.). 

Fiktionsfilmen sätter i spel den fiktionella hållningen, vi föreställer oss (i 
Carrolls mening) betydelsen, vilket bland annat innebär att de föreställningar 
den föreskriver inte kan verifieras eller förkastas med hänvisning till verkli-
ga förhållanden. Filmbildens mening är däremot inte fiktiv. Filmavbildning-
en är, som jag tidigare uppmärksammat, en primärt ikonisk och naturligt 
indexikalisk representation av identitetstecken och attrapper som represente-
rar fiktiva händelser och existenser (se III.2.2., III.2.6., och III.6.1.). Men 
filmbild (och -ljud) representerar ofta också sådant som inte utspelat sig 
framför kameran och som är resultatet av bildmanipulationer och trickfilm-
ning (se III.2.6.). Att se vad bilden föreställer är att (med bilden som rekvisi-
ta) simulera seende, eller en visuell upplevelse av bildinnehållet, vilket inne-
bär att vårt visuella system körs off-line (se III.2.4., och IV.3.4.). Förhållan-
det mellan bildmening och verkfiktion styrs av en ikonisk default-princip: 
bildmeningen sammanfaller med vad som är sant i verkfiktionen så länge 
inga indikationer på motsatsen förekommer (se III.2.6.). Gäller i filmen 
samma relation mellan faktisk bildreception och spelfiktion? Föreställer vi 
oss att vi ser, det vill säga simulerar en visuell upplevelse av den fiktiva situ-
ationen, så länge ingenting försvårar eller omöjliggör denna föreställning? 
Det är frestande att svara ja på denna fråga. Det faktum att vi har med fik-
tionsberättande att göra komplicerar emellertid sammanhangen. En narrativ 
process är strukturell och kontextuell. En fiktionsfilm kan således, som jag 
uppmärksammat i diskussionen om episka fiktioner, genom strukturella och 
kontextuella markörer och parametrar, iscensätta andra spelfiktioner än den 
perceptuella (se IV.4., och I.5.2.). 

                                 
944 Bordwell 1985, s. 9f. 
945 Walton 1990, s. 348ff. 
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Jag har beskrivit filmnarrationen som en struktur bestående av tre nivåer: 
1) den filmade händelsen eller den profilmiska nivån, det vill säga det som 
placeras framför och uppfångas av kameran och övrig inspelningsutrustning; 
2) allting inom bildramen (och det antydda men dolda rummet utanför denna 
ram), och den process genom vilken den första nivån, genom bildkomposi-
tion, exponering, kamerarörelse med mera transformeras från händelser och 
objekt till fotografiska bilder; 3) den process som tar vid efter inspelningen 
och som inbegriper urvalet av bilder, klippningen eller bildmontaget och 
andra i efterhand tillförda aspekter som bildmanipulationer, pålagda ljudef-
fekter, musik och voice over-röster (se IV.3.4.). Vidare har jag hävdat att det 
framför allt är hur en viss film relaterar dessa tre representationsskikt till 
varandra som avgör vilket slags spelfiktion filmen iscensätter, och det aktu-
ella spelets kvaliteter. Filmberättelsens perspektiv kan alltså inte reduceras 
till receptionen av avbildningarnas mening eller något slags perceptuell 
omedelbarhet. Jag ska först analysera betraktarfiktioner i filmen och därefter 
jämföra dessa med liknande perspektiv i prosan. 

IV.6.1. Betraktarfiktioner i filmen 

Vissa filmer möjliggör ett rikare och mer realistiskt perceptuellt spel än 
andra.946 Här finns betydande skillnader mellan olika filmer och filmgenrer. 
Enklast illustreras detta genom den klassiska distinktionen, som jag redan 
berört i avsnittet om indexikalitet, mellan två grundläggande filmestetiska 
riktningar: den långa tagningens estetik kontra montagefilmen, en distinktion 
som berör den enskilda bildens kvaliteter och förhållandet mellan bilderna 
(se III.6.2.). Jag ska här jämföra Michelangelo Antonionis Äventyret 
(L’avventura, 1959) och Sergej Eisensteins Strejken. Den förra bygger på 
långa tagningar och bilder med djupfokus, och saknar ellipser (filmens tid 
och historiens tid sammanfaller alltså). Den senare filmen sammanfogar 
många korta tagningar, med ständigt varierande bildutsnitt och kamera-
vinklar och ett relativt begränsat skärpedjup. Äventyret möjliggör därför ett 
mer realistiskt och betydligt rikare perceptuellt spel än Strejken. Förklaring-
en kan formuleras i termer av ikonicitet: den långa tagningen innebär nor-
malt att representationsbärarens och den representerade scenens duration och 
ordning sammanfaller, en ikonicitet som även gäller i förhållandet mellan 
mening och betydelse, om ingenting indikerar motsatsen. Även representa-
tionen av rummet karaktäriseras av kontinuitet, kameran rör sig antingen 
utan klipp genom rummet eller avbildar statiskt ett visst rum, vilket innebär 
att avbildningens primära ikonicitet och ikoniskt representerade spatiala 
indexikaliteter skjuts i förgrunden. Med Currie kan man uttrycka det så att en 
film som Äventyret avbildar mer av verkfiktionens tid och rum än vad Strej-
ken gör. I Äventyret är det i högre grad det som sker i bildrummet, och som 

                                 
946 Jämför Walton 1990, s. 296, 315. 
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alltså framträder genom vår visuella simulation, som avgör vad som är sant i 
verkfiktionen. Det är när objekt och händelser representeras i bildrummet i 
en obruten tagning som vi som filmåskådare kan göra bruk av vår förmåga 
att i verkligheten bedöma spatiala och temporala relationer mellan objekt 
och händelser. Vi kan avgöra vad som är sant rörande verkfiktionens spatiala 
och temporala relationer mellan karaktärer och objekt, genom att uppmärk-
samma det representerande verkets spatiala och temporala egenskaper.947 I en 
montagefilm som Strejken, där man i högt tempo klipper mellan olika rums-
liga perspektiv och dessutom ofta brukar tidsmanipulerande montage, måste 
dessa spatiala och temporala relationer i större utsträckning avgöras genom 
slutledningar rörande sekvensens eller filmens övergripande narrativa struk-
tur.948 

Jag har tidigare uppmärksammat bildens analogicitet och diagrammatiska 
ikonicitet (se II.1.1., II.1.3., och III.2.1.). I det analoga tecknet är varje 
aspekt av representationsbäraren potentiellt meningsbärande, samtidigt som 
det avbildade innehållets delar projiceras på uttryckets delar. Den långa tag-
ningen i kombination med djupfokus sätter bildens analogicitet och dia-
grammatiska ikonicitet i fokus, vilket innebär att vi kan utföra fler visuella 
operationer med bilden än vad som är fallet med montagesekvenser: flytta 
blicken mellan olika delar av bilden, omväxlande koncentrera oss på någon-
ting som befinner sig långt från eller nära kameran och så vidare. Denna 
möjlighet begränsas när tagningarna, som i montagefilmen, är kortare och 
fokus grundare.949 

Vi kan inte heller i mötet med montagefilmen livfullt föreställa oss om 
vår reception av representationsbäraren att den är ett betraktande av en verk-
lig scen, då kamerapositionen och avståndet till det representerade kontinu-
erligt och ofta abrupt förändras.950 Receptionen av filmer med långa tagning-
ar skiljer sig från receptionen av montagefilmer genom att den förra proces-
sen, som Currie framhåller, mer liknar vår upplevelse av att percipiera värl-
den, eller som jag hellre skulle vilja formulera det: den förra filmtypen är 
mer ikonisk i förhållande till perceptionsscenariot än den senare filmtypen. 
Filmer som berättar med långa tagningar och djupfokus möjliggör alltså, 
genom att skjuta filmavbildningens analogicitet, diagrammatiska och primä-
ra ikonicitet i förgrunden, ett rikare och mer realistiskt perceptuellt spel än 
montagefilmer. 

Olika (historiska) filmmodi kan också, delvis beroende på hur förhållan-
det mellan filmad händelse, bildmening och montage ser ut, sägas frammana 
olika spelfiktioner. Så iscensätter exempelvis det som brukar kallas klassiskt 
filmberättande, och som bäst exemplifieras av Hollywoodfilmer som Micha-

                                 
947 Currie 1995a, s. 106. 
948 Ibid., s. 107; jämför Walton 1990, s. 325. 
949 Currie 1995a, s. 108. 
950 Walton 1990, s. 310f. 
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el Curtiz Casablanca (1942) eller Howard Hawks Att ha och inte ha (To 
Have and Have Not, 1944), en form av perceptuell spelfiktion.951 Den narra-
tiva informationen begränsas inte till någon enskild karaktärs kunskapssfär 
(subjektivt berättande, som tillbakablickar och synvinkelsbilder, är alltid 
inneslutet i en objektiv ram), ingenting väsentligt döljs, alla för ”storyn” 
viktiga fiktionssanningar är perceptuellt lättillgängliga, och minimal upp-
märksamhet riktas mot fiktionsberättelsens fiktionalitet (det externa perspek-
tivet).952 Fiktionsvärlden och det fiktiva händelseförloppet ger intryck av att 
äga autonom existens utanför berättelsen. Bordwell skriver: 

By virtue of its handling of space and time, classical narration makes the fa-
bula world an internally consistent construct into which narration seems to 
step from the outside. Manpulation of mise-en-scène (figure behavior, ligh-
ting, setting, costume) creates an apparently independent profilmic event, 
which becomes the tangible story world framed and recorded from without. 
This framing and recording tends to be taken as the narration itself, which 
can in turn be more or less overt, more or less ’intrusive’ upon the posited 
homogeneity of the story world. Classical narration thus depends upon the 
notion of the invisible observer.953 

 
Och, fortsätter Bordwell, denna ”osynlig betraktare”-narration är ofta skjuten 
i bakgrunden: bildutsnitt (hel och halvbilder), kameraposition (stabil kame-
ra), ljussättning, skådespelarnas placering i bildrummet, ljud och montage 
(klassisk kontinuitetsklippning) underordnas så att säga händelserna ”fram-
för kameran”, vilket innebär att spatial och temporal kontinuitet (liksom i 
den långa tagningens estetik) premieras, att alla händelser oftast utspelar sig 
på samma sida om en tänkt 180 graders linje och att majoriteten av alla fik-
tionssanningar genereras indirekt genom karaktärernas ord (dialog), hand-
lingar och yttre karaktäristika, vilka i enlighet med det expressiva skådespe-

                                 
951 Klassiskt filmberättande är det berättarmodus som brukar beskrivas som konventionellt 
filmberättande eller ”main stream”-film. Bordwell: ”As a narrational mode, classicism clearly 
corresponds to the idea of an ’ordinary film’ in most cinema-consuming countries of the 
world.” (Bordwell 1985, s. 166) Klassiskt filmberättande iscensätter alltså primärt en percep-
tuell spelfiktion. Det hindrar inte att även vissa episka berättarmönster tidvis och i vissa typer 
av Hollywoodfilm och annan main stream-film haft en viktig betydelse. Ett exempel på detta 
är fyrtio- och femtiotalens amerikanska film noir. (Enligt Paul Schrader sträcker sig den 
amerikanska noir-epoken från 1941 till 1958 (Paul Schrader, ”Anteckningar om film noir”, 
Chaplin nr 199, 1985, s. 191).) De flesta noir-filmer följer den klassiska Hollywoodfilmens 
berättarmönster och iscensätter således en perceptuell spelfiktion, men många av de främsta 
filmerna bryter också bitvis mot detta mönster, genom att göra bruk av voice over-berättande i 
kombination med tillbakablickar och subjektiv kamera (Se J. P. Telotte, Voices in the Dark. 
The Narrative Patterns of Film Noir (Illinois: University of Illinois Press, 1989), s. 12). I 
filmer som Billy Wilders Kvinna utan samvete (Double Indemnity, 1944) och Sunset Boule-
vard (1950), Charles Vidors Gilda (1946) och Welles Lady från Shanghai hörs huvudper-
sonens berättande röst då och då på ljudbandet i en tillbakablickande narration. Liknande 
grepp förekommer i Hitchcockfilmer som Rebecca (1940) och Rampfeber. 
952 Jämför Bordwell 1985, s. 160. 
953 Ibid., s. 161. 
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leriets konventioner uttrycker och förmedlar säker kunskap om karaktärernas 
inre liv.954 

George Wilson har beskrivit klassiskt filmberättande på ett sätt som i det 
stora hela tangerar Bordwells formuleringar.955 Wilson menar att traditionellt 
berättade filmer uppmuntrar publiken att på alla sätt omfatta 

the make-believe impression of looking into a world that, no matter how sty-
lized and fantastic it might be, exists objectively and autonomously beyond 
the frame. And it is to be make-believe for them that they see the items of the 
world directly.956 

 
Det är alltså, i min terminologi, spelfiktionellt att fiktionsvärlden äger auto-
nom existens och att vi som åskådare direkt uppfattar dess perceptuella 
aspekter: vi är bemyndigade att simulera en perceptuell upplevelse, att vi ser 
och hör fiktionsvärlden. Därmed inte sagt att vi identifierar oss med kameran 
eller föreställer oss att vi byter plats med varje klipp.957 Det perceptuella spe-
let kan mycket väl vara obestämt så till vida att vi inte behöver föreställa oss 
att varje ny kameraposition sammanfaller med vår position i det fiktiva 
rummet, utan att scenen som helhet representerar det vi skulle rikta vår upp-
märksamhet mot om vi i verkligheten betraktade den.958 

Ibland tycks emellertid etiketten osynlig betraktare vara ofrånkomlig som 
när vi för första gången besöker Ricks café i Casablanca, med en kameraåk-
ning närmar oss dörren som öppnas, varpå sorlet från lokalen blir starkare 
och vi fortsätter in genom dörren; efter en serie sekvenser som tar oss runt i 
lokalen och låter oss tjuvlyssna på olika samtal möter vi slutligen Rick själv. 

Den klassiska filmnarrationens perceptuella spelfiktionalitet är alltså, 
sammanfattningsvis, ofta resultatet av ikonicitet och indexikaliska tecken i 
kombination: berättelsen karaktäriseras av rumslig och tidslig kontinuitet 
både på menings- och betydelsenivån och inbegriper spatiotemporala och 
subjektiva index för en osynlig betraktare (samtidigt är index för berättare 
och/eller filmskapare få). Dessutom bidrar en viss implikationsstruktur till 
det perceptuella perspektivet: det konkreta, som karaktärernas dialog, hand-
lingar, kroppar och ansikten, implicerar det abstrakta, som tankar, känslor 
och idéer. 

Både den långa tagningens och den klassiska filmens sceniska metoder 
förekommer i modifierade former i filmen 2001. Första gången vi ser ryms-
keppet Discoverys interiör ser vi denna i långa tagningar: vi får en överblick 
över den sfärformade kabinen där en av besättningsmännen ses jogga runt, 

                                 
954 Ibid., s. 161ff. Jämför Smith 1995a, s. 151, 160, 166f, 174. 
955 Wilson 1986, s. 53f, 56, 58. 
956 Ibid., s. 53f; se också not 12 på sidan 54 där Wilson explicit anknyter till Waltons make-
believe-teori. 
957 Se Currie 1990, s. 93, som hävdat att appliceringen av ett perceptuellt fiktionsspel på 
filmen får dessa konsekvenser.  
958 Jämför Waltons diskussion om bilder med obestämda perspektiv (Walton 1990, s. 338f).  
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runt på ett sätt som bryter mot den jordiska gravitationens lagar. Känslan av 
att direkt uppleva det representerade och fiktiva rummet är mycket stark (se 
Bild IV.4.). 

 
Bild IV.4. Rymdskeppet Discovery i 2001 skildras ofta i långa tagningar som skapar 
en stark rumslig upplevelse. 

De scener där besättningsmännen diskuterar med datorn Hal är däremot ofta 
konstruerade genom kontinuitetsklippning. Vi ser omväxlande i mer eller 
mindre vida bilder astronauterna och den röda fiskögonlins som fungerar 
som datorns öga, samtidigt som dialogen hörs på ljudspåret. Denna struktur 
resulterar i en upplevelse av att ta del av ett samtal där uppmärksamheten 
skiftar fram och tillbaka mellan de talande, eller mellan en viss händelse och 
någon karaktärs reaktion på denna händelse. 

Det perceptuella spelet (föreställningen att vi ser och hör händelser i fik-
tionsvärlden) blockeras i vissa filmer, eller blir åtminstone mindre rikt och 
realistiskt, då fiktionen främhäver sin fiktionalitet och påvisar oöverens-
stämmelsen mellan filmad händelse och fiktionsvärld. Kubricks Clockwork 
Orange har jag beskrivit som på olika sätt förmedlad av huvudpersonen Alex 
(se III.4.2., III.6.2., IV.4.1., och IV.4.2.). Berättelsen inbegriper även se-
kvenser som iscensätter perceptuella föreställningar (det är som att vi ser 
Alex och hans kumpaner), men filmen innehåller också många grepp som 
försvårar ett dylikt spel. Det vi ser i bilderna ger intryck av att vara en stilise-
rad kulissvärld, utgörs av övertydlig backprojektion (som när Alex och hans 
gäng rusar genom natten i en stulen bil) eller förmedlas genom fast eller 
slow motion (se Bild IV.5.). 
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Bild IV.5. Alex och hans vänner i Clockwork Orange på en nattlig bilfärd. 

Någonting liknande gäller en film som Fellinis Och skeppet går där skepp, 
hav och himmel framstår som kulisser, ett intryck som bekräftas när vi på 
slutet får se filmteamet och den egenartade skeppsattrappen i bild. Vi kan 
inte livfullt föreställa oss att vi ser (och hör) ett verkligt skepp ute på ett 
verkligt hav eftersom den filmade händelsen så uppenbart signalerar att den 
är en fiktion och konstruktion. 

IV.6.2. Betraktarfiktioner i prosan 

Jag har tidigare granskat några av de olika episka spelfiktioner som prosan 
traditionellt iscensätter, men har också argumenterat mot den vanligt före-
kommande tanken att all fiktionsprosa förutsätter en episk spelfiktion som 
föreskriver föreställningen om en förmedlande berättare. Fiktionsprosans 
historia har, som Fludernik visat, bland annat bestått i att icke-realistiska 
episka (som den allvetande berättaren) och andra, icke-episka, typer av spel-
fiktioner utvecklats.959 Prosan kan således iscensätta både personifierade 
perceptuella spelfiktioner, som får sitt mest fullödiga uttryck i den modernis-
tiska medvetandeprosan, och opersonliga sceniska fiktioner av olika slag. 
Jag ska här inledningsvis behandla den senare typen och även jämföra denna 
form av litterär berättelse med motsvarande filmberättelser.960 

Det finns åtminstone två litterära varianter av den opersonliga perceptuel-
la spelfiktionen, som båda är resultatet av modernistiskt experimenterande 
med prosaformen.961 För det första det som brukar kallas behavioristiskt be-

                                 
959 Fludernik 1996, s. 131-172. 
960 Både Walton och Matravers har utan att utveckla resonemanget antytt att litterära berättel-
ser kan föreskriva en perceptuell spelfiktion (Matravers 1997, s. 81; Walton 1990, s. 293f). 
961 Jämför Fludernik 1996, s. 172-221. 
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rättande, kameraberättande eller kameraöga, som hellre bör benämnas neut-
ralt berättande, och som man finner i Dashiell Hammets, Hemingways och 
Robbe-Grillets prosa; för det andra exempelvis Manns, Katherine Mansfields 
och Woolfs gestaltning av ett slags betraktarfiktion, det Banfield kallar tomt 
deiktiskt centrum (”empty deictic centre”).962 Istället för att föreställa oss en 
berättare kan vi läsa dessa berättelser med utgångspunkt i ett anomymt be-
traktarfokus. 

Jag har tidigare i avhandlingen citerat typiska neutrala passager från He-
mingways och Robbe-Grillets texter (se II.5.2., och II.5.4.). Ytterligare ett 
exempel är Hemingways novell ”Hämnarna” (”The Killers”, 1927), som 
består av långa sjok dialog i direkt anföring och kortare passager av relation 
med få subjektiva element: 

 
”Vad ska vi göra med pysarna och niggern då?” 
”Dem är det ingen fara med.” 
”Du tror det?” 
”Visst. Här är det färdigt för i dag.” 
”Jag vet inte. Du är så känslig. Du har snackat för mycket.” 
”Ä vafan”, sa Max. ”Man måste väl hålla ångan oppe.” 
”I alla fall så har du snackat för mycket”, sa Al. Han kom in från köket. 

De båda avsågade gevärspiporna syntes som en liten upphöjning i midjan på 
den trånga överrocken. Han rätade till rocken med sina behandskade händer. 

”Frid, unge man”, sa han till George. ”Du har flax.” 
”Du har det ja”, Max. ”Du ska spela på toto, unge vän.” 
Båda gick ut genom dörren. George såg genom fönstret hur de gick under 

gatlyktan och korsade gatan.963 
 
Stycket består till övervägande delen av det språkliga citatets identitetsteck-
en och de fiktionssanningar som direkt genereras är specifika och konkreta. 
Berättelsen förmedlar inte någon information om karaktärernas inre liv (för-
utom den de själva indirekt förmedlar genom sina repliker) och relationen 

                                 
962 Banfield 1987, s. 273ff.  
963 Ernest Hemingway, ”Hämnarna ”, Noveller, övers. Mårten Edlund och Thorsten Jonsson 
(Stockholm: Bonniers, 1955), s. 206f. 

  ”What about the two bright boys and the nigger?” 
  ”They’re all right.” 
  ”You think so?” 
  ”Sure. We’re through with it.” 
  ”I don’t like it,” said Al. ”It’s sloppy. You talk too much.” 
  ”Oh, what the hell,” said Max. ”We got to keep amused, haven’t we?” 
  ”You talk too much, all the same,” Al said. He came out from the kitchen. The cutoff barrels 
of the shotgun made a slight bulge under the waist of his too tight-fitting overcoat. He 
straightened his coat with his gloved hands. 
  ”So long, bright boy,” he said to George. ”You got a lot of luck.” 
  ”That’s the truth,” Max said. ”You ought to play the races, bright boy.” 
  The two of them went out the door. George watched them, through the window, pass under 
the arc-light and cross the street. (Ernest Hemingway, ”The Killers”, The Complete Short 
Stories of Ernest Hemingway (New York: Charles Scribner’s Sons, 1987a,) s. 219) 
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beskriver, med några få undantag, endast händelser i ett fiktivt ”här och nu” 
och spatiala och temporala relationer mellan karaktärer och ting; ett rumsligt 
perspektiv antyds också (”Han kom in från köket”). Det verkar rimligt att 
påstå att vi under läsningens gång så att säga simulerar en perceptuell upple-
velse. Vissa forskares ”läsningar” av denna typ av berättelse ger stöd för 
detta påstående. Roger Fowler skriver om ”Hämnarna”: 

The Hemingway story provides an example of visual perspective also. Altho-
ugh /…/ the narrator is resolutely silent, non-committal, unobtrusive and 
unintrusive, he provides a definite viewing position, like a fixed camera 
within the lunch-room. The narrow limits of the scene are set by the outside 
door (which is obviously viewed from within) and the hatch to the kitchen, 
which is seen from the counter side. Within the room, the eyes focus in turn 
on a small set of objects: the door and the hatch, the counter and the people 
positioned at it, the clock.964 

 
Fowler talar visserligen om en berättare (vilket enligt mitt synsätt är felaktigt 
då det varken är verk- eller spelfiktionellt att en personifierad berättare berät-
tar den primära berättelsen), men det han sedan beskriver är en perceptuell 
upplevelse där uttryck som visuellt perspektiv, kamera, ögon och synvinkel 
frammanar bilden av en betraktare i det fiktiva rummet. 

Scenen förekommer naturligtvis inte enbart i den neutrala berättelsen utan 
är som bekant ett standardgrepp i många typer av prosaberättelser, så även i 
romanen 2001 (jämför även III.4.1., där jag diskuterat en dialogscen i Pia-
not). Här den scen som innebär början till slutet för datorn Hal: 

 
– Beklagar att behöva störa mitt i festen, sade Hal, men vi har faktiskt fått 

ett problem. 
– Vad då? undrade Bowman och Poole exakt samtidigt. 
– Jag har vissa problem med kontakten med jorden. Det är AE-35-

aggregatet som krånglar. Min felvarnare rapporterar att det kan strejka helt 
inom sjuttiotvå timmar. 

– Det skall vi nog ta hand om, svarade Bowman. Visa oss den optiska re-
gulatorn, är du hygglig. 

– Den kommer här, Dave. Än så länge är den fullt okay. 
En perfekt halvmåne dök upp på indikatorskärmen, lysande klar mot en 

bakgrund som var nästan helt tom på stjärnor. Den var helt molntäckt och vi-
sade inga som helst identifierbara geografiska konturer. Vid första ögonkastet 
kunde man utan svårighet ta den för Venus. 

Men inte vid andra, för i dess närhet svävade den riktiga måne, som Ve-
nus inte kan visa upp – fjärdedelen så stor som jorden och i precis samma 
fas.965 (Clarke 1970, s. 135f) 

                                 
964 Roger Fowler, Linguistics of the Novel (London: Methuen, 1977), s. 74. 
965”’Sorry to interrupt the festivities,’ said Hal, ‘but we have a problem.’ 
  ‘What is it?’ Bowman and Poole asked simultaneously. 
  ‘I am having difficulty in maintaining contact with Earth. The trouble is in the AE-35 unit. 
My fault prediction center reports that it may fail within seventy-two hours.’ 
  ‘We’ll take care of it,’ Bowman replied. ‘Let’s see the optical alignment.’ 
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Stycket består av dialog i direkt anföring och berättande och beskrivande 
relation. Diskursen saknar, precis som i det förra exemplet, subjektiva index 
relaterade till en berättare och förmedlar inte direkt någon information om 
karaktärernas inre liv, samtidigt som de fiktionssanningar som direkt genere-
ras mestadels är specifika och konkreta, det vill säga relationen beskriver 
percipierbara ting som kontrollpanelens (i rymdskeppet) indikatorskärm. 
Stycket frammanar, i likhet med Hemingwaynovellen, en perceptuell upple-
velse, men den sceniska formen och den iscensatta fiktionen är här ett lokalt 
snarare än ett textglobalt grepp. 

Den andra typen av litterär perceptuell spelfiktion, som Banfield och Flu-
dernik uppmärksammat, frammanar med hjälp av språkliga deiktika en ex-
plicit, men anonym betraktarposition (i den nyss beskrivna scenen från 2001 
finns vaga indikationer på en betraktare: ”Vid första ögonkastet kunde 
man”). Banfield har exempelvis i vissa romaner funnit ett deiktiskt centrum, 
förankrat i ett fiktivt ”här och nu”, som inte kan tillskrivas en berättare eller 
upplevande karaktär (en perceptuell motsvarighet till den anomyma berättar-
röst jag tidigare funnit i En berättelse från kusten, se IV.5.1.).966 I avsnitten 
mellan de inre monologerna i Woolfs Vågorna (The Waves, 1931) förekom-
mer visuellt rika passager där en dylik opersonlig subjektivitet gestaltas: ”Nu 
kom den uppgående solen också in genom fönstret/.../.”; ”En kruka var så 
grön att färgens intensitet liksom sög in ögat genom ett rör/…/.”; ”Det av-
lägsna surret långt borta tycktes bestå av tunna vingar som dansade upp och 
ner vid horisonten”.967 Samma typ av perceptuell spelfiktion iscensätts exem-
pelvis i Manns ”Tristan” (1903) och Mansfields ”Vid Crescent Bay” (”At the 
Bay”, 1921).968 I den senare förekommer passager av följande slag: 

                                                                                                                                  
  ‘Here it is, Dave. It’s still O.K. at the moment.’ 
  On the display screen appeared a perfect half-moon, very brilliant against a background 
almost free of stars. It was covered with clouds, and showed not one geographical feature that 
could be recognized. Indeed, at first glance it could be easily mistaken for Venus. 
  But not at a second one, for there beside it was the real Moon which Venus did not possess – 
a quarter the size of Earth, and in exactly the same phase.” (Clarke 2000, s. 128) 
966 Banfield 1987, s. 273ff. 
967 Virginia Woolf, Vågorna, övers. Jane Lundblad (Stockholm: Trevi, 1980), s. 67, 99 och 
150. 
 
”Now, too, the rising sun came in at the window/.../.” (Woolf 1931, s. 80) 
 
”A jar was so green that the eye seemed sucked up through a funnel by its intensity and stuck 
to it like a limpet.” (Ibid., s. 119) 
 
”The far hum in the distance seemed made of the broken tremor of fine wings dancing up and 
down on the horizon.” (Ibid., s. 179) 
968 Thomas Manns ”Tristan” har analyserats av Stanzel 1995, s. 234ff; se också Stanzel 1984, 
s. 180ff. 
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Där borta vid de tångbevuxna bumlingarna, som vid lågvatten liknade raggi-
ga odjur som hade givit sig ner till stranden för att dricka, tycktes solskenet 
rulla som ett silvermynt, tappat i var och en av de små pölarna. De dansade, 
de darrade, och små små vågor slog mot de porösa stränderna. Om man böjde 
sig fram och stirrade ner i dem liknade de sjöar med skära och blå hus fast-
klamrade på stränderna och å! det vidsträckta berglandskapet bakom husen – 
ravinerna, hålgångarna, de förrädiska klyftorna och de vindlande bergstigarna 
som ledde ner till vattenbrynet. Under böljade havsskogen, skära trådliknan-
de träd, sammetsanemoner och tångbuskar med gulröda bär. Nu rörde sig en 
sten på botten, svajade till, och ett svart känselspröt skymtade fram. Nu 
fladdrade en trådliknande varelse förbi och var borta. Någonting hände med 
de skära vaggande träden: de skiftade färg och blev kallt månskensblå. Och 
nu ljöd det svagaste plopp. Vem åstadkom ljudet? Vad hände där nere? Så 
starkt och fuktigt tången luktade i den heta solen…969   

 
Detta stycke innehåller en serie medvetandeindex som representerar ett per-
ceptuellt fokus i det fiktiva rummet, men som inte kan tillskrivas någon ka-
raktär: spatiala och temporala deiktika (”Där borta”, ”bakom”, ”Under”, ”där 
nere”, ”Nu”, ”Och nu”) som skapar ett ”här och nu”-perspektiv i fiktions-
världen, uttryck som relaterar till perception (”böjde sig fram”, ”stirrade 
ner”, ”skymtade fram”, ”ljöd”, ”luktade”), ord som indikerar ett tolkande 
medvetande (”liknade”, ”tycktes”) och perceptuella begränsningar (”Någon-
ting hände”), samt subjektiva markörer av fri indirekt anföring-typ (”och å!”, 
”Vem åstadkom ljudet? Vad hände där nere?”).970 Texten inbegriper även en 
form av subjektiv ikonicitet, såtillvida att den ordning i vilken händelserna 
berättas sammanfaller med sinnesförnimmelsernas och iakttagelsernas ord-
ning. Fludernik skriver om dessa prosapassager att läsaren 

reads through a text-internal consciousness, but since no character is availab-
le to whom one could attribute such consciousness, the reader directly identi-

                                 
969 Katherine Mansfield, ”Vid Crescent Bay”, Preludium och andra noveller, övers. Birgitta 
Hammar (Stockholm: Forum, 1971), s. 73. 
 
”Over there on the weed-hung rocks that looked at low tide like shaggy beasts come down to 
the water to drink, the sunlight seemed to spin like a silver coin dropped into each of the small 
rock pools. They danced, they quivered, and minute ripples laved the porous shores. Looking 
down, bending over, each pool was like a lake with pink and blue houses clustered on the 
shores; and oh! the vast mountainous country behind those houses – the ravines, the passes, 
the dangerous creeks and fearful tracks that led to the water’s edge. Underneath waved the 
sea-forest – pink thread-like trees, velvet anemones, and orange berry-spotted weeds. Now a 
stone on the bottom moved, rocked, and there was a glimpse of a black feeler; now a thread-
like creature wavered by and was lost. Something was happening to the pink, waving trees; 
they were changing to a cold moonlight blue. And now there sounded the faintest ’plop.’ Who 
made that sound? What was going on down there? And how strong, how damp the seaweed 
smelt in the hot sun….” (Katherine Mansfield, ”At the Bay ”, Collected Stories of Katherine 
Mansfield (Edinburgh: Constable, 1945), s. 224) 
970 Jämför Fluderniks analys av Mansfields novell (Fludernik 1996, s. 199ff). 
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fies with a story-internal position. This text-internal reader position /…/ is a 
projection into the empty deictic centre.971 

 
Beskrivningen kan med lätthet översättas till min terminologi: texten före-
skriver perceptuella spelföreställningar, iscensätter en perceptuell spelfiktion 
där vi som läsare förväntas inta en fiktionsintern position som betraktare och 
upplevare. 

Jag har tidigare analyserat en liknande passage i 2001 (se III.7.4.): 

En eventuell iakttagare skulle ha kunnat notera två illavarslande tecken: luft-
slussens dörrar gapade öppna – och därtill omgavs skeppet av ett glest och 
långsamt utflytande moln av spillror. /…/  Och dock var detta skepp inte helt 
dött; fortfarande fanns det tydligen en fungerande energikälla ombord. Ett 
svagt, blåaktigt ljus trängde ut genom observationsfönstren och glimmade in-
nanför den öppna luftslussen. /…/ Till slut kunde man också se någonting 
röra sig därinne. Skuggor flackade fram över det blåaktiga ljuset innanför 
luftslussen. Någonting var på väg att föras ut i rymden. 

Det var ett cylindriskt föremål, täckt med ett tyg av något slag som virats 
omkring det. /…/ En halvtimme gick; och sedan kom något mycket större ut-
flytande genom luftslussen. En av kapslarna var försiktigt på väg ut i rymden. 
/…/ En gestalt i rymddräkt trädde ut, arbetade några minuter med någonting, 
och återvände sedan till kapseln.972 (Clarke 1970, s. 180) 

 
Clarke iscensätter ett rumsligt perspektiv genom att förlägga synvinkeln till 
en hypotetisk betraktare som ser rymdskeppet utifrån. Utifrånperspektivet 
och det obestämda i framställningen är resultatet av spatiotemporala index 
(”ut genom”, ”utflytande”, ”innanför” och ”därinne”), och av tecken för en 
tolkande aktivitet och begränsad kunskap (”tydligen”, ”någonting”, ”något”, 
”föremål” och ”gestalt”), vilka fungerar som subjektiva index. De fiktions-
sanningar som direkt genereras sammanfaller med den hypotetiska betrakta-
rens iakttagelser. Tanken är uppenbarligen att vi ska föreställa oss hur skep-
pet ter sig från ett visst perspektiv, som om vi betraktade det utifrån. Denna 
typ av berättande erbjuder en rikare betraktarfiktion än den neutrala scenen, 
eftersom en serie språkliga element representerar en explicit rumslig position 
och ett tydligt fiktivt medvetande. 

                                 
971 Ibid., s. 201; se också s. 198. 
972 ”Any observer would have noticed two ominous signs: the airlock doors were gaping open 
– and the ship was surrounded by a thin, slowly dispersing cloud of debris. /…/ Yet the ship 
was not wholly dead, for there was power on board. A faint blue glow was shining from the 
observation windows, and glimmering inside the open airlock. /…/ And now, at last, there 
was movement. Shadows were flickering across the blue glow inside the airlock. Something 
was emerging into space./It was a cylindrical object, covered with fabric that had been 
roughly wound about it. /…/ Half an hour passed; then something much larger floated through 
the airlock. One of the pods was inching its way out into space. /…/ A space-suited figure 
emerged, worked for a few minutes on the mounting, then returned to the pod.” (Clarke 2000, 
s. 172f) 
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En litterär berättelse kan alltså precis som filmen iscensätta en betraktar-
fiktion. Det kan vara fiktionellt att vi ser och hör händelseförloppet.973 Berät-
telsen förmedlar primärt information om fiktionsvärldens perceptuellt för-
nimbara egenskaper (de fiktionssanningar som genereras direkt är ofta speci-
fika och konkreta) och gör det i en ordning som tänks motsvara en betrakta-
res skiftande uppmärksamhet; det språkliga syntagmet är alltså 
diagrammatiskt ikoniskt på så vis att uttryckets ordning korresponderar med 
den ordning i vilken den hypotetiska betraktaren gör sina iakttagelser. Vidare 
förekommer både spatiotemporala och subjektiva indexikaliska tecken som 
inte relaterar till någon fiktiv karaktär men som bygger upp ett betraktarfo-
kus och ett slags hypotetiskt medvetande. 

Vad skiljer dessa litterära texter från filmer som föreskriver perceptuella 
föreställningar? Vissa grepp som jag påvisat i de litterära passagerna ovan 
har direkta motsvarigheter i filmens scener. Den diagrammatiska ikonicitet 
som representerar den hypotetiske betraktarens perceptioner förekommer 
också i en film som Casablanca. När vi med kameran rör oss genom Ricks 
café är upplevelsen att vi på vägen så att säga gör vissa iakttagelser; uttryck-
ets ordning korresponderar alltså med den hypotetiske betraktarens ordning. 
Även de spatiotemporala och subjektiva index som jag funnit i de analysera-
de litterära passagerna motsvaras av liknande element i den perceptuellt be-
rättade filmscenen: kamerans position och rörelser, liksom bild- och ljudkva-
litet kan indikera att vi ska uppfatta scenen som sedd och hörd av något slags 
betraktare. Den litterära scenen blir delvis till genom att diskursen direkt 
genererar konkreta och specifika fiktionssanningar. Detsamma gäller filmens 
scener. 

Både litterära och filmiska scener av skilda slag kan alltså generera mer 
eller mindre rika betraktarfiktioner; avgörande för spelets rikedom är sanno-
likt kontexten och samspelet mellan olika typer av mening och betydelse och 
konventionella, ikoniska och indexikaliska relationer. Det som trots likheter-
na ändå skiljer den litterära och den filmiska berättelsens perceptuella per-
spektivfiktioner från varandra är att det perceptuella spel filmen erbjuder 
mottagaren i flera avseenden generellt är rikare och mer realistiskt än mot-
svarande litterära varianter. Orsaken är givetvis medial. Jag har i avhand-
lingens tidigare delar bland annat kommit fram till att den litterära berättel-
sen är digital, dubbelt artikulerad och primärt konventionell (se II.1.1., 
II.1.3., och II.2.4.), medan filmen karaktäriseras av enkel, diagrammatisk 
och primär ikonicitet (se III.2.1., och III.2.2.). Min jämförelse mellan Anto-
nionis Äventyret och Eisensteins Strejken formulerade jag också i dylika 
termer (se IV.6.1.). Den långa tagningen innebär att den representerade sce-
nens och representationsbärarens duration sammanfaller, en ikonicitet som 
även gäller i förhållandet mellan mening och fiktionsinnehåll. Även repre-
sentationen av rummet utmärks av kontinuitet vilket betyder att de kinema-

                                 
973 Jämför Rossholm 2004c, s. 219ff. 



 374 

tografiska avbildningarnas primära ikonicitet och ikoniskt representerade 
indexikaliteter skjuts i förgrunden. En film av Äventyrets typ, som alltså 
berättas med långa tagningar, avbildar mer av verkfiktionens tid och rum än 
vad en montagefilm som Strejken gör. Vi kan som filmåskådare, i mötet med 
den långa tagningens film, göra bruk av vår förmåga att i verkligheten be-
döma rumsliga och tidsliga relationer mellan objekt och händelser, och såle-
des uppfatta verkfiktionens rumsliga och tidsliga relationer mellan karaktärer 
och objekt genom att uppmärksamma det representerande verkets spatiala 
och temporala egenskaper.974 

Dessa spelmöjligheter är naturligtvis uteslutna när vi läser Hemingways 
”Hämnarna”, Mansfields ”Vid Crescent Bay” eller de sceniska avsnitten i 
Pianot och 2001 då dessa berättelser bärs av ett medium som saknar både 
analogicitet och primär ikonicitet. Vi kan inte avgöra vad som är sant i verk-
fiktionen rörande spatiala och temporala förhållanden genom att perceptuellt 
undersöka den tryckta texten; dessa förhållanden blir vi varse genom att 
förstå texten språkligt, vilket bland annat innebär att vi identifierar de språk-
liga tecknen som repliker av ordtyper och känner deras denotation och regler 
för innebördsrelationer. 

De litterära berättelserna iscensätter perceptuella fiktioner, vilket innebär 
att vi simulerar perceptuella upplevelser. Dessa föreställningar måste emel-
lertid skiljas från de simulationer som de filmiska avbildningarnas primära 
ikonicitet förutsätter. Att uppfatta vad avbildningar avbildar innebär, som jag 
argumenterat för, att simulera perceptioner med hjälp av genuina perceptio-
ner (se III.2.4.). Vi föreställer oss att vår faktiska reception av filmbilderna 
är ett direkt seende av det avbildade innehållet, en simulation som i stora 
stycken sker med automatik. Att denna simulation även gäller perceptionen 
av fiktionsvärlden är en upplevelse som kan förstärkas eller blockeras av 
filmberättelsen. Filmer som 2001 och Äventyret möjliggör och auktoriserar 
sålunda spelföreställningen att åskådarens faktiska reception av bild- och 
ljudspår är den spelfiktionella perceptuella upplevelsen av fiktionsvärlden. 
När vi läser de sceniska avsnitten i 2001 eller i ”Vid Crescent Bay” fiktiona-
liseras inte receptionen på samma sätt; vi är inte bemyndigade att föreställa 
oss om vår reception av texten att denna perceptions- och läsakt är det spel-
fiktionella betraktandet av den fiktiva scenen. Det som saknas i prosaexemp-
let men är för handen i filmfallet (och som gör det perceptuella spelet rikare) 
är en ikonisk överenstämmelse mellan faktisk reception och spelfiktion: vi 
föreställer oss att vi ser och hör händelserna i fiktionsvärlden genom att se 
och höra filmens bild- och ljudspår. Vi upplever inte heller, när vi läser en 
litterärt representerad scen, direkt det representerade händelseförloppets 
varaktighet genom att uppfatta den representerande diskursens varaktighet, 
eftersom den litterära representationsbäraren, i skriven och tryckt form, sak-
nar varaktighet eller endast metaforiskt äger denna egenskap, då temporal 

                                 
974 Currie 1995a, s. 106. 
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duration representeras med spatial utsträckning. Även representationen av 
ordning är i prosan metaforisk (rumslig ordning står för tidslig ordning), till 
skillnad från filmens bokstavliga representation av ordning, ett förhållande 
som sannolikt gör den perceptuella upplevelsen av prosascenen jämförelse-
vis mindre rik. 

Vidare kan vi, som jag uppmärksammat, konfronterade med filmscener 
förmedlade genom långa tagningar flytta blicken mellan olika detaljer, kon-
centrera oss på saker i förgrunden eller bakgrunden och lägga fokus på olika 
aspekter av bilden, medan vi spelar spelet att denna reception är ett betrak-
tande av fiktionsvärlden. Bildernas analogicitet och särskilda diagrammatis-
ka ikonicitet (som innebär att innehållets delar projiceras på uttryckets delar) 
gör att varje aspekt av uttrycket är potentiellt meningsfullt. Den språkliga 
texten erbjuder inte dessa rika spelmöjligheter. Den litterära berättelsens 
representationsbärare består av repliker av typer och när vi väl en gång iden-
tifierat de typer replikerna står för har dessa förlorat allt perceptuellt värde 
samtidigt som den litterära prosatextens diagrammatiska ikonicitet i jämfö-
relse med bildens dito är ytterst begränsad och framför allt verksam i ge-
staltningen av temporal ordning och kausalitet. 

Jag ska avslutningsvis beröra ytterligare en skillnad mellan filmberättande 
och det som brukar kallas kameraberättande. Kameraprosan sägs ofta ha två 
karaktäristika: för det första beskriver den med minimal språklig suibjektivi-
tet den fiktiva verklighetens perceptuellt tillgängliga egenskaper (de fik-
tionssanningar som genereras direkt är konkreta), för det andra förmedlar 
den ingen information om karaktärernas inre liv annat än den de själva indi-
rekt genererar genom dialog och yttre åtbörder. Detsamma kan sägas om 
traditionellt berättade filmer som Casablanca: större delen av verkfiktionens 
sanningar genereras genom karaktärernas yttre åtbörder och dialog. I prakti-
ken innebär detta att vi i filmen förses med oändligt mycket mer information 
om karaktärernas inre liv än vad som är fallet i kameraprosan. När vi ser 
Casablanca har vi förutom dialog tillgång till avbildningar av det mänskliga 
ansiktet och den mänskliga kroppen, det vill säga skådespelarnas ansiktsut-
tryck och åtbörder och skådespeleriets koppling mellan det yttre och det inre, 
alltså hela den repertoar av mänsklig indexikalitet som vi i verkligheten an-
vänder oss av för att förstå andra människor (jämför III.7.4.). När vi läser 
”Hämnarna” är informationen om karaktärernas inre liv i jämförelse ytterligt 
reducerad. Allt vi har att gå efter är dialog och neutral relation. Den jämfö-
relse mellan vissa typer av prosa och filmen som ligger i begreppet kamera-
berättande är därför missvisande. En verklig motsvarighet till kameraprosan 
vad gäller karaktärsubjektivitet är exempelvis slutet av filmen 2001 där vi 
mestadels ser det huvudpersonen Bowman ser (exempelvis när han reser 
genom stjärnporten) samtidigt som hans yttre reaktioner är få och sparsma-
kade; eller ännu hellre Robert Bressons filmer, där vi genom ett starkt nedto-
nat skådespeleri och ett bildberättande som inte sällan medvetet avstår från 
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att informera om ansiktsuttryck och åtbörder, förses med ytterst lite informa-
tion om de fiktiva personernas inre liv.975 

IV.7. Perceptuella spel del 2: synvinkelsberättande 

Jag har hittills undersökt olika typer av perceptuella spelfiktioner där vi som 
mottagare föreställer oss att vi direkt percipierar fiktionsvärlden alternativt 
delar en anonym upplevares perspektiv. De flesta litteraturläsare och film-
åskådare är sannolikt också bekanta med en annan vanlig perspektivsituation 
där fiktionsberättelsens fokus är förankrat i en eller flera av historiens karak-
tärer. Den personifierade perceptuella spelfiktionen, som jag i fortsättningen 
benämner figural, berör det som brukar kallas ”point of view”, synvinkelsbe-
rättande, subjektivt berättande eller intern fokalisation.976 Ett figuralt spel 
föreskriver upplevelseföreställningar, den fiktiva situationen medieras idealt 
genom en fiktiv upplevares medvetande och vi är som mottagare bemyndi-
gade att så att säga föreställa oss fiktionsvärlden från denna fiktiva uppleva-
res perspektiv.977 Men figurala fiktioner kan precis som episka och opersonli-
ga perceptuella spel vara mer eller mindre rika och realistiska. 

IV.7.1. Den figurala fiktionen 

En figural berättelses karaktär sammanhänger, menar jag, med berättelsens 
spatiotemporala, egocentriska och subjektiva indexikalitet, olika slags sub-
jektiva ikoniska grepp, vilken typ av fiktionssanningar fiktionsverket direkt 
genererar, samt om diskursen fiktionaliserar sig själv och den faktiska recep-
tionen. En fiktionsberättelse är spatialt, temporalt och epistemiskt orienterad 
i förhållande till de fiktiva karaktärerna (jämför Chatmans begrepp center, 
och synvinkel som kunskap, se IV.1.3.). En berättelses spatiotemporala och 
epistemiska fokus kan i mer eller mindre hög grad sammanfalla med en eller 
flera karaktärers fysiska och kunskapsmässiga fokus: berättelsen följer kan-
ske en viss karaktär, så att berättelsens deiktiska centrum också är karaktä-
rens dito, och förmedlar inte mer information om en viss fiktiv händelse än 
vad karaktären vet om denna händelse, det vill säga de fiktionssanningar 
som direkt genereras korresponderar med den fiktiva information som når 
karaktären. Det kan förhålla sig så att att de fiktionssanningar som diskursen 
direkt genererar, lokalt eller globalt, sammanfaller med karaktärens medve-
tandeinnehåll, det vill säga karaktärens upplevelser och tankar implicerar 

                                 
975 Se Smith 1995a, s. 174ff. 
976 Se exempelvis Bal 1988, s. 100-118; Chatman 1978, 151ff; Chatman 1990, s. 139-160; 
Genette 1972a, s. 203-224; Genette 1980, s. 185-211; Rimmon-Kenan 1988, s. 71-85; Brani-
gan, 1984. 
977 Termen figural är övertagen från Fludernik 1996, s. 48, 169, 179, 246, 317, 345, 347; 
jämför Stanzel 1995, s. 16, 190-239, 285ff; Stanzel 1984, s. 5, 141-184, 225ff. 
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andra fiktionssanningar. Vidare kan ikoniska korrespondenser mellan repre-
sentationsbärare och fiktionsinnehåll, precis som i den opersonliga betraktar-
fiktionen, representera medvetande och perceptioner; den ordning i vilken en 
serie händelser eller existenser presenteras i berättelsen kan sammanfalla 
med den ordning i vilken karaktären upplever och blir informerad om dessa 
händelser och existenser. Det kan även vara fiktionellt om mottagarens fak-
tiska reception att den, i mer eller mindre hög grad och i olika avseenden, 
överensstämmer med karaktärens upplevelse. 

Till detta kommer olika narrativa strategier eller grepp, främst egocentris-
ka och subjektiva index, samt olika typer av ikoniska framställningar av 
verbaliserat medvetandeinnehåll (citering och andra besläktade former av 
verbala identitetstecken), som ger oss tillgång till karaktärernas inre (jämför 
Chatmans begrepp filter, och Bordwells begrepp kunskapsdjup, se IV.1.3.). 
En karaktärs inre liv kan vara mer eller mindre tillgängligt eller fördolt: vi 
vet vad karaktären tänker och känner, vet det endast till del, eller kanske inte 
alls. En maximalt rik eller egentlig figural berättelse (som kanske snarare ska 
ses som ett ideal än som en realiserbar möjlighet) föreskriver föreställningen 
att den fiktiva situationens ”här och nu” sammanfaller med och endast är 
tillgänglig genom karaktärens subjektiva upplevelse av denna situation, sam-
tidigt som vi har full inblick i karaktärens inre liv.978 

IV.7.2. Realistiska figurala spel 

Den intermediala bilden av synvinkelsberättande i film och prosa är, som jag 
redan varit inne, på sammansatt (se IV.1.3). En vanlig hållning är att intern 
fokalisation och andra typer av subjektivt berättande är den litterära berättel-
sens domän medan filmen i mycket begränsad omfattning kan representera 
subjektiva perspektiv och helst bör visa en objektiv fiktiv verklighet. Enligt 
en annan uppfattning är filmmediets flöde av bilder besläktat med den mo-
derna medvetandeprosan och filmen och den subjektiva bilden har en excep-
tionell förmåga att frammana känslan av att uppleva det fiktiva händelseför-
loppet genom en karaktär. 

Både forskare som velat göra filmens subjektiva bilder och ljud till effek-
tiva synvinkelsbärare och forskare som frånkänt filmen förmågan att iscen-
sätta rika figurala spel har ofta gjort sig skyldiga till samma misstag. Man 
har diskuterat enskilda aspekter av filmmediet som den subjektiva bilden 
eller filmbildens fotografiska kvaliteter, istället för att beskriva filmiskt syn-

                                 
978 Min beskrivning av dessa förutsättningar för figurala berättarmönster är starkt inspirerad 
av Murray Smiths texter om synvinkelsberättande i filmen. Så vitt jag kan se är Smiths dis-
tinktion mellan orientering och subjektiv information lika gångbar vad gäller prosan. Jag 
avviker emellertid på flera sätt från Smith: han talar inte om epistemisk orientering, diskuterar 
aldrig indexikalitet och ikonicitet och säger ingenting om vilken typ av fiktionssanningar 
olika typer av subjektivt berättade texter genererar direkt, indirekt och om sig själva. (Smith 
1995a och 1997) 
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vinkelsberättande i termer av narrativ kontext, syntagmatik och struktur.979 

Murray Smith skriver: 

POV shots must be analysed in the context of the structures in which they are 
placed. /…/ POV is a structure, not an autonomous device which produces an 
identical effect in all circumstances. Character subjectivity is an emergent 
quality of the narration as a whole, not the product of any single technique.980 

 
En beskrivning av filmiskt synvinkelsberättande måste ta hänsyn inte bara 
till de olika nivåer Bordwell och Gunning uppmärksammat, den filmade 
händelsen, bilden och montaget, utan bör även beröra förhållandet mellan 
representationsbärare, mening och betydelse. Att vi direkt, genom perceptu-
ell simulation, ser vad en bild föreställer, och att denna bild är ett naturligt 
kausalt index för verkliga händelser och existenser innebär inte att det vi ser 
i bilden också representerar det i fiktionen direkt percipierbara och konkreta. 
Samtliga filmnarrationens aspekter kan fungera som subjektiva index och 
förhållandet mellan mening och betydelse bryta mot den ikoniska princip 
som normalt sammanlänkar dem. 

Jag kommer att skilja mellan två typer av filmiska, subjektiva strukturer: 
sådana som kan införlivas i ett realistiskt figuralt spel och sådana som iscen-
sätter mindre realistiska eller icke-realistiska figurala spel. Den första typen 
sammanfaller med Edward Branigans bokstavliga synvinkelsmarkörer.981 På 
bildsidan är så kallad subjektiv kamera det centrala greppet. Kameran place-
ras på den plats i det avbildade rummet där karaktären enligt fiktionen befin-
ner sig och vi ser det karaktären ser; det rör sig alltså om en form av spatio-
temporal och egocentrisk indexikalitet. Denna bild i sig ger inga antydningar 
om karaktärens mentala tillstånd, till skillnad från det Branigan kallar den 
subjektiva perceptionsbilden (”perception shot”), där en subjektiv indexikali-
tet, olika markörer för karaktärens mentala tillstånd, fogats till den optiska 
synvinkeln.982 I filmen Clockwork Orange förekommer vid några tillfällen 
denna typ av filmiska subjektiva index. I scenen i pojkrummet där Alex nju-
ter av och fantiserar till Beethovens musik ser vi ibland omgivningen från 
hans optiska perspektiv, men bilderna indikerar vid några tillfällen också hur 
Alex ser det han ser, exempelvis genom en kameraåkning in mot den stora 
bilden på Ludvig van, vilken han riktar sin uppmärksamhet mot (jämför 
III.6.2.).983 Motsvarande grepp finns på ljudsidan; det är fiktionellt att vi hör 
vissa ljud på det sätt som karaktären hör dem. Dessa två typer av subjektivi-
tet kan som i Mörk Passage och Gunérs Jag skall bli Sveriges Rembrandt 
eller dö! kombineras. 

                                 
979 Se Smith 1995a, s. 156ff. 
980 Ibid., s. 158; se också s. 156. 
981 Branigan 1984, s. 76ff. 
982 Ibid., s. 79ff. 
983 Jämför Smith 1997, s. 422. 
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Jag vill hävda att filmiska grepp av detta slag iscensätter ett figuralt spel 
som i vissa avseenden är rikt och realistiskt bortom prosans möjligheter. Den 
audiovisuella diskursen är här egocentrisk och subjektiv på ett sätt som vet-
ter mot självreflexivitet: avbildningarnas innehåll (det vi ser och hör i dem) 
utger sig för att vara någonting annat än det är, nämligen karaktärens percep-
tuella medvetandeinnehåll i fiktionens ”här och nu”. Detta innebär för det 
första att vi kan och är bemyndigade att föreställa oss att vi hör och ser det 
karaktären hör och ser, för det andra att vi kan föreställa oss om vår faktiska 
reception av bild- och ljudspår att den sammanfaller med karaktärens upple-
velse. Vi kan alltså föreställa oss att vi när vi hör och ser ljud och bild hör 
och ser det karaktären hör och ser och ibland att vi hör och ser på det sätt 
karaktären hör och ser. Det rika perceptuella spel som många filmer erbjuder 
kan alltså i fall som dessa tillskrivas karaktären, eller snarare, vi attribuerar 
vår egen rika och livfulla perceptuella upplevelse av filmens audiovisuella 
diskurs till en karaktär (jämför IV.4.2, och IV.6.1.). 

Intern fokalisation i litteraturen erbjuder uppenbarligen inte någon mot-
svarande perceptuell rikedom och realism. Vi kan föreställa oss om en viss 
textpassage eller text att den som helhet förmedlar en karaktärs upplevelse-
perspektiv, att varje aspekt av den fiktiva situationen filtreras genom karak-
tärens medvetande och att vi ser och hör det karaktären ser och hör. Vi kan 
emellertid inte, när vi läser en textpassage bestående av fri direkt eller fri 
indirekt anföring, föreställa oss att vi ser det karaktären ser när vi ser de 
tryckta bokstäverna på boksidan, eller föreställa oss om själva läsakten att 
den är karaktärens perceptuella upplevelse av den fiktiva situationen (även 
om vi kan föreställa oss att vi upplever en serie händelser i samma ordning 
som karaktären upplever dem, eller föreställa oss att vi läser det en karaktär 
läser). 

Filmåskådaren kan också i ett annat avseende ibland infoga sin faktiska 
reception i det figurala spelet på ett sätt som inte är möjligt vid läsningen av 
en internt fokaliserad litterär berättelse. Så kallade autonoma responser, när 
vi exempelvis rycker till för ett plötsligt högt ljud på ljudspåret eller en plöts-
lig rörelse på duken, kan bidra till en rik figural spelfiktion så till vida att vi 
är bemyndigade att föreställa oss att den fiktiva upplevaren reagerar på 
samma reflexmässiga sätt som vi själva gör; vi tillskriver alltså karaktären 
vår egen reflexmässiga reaktion på representationsbärarens faktiska karaktä-
ristika.984 Någonting liknande gäller, som jag tidigare varit inne på, filmens 
expressivitet. Kvaliteter som filmens representationsbärare äger, som färger, 
former, ljud och musikljud, kan uttrycka och direkt influera våra känslor, få 
oss att känna vissa saker som vi sedan projicerar på karaktärerna (jämför 
II.6.3.). Motsvarande autonoma responser och omedelbara känsloreaktioner 
möjliga att införliva i ett figuralt spel saknas uppenbarligen i receptionen av 

                                 
984 Se Smith 1997, s. 416f. 
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litterära berättelser, även om vi kan tillskriva den upplevande karaktären vår 
egen reaktion på innehållet i en viss textpassage.985 

Det subjektiva bilder och ett subjektivt ljud kan göra är att spatiotempo-
ralt placera oss i karaktärens position (berättelsens och karaktärens spatiala 
och temporala fokus sammanfaller helt). Dessa tekniker som sådana erbjuder 
dock i jämförelse med litterära motsvarigheter en högst begränsad upplevel-
se av medvetandemediering, då endast en liten del av medvetandets spekt-
rum av kognitiva funktioner representeras. Till en bokstavlig eller realistisk 
subjektivitet kan emellertid läggas narrativa grepp som dramatiskt ökar 
åskådarens tillgång till karaktärens medvetande: voice over som represente-
rar tankar och medvetandeflöde, och subjektivt indexikaliska grepp på både 
bild- och ljudsidan (exempelvis förändringar av bild- och ljudkvalitet, ) som 
representerar vissa känslor och upplevelser.986 

Det är emellertid mycket ovanligt att en film som helhet eller i längre se-
kvenser iscensätter en figural spelfiktion av det slag som exempelvis är för 
handen i det avslutande kapitlet i Joyces Ulysses (1922) (Molly Blooms be-
römda inre monolog) eller i Dagermans novell ”Var är min islandströja?” 
(Nattens lekar, 1947), där texten som helhet sammanfaller med karaktärens 
inre monolog. Det är uppenbarligen problematiskt med en film som från 
början till slut eller i längre partier föreskriver spelfiktionen att historien 
bokstavligen medieras genom ett fiktivt medvetande; försök i denna väg som 
Kvinnan i sjön (Lady in the Lake, 1946) och Mörk passage anses allmänt 
vara berättartekniska misslyckanden (ett omdöme som nog också, vad syn-
vinkelstekniken beträffar, kan anses gälla för ett modernt försök som Jag ska 
bli Sveriges Rembrandt eller dö). Ett anledning till detta är att en kontinuer-
lig iscensättning av ett bokstavligt subjektivt perspektiv i filmen innebär att 
mediets av tradition viktigaste förmedlare av fiktionssanningar om karaktä-
rers inre liv inte är tillgänglig, nämligen det mänskliga ansiktets och krop-
pens känsloindexikaliteter avbildade i reaktionsbilder.987 Som jag flera gång-
er berört representeras filmkaraktärers inre liv i det stora flertalet filmer ge-
nom skådespelarens mimik och åtbörder (se II.5.4., III.7.4.). Detta innebär, 
som Smith påpekar, att en film som i hög grad bokstavligen, genom optiskt 
subjektiva bilder, representerar karaktärens medvetande, överger mediets 
förmåga att genom ansiktets och kroppens indexikaliteter frammana hela 
spektrat av karaktärens mentala tillstånd.988 I filmer som Kvinnan i sjön och 
Jag skall bli Sveriges Rembrandt eller dö! genereras endast ett fåtal fiktions-
sanningar om huvudpersonen genom ansiktsuttryck och åtbörder, medan 
övriga karaktärer gestaltas av skådespelare i bildrummet. Resultatet blir att 

                                 
985 Jämför Feagin 1996, s. 94ff. 
986 Smith 1995a, s. 158. 
987 Ibid., s. 159f. 
988 Ibid., s. 160. 
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föreställningarna om den figurala karaktärens inre liv saknar den rikedom 
som kommer övriga karaktärers medvetanden till del. 

I den litterära berättelsen finns det ingen motsvarande motsättning mellan 
en bokstavlig eller realistisk subjektivitet och en rik representation av karak-
tärens mentala tillstånd. I ”Var är min islandströja?” är det verkfiktionellt att 
renhållningsarbetaren Knut Lindqvist kommer hem till sin fars begravning, 
minns moderns begravning, träffar barndomskamraten Bagarn och super sig 
full, men det är också spelfiktionellt att händelseförloppet som helhet medie-
ras genom Knuts medvetande i en inre monolog: 

 
Var är min islandströja, säger man till Lydia, men för sent är det för i näs-

ta sekund är näsan under och ingenting hör man eller fattar längre. Jo, en liten 
förbannad sekund lever man ännu. 

As, hör man Lydia säga. Svagt men förbannat klart. 
Och en gök som ropar nånstans högt oppe i luften. 
Farsans klocka går igen.989 

 
Det interna perspektivet skapas av en kombination av indexikaliska och iko-
niska strukturer. Berättelsens spatiotemporala och epistemiska fokus sam-
manfaller genomgående med Knuts. Alla verkfiktionella sanningar implice-
ras av den figurala karaktärens perceptioner, tankar och reflektioner (alltså 
hela spektrat av kognitiva funktioner), så som de framträder i hans medve-
tande i den fiktiva situationens ”här och nu”. Diskursen har ibland formen av 
citat, de ord som textens repliker står för är också de som karaktärerna utta-
lar eller de ord som far genom Knuts huvud. Men ofta rör det sig om ett 
slags kvasicitat; texten är, i Rossholms terminologi, ”som formulerad av” 
Knut även om vi förstår att dessa Knuts formuleringar inte motsvaras av 
några tänkta eller talade ord, utan representerar perceptioner och icke-
verbaliserade upplevelser av händelser och existenser i fiktionsvärlden.990 
Denna form syftar uppenbarligen till att representera Knuts perspektiv och 
fungerar alltså mer som subjektiva index än som ikoniska identitetstecken. 
Greppet försvagar sannolikt det figurala spelet, och gör det mindre realis-
tiskt, då korrespondensen mellan text och medvetandeflöde inte kan uppfat-
tas som fullständig. 

I Dagermans novell finns inga episka inslag; vi är inte bemyndigade att 
föreställa oss att en fiktiv berättare eller anonym agent presenterar karaktä-
rens inre liv för oss. En av Banfields och Fluderniks viktigaste poänger är, 
som jag redan berört, att fiktionsprosan inte med nödvändighet måste repre-
sentera en berättare, en röst eller den episka berättelse/historia-strukturen. 

                                 
989 Stig Dagerman, ”Var är min islandströja”, Nattens lekar. Samlade skrifter nr 4 (Stock-
holm: Bokförlaget Pan/Norstedts, 1981), s. 95. 
990 Rossholm 2005, s. 148. Rossholm skriver: ”En text kan vara som formulerad av Y utan att 
det hör till berättelseinnehållet att Y tänker/säger/skriver någonting alls.” (Ibid., s. 150f) Se 
också Rossholm 2004a, s. 235-254. 
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Istället för att medieras genom en berättande agent, förmedlas historien ge-
nom en fokalisator eller filterkaraktär, en upplevare i verkfiktionen (jämför 
III.5.1. och IV.1.2.). Enligt Fludernik är den moderna medvetandeprosan, 
som når sin kulmen med modernistiska experiment som den inre monologen 
och medvetandeströmmen, resultatet av en lång utveckling (från Aphra Behn 
till Virginia Woolf) där den allvetande berättarens rapporter om karaktärer-
nas inre liv efterhand ersätts av renodlade medvetandescener, utan berättar-
inblandning, där den fiktiva upplevaren på plats i fiktionens ”här och nu” är 
berättelsens fokus.991 

Jag har redan antytt hur en bokstavlig eller maximalt realistisk figural spel-
fiktion i prosan skiljer sig från filmiska motsvarigheter. Enkelt uttryckt kan 
man säga att medan filmen (med hjälp av olika typer av subjektiv bild och 
subjektivt ljud) möjliggör ett rikare och mer realistiskt upplevarspel (vi före-
ställer oss om vår egen rika perceptuella upplevelse av fiktionsberättelsen att 
den är karaktärens upplevelse av fiktionsvärlden), skapar prosan (av typen 
inre monolog) en rikare och mer fullödig filter- eller medieringsupplevelse 
(vi föreställer oss att den fiktiva situationen genomgående förmedlas av ka-
raktärens medvetande).992 Förhållandet mellan realistiska upplevarfiktioner i 
prosan och filmen återspeglar alltså det jag ovan hävdat om episka (stark 
mediering i prosan) och perceptuella (rikt spel i filmen) spel i de båda medi-
erna. Skillnaderna kan i hög grad återföras på respektive mediums konven-
tionella, ikoniska och indexikaliska resurser. Filmens rika och realistiska 
perceptuella upplevarfiktioner är ett resultat av mediets primära ikonicitet, 
analogicitet och spatiotemporala indexikalitet, medan begränsningarna vad 
gäller medvetandemedieringen handlar om filmavbildningarnas begränsade 
tillgång till subjektiva indexikaliska tecken. Prosans mindre rika perceptuella 
synvinkelsspel följer av det språkliga mediets digitalicitet och primära kon-
ventionalitet (vi kan inte föreställa oss om repliker av typer och konventio-
nella tecken att de är en upplevares perceptionsinnehåll) samtidigt som detta 
mediums citeringsteknik (som är ett slags kombination av konventionalitet 
och ikonicitet) och repertoar av subjektiva index genererar rika filterspel. 

                                 
991 Fludernik 1996, s. 131-172. Walton diskuterar figurala fiktioner i den litterära berättelsen 
och jämför dessa med filmens subjektiva bilder. Walton tycks emellertid förutsätta att i ver-
bala texter karaktärens synvinkel alltid förmedlas av en berättare, som begränsar informa-
tionen till det karaktären vet, eller låtsas formulera sig som eller uttrycka det karaktären kän-
ner (Walton 1990, s. 375ff). Jag finner denna lösning klumpig och oekonomisk. Det verkar 
mer rimligt att de texter där indexikaliska och ikoniska tecken för en upplevare dominerar 
iscensätter fiktionen att historien medieras av denna upplevare. 
992 Jämför Rossholm 2005, s. 162ff. 
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IV.7.3. Icke-realistiska figurala spel 

En jämförelse mellan litterära och filmiska berättelser vad gäller icke-
bokstavliga subjektiva perspektiv och mindre realistiska figurala spel suddar 
inte ut men gör denna skillnad mindre. Den litterära inre monologen (fri 
direkt anföring) är mer realistisk än indirekta anföringsformer så till vida att 
texten (idealt) aldrig beskriver eller refererar till karaktären eller karaktärens 
medvetandeinnehåll från ett tredje person-perspektiv: karaktären refererar till 
sig själv i första person, ingen information som ur karaktärens synvinkel är 
överflödig förekommer, språket är karaktärens (citatteknikens ikonicitet 
används), texten är hållen i presens.993 Berättelse och medvetande är så att 
säga ett, en upplevelse som kan förstärkas genom att medvetandeströmmens 
associativa syntagmatik tillämpas (perceptioner, tankar och reflexioner föl-
jer, i en diagrammatisk ikonisk representation, medvetandets nyckfulla rörel-
ser).994 

Den modernistiska medvetandeprosan (och main stream-litteraturen över-
huvudtaget) iscensätter emellertid ofta en mindre realistisk, men berättartek-
niskt mer ekonomisk figural fiktion. Framställningen saknar strikt egocentri-
citet, det vill säga kan spatialt, temporalt och epistemiskt avvika från karak-
tärens perspektiv och sålunda smidigare kontrollera tillgången på subjektiv 
information, och domineras ofta av grepp som fri indirekt anföring: en fiktiv 
berättare eller ett narrativt deiktiskt centrum saknas vilket innebär att subjek-
tiva index attribueras till tredje person (eller frammanar en opersonlig be-
traktarfiktion, se IV.6.2.).995 Så är som bekant ofta fallet i Henry James och 
Woolfs prosa. 

I romanen 2001 förekommer som jag tidigare berört, särskilt i berättelsens 
sjätte och sista del där huvudpersonen Bowman bortom tid och rum färdas 
genom den så kallade stjärnporten, många internt fokaliserade scener (se 
III.6.2.). Här saknas en fiktiv berättare, men även andra episka inslag som 
berättelse/historia-strukturen och berättarindex av olika slag är vaga och 
skjutna i bakgrunden. Istället förankras berättandet i Bowman som filter och 
upplevare; berättelsens spatiala, temporala och epistemiska orientering har 
oftast sitt fokus i nära anslutning till Bowman och subjektiva språkliga ele-
ment och beskrivningar attribueras till huvudpersonen. Men den figurala 
spelfiktionen är mindre rik och realistisk än i Dagermans novell ”Var är min 
islandströja?”, såtillvida att texten inbegriper neutral berättarrelation (som 
alltså saknar inslag av subjektiv indexikalitet), är hållen i tempus för förflu-
ten tid och ibland är summerande och alltså avviker från fiktionens ”här och 
nu”. Bowmans medvetande representeras i denna del av romanen genom en 
ständig rörelse mellan psykonarration, som innebär att karaktärens inre liv så 

                                 
993 Se Genette 1972a, s. 193ff; Genette 1980, s. 173ff; Chatman 1978, s. 182ff. 
994 Chatman 1978, s. 186ff. 
995 Banfield 1987, s. 269ff; Fludernik 1996, s. 129-177, 192-221. 
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att säga berättas och summeras, direkt och indirekt anföring, där anförings-
verbet inte kan tillskrivas karaktären, och fri indirekt anföring:996 

Bowman lät på nytt blicken glida bort mot den där uppvällande pelaren, som 
marscherade fram längs horisonten under den lilla massiva stjärna som bjöd 
den att resa sig. Var det ren inbillning från hans sida – eller såg han verkligen 
fläckar av ljusare ljus krypa uppför den där enorma gasgeysern, som om my-
riader av glänsande gnistor förenat sig till hela fosforescerande kontinenter? 

En svindlande tanke, som prövade fantasin till det yttersta – men var kan-
ske det han såg just nu varken mer eller mindre än en vandring från stjärna 
till stjärna på en bro av eld? Men om det rörde sig om en vandring av själlö-
sa, kosmiska djur som drevs fram genom rymden av något slags lämmeldrift, 
eller om ett väldigt sammanlopp av intelligenta varelser – den saken skulle 
väl troligen vara förborgad för honom för evigt. (Clarke 1970, s. 237f) 

Och nu kunde han alltså antingen sitta här och vänta på att någonting skulle 
hända, eller också kliva ut ur kapseln och pröva verkligheten i den scen som 
omgav honom. Golvet tycktes ju vara fullt verkligt; i varje fall bar det ju upp 
rymdkapselns tyngd. Alltså var det föga troligt att han själv skulle falla rätt 
genom det – vad nu ”det” egentligen var för något. (Ibid., s. 240) 

Det här rummet såg ut som!! ett hotellrum någonstans i Förenta staterna. Men 
den saken förändrade inte det faktum att det i själva verket måste ligga nå-
gonstans hundratals ljusår från solsystemet.997 (Ibid., s. 241) 

 
Fraser som ”det han såg just nu”, ”Och nu kunde han alltså antingen sitta här 
och vänta”, ”Det här rummet”, ”den scen som omgav honom” och ”lät på 
nytt blicken glida bort mot den där uppvällande pelaren” inbegriper spatio-
temporala index som iscensätter ett fiktivt ”här och nu” knutet till huvudper-
sonens perspektiv och perceptioner. Bowmans medvetande representeras 
genom fri indirekt anföring i typisk frågeform (”Var det ren inbillning från 
hans sida /…/?”, ”men var kanske det han såg just nu /…/?”), subjektiva 
                                 
996 Fludernik 1996, s. 153, använder termen ”psychonarration”, som hon övertagit från Dorrit 
Cohn. 
997 ”Bowman stared once more at that ascending column, now marching along the horizon 
beneath the tiny, massive star that ruled it. Could it be pure imagination – or were there 
patches of brighter luminosity creeping up that great geyser of gas, as if myriads of shining 
sparks had combined into whole continents of phosphorescence?/The idea was almost beyond 
fantasy, but perhaps he was watching nothing less than a migration from star to star, across a 
bridge of fire. Whether it was a movement of mindless, cosmic beasts driven across space by 
some lemming-like urge, or a vast concourse of intelligent entities, he would probably never 
know.” (Clarke 2000, s. 235) 
 
”He could sit here and wait for something to happen, or he could open the pod and step out-
side to challenge the reality of the scene around him. The floor appeared to be solid; at least, it 
was bearing the weight of the space-pod. He was not likely to fall through it – whatever ”it” 
might really be.” (Ibid., s. 238) 
 
”This place looked like a hotel room somewhere in the United States. That did not alter the 
fact that, in reality, he must be hundreds of light years from the Solar System.” (Ibid.) 
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formuleringar och markörer (”ju”, ”väl”, ”såg ut som!!”) och uttryck som 
implicerar ett tolkande medvetande (”kanske”, ”troligen”, ”tycktes”). Spatio-
temporala och subjektiva index gestaltar alltså huvudpersonens perspektiv på 
rymdfärden och de främmande stellära fenomen som uppträder under resans 
gång. Berättelsen karaktäriseras också av en indirekthet, då det i långa styck-
en är Bowmans tankar och iakttagelser som implicerar övriga fiktionssan-
ningar. Dessutom bidrar en diagrammatisk ikonicitet till det subjektiva per-
spektivet: texten representerar de iakttagelser Bowman gör och de tankar han 
tänker i den ordning som han enligt fiktionen gör iakttagelserna och tänker 
tankarna. Liknande passager förekommer i ”Döden i Venedig” (Mann 1952, 
s. 128, 146ff) och Pianot (Campion 1994b, s. 14f, 78).998 

Även filmen kan iscensätta figurala spelfiktioner som är mindre realistiska 
än de jag ovan beskrivit, på så vis att vi inte (eller endast delvis) är bemyn-
digade att föreställa oss att våra auditiva och visuella upplevelser av filmdis-
kursen överensstämmer med karaktärens motsvarande upplevelser. Dessa 
fiktioner erbjuder emellertid ett väsentligt rikare figuralt spel då de genom en 
kombination av ikoniska och indexikaliska tecken ger oss tillgång till karak-
tärens kognitiva funktioner och inre liv och sålunda skapar en starkare filter-
upplevelse.999 Jag syftar på den subjektivitet som framför allt kännetecknar 
den modernistiska konstfilmen.1000 Filmer som Clockwork Orange, Pianot, 
Vargtimmen, Repulsion (1965) och Den röda öknen (Il Deserto Rosso, 1964) 
iscensätter rika figurala spel som är resultatet av större narrativa strukturer 
där ofta filmens samtliga tre representationsnivåer (det profilmiska, bilden, 
och montaget), liksom spatiotemporal och epistemisk orientering och den 
bokstavliga subjektivitet jag ovan behandlat bidrar till perspektiviteten (se 
IV.7.2.). Denna filmsubjektivitet uppträder i två olika varianter, med olika 
grad av icke-realism. För det första det Branigan kallar projektionsbild 
(”projection shot”), det vill säga sekvenser eller längre avsnitt där i princip 
filmiska grepp på alla tre representationsnivåer, som skådespeleri, mise-en-
scène, ljussättning, kameravinklar och -rörelser, ljudeffekter, musik, monta-
ge, voice over med mera fungerar som rekvisita i det figurala spelet, men där 
den fiktiva situationens ”här och nu” förblir intakt.1001 För det andra sekven-
ser vilka som helhet, med filmiska grepp hemmahörande på alla tre represen-
tationsnivåer, genererar figurala föreställningar, men som saknar omedelbar 
förankring i den fiktiva situationens ”här och nu”. Jag kommer här kort att 
jämföra Repulsion och Vi som älskade varandra så mycket (C’eravamo tanto 
amati, 1975). 

                                 
998 Mann 1913, s. 39f, 71ff; Campion 1994a, s. 9f, 84f. 
999 För en utmärkt diskussion om detta se Smith 1995a, s. 152-165,  och Smith 1997, s 417ff. 
1000 Jämför Bordwell 1985, s. 205-233. 
1001 Branigan skriver: ”When expressive details, dispersed in image space, are attributed to 
character in the sense of ’I feel (see, hear, know…) about myself that…’, then the narration is 
expressive and subjective.” (Branigan 1984, s. 123; se också s. 132ff) 
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Jag har flera gånger berört de sekvenser i Clockwork Orange där inte bara 
subjektiv kamera utan även montage och musik bidrar till att gestalta Alex 
perspektiv och upplevelse av verkligheten (se III.6.2.). Repulsion domineras 
av denna typ av perspektiv. Roman Polanskis berättelse om den unga kvin-
nan Carols skräckfyllda väg in i psykosen sätter i spel konstfilmens hela 
register av synvinkelsberättande (se Bild IV.6. och IV.7.). Berättelsen är med 
några få undantag spatialt, temporalt och epistemiskt förankrad i Carol och 
hennes medvetande är det enda vi, genom en mängd subjektiva index, får 
någon djupare inblick i. Hennes allt svagare verklighetsförankring och hallu-
cinatoriska upplevelser gestaltas delvis på traditionellt vis (enligt den klas-
siska filmberättelsens mönster) med hjälp av subjektiva bilder och reaktions-
bilder (vi ser i en bild vad hon ser och i en annan hur hon reagerar på det hon 
ser).  

      
Bild IV.6. och IV.7. Catherine Deneuve som Carol i Repulsion (1965). 

Hennes perspektiv representeras dessutom genom en kombination av extre-
ma närbilder (på hennes eget ansikte och andra ting som ruttnande mat), ett 
subjektivt, ibland orealistiskt ljud (hon tycker sig höra ljudet av steg och 
ekoeffekter), ljudchocker, expressiv påträngande musik, kamerarörelser (en 
skakig närgången kamera uttrycker hennes förvirring eller ger intryck av att 
stänga henne inne), montage (där en serie snabba klipp exempelvis för oss 
närmare föremålet för hennes skräck) och projektionsbilder där själva rum-
met görs subjektivt genom mjuknande och söndersprickande väggar (se Bild 
IV.8. och IV.9.). Här finns alltså ikoniska grepp som när vi i ljudspåret hör 
det Carol hör eller i bildrummet ser det hon tycker sig se, men också indexi-
kaliska inslag som musik och kamerarörelser vilka uttrycker hennes känslor 
och upplevelser. Filmberättelsens figuralitet är inte genomgående eller ens 
särskilt ofta knuten till den bokstavliga subjektivitet jag ovan diskuterat (och 
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i denna mening mindre realistisk) utan är ett resultat av narrativa aspekter på 
samtliga tre representationsnivåer, även ansiktets och kroppens indexikalite-
ter. Tack vare antalet subjektiva index och den stora mängden information 
om karaktärens medvetandetillstånd blir resultatet emellertid ett väsentligt 
rikare figuralt spel än vad subjektiva bilder och ett subjektivt ljud isolerade 
kan åstadkomma. Den som har sett Repulsion vet att upplevelsen av förank-
ring i den upplevande karaktärens medvetande är mycket stark, vilket inte 
minst blir uppenbart när det figurala spelet försvagas (vilket vanligtvis sker 
när andra karaktärer än huvudpersonen träder in i handlingen). 

      
Bild IV.8. och IV.9. I Repulsion sätts filmens hela arsenal av subjektiva synvinkels-
grepp i spel, vi ser exempelvis rummet så som den hallucinerande Carol ser det. 

Branigan har jämfört denna typ av filmberättande med litterär modernistisk 
synvinkelsprosa och fri indirekt anföring. I exemplet från 2001 ovan är tex-
ten i tredje person samtidigt som perspektivet är huvudpersonens; textens 
subjektiva och spatiotemporala index attribueras till karaktären i den fiktiva 
situationen, vilket skapar den karaktäristiska upplevelsen av filtrering. Bra-
nigan menar att synvinkelssekvenser av det slag som Repulsion är så rikt på 
har liknande kvaliteter. Filmens audiovisuella narration är inte bokstavligen 
begränsad, alltså spatialt förankrad i karaktären, men bildrummet och narra-
tionens skilda nivåer indikerar och uttrycker på olika sätt karaktärens subjek-
tiva upplevelse.1002 Filmens diskurs saknar givetvis exakta motsvarigheter till 
språkets anföringsformer, deiktika och subjektiva element, men Branigan har 
en poäng. Det finns ett släktskap mellan dessa icke-bokstavliga, indirekta 
varianter av figuralt berättande, även om medlen med vilka de förverkligas 
är av vitt skilda slag. 

                                 
1002 Branigan 1984, s. 125f. Se också Walton 1990, s. 379. 
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I Scolas Vi som älskade varandra så mycket förekommer subjektiva pas-
sager av ett annat slag, där den audiovisuella narrationen som helhet repre-
senterar karaktärens perspektiv, men utan omedelbar förankring i fiktionens 
”här och nu”. Vid upprepade tillfällen får vi fullkomlig inblick i karaktärer-
nas medvetande genom ett slags dramatiska inre monologer där en karaktär i 
ljuset från en ensam spotlight (övriga karaktärer befinner sig i mörker, frusna 
i sina positioner) och ackompanjerad av spröd, lyrisk musik formulerar sina 
innersta tankar och uttrycker sina känslor. Filmens samtliga tre representa-
tionsnivåer representerar karaktärens själsliv: vi kan uppfatta både repliker-
na, som mer är att betrakta som tankar, och skådespeleriet som index för, 
eller direkta gestaltningar av karaktärens inre och perspektiv på den fiktiva 
situationen. Det är emellertid inte fiktionellt att karaktären uttalar dessa ord 
eller utför de handlingar som skådespelaren utför eller att övriga karaktärer 
uppfattar dessa ord och handlingar. Sekvenserna iscensätter ett rikt figuralt 
spel (vi får inblick i karaktärens olika medvetandeskikt och tar del av dennes 
subjektiva perspektiv på den aktuella situationen) men gör det med helt ige-
nom icke-realistiska medel, då vi inte är bemyndigade att föreställa oss att vi 
ser och hör det karaktären percipierar eller ens att sekvensen representerar en 
konkret situation i fiktionsvärlden. 

Värt att notera är att även prosaberättelser kan iscensätta icke-realistiska 
figurala spel besläktade med de dramatiska inre monologerna i Vi som äls-
kade… Jag har redan visat hur i ”Var är min islandströja?” den inre monolo-
gen bitvis är som formulerad av huvudpersonen Knut samtidigt som dessa 
formuleringar inte motsvaras av några tänkta eller talade ord, utan istället 
representerar perceptioner och icke-verbaliserade upplevelser, ett grepp som 
gör det figurala spelet mindre realistiskt. I Woolfs Vågorna finns en typ av 
inre monologer där icke-realismen är dominant: 

”Alltings sammansatta beskaffenhet”, sade Bernard, ”kommer mig närmare 
här i colleget, där det spännande i blotta faktum att man lever för var dag allt 
mer tränger sig på. Var timme dyker något nytt upp till ytan i det stora lotte-
riets fiskdamm. Vad är jag? frågar jag. Det här? Nej, jag är det där. Särskilt 
nu, när jag har gått ut ur ett rum med folk som pratar, och stengolvet genlju-
der av mina ensliga steg och jag ser månen sublimt, likgiltigt stiga upp över 
det gamla kapellet – då står det klart för mig att jag inte är en och ensartad 
utan sammansatt och många.”1003 

 

                                 
1003 Woolf 1980, s. 67f. 
 
”The complexity of things becomes more close,” said Bernard, ”here at college, where the stir 
and pressure of life are so extreme, where the excitement of mere living becomes daily more 
urgent. Every hour something new is unburied in the great bran pie. What am I? I ask. This? 
No, I am that. Especially now, when I have left a room, and people talking, and the stone flags 
ring out with my solitary footsteps, and I behold the moon rising, sublimely, indifferently, 
over the ancient chapel – then it becomes clear that I am not one and simple, but complex and 
many.” (Woolf 1931, s. 81) 
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Denna passage är rent formellt fiktivt tal i direkt anföring, och det finns en 
koppling till ett ”här och nu”, men vi är inte bemyndigade att föreställa oss 
att Bernard talar eller att karaktärerna är inbegripna i en realistisk dialog. 
Tekniken kan istället uppfattas som ett slags dramatisk inre monolog och 
spelet är figuralt: vi föreställer oss att vi tar del av och upplever fiktionsvärl-
den genom Bernards perspektiv. Ett alternativt sätt att beskriva de inre mo-
nologerna i Vi som älskade och Vågorna är att säga att de föreskriver percep-
tuella föreställningar av en rent spelfiktionell art: det är endast sant i spelfik-
tionen att karaktärerna talar och att vi perceptuellt uppfattar deras ord och 
åtbörder, medan det är verkfiktionellt att de förhåller sig till och uppfattar 
den fiktiva verkligheten på ett visst sätt.1004 

IV.8. Mångfaldig spelfiktionalitet 

Jag har beskrivit olika typer av episka och perceptuella perspektiv i prosan 
och filmen och funnit att de spelfiktioner prosaberättelsen iscensätter i vissa 
avseenden är rikare och mer realistiska än motsvarande filmspel, medan 
filmen i andra avseenden erbjuder rikare och mer realistiska spelmöjligheter. 
Jag har bland annat demonstrerat att litterära berättelser oftare och med stör-
re kontinuitet filtreras genom fiktiva berättares och fiktiva upplevares med-
vetanden, medan filmen erbjuder perceptuella spelmöjligheter utom räckhåll 
för prosan. Men båda berättelsemedierna kan iscensätta många olika varian-
ter av dessa spelfiktioner och om personifierade och opersonliga, realistiska 
och icke-realistiska spel införlivas i jämförelsen blir resultatet oändligt 
mycket mer nyanserat än den klassiska åtskillnaden mellan att visa och att 
berätta. 

Trots detta finns det anledning att så här avslutningsvis ytterligare nyan-
sera diskussionen. Min undersökning kan möjligen bitvis ha förmedlat in-
trycket av att spelfiktioner uppträder var och en för sig och helt är hänvisade 
till vissa genrer och texttyper, när det i själva verket förhåller sig så att en 
och samma fiktionsberättelse ofta iscensätter olika varianter av de båda ty-
perna. Kombinationsmöjligheterna är många. En berättelse kan låta olika 
spel följa på varandra, alternera mellan skilda spel, eller vara ambivalent vad 
gäller spelfiktionaliteten. 

IV.8.1. Mångfald och ambivalens 

I avsnittet om homodiegetiska berättare har jag visat hur berättarfiktionen 
ofta tonar bort och ersätts av sceniska och figurala perspektiv (se IV.4.3.). I 
filmen Clockwork Orange hör vi berättaren på ljudspåret, men vi ser också 
Alex och hans kumpaner i relativt långa tagningar och percipierar ibland den 

                                 
1004 Jämför Walton 1990, s. 364f. 
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fiktiva verkligheten med huvudpersonens ögon. Även i Burgess roman med 
samma namn tonar berättaren inte sällan bort och ersätts av andra framställ-
ningssätt som dialogscener och scener filtrerade genom huvudpersonens 
yngre jag. 

Filmen Pianot domineras av huvudpersonen Adas perspektiv på samman-
hangen, hon hörs som berättare på ljudspåret i början och slutet, det är med 
hennes ögon vi ser den nya värld till vilken hon anländer, men det förekom-
mer även scener där hon inte närvarar och som snarare är betraktarorientera-
de sceniska framställningar av hennes make och hennes älskare i dialog. 

Novellen ”Döden i Venedig” filtreras i långa stycken genom huvudperso-
nen Aschenbachs medvetande, men det finns bitvis i berättelsen även en 
tydlig berättarröst som generaliserar och kommenterar. 

I Johnsons böcker om Krilon uppträder den auktoriala återberättaren om-
växlande som rapporterande berättare och historieberättare, men det är också 
med jämna mellanrum spelfiktionellt att vi upplever fiktionsvärlden genom 
huvudpersonen Krilon, och vid några tillfällen fiktionellt att vi ser Krilon. 
Romanen pendlar alltså mellan episkt och perceptuellt berättande. 

Den äldre filmatiseringen av ”Att döda ett barn” berättar händelseförlop-
pet i klassisk filmisk form, vilken framkallar en stark upplevelse av att se 
händelser och existenser. Berättarröstens starka dominans på ljudspåret 
(andra ljud förekommer ytterst sparsamt) gör emellertid att det perceptuella 
perspektivet bitvis får en stark konkurrens av ett opersonligt episkt perspek-
tiv. 

The Blair Witch Project kan sägas iscensätta en spelfiktion som har både 
episka och perceptuella drag. Vi är bemyndigade att föreställa oss att vi är 
mottagare av en berättelse, men också att vi ser huvudpersonernas filmbilder 
(som representationsbärare) och det de representerar. 

En ambivalent perspektivitet förekommer både i prosan och filmen, sär-
skilt i filmiskt och litterärt modernistiskt berättande. I en film som Antonio-
nis Den röda öknen kan det expressionistiska landskapet och den icke-
realistiska färgskalan ofta tolkas antingen episkt eller figuralt, som den auk-
toriale berättarens kommentarer eller som huvudpersonens upplevelse av den 
fiktiva verkligheten.1005 Ett liknande fenomen uppträder i novellen ”Döden i 
Venedig” där det ibland kan vara svårt att avgöra om de generella utsagorna 
är berättarens kommentarer eller huvudpersonens reflexioner. Samma osä-
kerhet förekommer i en roman som Dagermans Bröllopsbesvär (1949) där 
berättarrelationen ofta kryddas med dialektord, som antingen kan uppfattas 
som ironiska berättarkommentarer eller som karaktärernas perspektiv på 
händelserna.1006 

                                 
1005 Jämför Bordwell 1985, s. 212. 
1006 Fludernik beskriver detta fenomen som en typ av reflektorisering (”reflectorization”), där 
gränsen mellan berättarrösten och karaktärens perspektiv är oklar (Fludernik 1996, s. 179ff). 
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En filmberättelse kan, som en följd av filmens flermedialitet (talat och 
skrivet ord, bild och musik) och möjligheter till simultant berättande, ibland 
samtidigt erbjuda tecken och strukturer förbundna med olika perspektiv: det 
kan på en och samma gång finnas indikationer på att vi tar del av någons 
berättelse, att vi perceptuellt uppfattar ett händelseförlopp och/eller att vi ser 
det med en upplevande karaktärs ögon. I Clockwork Orange hör vi berätta-
ren samtidigt som vi ser objektiva scener eller percipierar fiktionsvärlden 
från upplevaren Alex perspektiv. Filmen kan också låta två berättare samti-
digt berätta sin historia eller samtidigt gestalta två olika fiktiva upplevares 
perspektiv. I Godards Nu gäller det livet! (Sauve qui peut (la vie), 1980) 
representeras en karaktärs upplevelse på ljudspåret medan en annan karak-
tärs perspektiv dominerar bildspåret.1007 Denna samtidighet och ambivalens 
hanteras sannolikt av mottagaren på något av följande vis: ett perspektiv 
uppfattas som dominat varför ett spel favoriseras på bekostnad av andra möj-
liga spel; vi växlar mellan olika spel beroende på vilket perspektiv vi för 
stunden uppfattar som dominant; icke-realistiska spel konstrueras så att vi 
exempelvis föreställer oss att vi samtidigt, utan realistisk förklaring, uppfat-
tar två olika perspektiv, och exempelvis spelar spelet att vi ser det berättaren 
muntligt berättar för oss; fiktionaliteten skjuts i förgrunden vilket leder till 
att perspektivititen och spelfiktionaliteten försvagas eller helt blockeras. 

Möjligheten till simultan juxtaposition av perspektiv saknas i prosan, 
även om berättelsen frekvent kan växla mellan iscensättningen av olika spel-
fiktioner. Prosan kan å andra sidan, tack vare språkets förmåga att direkt 
generera generella fiktionssanningar, iscensätta ett icke-realistiskt, mångfal-
digt spel av ett annat slag, nämligen olika former av kollektiva perspektiv. I 
Mansfields novell ”Gardenpartyt” (”The Garden Party”, 1922) är det bitvis 
spelfiktionellt att vi uppfattar den fiktiva situationen ur en familjs synvinkel, 
ett grepp som är svårt att göra bruk av i filmsammanhang.1008 

En undersökning av förhållandet mellan filmiskt och litterärt fiktionsbe-
rättande (exempelvis av överföring av prosa till film eller omvänt) bör alltså 
inte bara beskriva vilka möjligheter och begränsningar respektive medium 
har ifråga om iscensättningen av spelfiktioner, utan måste också uppmärk-
samma olika former av mångfaldig perspektivitet. 

IV.9. Intermediala spelfiktioner 

Jag tänkte avslutningsvis uppmärksamma en sista för min undersökning 
intressant perspektivmöjlighet, nämligen intermediala spelfiktioner, det vill 
säga när litterära berättelser framkallar upplevelser av filmberättande och 

                                 
1007 Jämför Smith 1995a, s. 147. 
1008 Jämför Fludernik 1996, s. 179f. 
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filmreception, eller filmberättelser iscensätter språkliga, litterära spelfiktio-
ner. Jag har redan berört några exempel på detta fenomen. 

IV.9.1. Prosan som film och filmen som prosa 

Hemingways och Robbe-Grillets texter har ofta kallats filmiska och till och 
med givit upphov till uttryck som kameraberättande och kameröga. Interme-
diala läsningar av detta slag kan vara mer eller mindre legitima, de kan i mer 
eller mindre hög grad auktoriseras av det aktuella verket. Det finns ingenting 
i verken som omedelbart indikerar att texter som ”Hämnarna” eller Jalusi 
ska läsas filmiskt, att vi ska föreställa oss att vi ser filmbilder eller att vi ser 
på samma sätt som när vi ser film. Jag har noterat likheter mellan vissa typer 
av filmer och litterärt kameraberättande, exempelvis frånvaron av index för 
en berättare, dialog, en gestaltad betraktarposition och direkt genererade 
konkreta och specifika fiktionssanningar. Men jag har också funnit skillna-
der, exempelvis ifråga om gestaltningen av karaktärernas inre liv (se III.7.4., 
och IV.6.2.). Kanske kan man ända beskriva dessa prosaberättelser så att de 
iscensätter ett svagt eller vagt perceptuellt filmiskt spel (som också är episkt 
om vi föreställer oss att vi ser en filmberättelse). ”Hämnarna” och Jalusi 
skulle också kunna beskrivas som ett slags intermediala ikoner, de imiterar 
och försöker efterbilda vissa för filmen typiska mediala och narrativa möns-
ter. Samtidigt saknas explicita indikatorer som direkt pekar ut eller riktar 
uppmärksamheten mot filmmediet. 

Filmen Pianot har liknande vaga intermediala kvaliteter. Campions berät-
telse upprättar förbindelser med kvinnlig victoriansk prosakonst av modell 
Jane Austen och systrarna Brontë och citerar inledningsvis Emily Brontë. 
Man kan kanske tala om litterär film och jämföra användningen av symboler 
och iscensättningen av ett figuralt perspektiv med prosans motsvarigheter, 
men kan knappast hävda att vi, när vi ser filmen, ska föreställa oss att vi tar 
del av en litterär berättelse. 

Ibland auktoriserar emellertid ett verk en intermedial läsning och ett in-
termedialt spel. Jag har i avsnittet om indexikalitet uppmärksammat Dos 
Passos roman 1919 och de så kallade journalfilmer som förekommer där. I 
dessa korta avsnitt finns det alltså både en intermedial referens, som direkt 
hänvisar till filmen som medium, och en intermedial ikonicitet, då textens 
struktur imiterar eller försöker efterlikna filmens montagestruktur (jämför 
Wolfs distinktion mellan intermedial tematisering och intermedial imitation, 
se I.1.). Möjligen framkallar detta intermediala inslag hos läsaren en upple-
velse av att ta del av ett filmmontage. Dessa romanpasager iscensätter alltså 
ett intermedialt episkt spel där vi föreställer oss vara mottagare av en diskurs 
i ett annat medium än det medium som bär berättelsen. 

Den intermediala imitationen kan dock vara än mer explicit. I David Lod-
ges roman Changing Places är det avslutande kapitlet skrivet som ett film-
scenario: 
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Exterior: BOAC VC10 flying from right to left across screen – afternoon, 
clear sky. Sound: jet engines. 

Cut to: 
Interior: VC10 – afternoon 
Angle on MORRIS and HILARY seated halfway down cabin. 
Sound: muted noise of jet engines. 
HILARY is turning pages of Harper’s, nervously and inattentively. 

MORRIS yawns, looks out of window. 
Zoom through window. Shot: eastern seaboard of America. Long Island, 

Manhattan.1009 
 
Detta kapitel i Lodges roman kan ses som en attrapp som iscensätter ett 
episkt spel; texten utger sig för att vara ett filmscenario och vi ska föreställa 
oss att vi läser detta scenario. Men kanske är spelet snarare perceptuellt, för 
effekten av att läsa texten är väl att vi föreställer oss en film och att vi ser det 
som denna film visar. 

Finns motsvarande fenomen i filmen, alltså filmberättelser som genererar 
någon typ av litterära spelfiktioner? Truffauts Mannen som älskade kvinnor, 
som jag tidigare analyserat ett stycke av, är en kandidat (IV.4.2.). Bitvis kan 
vi föreställa oss att vi tar del av den roman som huvudpersonen skriver, att vi 
direkt läser texten (som vi ser i bild), att vi hör den berättas (huvudpersonen 
läser högt) och att vi för vårt inre öga ser de bilder som den frammanar (vi 
ser i bild det berättaren skriver om), men vi kan inte föreställa oss om filmen 
som helhet att den är en roman. Kanske kan vissa äldre filmer, stumfilmer 
som Mauritz Stillers Gösta Berlings saga (1924), med textskyltar och kapi-
telrubriker, låna sig till ett rikare episkt litterärt spel, men även här tar förstås 
filmbilderna över. Den intermediala ikonen kan aldrig vara en fullödig at-
trapp så länge ord ska imitera bild eller tvärtom. 

Jag har i denna avhandlingens fjärde avslutande del, med tonvikt på det 
pragmatiska, diskuterat fiktion och perspektiv. Jag fördjupade beskrivningen 
av fiktionaliteten genom att undersöka fyra olika teorier om fiktion i estetisk 
forskning, den diegetiska teorin, den mimetiska teorin, presentationsteorin 
och imaginationsteorin, och argumenterade för att samtliga sammanhänger 
med faktiskt existerande semiotiska fenomen: den fingerade representationen 
(som representerar en annan representation), den mimetiska representationen 
(som skapar en ”illusion” av handling och liv), den fiktionella representatio-
nen (som sätter i spel den fiktionella hållningen vilket innebär att vi förestäl-
ler oss betydelsen) och den presentationella representationen (som bjuder oss 
att reflektera kring presenterade motiv och tankar). 

Jag uppmärksammade också externa och interna perspektiv på fiktionen. 
Av särskilt intresse i detta sammanhang är, hävdade jag, det sätt på vilket det 
externa perspektivet kan styra och begränsa det interna perspektivet. Mitt 
                                 
1009 David Lodge, Changing Places. A Tale of Two Campuses (London: Martin Secker & 
Warburg Ltd, 1975), s. 217. 
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projekt att jämföra litterärt och kinematografiskt fiktionsberättande fram-
ställdes således som en undersökning av hur medietypiska former och grepp, 
det vill säga det externa perspektivet, möjliggör, styr och begränsar mottaga-
rens deltagande i fiktionsvärlden, det vill säga det interna perspektivet. 

Med utgångspunkt i de fiktionsbegreppets olika fasetter som jag påvisat 
och preciserat beskrev jag fiktionsberättelsens perspektiv, det förhållandet att 
fiktionsinnehållet skildras genom olika synvinklar och framställningssätt. 
Med Walton gjorde jag en distinktion mellan två fiktionsnivåer: verkfiktio-
nen och spelfiktionen. Å ena sidan är det verkfiktionellt, det vill säga sant i 
historien eller fiktionsvärlden, att en eller flera karaktärer är, handlar, tänker, 
känner och så vidare på ett visst sätt under en viss tid på en viss plats, å 
andra sidan föreskriver verket att vi ska föreställa oss detta innehåll såsom 
förmedlat på ett visst sätt, och eventuellt att verket eller vår reception av 
detsamma är av ett visst slag. 

Vidare hävdade jag att fiktionsberättelser iscensätter två grundläggande 
typer av perspektiv eller fiktionsspel: episka fiktioner och perceptuella fik-
tioner, som antingen kan vara personifierade eller opersonliga. Episka spel 
innebär att vi som mottagare föreställer oss att vi tar del av en berättelse om 
någonting, berättad av en tydligt tecknad eller anonym agent, perceptuella 
spel att vi föreställer oss att vi direkt eller genom en karaktär percipierar och 
upplever fiktionsvärlden. Jag argumenterade också för att fiktionsberättelser 
överhuvudtaget iscensätter dessa två spelfiktioner, att de kan förekomma och 
förekommer i olika former i olika medier, konstarter, genrer, enskilda berät-
telser och delar av berättelser. Men jag hävdade även att ett fiktionsspel kan 
karaktäriseras på två olika sätt: det kan vara mer eller mindre rikt, och det 
kan vara mer eller mindre realistiskt. I detta sammanhang uppmärksammade 
jag att ett fiktionsspels rikedom och realism inte bara är avhängiga av den 
specifika texten och kontexten utan också av mediets möjligheter och be-
gränsningar. De mediala likheter och skillnader som jag i avhandlingens tre 
första delar påvisat kunde jag nu relatera till fiktionsberättelsens perspektiv, 
med hänvisning till att olika typer av medier och berättelseformer initierar 
och föreskriver olika typer av mottagarreaktioner. Min metod bestod alltså i 
att konsekvent relatera en semantisk och syntaktisk beskrivning av respekti-
ve medium till prosaläsarens och filmåskådarens fiktionsreception. 

I återstoden av den fjärde delen demonstrerade jag att fiktionsberättelser 
berättade i olika medier beroende på text och kontext kan iscensätta alla 
typer av perspektiv, men jag visade samtidigt att filmens analogicitet, dia-
grammatiska och primära ikonicitet möjliggör rikare och mer realistiska 
fiktionsperspektiv av perceptuell art, medan prosans digitalicitet, artikulering 
och primära konventionalitet medger rikare och mer realistiska episka per-
spektiv. Filmtecknets särskilda perceptuella kvaliteter, det faktum att inne-
hållets delar projiceras på uttryckets delar och att varje percipierbar aspekt 
av tecknet är potentiellt meningsbärarande, och att vi ser och hör det avbil-
dade innehållet genom att göra bruk av våra kapaciteter att i verkligheten 
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uppfatta visuella och auditiva fenomen, gör att vi som åskådare ofta starkt 
involveras, som ett slags fiktiva betraktare, i den avbildade världen. Den 
litterära fiktionsberättelsen kan, genom att den berättas i form av en text i 
snäv mening, det vill säga en replik av en typ bestående av meningsatomer 
(tecken och särdrag som även de är repliker av typer), och sätter i spel kon-
ventionella syntagm knutna till olika typer av narrativa språkhandlingar, 
skapa en rik upplevelse av att en berättare förmedlar historien. Vissa typer av 
episka spel är emellertid, hävdade jag, mer beroende av ikoniska former, 
exempelvis fiktionsberättelsens attrappegenskaper och förmåga att imitera 
andra slags berättelser: spelets rikedom och realism handlar om huruvida vi 
kan föreställa oss att fiktionsberättelsen är en icke-fiktionell berättelse berät-
tad av en fiktiv berättare, en narrativ form som förknippas med prosan snara-
re än filmen, även om filmmediets förändring, som jag visade, under det 
senaste decenniet inneburit att episka spel av denna typ blivit vanligare i 
filmsammanhang.  

Jag diskuterade också olika indexikaliteters inverkan på spelfiktionalite-
ten. Ett naturligt kausalt index, exempelvis filmens fotografier och ljudupp-
tagningar, där medvetandemedieringen är begränsad, erbjuder möjligheter 
till en omedelbarhet som intentionella representationer saknar. En rik reper-
toar av konventionella medvetandeindex, som språket och prosan har till-
gång till, har betydelse för möjligheterna att representera fiktiva medvetan-
den. 

Även berättelsens implikationsstrukturer, förhållandet mellan explicita 
och implicita fiktionssanningar, framhölls som avgörande för vilka perspek-
tiv som dominerar berättelsen. Spelfiktionerna sammanhänger med explicita 
fiktionssanningar som fungerar som ett slags ingångar till fiktionsvärlden 
och indirekt genererar andra fiktionssanningar. Filmens avbildningar som 
vanligtvis och direkt genererar specifika och konkreta fiktionssanningar 
lämpar sig särskilt väl för perceptuella spel, medan prosan som har tillgång 
till konventionella tecken för det generella och abstrakta, vilka naturligt ge-
nererar generella och abstrakta fiktionssanningar, med stor lätthet iscensätter 
rika episka spel. 

Avslutningsvis uppmärksammade jag det faktum att en fiktionsberättelse 
ofta iscensätter flera olika spel och ibland är ambivalent vad gäller perspek-
tivet, och berörde kort intermediala spel, det vill säga när litterära berättelser 
framkallar upplevelser av filmberättande och filmreception, eller filmberät-
telser iscensätter språkliga, litterära spelfiktioner. 
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V. Sammanfattning 

Min avhandling har genomgående kretsat kring två olika ämnen: å ena sidan 
relationen mellan litterärt och filmiskt fiktionsberättande, å andra sidan den 
narrativa fiktionella representationen och intermedialiteten som sådana. Jag 
har så nyanserat som möjligt försökt beskriva hur fiktionsprosan och fik-
tionsfilmen representerar och förhåller sig till varandra i termer av likheter 
och skillnader, och har i denna analys arbetat med ett litet antal återkom-
mande exempelberättelser (kompletterade med andra exempel när så be-
hövts) ingående i olika typer av adaptationskomplex (både prosa som blivit 
film och film som blivit prosa). Komparationen har hela tiden skett mot bak-
grund av generella resonemang om representationsteoretiska begrepp, teorier 
och modeller. Undersökningen kan därför även beskrivas så att det är teorin 
om fiktionell representation och intermedialitet som stått i centrum, med 
fiktionsfilmen och fiktionsprosan som exempel. 

Avhandlingen har delats in i fyra delar. I del I undersökte jag inledningsvis, 
med hjälp av Wolf och Sonesson, begreppen medium och intermedialitet och 
visade att mitt ämne är transmedialt, det vill säga de centrala begreppen re-
presentation, fiktion och narrativitet är semiotiska företeelser som överskri-
der mediegränserna. Jag konstaterade också att föremålet för mina studier 
var de möjligheter och begränsningar fiktionsfilmens och fiktionsprosans 
respektive semiotiska resurser (de semiotiska ”system” de gör bruk av) er-
bjuder och medför i fråga om representationen av fiktiva världar och histori-
er. 

I litteraturen om förhållandet mellan prosa och film urskilde jag två olika 
tendenser: å ena sidan ett sökande efter det medietypiska, å andra sidan en 
strävan efter maximal transmedial enhetlighet. Den första tendensen innebär 
att prosan och filmen beskrivs i termer av binära oppositioner, grundade i 
några av kultur- och estetikhistoriens viktigaste dikotomier som perceptuell 
och begreppslig, specifik och generell, konkret och abstrakt, mimesis och 
diegesis, showing och telling, omedelbarhet och förmedling, närhet och di-
stans, ikonicitet och konventionalitet, bokstavligt och metaforiskt, rumsligt 
och tidsligt. Den andra tendensen resulterar i att man för fram och definierar 
ett eller flera begrepp som påstås beskriva både prosan och filmen, och alla 
fiktionsberättelser överhuvudtaget; filmen och prosan förenas genom be-
grepp som språk, konvention, artikulation, syntagm och paradigm, mening, 
illusion, bild, seende, fiktion, narrativitet och berättare. Dessa intermediala 
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begrepp, både mediespecifikt dikotomiska och förment transmediala, bildade 
utgångspunkten för min undersökning av interrelationen fiktionsprosa-
fiktionsfilm. 

Representationsteoretiska frågor har genom åren behandlats i två viktiga 
traditioner, semiotiken och den filosofiska estetiken. Ett av mina viktigaste 
syften med denna studie har varit att försöka överbrygga motsättningarna 
mellan och skapa en syntes av dessa två traditioner. Semiotiken har framför 
allt bidragit med representationsmodeller och distinktioner mellan teckenty-
per, medan filosofin erbjudit teorier och begrepp om fiktion och reception. 

Mer precist argumenterade jag i del I för en representationsmodell som tar 
hänsyn till representationens olika relata, relationen mellan tecken och teck-
enenheter, receptionen och produktionen, kontextuell och akontextuell me-
ning samt relationen mellan dessa meningsaspekter. En syntetisk och plura-
listisk modell av detta slag kan bättre än andra modeller, hävdade jag, be-
skriva och förklara återkommande fördomar och tankemönster i den inter-
mediala forskningen och maximerar kontaktytan mellan olika medier, vilket 
möjliggör en nyanserad komparativ studie. 

Särskild tonvikt lade jag vid den Frege-inspirerade distinktionen mellan 
fiktionsberättelsens olika relata: representationsbärare, mening och betydel-
se. Fiktionsfilmens representationsbärare är temporala sekvenser av rörliga 
färger och former på en avgränsad plan yta, i kombination med ett ljudspår. 
Meningen är de händelser och existenser som vi ser och hör avbildade i bild- 
och ljudspår, tillsammans med kameraarbete och montagestrukturer. Den 
litterära berättelsens representationsbärare är, oftast tryckta, krumelurer som 
står för tecknen i något skriftspråks alfabet, vilka kombineras till ord och 
meningar. Dess mening är ordens mening och den mening som uppstår ge-
nom kombinationen av ord och satser. Fiktionsberättelsens betydelse är de 
händelser och existenser som vi är bemyndigade att föreställa oss som fik-
tionssanna, och att föreställa sig någonting innebär, argumenterade jag (med 
stöd av Carroll) för, att i medvetandet frammana detta (på samma sätt som vi 
resonerar hypotetiskt eller fantiserar) utan att uppfatta det som fakta, infor-
mation eller påståenden. 

I del II undersökte jag berättelsens relata, representationsbärare (dess kvali-
teter och aspekter), mening (olika typer av mening och meningsrelationer) 
och betydelse (olika slags fiktionssanningar och hur de genereras) i prosa 
och film. Jag visade i vilka avseenden representationen kan vara begreppslig, 
generell och abstrakt alternativt perceptuell, specifik och konkret och hur 
dessa karaktäristika sammanhänger med konventionalitet av skilda slag. Jag 
behandlade också metaforen och ställde den i kontrast till symbolen och 
expressionen. De studerade fenomenen relaterades genomgående till distink-
tionen mellan kontextoberoende mediala kvaliteter och mening och den spe-
cifika berättelsens egenskaper, mening och betydelse. 
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Jag fann inledningsvis viktiga syntaktiska skillnader mellan den litterära 
fiktionsberättelsens representationsbärare och den filmiska fiktionsberättel-
sens motsvarighet. Språket är ett syntaktiskt digitalt och allografiskt medi-
um, ett språkligt tecken är alltid en replik av en typ, som fungerar mot bak-
grund av generella regler för stavning och komposition, och det litterära 
verket ett manuskript där förekomsten av en viss uppsättning repliker av 
typer definierar detta verk. Filmmediet är analogt och autografiskt, filmteck-
net är inte en replik av en typ utan en kopia där varje percipierbart drag är 
potentiellt meningsbärande och perceptuellt intressant. Den litterära texten 
kan skiktas i tecken (ord) och särdrag (bokstäver/fonem) medan detta inte är 
möjligt i filmens avbildningar där istället de i sig betydelselösa mindre enhe-
terna (som aldrig med exakthet kan urskiljas) blir bärare av innehållets delar 
på så vis att vi i bilden av ett ansikte tycker oss percipiera ansiktets delar i 
representationsbärarens delar. 

I del II visade jag också att den litterära fiktionsberättelsen är primärt 
konventionell, all litterär mening är beroende av språkets konventionella 
mening (språket som kontextoberoende system), som jag med Lyons be-
nämnde denotation. Jag demonstrerade också att konventionell språklig me-
ning är generell eller begreppslig så till vida att det som denoteras är egen-
skaper (intension) och klasser (extension). Filmens avbildningar saknar kon-
ventionella meningsatomer med generell mening som denoterar egenskaper 
och klasser, men genomsyras av en sekundär konventionalitet, som alltså är 
beroende av annan icke-konventionell mening. Både litterära och filmiska 
fiktionsberättelser förutsätter, vilket jag argumenterade för, en stor mängd 
sekundära konventioner som styr skapandet och förståelsen av dessa berät-
telser. 

Jag uppmärksammade vidare att det, enligt bildforskare som Groupe , 
även i avbildningar finns ett inslag av begreppslighet eller kategorisering: vi 
associerar och förbinder avbildningens visuella och auditiva drag med klas-
ser eller kategorier, och uppfattar på så vis vad som avbildas. Förbindelsen 
bygger alltså inte på konventionalitet utan på delade egenskaper och igen-
känning: uttrycket och innehållet förenas av gemensamma rumsliga (och i 
ljudavbildningens fall auditiva) drag, egenskaper som kan tillskrivas den 
gemensamma klassen eller kategorin. 

Min undersökning av representationsbärare och mening i prosa och film 
resulterade sammantaget i följande beskrivning: 

I avbildningen aktualiseras en viss klass eller kategori i representationsbä-
raren, utöver den kategori som representationen är en instans av. När vi ser 
en filmbild kategoriserar vi den som en filmbild, men känner även i denna 
igen egenskaper som vi associerar med en viss kategori av entiteter. Filmbil-
den har alltså egenskaper som gör den till en filmbild och som den inte delar 
med det avbildade objektet, men den har också egenskaper gemensamma 
med det avbildade objektet, egenskaper som tillskrivs en viss kategori (katt, 
häst, barn). Att känna igen ett språkligt tecken är att identifiera det som ett 
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språkligt tecken och som en replik av en ordtyp, som konventionellt är för-
bunden med en viss klass, som i sin tur kan beteckna en instans av denna 
klass. Ordet ”barn” i novelltiteln ”Att döda ett barn” är en replik av ordtypen 
barn, som står för kategorin barn som i den aktuella texten används för att 
representera ett specifikt fiktivt barn. 

I del II studerade jag även syntagmatiska och paradigmatiska meningsre-
lationer i prosa och film. Den litterära berättelsen förutsätter språkliga inne-
bördsrelationer, regler för kombination och substitution av verbala tecken: 
substantiv, adjektiv, verb och andra ordklasser kombineras i enlighet med 
vissa grammatiska regler till meningsfulla satser och texter och ett substantiv 
eller verb kan utbytas mot andra medlemmar av samma kategorier. Jag 
beskrev detta förhållande så att fiktionsprosan är konventionell i strikt me-
ning, då språkliga texter byggs upp med hjälp av meningsskapande regler. 
Filmberättelsen saknar motsvarande regler för hur de kinematografiska enhe-
terna ska kombineras till meningsfulla helheter och vilka enheter som kan 
utbytas mot vilka. Den filmiska representationen bygger istället på syntag-
matiska och paradigmatiska konventioner i form av traditioner och dominan-
ta mönster, vilka jag benämnde konventioner i vid bemärkelse. I den klassis-
ka Hollywoodfilmen har de narrativa syntagmen en viss form, i den sovjetis-
ka montagefilmen en annan. Dessa filmmodi erbjuder också vissa narrativa 
alternativ och utesluter andra. Jag uppmärksammade också att även fiktions-
prosan förutsätter många konventioner av detta slag, exempelvis konventio-
ner för hur berättelser organiseras, som skiftar med olika subgenrer och epo-
ker. Den realistiska artonhundratalsprosan sätter i spel andra syntagmatiska 
och paradigmatiska relationer än den modernistiska experimentromanen. 

Vidare uppehöll jag mig vid en annan aspekt av språksystemets inne-
bördsrelationer genom att, med utgångspunkt i Whorfs och Lakoffs & John-
sons teorier, visa hur dessa relationer även utgörs av ett nätverk av analogier 
eller metaforiska begrepp som förbinder konventionella tecken för det kon-
kreta med konventionella tecken för det abstrakta. Den litterära berättelsen 
manifesteras i ett medium där en serie metaforiska begrepp kodifieras, vilket 
innebär att fiktionsprosans narrativa diskurs och mening i mer eller mindre 
hög grad bygger på och utvecklar konventionella tecken för strukturella, 
orienterande och ontologiska metaforer, någonting som i sin tur resulterar i 
ett slags begreppslig förmedling av prosans betydelse eller fiktionsvärld. 
Filmens avbildningar och mening är inte, hävdade jag, ett resultat av ett dy-
likt nätverk av konventionella analogier. I så måtto är den kinematografiska 
avbildningen mindre begreppslig än det litterära språket. Jag uppmärksam-
made emellertid också att det faktum att rumsliga termer i språket används 
för att metaforiskt beskriva det icke-påtagliga och abstrakta gör att filmbil-
dens piktorala och plastiska skikt ofta, mot bakgrund av språkets och tän-
kandets system av orienterande metaforer, uttrycker det abstrakta (lycka, 
ångest, sorg). 
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Jag diskuterade även olika typer av mening och betydelse med utgångs-
punkt i distinktionerna mellan specifik och generell och konkret och ab-
strakt. Med hjälp av Lyons skilde jag mellan specifika, generella (som berör 
ett kollektiv av händelser eller existenser) och generiska (som berör klassen 
eller kategorin som sådan) fiktionssanningar. Språket erbjuder den litterära 
berättelsen tecken för dessa olika typer av ”referens”, medan filmens avbild-
ningar definitionsmässigt avbildar det specifika. Vilken typ av fiktionssan-
ningar som genereras är emellertid ytterst en fråga om kontext, vilket inne-
bär att filmberättelsen och filmavbildningen i ett givet kinematografiskt 
sammanhang direkt kan generera generella och generiska fiktionssanningar. 
Jag gjorde också, med en modifiering av Waltons fiktionsteori, en distink-
tion mellan explicita och implicita fiktionssanningar. Direkt genererade fik-
tionssanningar kan alltså implicera och indirekt generera andra fiktionssan-
ningar, vilket exempelvis innebär att en filmbild med specifik mening och 
betydelse indirekt kan generera generella och generiska fiktionssanningar. 

Jag visade också att den litterära diskursen kan laborera med konventio-
nella tecken för olika mer eller mindre generella eller abstrakta kategorier 
(stol, möbel, entitet), medan filmens audiovisuella diskurs avbildar instanser 
av kategorier (exempelvis ett exemplar av en viss sorts stol), enskilda exi-
stenser och händelser med hjälp av vilka vi föreställer oss fiktiva existenser 
och händelser. Romanen eller novellen kan också välja att ange eller lämna 
öppet vilka egenskaper en direkt representerad existens eller händelse har, 
medan filmens ljud- och bildspår, i likhet med alla andra avbildningar, måste 
specificera det avbildade innehållets egenskaper. Detta gör att den litterära 
berättelsen å ena sidan kan vara obestämd vad gäller vissa kategoriseringar 
och egenskaper (allt vi får reda på är att ett rum innehåller möbler), å andra 
sidan kan exakt precisera vilka kategorier och egenskaper vi är bemyndigade 
att föreställa oss (exempelvis en viss typ av stol gjord i ett visst material). 
Filmberättelsen, som måste arbeta med avbildningar av instanser av katego-
rier, kan däremot inte sätta i spel de högre, mer abstrakta kategoriernas obe-
stämdhet eller välja att avbilda någonting utan att också avbilda några av 
dess egenskaper, men kan inte heller precisera vilka kategorier och egenska-
per vi har att göra med (såvida inte språket tas till hjälp). Jag beskrev även 
skillnaden mellan filmen och prosan så att den förra involverar åskådaren i 
en kategoriseringsprocess av samma slag som den vår interaktion med verk-
ligheten utlöser, medan kategoriseringsarbetet till stor del redan är utfört i 
den litterära texten. 

Distinktionen mellan konkret och abstrakt kan, som jag uppmärksamma-
de, även avse åtskillnaden mellan tecken som står för direkt percipierbara 
händelser och existenser (fysiska objekt, substanser, egenskaper, aktiviteter 
och processer) och tecken som står för det icke-percipierbara (begreppsliga 
komplex som inte överensstämmer med sådant som kan uppfattas med sin-
nena). Filmens bild- och ljudspår är avbildningar; det konkreta och  percipi-
erbara kan avbildas, däremot inte det abstrakta. Språket inbegriper konven-



 401

tionella tecken för det konkreta (man, kvinna, barn, träd, hus), men också för 
det abstrakta (ondska, lycka, sorg, tid). Det innebär att den litterära fiktions-
berättelsen direkt kan generera fiktionssanningar av både ett konkret och ett 
abstrakt slag. 

Med hjälp av kontextbegreppet, distinktionerna mellan mening och bety-
delse och mellan direkt och indirekt genererade fiktionssanningar, nyansera-
de jag dessa skillnader. Filmen har inga (i strikt mening) konventionella 
tecken för generella kategorier eller abstrakta företeelser, men den enskilda 
berättelsens mening och betydelse är kontextberoende, vilket innebär att 
kinematografiska avbildningar, som avbildar det specifika och konkreta, i ett 
visst sammanhang mycket väl kan (direkt eller indirekt) representera det 
generella och abstrakta, likaväl som att det primärt konventionella litterära 
språket, bärare av generell mening, kan representera det specifika och kon-
kreta. 

Jag försökte avslutningsvis i del II visa hur metaforen, symbolen och ex-
pressionen fungerar i filmiska och litterära berättelser. Jag argumenterade för 
att metaforen inte är ett rent språkligt fenomen som upprättar en skarp gräns 
mellan litterärt och filmiskt fiktionsberättande (även om språkets konventio-
nella mening och repliker av typer ger den en viss form och central plats i 
prosan) utan också förekommer i olika varianter i filmens avbildningar. Jag 
hade även ambitionen att motverka tendensen, inte minst inom filmveten-
skapen och den intermediala teorin, att låta metaforbegreppet omfatta alltför 
mycket och alltför många representationsfenomen. Metaforen, symbolen och 
expressionen har mycket gemensamt, framför allt meningsöverföringen mel-
lan kategorier och förhållandet mellan abstrakt och konkret, men den inter-
mediala teorin måste också, för att korrekt kunna beskriva hur olika medier 
fungerar, uppmärksamma skillnader. Jag hävdade därför att metaforen ut-
märks av ett särskilt slags syntagm, med en bokstavlig ram och ett metafo-
riskt fokus, att symbolen är en existens eller händelse i fiktionsvärlden som 
bär en sekundär mening, och att expressionen sammanhänger med egenska-
per som representationen eller, mer korrekt, representationsbäraren äger. 
Metaforer är relativt sällsynta i filmen, men mycket vanliga i den litterära 
berättelsen, symboler förekommer rikligt i båda medierna i form av symbo-
liska händelser och existenser i fiktionsvärlden, expressionen är ett centralt 
grepp i fiktionsfilmen och bärs av avbildningarnas plastiska skikt, men är 
svårare att förena med prosans abstrakta representationsbärare som består av 
repliker av typer. 

I del III stod ikoniska och indexikaliska representationsrelationer i fokus. Jag 
diskuterade i denna dels första hälft semiotikens distinktion mellan teckenty-
per, undersökte olika typer av ikonicitet i relationen mellan representations-
bärare, mening och betydelse i prosa och film och behandlade filmavbild-
ningens primära ikonicitet samt sekundära ikonicitetsrelationer i litterära och 
filmiska berättelser. 
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Filmens avbildningar, på bild- och ljudsidan, beskrev jag som en kombi-
nation av olika typer av ikoniska relationer mellan representationsbärare, 
mening och betydelse. Färger, ljud och varaktighet representeras ofta genom 
enkel och specifik ikonicitet. Det är enkla, specifika egenskaper som sam-
manbinder uttryck och innehåll/betydelse: en färg representerar samma färg, 
ett ljud med en viss karaktär representerar ett motsvarande ljud, ett tidsav-
snitt med en viss varaktighet står för ett lika långt tidsavsnitt. Men många av 
filmavbildningens ikoniska relationer är också diagrammatiska (det är rela-
tioner mellan enheter i uttrycket som korresponderar med relationer mellan 
enheter i bildrum och fiktionsvärd) och metaforiska (korrespondensen mel-
lan representationens relata inbegriper ett skifte av domän, medium eller 
verklighetssfär, så att exempelvis rumsliga egenskaper står för tidsliga egen-
skaper, eller det visuella representerar det auditiva etcetera). Den kinemato-
grafiska representationen av tidsordning är ofta diagrammatisk, uttryckets 
enheter har en ordning som överensstämmer med de representerade händel-
sernas ordningen. Även den filmiska representationen av rummet har dia-
gramkaraktär: former och rumsliga relationer mellan enheter i uttrycket re-
presenterar former och rumsliga relationer i bildrum och fiktionsvärld. Den 
rumsliga aspekten av filmavbildningen har emellertid också metaforiska 
kvaliteter: tvådimensionella former och rumsliga relationer representerar 
tredimensionella rumsliga relationer, rörelser i filmdukens eller teveskär-
mens två dimensioner skapar en upplevelse av rörelse i djupet. 

Jag ställde också dessa former av filmisk ikonicitet mot litterär dito. Pro-
san saknar, med undantag för onomatopoetiska uttryck, enkel ikonicitet. Den 
ikoniska representationen av tiden är i den litterära berättelsen metaforisk 
(rumslig utsträckning och ordning representerar varaktighet och tidsordning) 
och ytterst begränsad i fråga om rummet. 

Min studie av fenomenet ikonicitet inbegrep även en undersökning av tre 
olika slags teorier om bilden som en särskild typ av representation: 1) en 
semiotisk/filosofisk som fokuserar den form av ikonicitet som karaktäriserar 
bilden: ikoniciteten är primär, det är vår perception av likhet som gör att vi 
uppfattar bildens innehåll; 2) en filosofisk som beskriver bildreceptionens 
fenomenologi (”seeing-in”), vår upplevelse av bilduttrycket och dess relation 
till innehållet: vi föreställer oss att vi ser och föreställer oss om vår percep-
tion av bildens uttryck att den är perceptionen av det avbildade innehållet; 3) 
en filosofisk/kognitionsteoretisk som uppmärksammar bildreceptionens psy-
kologiska förutsättning, hur de mänskliga sinnesorganen och den mänskliga 
hjärnan gör det möjligt för oss att uppfatta det avbildade innehållet i bildut-
trycket: samma kapacitet som vi gör bruk av när vi känner igen objekt i 
verkligheten hjälper oss att se vad en bild föreställer. 

Jag hävdade att dessa teorier inte ska uppfattas som  rivaliserande model-
ler utan att de belyser olika aspekter av avbildningen. För att skapa en syntes 
av teorierna använde jag mig av en modell för mental simulation. Min hypo-
tes beskrev jag så att avbildningar genererar en särskild typ av simulationer: 
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vi ser vad filmbilden avbildar genom att med bilduttrycket som utgångs-
punkt och förutsättning simulera en visuell upplevelse, vilket innebär att vi å 
ena sidan gör bruk av vår förmåga att i verkligheten känna igen olika händel-
ser och existenser (igenkänningskapaciteten körs off-line), å andra sidan 
involveras i ett perceptuellt föreställningsspel där vår faktiska reception av 
uttrycket fungerar som rekvisita (det vill säga vi föreställer oss om vår per-
ception av representationsbäraren att denna är perceptionen av det represen-
terade innehållet). Jag argumenterade även för att denna simulation kräver 
två ikoniska relationer: en likhetsrelation mellan uttryck och innehåll och en 
mellan representation och verklighet. 

Filmen karaktäriseras alltså, argumenterade jag för, av en primär ikonici-
tet, det vill säga all mening och betydelse är beroende av likhetsrelationen 
mellan filmavbildningens relata och vi uppfattar bild- och ljudspårets me-
ning genom att på tecknen applicera vår förmåga att i verkligheten percipiera 
och identifiera händelser och existenser. Prosans ikonicitet är däremot se-
kundär, förmedlad av konventionella tecken. För att komma åt den mening 
som filmens ljud- och bildspår förmedlar måste vi uppmärksamma dessa 
avbildningars ikonicitet. För att uppfatta prosaberättelsens mening måste vi 
känna de språkliga tecknens denotation och innebörd. 

Vidare så uppmärksammade jag att filmens bild- och ljudspår represente-
rar en annan typ av ikoner, identitetstecken (där en viss händelse eller exi-
stens representerar andra instanser av samma kategori) och attrapper (exem-
pelvis dockor och skulpturer om vilka vi föreställer oss att de är någonting 
annat än de är), som i sin tur representerar fiktiva karaktärer, objekt och hän-
delser. Den filmiska avbildningens mening relateras också genom en ikonisk 
default-princip till betydelsen: vi förutsätter att det vi ser och hör i filmens 
representationsbärare också är det som är sant i fiktionen så länge inga indi-
kationer på motsatsen föreligger. 

Den litterära berättelsen är inte en representation av andra ikoniska tecken 
som identitetstecken och attrapper, men är istället ofta i sig själv ett slags 
attrapp, en imitation av någon form av icke-fiktionell text, en representa-
tionstyp som är ovanlig i filmsammanhang. De skrivna och talade ord som 
representeras i den litterära berättelsen kan också beskrivas som en form av 
identitetstecken i det mediefria citatets form, medan de skrivna och talade 
ord som representeras i den kinematografiska berättelsen är identitetstecken i 
den medieberoende avbildningens form. 

Jag visade även att prosan och filmen förenas av en obligatorisk narrativ 
ikonicitet, som ofta tycks beröra relationen mellan representationsbärare och 
betydelse. Det sätt på vilket representationsbärarens element är ordnade kor-
responderar, i brist på indikationer på motsatsen, med och representerar den 
ordning och den kausala relation som vi förväntas föreställa oss råder mellan 
fiktionens händelser och existenser. Så är ofta fallet både i litterära och fil-
miska fiktionsberättelser. 
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I del III undersökte jag även indexikaliska tecken- och meningsrelationer i 
prosan och filmen. Med hjälp av Sonesson gjorde jag en åtskillnad mellan tre 
olika indexikaliska fenomen: 1) extrasemiotiska indexikaliteter, det vill säga 
sådana indexikaliteter som primärt inte är tecken utan en del av vår vardagli-
ga perception, exempelvis det faktum att objekt ses som relationer mellan 
delar och helheter (faktoraliteter) och att objekt sammanlänkas genom när-
hetsrelationer (kontiguiteter); dessa indexikaliteter är inte i sig själva tecken 
men kan naturligtvis representeras; 2) genuina eller primärt indexikaliska 
tecken eller representationer där relationen mellan uttryck och inne-
håll/referent är indexikalisk, det vill säga utgörs av närhets- eller del-
/helhetsrelationer och/eller består i att uttrycket riktar uppmärksamheten mot 
referenten, exempelvis vindflöjeln eller det pekande fingret; 3) sekundära 
indexikaliska teckenrelationer som upprättar förbindelser mellan tecken eller 
delar av tecken (på uttrycks- eller innehållsnivån), exempelvis implikationer, 
metonymier och montage. 

Med hjälp av Sonesson, Peirce och Johansen skilde jag mellan två typer 
av indexikaliska tecken: abduktiva index, vilka förutsätter en abduktion, det 
vill säga ett antagande om att verklighetens skeenden upprepar sig och att 
tingen förblir sig lika, som gör att vi kan sammanföra uttrycket med det in-
nehåll (eller den referent) som vid andra tillfällen finns i dess närhet (konti-
guitet) eller som utgör en del eller en helhet i förhållande till det (faktorali-
tet); performativa index, som det pekande fingret eller språkliga deixis, teck-
en som inte bygger på vår kunskap om regelbundet återkommande närhetsre-
lationer eller del-/helhetsförhållanden utan självt upprättar dessa relationer 
mellan uttryck och innehåll/referent. 

Jag gjorde också en skillnad mellan abduktiva index som är kausala (och 
kräver en kunskap om verklighetens processer) och sådana som är associati-
va (och kräver kulturell kunskap), och mellan (abduktiva och performativa) 
index som är spatiotemporala (det vill säga relaterar till vår aktuella ”här och 
nu”-situation) och sådana som är egocentriska (förbinder tecknet med dess 
producent) eller subjektiva (indikerar teckenproducentens person och inre 
liv). 

Dessa olika typer av indexikaliteter applicerade jag sedan på relationen 
prosa-film. Jag visade att den filmiska fiktionsberättelsen ofta berättar med 
naturliga kausala index relaterade till verkliga händelser och existenser, me-
dan den litterära fiktionsberättelsens kausala indexikalitet är intentionell. Det 
vi ser och hör i filmens bild- och ljudspår är naturligt beroende av platser, 
existenser och händelser, de platser, existenser och händelser som befunnit 
sig i närheten av och direkt påverkat inspelningsutrustningen och lämnat sina 
spår på ljudband, filmremsor och andra (numera ofta digitala) kinematogra-
fiska media. Något motsvarande naturligt beroende mellan den litterära, 
språkliga textens mening och icke-fiktionella platser, existenser eller händel-
ser förekommer inte, då den verbala textens mening är intentionsberoende. 
Att filmens avbildningar är naturliga kausala index innebär en frånvaro av 
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medvetandeförmedling. Filmskaparna kan arrangera och manipulera filmade 
händelser och existenser, men när alla arrangemang och tekniska inställning-
ar är gjorda skapas avbildningarna utan intentionell förmedling. Även arbetet 
efter inspelning (som klippning, ljudpålägg med mera) innebär ett intentio-
nellt inslag, men i själva den kinematografiska avbildningen finns alltjämt 
och oftast en frånvaro av medvetandeförmedling. 

Fiktionsfilmen kan som en följd av detta, på ett mer omedelbart sätt än 
den litterära fiktionsberättelsen, införliva det icke-fiktionella. Filmberättel-
sen genererar fiktionssanningar om de verkliga händelser och existenser som 
avbildas, samtidigt som det föreligger ett naturligt kausalt beroende mellan 
dessa händelser och existenser och de fotografiska tecknen, ett förhållande 
som inte är möjligt i den litterära fiktionsberättelsen, där motsvarande inkor-
porering av verkligheten i fiktionen är helt igenom förmedlad av författarens 
medvetande och intentioner.  

För att utreda hur performativa index fungerar i prosan och filmen gjorde 
jag en åtskillnad mellan deixis som beteckning på en typ av konventionella, 
språkliga tecken, och index som är ett vidare, transmedialt semiotiskt be-
grepp. Det finns inga (icke-verbala) konventionella filmiska tecken som vi 
oavsett kontext kan beteckna som index, men det är samtidigt så att dessa 
tecken blir meningsfulla först i en specifik kontext varför någon viss aspekt 
av filmtecknet, som bildens färger och andra kvaliteter som kamerarörelser, 
montage och musik i en viss filmberättelse mycket väl kan fylla en indexika-
lisk funktion och uppträda som en motsvarighet till tempus och pronomina. 
Det går emellertid inte att i den filmiska texten isolera mindre enheter som, i 
likhet med den litterära textens deixis som ”jag” och ”här”, är renodlade 
indexikaliska tecken. Filmavbildningens indexikaliteter är alltid sekundära 
så till vida att de uppträder sammansmälta med andra teckenfunktioner. 

Jag undersökte sedan subjektiva och egocentriska index relaterade till en 
berättare eller till en upplevande karaktär i den fiktiva situationen. Filmberät-
telsen kan, som Kubricks Clockwork Orange, inbegripa många typer av sub-
jektiva och egocentriska index knutna till en berättare, men berättarindexika-
liteten är, som jag demonstrerade, ofta svagare i filmen än i den litterära 
berättelsen. 

Den enklaste formen av filmisk indexikalitet kopplad till en karaktär är 
den subjektiva bilden där bildrummets ”här och nu” och kamerans position i 
detta rum i den filmiska kontexten tillskrivs denna karaktär: vi ser det karak-
tären ser från dennes plats i det fiktiva rummet. Då filmavbildningen inte har 
några i strikt mening konventionella index förutsätter kinematografiska sub-
jektiva index ofta ett komplicerat förhållande mellan uttryck och innehåll, 
där de indexikaliska aspekterna av tecknet relateras via vårt kulturella sy-
stem av konventionella metaforer, eller genom att exempelvis bildkvaliteter, 
montage eller musik väcker vissa känslor i oss som vi sedan överför på fil-
mens karaktärer. 
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Jag visade också att både den litterära och den filmiska fiktionsberättelsen 
ofta sätter i spel den mimetiska narrativa form där en fiktionell ”här och nu”-
situation gestaltas. Medlen är dock av vitt skilda slag (när inte filmberättel-
sen använder sig av språkets deiktiska tecken). Den litterära berättelsen har 
tillgång till en serie konventionella språkliga index, deixis som i språket 
primärt har funktionen att representera talarens deiktiska centrum (hur han 
eller hon förhåller sig tidsligt och rumsligt till olika situationer, händelser 
och existenser) men som i fiktionsberättelsen ofta bidrar till att gestalta en 
fiktiv scen. Då de deiktiska uttryck som relaterar till den fiktiva scenen kon-
ventionellt används för att referera till vårt ”här och nu” skapar denna form 
också en upplevelse av att direkt percipiera den fiktiva situationen. 

Filmberättelsen frammanar istället en ”här och nu”-känsla genom att iko-
niskt efterbilda index för ”här och nu”, som rörelse och duration, men också 
genom sekundärt konventionella grepp som dokumentärfilmens skakiga 
handkamera. Samtidigt som filmberättelsen brukar andra (främst ikoniska) 
medel än den litterära berättelsen för att iscensätta den mimetiska situationen 
är den indexikaliska logiken bakom filmscenen densamma: det som vi asso-
cierar med våra erfarenheter av ”här och nu” används i filmen, precis som i 
litteraturen, för att skapa en känsla av närvaro och omedelbarhet. 

Vidare uppmärksammade jag att det i fiktionsberättelsen förekommer två 
typer av index: å ena sidan fiktionella index, som bidrar till att göra någon-
ting fiktionellt (och som ofta också är fiktiva, det vill säga en del av fiktions-
innehållet), å andra sidan icke-fiktionella index, som är spår av eller indike-
rar den faktiska auktorn, mottagaren eller kontexten. Jag skilde mellan tre 
typer av icke-fiktionella index i fiktionsberättelsen: index för den historiska 
kontexten, index som relaterar till auktorns (eller en viss konstnärlig rikt-
nings eller epoks) stil på olika områden (berättarstil, språklig stil och så vida-
re), och metafiktionella inslag som direkt refererar till auktorn som fiktions-
berättare eller till den faktiska fiktionsinterpreten (och den kontext i vilken 
dessa uppträder). Filmtecknet som är en primär ikon och ett abduktivt index 
fungerar ofta som ett slags avtryck av en viss tidsepoks mediala tekniker och 
stilar, medan det litterära tecknet sammanbinds med en viss period genom 
den språkliga konventionalitetens föränderlighet. Men litterära och filmiska 
fiktionsberättelser har också många typer av icke-fiktionella indextyper ge-
mensamma, som sekundära konventioner (exempelvis en viss epoks typiska 
berättarsätt), individuell stil och signaturer (som direkt pekar ut en auktor 
utan att vara ett stilelement). Filmverket kännetecknas emellertid av en in-
dexikalisk och stilistisk mångfald (ett stort antal personers stilar manifeste-
ras, ofta i avtryckets form) utan motsvarighet i det litterära verket. 

Ett centralt ämne i del III var också förhållandet mellan ett bestämt och ett 
obestämt fiktionsinnehåll (fiktionssanningar som kan respektive inte kan 
preciseras), ett explicit och ett implicit dito (där det implicita kan vara både 
fokuserade och icke-fokuserade fiktionssanningar), samt representerade in-
dexikaliteter. Jag uppmärksammade att lakuner och implikationer ofta funge-
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rar på samma sätt i berättelser i olika medier, samtidigt som det inte finns 
några regler för hur implicita fiktionssanningar genereras. Men jag demon-
strerade också hur olika implikationsprinciper, som textinterna och textex-
terna kontexter (exempelvis etablerade mönster i en fiktionsberättelse eller 
kännedomen om viss auktors motivsfär), konventioner (narrativa, litterära 
och filmiska) och den så kallade verklighetsprincipen (att fiktionsvärlden 
liknar verkligheten om ingenting indikerar motsatsen) fungerar i berättelser. 

Vidare försökte jag belysa vissa mediala skillnader: litterära berättelser 
har oftare rikligt med exposition och bakgrundsinformation som direkt för-
medlas av en anonym berättarröst, filmiska berättelser har mindre av exposi-
tion och denna förmedlas ofta, när den förekommer, indirekt, invävd i film-
scenen eller subjektivt motiverad. Mer mediespecifika är, som jag visade, 
skillnader relaterade till rum och perspektiv, och abstrakt och konkret me-
ning och betydelse. Filmen kan med hjälp av det representerade rummets 
gränser och perspektiv sätta i spel en tydlig kontrast mellan explicit och im-
plicit, en typ av indexikalisk struktur som saknas eller får en vagare form i 
den litterära texten, samtidigt som den språkliga textens avgränsade konven-
tionella, deiktiska tecken gör att den litterära berättelsen, på ett annat sätt än 
den analoga filmavbildningen, kan selektera och isolera en detalj som får 
implicera helheten. Filmens implikationer och avbildade indexikaliteter (sär-
skilt index för rummets djupdimension och kroppens och ansiktets känsloin-
dex) följer ofta den primära ikonicitetens logik: vi sluter oss till det avbild-
ningen implicerar genom att på detta tecken applicera vår förmåga att i verk-
liga situationer göra indexikaliska abduktioner. 

Jag uppmärksammade också att den litterära textens implikationer och re-
presenterade indexikaliteter, alldeles som filmens motsvarigheter, ofta byg-
ger på abduktiva samband, men att vi inte på den förra representationsfor-
mens explicita innehåll kan applicera vår kapacitet att i verkligheten percipi-
era indexikaliska samband. Filmens avbildningar fungerar ofta så att det 
konkreta implicerar det abstrakta och på samma sätt kan det förhålla sig i 
den litterära berättelsen, men språkets tecken för det abstrakta gör också att 
implikationerna kan följa en motsatt rutt, från det abstrakta till det konkreta. 
Den kinematografiska berättelsen kan emellertid ikoniskt avbilda indexika-
liska tecken för det abstrakta, särskilt medvetandeinnehåll, på ett sätt som 
den litterära texten inte förmår. 

Avslutningsvis i del III undersökte jag två typer av sekundära indextecken 
i litterära och filmiska berättelser: metonymi/synekdoke och monta-
ge/collage. De två förstnämnda teckentyperna beskrev jag som språkliga 
fenomen som kräver en substitutionsrelation mellan fullödiga konventionella 
tecken, någonting som normalt inte föreligger i den berättande filmen. Det 
som i filmsammanhang ibland benämns metonymi beskrivs, argumenterade 
jag för, bättre som olika former av implikationer, där ett avbildat innehåll 
eller direkt genererade fiktionssanningar implicerar andra innehåll och fik-
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tionssanningar. Jag visade också att montaget i filmen ofta karaktäriseras av 
en samtidighet och sammansmältning som det litterära montaget saknar. 

I avhandlingens fjärde och avslutande del behandlade jag fiktion och berät-
telseperspektiv. Jag följde den moderna fiktionsteorins pragmatiska inrikt-
ning och diskuterade fiktion och perspektiv i receptionstermer. Samtidigt 
införlivade jag de tidigare delarnas beskrivning av mediernas semiotiska 
resurser (möjligheter och begränsningar), som till övervägande del varit se-
mantisk och syntaktisk, i diskussionen. Den bärande tanken i detta projekt 
beskrev jag så att olika typer av medier och berättelseformer initierar och 
föreskriver olika typer av mottagarreaktioner. Min metod bestod alltså i att 
konsekvent relatera en semantisk och syntaktisk beskrivning av respektive 
medium till prosaläsarens och filmåskådarens fiktionsreception. 

Jag fördjupade undersökningen av fiktionaliteten genom att analysera fyra 
olika teorier om fiktion i estetisk forskning: den diegetiska teorin, den mim-
etiska teorin, presentationsteorin och imaginationsteorin. Jag argumenterade 
för att samtliga fyra är användbara i förklaringen av existerande semiotiska 
fenomen, nämligen den fingerade representationen (som representerar en 
annan representation), den mimetiska representationen (som skapar en ”illu-
sion” av handling och liv), den fiktionella representationen (som sätter i spel 
den fiktionella hållningen) och den presentationella representationen (som 
bjuder oss att reflektera kring presenterade motiv och tankar). Jag definiera-
de dessa representationsformer och visade hur de förhåller sig till varandra 
genom att diskutera begreppen att föreställa sig och att simulera. Den fiktio-
nella representationen innebär att vi förväntas föreställa oss händelser och 
existenser på samma vis som vi fantiserar eller överväger en hypotes, medan 
den mimetiska och den diegetiska representationen sammanhänger med 
andra typer av föreställningsaktiviteter. Mimetisk reception beskrev jag i 
termer av fantasiprojektion: vi projicerar oss med föreställningsförmågans 
hjälp in i den representerade situationen. Diegetisk reception involverar oss 
som mottagare i ett låtsasspel: vi föreställer oss om representationen att den 
är en annan representation och/eller att vår reception av representationen är 
receptionen av ett annat verk än det faktiska. Att föreställa sig, att låtsas och 
fantasiprojektion kan, argumenterade jag för, förstås som olika typer av si-
mulation, där olika delar av vårt mentala maskineri körs off-line. Presenta-
tionell reception kan emellertid inte beskrivas i termer av föreställningar och 
simulation, utan handlar om att fundera över eller reflektera kring vissa pre-
senterade tankar eller motiv. 

Många fiktionsberättelser, som romanen A Clockwork Orange och filmen 
med samma namn, är på en och samma gång diegetiska, mimetiska, fiktio-
nella och presentationella verk. Dessa fyra semiotiska fenomen är emellertid, 
som jag argumenterade för och demonstrerade, logiskt oberoende av var-
andra och kan uppträda i olika kombinationer. Det är alltså möjligt att finna 
exempelvis presentationella texter som inte är fiktionella, eller fiktionella 
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texter som inte är presentationella, eller mer kontroversiellt, berättelser och 
andra typer av representationer som är icke-fiktionella men som iscensätter 
mimetiska och diegetiska spel av olika slag. 

Jag visade också att teorier om fiktionsberättande kan indelas i externa 
och interna teorier och hävdade att vi i beskrivningen av fiktionsberättelsens 
perspektiv bör ta hänsyn till båda dessa synsätt. Det interna perspektivet 
svarar mot ett slags deltagarposition i fiktionsvärlden, från vilken vi kan 
uppfatta och uppleva fiktiva händelser och existenser. Det externa perspekti-
vet är däremot formalistiskt och estetiskt och fokuserar medier, narrativa 
grepp och stilar och fiktionsberättelsens fiktionalitet. Jag hävdade vidare att 
av särskilt intresse i detta sammanhang är det sätt på vilket det externa per-
spektivet kan styra och begränsa det interna perspektivet. Mitt projekt att 
jämföra litterärt och kinematografiskt fiktionsberättande framställdes således 
som en undersökning av hur medietypiska former och grepp, det vill säga det 
externa perspektivet, möjliggör, styr och begränsar vårt deltagande i fik-
tionsvärlden, det vill säga det interna perspektivet. 

Med utgångspunkt i de fiktionsbegreppets olika fasetter som jag påvisat 
och preciserat beskrev jag fiktionsberättelsens perspektiv, det förhållandet att 
fiktionsinnehållet skildras genom olika synvinklar. Även detta perspektiv 
kan, argumenterade jag för, formuleras i termer av föreställningar. Med Wal-
ton gjorde jag en distinktion mellan två fiktionsnivåer: verkfiktionen och 
spelfiktionen. Å ena sidan är det verkfiktionellt, det vill säga sant i historien 
eller fiktionsvärlden, att en eller flera karaktärer är, handlar, tänker, känner 
och så vidare på ett visst sätt under en viss tid på en viss plats, å andra sidan 
föreskriver verket att vi ska föreställa oss detta innehåll såsom förmedlat på 
ett visst sätt och eventuellt att verket eller vår reception av detsamma är av 
ett visst slag. 

Jag hävdade också att fiktionsberättelser iscensätter två grundläggande 
typer av perspektiv eller fiktionsspel: episka perspektiv och perceptuella 
perspektiv, som antingen kan vara personifierade eller opersonliga. Episka 
spel innebär att vi som mottagare föreställer oss att vi tar del av en berättelse 
om någonting, berättad av en tydligt tecknad eller anonym agent; perceptuel-
la spel att vi föreställer oss att vi direkt eller genom en karaktär percipierar 
och upplever fiktionsvärlden. Jag argumenterade för att fiktionsberättelser 
överhuvudtaget iscensätter dessa två spelfiktioner, att de kan förekomma i 
olika former i olika medier, konstarter, genrer, enskilda berättelser och delar 
av berättelser. 

Ett fiktionsspel kan karaktäriseras på två olika sätt: det kan vara mer eller 
mindre rikt, och det kan vara mer eller mindre realistiskt. Ett spels rikedom 
beskriver perspektivupplevelsens styrka och berör mängden handlingar och 
operationer som vi inom ramen för spelet kan utföra i förhållande till fik-
tionsvärlden, verket och oss själva. Ett spel är realistiskt om det medger att 
vi livfullt kan föreställa oss om perspektivfiktionens upplevelser och hand-
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lingar att de är verkliga upplevelser och handlingar relaterade till verkliga 
situationer och förhållanden. 

I detta sammanhang uppmärksammade jag att ett fiktionsspels rikedom 
och realism inte bara är avhängiga av den specifika texten och kontexten 
utan också av mediets möjligheter och begränsningar. De mediala likheter 
och skillnader som jag i avhandlingens tre första delar påvisat kunde jag nu 
relatera till fiktionsberättelsens perspektiv. 

Jag antydde vilken inverkan digitala och analoga respektive artikulerade 
och icke-artikulerade medier, olika typer av betydelse, som specifik, gene-
rell, generisk, konkret och abstrakt dito, samt fenomen som metafor, symbol 
och expression har på spelfiktionalitetens rikedom och realism. 

Jag uppmärksammade också att den representation som domineras av 
primär konventionalitet och konventionalitet i strikt mening sannolikt har en 
särskild förmåga att sätta i spel vissa typer av perspektiv, exempelvis episka 
diskurser och strukturer som förutsätter tecken för det generella eller kon-
ventionella syntagm. Den representation som på olika sätt karaktäriseras av 
en rik ikonicitet i förhållandet mellan representationsbärare, mening och 
betydelse involveras istället på ett särskilt sätt i fiktionsspelet, fiktionsvärl-
den integreras i tecknet och vi kan med större livfullhet införliva oss själva, 
vår reception och själva tecknet i spelet. 

Jag diskuterade vidare olika indexikaliteters inverkan på spelfiktionalite-
ten. Ett naturligt kausalt index där medvetandemedieringen är begränsad 
erbjuder möjligheter till en omedelbarhet som intentionella representationer 
saknar. En rik repertoar av konventionella medvetandeindex har betydelse 
för representationen av fiktiva medvetanden. Även berättelsens implika-
tionsstrukturer, förhållandet mellan explicita och implicita fiktionssanningar, 
framhölls som avgörande för vilka perspektiv som dominerar berättelsen. 
Spelfiktionerna sammanhänger med explicita fiktionssanningar som fungerar 
som ett slags ingångar till fiktionsvärlden och indirekt genererar andra fik-
tionssanningar. Det fiktiva faktum att en berättare som Alex i En Apelsin 
med urverk är en känslokall brottsling impliceras av de ord han enligt fiktio-
nen skrivit ner. Att Alex i filmen Clockwork Orange blir upphetsad och ag-
gressiv av Beethovens musik impliceras av huvudpersonens sätt att uppfatta 
verkligheten när han lyssnar på denna musik. 

Återstoden av avhandlingen ägnade jag åt att närmare undersöka episka 
och perceptuella perspektiv i fiktionsprosan och fiktionsfilmen. Till att börja 
med preciserade jag begreppet fiktiv berättare: en berättelse har en fiktiv 
berättare när det är spelfiktionellt att någon, en karaktär eller verklig person, 
till del eller som helhet berättar den primära berättelsen, den berättelse vi 
som läsare eller åskådare tar del av. En undersökning av litterärt och filmiskt 
homodiegetiskt, rapporterande berättande (där berättaren berättar en, enligt 
fiktionen, sann historia där han eller hon själv deltar) visade en asymmetri 
mellan medierna: den litterära berättelsen är ofta en attrapp, berättaren kon-
trollerar den primära berättelsen, genomsyrar med hjälp av olika typer av 
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index den narrativa diskursen, och medierar vår tillgång till den fiktiva värl-
den. Den filmiska verbala berättaren saknar i stor utsträckning dessa kvalite-
ter, och är antingen formellt innesluten i den primära berättelsen eller repre-
senteras genom en berättarröst (kombinerad med icke-verbala berättarindex) 
som inte kontrollerar eller korresponderar med den primära, audiovisuella 
narrationen (filmberättelsen är alltså inte en attrapp), men som däremot ofta 
bidrar till olika former av flerkanaligt, simultant berättande. 

En undersökning av företeelsen berättarborttoning minskade gapet mellan 
litterärt och filmiskt fiktionsberättande. Berättarmedieringens intermittenta 
närvaro och den mångfald av perspektiv och spelfiktioner som är typisk för 
homodiegetiska filmberättelser förekommer ofta, kunde jag visa, även i litte-
rära berättelser av samma slag.  

Jag demonstrerade också att förekomsten av icke-realistiska episka per-
spektiv (där någon berättar någonting utan att vi måste föreställa oss att den-
na narrativa aktivitet ägt rum i verkfiktionen) i filmen gör att fler filmer mås-
te betraktas som förmedlade av fiktiva berättare. 

Därefter undersöktes en typ av filmberättelser som sällan uppmärksam-
mats av forskningen: fiktionsfilmer som iscensätter spelfiktionen att det vi 
ser på duken är en icke-fiktionell film som, med kinematografiska medel, 
skapats av en eller flera karaktärer i historien. Jag konstaterade att detta fil-
miska grepp genom historien varit mycket ovanligt, medan motsvarande 
prosaberättelser tillhör den moderna prosans standardrepertoar, men upp-
märksammade också att den filmiska fiktionella attrappen, när den rörliga 
bildens roll i samhället förändras, har börjat bli vanligare. Därefter analyse-
rades ett exempel på en sådan fiktionsfilm The Blair Witch Project, och jäm-
fördes med litterära attrapper. Jag kunde bland annat visa att en film av Blair 
Witch-typen, som imiterar den dokumentära filmens naturliga kausala index-
ikalitet, saknar den medvetandemediering som är karaktäristisk för litterära 
homodiegetiska berättelser och därför inte kan vara otillförlitlig. Otillförlit-
ligt berättande beskrev jag som en berättelse där en fiktiv berättare (eller 
upplevare) förmedlar falska fakta, alternativt fäller otillförlitliga värdeom-
dömen om fiktiva händelser och existenser. I en annan typ av filmisk attrapp, 
exemplifierad av barnprogrammet Bailey Kippers videodagbok, där berätta-
ren med datorns hjälp kan manipulera och kontrollera den rörliga fotografis-
ka bilden, är dessa typer av otillförlitligt berättande möjliga även med icke-
verbala kinematografiska medel.  

Undersökningen av episka fiktioner i prosan och filmen inbegrep även 
auktoriala berättare och opersonliga episka spel. Jag gjorde alltså en distink-
tion mellan två typer av primära berättare: karaktärberättare och auktoriala 
berättare. Det är fiktionellt om båda typerna av berättare att de berättar fik-
tionsdiskursen, men i den första typen av berättelse är det också spelfiktio-
nellt om berättelsen att den är en annan berättelse än den i själva verket är, 
medan det i den andra typen är fiktionellt att berättaren berättar den fiktions-
berättelse vi faktiskt läser. 
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Vidare gjorde jag en åtskillnad mellan episka fiktioner med och episka 
fiktioner utan en berättare. I det senare fallet ger diskursen intryck av att 
referera till, påstå någonting om eller kommentera historiens händelser, 
och/eller inbegriper antydningar om en emotionell eller värderande hållning 
gentemot karaktärer och händelser. Det är alltså varken verk- eller spelfik-
tionellt att en karaktär eller författarpersona berättar historien, men narratio-
nen antar formen av en episk diskurs och genererar på så vis episka spelföre-
ställningar. 

Jag konstaterade också att förhållandet mellan auktoriala berättare och 
opersonliga episka spel i prosan och motsvarande spel i filmen speglade de 
likheter och skillnader jag påvisat i analysen av karaktärberättaren. Prosabe-
rättelsen har den generella kommentaren, språkets arsenal av deixis, samt 
konventionella syntagmer knutna till olika språkhandlingar att tillgå i iscen-
sättningen av auktoriala berättarsituationer och opersonliga episka spel. Fil-
men kan göra bruk av språkets möjligheter, men har också andra kinemato-
grafiska medel till sitt förfogande. I episkt strukturerade filmer sätts ofta den 
ikoniska default-princip som styr förhållandet mellan mening och fiktionsin-
nehåll ur spel: vi uppfattar inte metaforiska bilder eller tids- och rumsmani-
pulerande montage som en omedelbar presentation av fiktionsvärlden, utan 
tolkar dem som subjektiva index och berättarkommentarer. 

Den litterära berättelsens episka spel är emellertid som regel rikare och 
mer realistiska än filmens motsvarande spel. Upplevelsen av att berättaren 
eller den anonyma rösten genomsyrar och lokalt eller globalt kontrollerar 
diskursen är lättare att föreställa sig vid läsningen av enmediala litterära 
texter där uttrycket utgörs av repliker av typer, än vid receptionen av filmbe-
rättelser berättade med analoga kopior och naturliga kausala index, vilka, 
trots att ikoniciteten delvis är satt ur spel och den episka indexikaliteten rik-
ligt förekommande, ger intryck av att vara genomskinliga. 

Efter att ha avhandlat olika typer av episka fiktioner i prosa och film gav 
jag mig i kast med perceptuella spel av skilda slag. Jag visade att filmer som 
berättar med långa tagningar och den klassiska filmberättelsen iscensätter 
rikare och mer realistiska betraktarfiktioner än montagefilmen. I den långa 
tagningen ställs bildens analogicitet, primära och diagrammatiska ikonicitet, 
samt avbildade spatiala indexikaliteter i förgrunden, vilket betyder att vi kan 
utföra många visuella operationer med bilden och göra bruk av vår förmåga 
att i verkligheten identifiera händelser och existenser, tidsliga och rumsliga 
relationer. Dessa möjligheter begränsas i montagefilmen där man i högt tem-
po klipper mellan olika spatiala perspektiv och ofta brukar tidsmanipuleran-
de montage. Den klassiska filmnarrationens perceptuella spelfiktionalitet är 
ofta resultatet av ikonicitet och indexikaliska tecken i kombination: berättel-
sen karaktäriseras av rumslig och tidslig kontinuitet både på menings- och 
betydelsenivån och inbegriper spatiotemporala och subjektiva index för en 
osynlig betraktare, vilket innebär att vi livfullt kan föreställa oss att vi perci-
pierar den representerade scenen som en betraktare på plats i fiktionsvärlden 
skulle uppfatta situationen. Denna fiktion blockeras i mötet med montage-
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filmen då kamerapositionen och avståndet till det representerade mycket 
frekvent förändras. 

Jag uppmärksammade också två litterära varianter av den opersonliga 
perceptuella spelfiktionen: neutralt berättande och den språkliga gestaltning-
en av en anonym betraktare, grepp som genererar perceptuella föreställning-
ar och leder till att vi simulerar perceptuella upplevelser. Dessa föreställ-
ningar och upplevelser skiljer sig emellertid väsentligen från filmens mot-
svarande spelfiktioner. Vi är inte, när vi läser en litterär text som iscensätter 
en betraktarfiktion, bemyndigade att föreställa oss om vår reception av tex-
ten att denna perceptions- och läsakt är det spelfiktionella betraktandet av 
den fiktiva scenen. Det som saknas i prosaexemplet men är förhanden i film-
fallet (och som gör det perceptuella spelet rikare) är en ikonisk överenstäm-
melse mellan faktisk reception och spelfiktion: vi föreställer oss att vi ser 
och hör händelserna i fiktionsvärlden genom att se och höra filmens bild- 
och ljudspår.  

Filmbildernas analogicitet och diagrammatiska ikonicitet (som innebär att 
innehållets delar projiceras på uttryckets delar) gör också att varje aspekt av 
uttrycket är potentiellt meningsfullt. Vi kan således, konfronterade med film-
scener förmedlade genom långa tagningar, flytta blicken mellan olika detal-
jer, koncentrera oss på saker i förgrunden eller bakgrunden och lägga fokus 
på olika aspekter av bilden, samtidigt som vi spelar spelet att denna recep-
tion är ett betraktande av fiktionsvärlden. Den språkliga texten erbjuder inte 
dessa rika spelmöjligheter. Den litterära berättelsens representationsbärare 
består av repliker av typer och när vi väl en gång identifierat de typer repli-
kerna står för har dessa förlorat allt perceptuellt värde. Prosatextens dia-
grammatiska ikonicitet är också i jämförelse med bildens dito ytterst begrän-
sad. 

Jag undersökte även personifierade perceptuella fiktioner som jag be-
nämnde figurala spel. Ett figuralt spel föreskriver upplevelseföreställningar, 
den fiktiva situationen medieras idealt genom en fiktiv upplevares medve-
tande och vi är som mottagare bemyndigade att föreställa oss fiktionsvärlden 
från denna karaktärs perspektiv. En maximalt rik eller egentlig figural berät-
telse föreskriver, hävdade jag, föreställningen att den fiktiva situationens 
”här och nu” sammanfaller med och endast är tillgänglig genom karaktärens 
upplevelse av denna situation, samtidigt som vi har full inblick i karaktärens 
inre liv. Denna typ av figural spelfiktion har olika kvaliteter i filmen och 
prosan. Medan filmen (med hjälp av olika typer av subjektiv bild och subjek-
tivt ljud) möjliggör ett rikare och mer realistiskt upplevarspel (vi föreställer 
oss om vår egen rika perceptuella upplevelse av fiktionsberättelsen att den är 
karaktärens upplevelse av fiktionsvärlden), skapar prosan (av typen inre 
monolog) en rikare medieringsupplevelse (vi föreställer oss att den fiktiva 
situationen genomgående förmedlas av karaktärens medvetande). Förhållan-
det mellan realistiska upplevarfiktioner i prosan och filmen visade sig alltså 
spegla de kvaliteter jag påvisat hos episka (stark mediering i prosan) och 
perceptuella spel (rikt spel i filmen) i de båda medierna. Skillnaderna hän-
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förde jag till respektive mediums konventionella, ikoniska och indexikaliska 
resurser. Filmens rika och realistiska perceptuella upplevarfiktioner är ett 
resultat av mediets primära ikonicitet, analogicitet och spatiotemporala in-
dexikalitet, medan begränsningarna vad gäller medvetandemedieringen 
handlar om filmavbildningarnas begränsade tillgång till subjektiva indexika-
liska tecken. Prosans svaga perceptuella figuralitet följer av det språkliga 
mediets digitalicitet och primära konventionalitet (vi kan inte föreställa oss 
om repliker av typer och konventionella tecken att de är en upplevares per-
ceptionsinnehåll), samtidigt som detta mediums citeringsteknik (som är ett 
slags kombination av konventionalitet och ikonicitet) och repertoar av sub-
jektiva index genererar rika medieringsspel. 

Jag demonstrerade vidare hur en jämförelse mellan icke-bokstavliga sub-
jektiva perspektiv och mindre realistiska figurala spel i litterära och filmiska 
berättelser gör denna skillnad mellan medierna mindre. I många litterära 
berättelser är texten i tredje person samtidigt som perspektivet är huvudper-
sonens; textens subjektiva och spatiotemporala index attribueras till karaktä-
ren i den fiktiva situationen, vilket skapar en upplevelse av filtrering. Många 
filmiska synvinkelssekvenser har liknande kvaliteter. Filmens audiovisuella 
narration är inte bokstavligen begränsad, alltså spatialt förankrad i karaktä-
ren, men bildrummet och narrationens skilda nivåer indikerar och uttrycker 
på olika sätt karaktärens subjektiva upplevelse. Jag undersökte också en sorts 
dramatiska inre monologer som förekommer både i prosan och filmen: icke-
realistiska figurala perspektiv där karaktärens formuleringar och tal endast 
äger rum i en spelfiktion. 

En fiktionsberättelse behöver inte domineras fullständigt av ett enda per-
spektiv. Tvärtom förhåller det sig så att en och samma fiktionsberättelse ofta 
iscensätter olika varianter av de båda typerna. En berättelse kan låta olika 
spel följa på varandra, alternera mellan skilda spel, eller vara ambivalent vad 
gäller perspektivet (vilket innebär att fiktionsspelet blockeras eller att vi som 
mottagare på olika sätt disambiguerar perspektivet). Prosan saknar filmens 
förmåga till simultan juxtaposition av perspektiv, även om den litterära be-
rättelsen frekvent kan växla mellan iscensättningen av olika spelfiktioner. 
Prosan kan å andra sidan, som jag påpekade, iscensätta ett icke-realistiskt, 
mångfaldigt spel av ett annat slag, nämligen olika former av kollektiva per-
spektiv, där alltså en grupp av karaktärer fungerar som fiktionsfokus. 

Avslutningsvis uppmärksammade jag intermediala spelfiktioner, det vill 
säga litterära berättelser som framkallar upplevelser av filmberättande och 
filmreception eller filmberättelser som iscensätter språkliga, litterära spelfik-
tioner. Dessa intermediala fiktioner är varianter på det episka respektive 
perceptuella spelet och förutsätter olika slags indexikaliska och ikoniska 
relationer mellan representationen och det andra mediet. Diskrepansen mel-
lan imiterat medium och imiterande medium begränsar dock det intermediala 
spelets rikedom. 
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Summary 

The dissertation, Mimetic Sisterhood. A Representation Theoretical Study of 
the Interrelations of  Prose Fiction and Fiction Film, deals with two diffe-
rent subjects: on the one hand the interrelations of narrative prose fiction and 
narrative fiction film, on the other hand fictional narration and intermediality 
as such. One important aim is to describe the representational resources of 
prose fiction and fiction film, how the two media relate to each other in 
terms of differences and similarities. The comparison is carried out against 
the background of general discussions of the theory, concepts and models of 
representation. An alternative way to describe the study is thus to consider 
the general theory of representation, fiction and intermediality as the main 
subject, and prose fiction and fiction film as illustrative examples. 

The dissertation is divided into four parts. The first part discusses the 
concepts of medium and intermediality, and presents some general concepts 
and models used throughout the study. In the literature on the relationship 
between prose fiction and fiction film two important patterns are analysed: 
the tendency to search for features typical of distinct narrative media, and the 
tendency to define representational concepts designed to describe all kinds 
of narrative media. The first strategy often results in a description of the 
relationship between prose fiction and fiction film in terms of binary opposi-
tions, such as perceptual and conceptual, specific and general, concrete and 
abstract, mimetic and diegetic, iconic and conventional, spatial and temporal, 
literal and metaphorical media and representations. In the second approach 
the two media are described and analysed using concepts with a supposedly 
transmedial reach. Prose fiction and fiction film are thus said to be united by 
such concepts as language, convention, articulation, syntagm, paradigm, 
meaning, illusion, image, seeing, narrativity, and narrator. 

As an alternative to both these tendencies a model for analysing fictional 
narratives and relations of intermediality is presented. The fundamental idea 
is that if narratives in different media are compared it is important to disting-
uish different aspects of representation. The presented model is thus synthe-
tic and pluralistic, combining semiotic models of signs and sign typologies 
with philosophic theory of fictionality and reception, and distinguishing 
between semantic, syntactic and pragmatic representational features. The 
pragmatic includes the production and reception of representations, the syn-
tactic describes relations between signs and parts of signs, and the semantic 
concerns the different poles of the representation, the sign vehicle, the mea-
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ning, and the referent. Important is also the distinction between context de-
pendent meaning and acontextual meaning. 

Of special interest is the description of the fictional representation as a 
three level structure corresponding to the Freagean distinction between sign 
vehicle, meaning and reference. Fictional narratives, however, usually do not 
refer, but prescribe imaginings. The third level of fictional narratives is con-
sequently the fictional truths generated by the representation, the events and 
existents of the narrated story. 

The second part focuses on the qualities of the sign vehicle, and on different 
kinds of meaning and fictional content. The sign vehicle of language and 
literature is shown to be digital and allographic, the linguistic sign is a repli-
ca of a type, and the literary work is a manuscript in Nelson Goodman’s 
sense. The film medium is analogue and autographic, the cinematic sign is 
not a replica of a type, but a copy, which means that every perceptible fea-
ture of the sign vehicle is potentially meaningful. Furthermore, the literary 
text can be divided into words and figurae (phonemes), a division not appli-
cable to the cinematic text. The different subparts of the cinematic depiction 
cannot be discerned with the same precision as in the linguistic text, and the 
relation of sign vehicle and content is of a special kind: the parts of the latter 
are projected on the parts of the former. 

The conventionality of the literary fictional narrative is shown to be pri-
mary, i. e. all literary meaning depends on the conventional meaning of 
language, termed denotation in the lingustic theory of John Lyons. Denota-
tion connects linguistic signs to the world, designating classes of things (ex-
tension), and the properties defining these classes (intension). Cinematic 
depictions lack meaning atoms denoting classes and properties, and the con-
ventionality of film narratives is secondary, mediated by non-conventional 
meaning. However, both literary and cinematic narratives presuppose diffe-
rent kinds of secondary conventions, affecting the creation and reception of 
narratives. 

In depictions, following Groupe , there is a different kind of conceptual 
categorizing: sign vehicle and meaning are related by shared properties cor-
related by a common class or category. In other words: seeing what a picture 
depicts we recognize in the sign vehicle spatial features associated with a 
category (different from the sign), such as tree or cat. 

Another aspect of the concept of conventionality studied in the disserta-
tion, is syntagmatic and paradigmatic relations. Literary narratives presuppo-
se linguistic sense relations, rules for the combination and substitution of 
different kinds of verbal signs (nouns, adjectives, verbs, and so on). As a 
result, prose fiction is conventional in a strict or proper sense. Cinematic 
narratives lack rules; the syntagms and paradigms of film are of a different 
kind, conventions in a broad sense, associated with traditions and dominant 
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genres. The same kind of narrative syntagms and paradigms is operative in 
the creation and understanding of literary texts. 

A different kind of linguistic sense is the network of analogies and me-
taphorical concepts described by Benjamin Lee Whorf and George Lakoff & 
Mark Johnson. The linguistic medium is thus permeated by conventional 
metaphors, connecting signs for the concrete and signs for the abstract. Con-
sequently the narrative discourse of prose fiction can be considered an elabo-
ration of conventional metaphors, resulting in a conceptual mediation of the 
fictional content. The film medium is not based on a similar network of con-
ventional metaphors, and the content of narrative fiction film is not mediated 
by conceptual metaphors. However, the fact that spatial terms in language 
and culture are used to describe the abstract gives cinematic depictions a 
special potential for expressing abstract phenomena; features of the pictorial 
level, such as visual perspective and camera position, and features of the 
plastic level, such as colour, may embody abstractions such as happiness, 
anxiety and grief. 

The second part of the dissertation also deals with context dependent ty-
pes of meaning and fictional content. A distinction is made between specific 
(referring to particulars), general (referring to a group of events or existents 
in a specific situation), and generic reference (referring to classes or catego-
ries as such). Natural languages contain signs for all three types of reference, 
which means that literary narratives can generate general and generic fictio-
nal truths directly. Film images, on the other hand, depict the specific, so it 
would seem that other kinds of directly generated fictional truths are exclu-
ded. Fictional content is however highly context dependent; a cinematic 
narrative can generate general and generic fictional truths directly, provided 
the context is the right one: contextual cues may for example indicate that an 
actor represents not a specific man but men in general. Also a distinction is 
made (modifying Kendall Walton) between explicit (directly generated) and 
implicit (indirectly generated) fictional truths. Explicit fictional truths of a 
specific kind may imply general or generic fictional truths and vice versa, 
which means that a cinematic depiction representing specific events and 
existents can imply a general or generic fictional content. 

The distinction between abstract and concrete content is analysed along 
similiar lines. The literary discourse may contain lingustic signs for more or 
less abstract or concrete categories, such as chair, furniture, or entity. The 
audiovisual discourse depicts instances of events and existents, and is thus 
unable to make use of the indeterminacy of the more abstract categories. 
Furthermore, a piece of prose fiction can specify or leave open the properties 
of an explicitly represented event or existent. The image- and soundtracks of 
cinematic discourse cannot choose not to specify the perceptual properties of 
a depicted item. 

The distinction between concrete and abstract content can be understood 
in yet another way, as signs denoting directly perceptible events and exis-
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tents, versus signs denoting the non-perceptible. The image- and soundtrack 
of the cinematic discourse are depictions, and only the concrete can be de-
picted. Language, on the other hand, contains both signs denoting concrete 
entities such as man, woman, child and tree, and signs denoting abstract 
entities such as evil, happiness, and time; the literary narrative is thus capab-
le of generating both concrete and abstract fictional truths directly. The ci-
nematic audiovisual discourse lacks conventional (in the proper sense) signs 
denoting abstract phenomena. Depending on context, the cinematic narrative 
may however, directly or indiretly, represent an abstract fictional content. 

The last chapter in part two discusses metaphor, symbol, and expressivity 
in cinematic and literary narratives. The metaphor is not, it is argued, an 
exclusively lingustic phenomena, even though the conventional meaning and 
replicas of language make it prominent in the literary narrative; there are 
cinematic metaphors of different kinds. The tendencies in much theory to 
apply the concept of metaphor to a too wide range of phenomena is counte-
racted by the introduction of the distinction between metaphor, symbol, and 
expression. The metaphor is characterized by a special kind of syntagm, 
consisting of a literal frame and a metaphorical focus, the symbol is a repre-
sented event or existent carrying a secondary meaning, and the expression is 
manifested in the properties of the sign vehicle. The metaphor is common in 
prose fiction, but a rarity in cinematic narratives, symbols are richly repre-
sented in both media, and the expression is a device of central importance in 
film, but less important in the literary narrative, where the sign vehicle con-
sists of replicas. 

Part three focuses on iconic and index relations of the fictional representa-
tion. The semiotic distinction between conventional, iconic and indexical 
signs is analysed, and applied to the different dimensions of the fictional 
narrative, sign vehicle, meaning, and fictional content. The cinematic depic-
tion is described as a combination of different kinds of iconic relations, i. e. 
relations of similarity. Colours, sound, and duration are represented through 
simple and specific iconicity: sign vehicle, meaning, and fictional content 
have simple qualities in common, a specific colour representing the same 
colour, a certain sound representing an equivalent colour, a certain time span 
representing a corresponding time span, etc.. 

The cinematic depiction is also characterized by diagrammatic (relations 
between parts of the sign vehicle correspond with relations between ele-
ments in the represented space and/or the fictional world), and metaphoric 
iconicity (the correspondence between the poles of representation involves a 
shift of domain or medium, spatial features representing the temporal, the 
visual representing the auditive, etcetera). Frequently the cinematic represen-
tation of temporal order is diagrammatic, the order of elements of the sign 
vehicle corresponding with the order of the represented events. The cinema-
tic representation of space has similar qualities: spatial forms and relations 
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between spatial elements of the sign vehicle represent spatial forms and rela-
tions. Furthermore the spatial dimension of the cinematic depiction has me-
taphoric qualities: two dimensional forms and spatial relations represent 
three dimensional spatial relations, movements in two dimensions create an 
experience of in depth movement, etc.. 

With the exception of onomatopoetic expressions, prose fiction lacks 
simple iconicity. The literary representation of time is a species of metapho-
ric iconicity (the spatial length and order of the text represent temporal dura-
tion and order), and the iconicity of the representation of space is of limited 
importance. 

To cover all aspects of iconicity three different kinds of picture theory are 
presented and scrutinized: 1) a semiotic/philosophic one focusing on the 
special kind of iconicity characteristic of the picture: the iconicity of pictures 
is primary, it is our perception of resemblences between the sign vehicle and 
the content that allows us to perceive the picture content; 2) a philosophic 
one describing the phenomenology of picture perception (”seeing-in”), our 
experience of the pictorial sign vehicle and its relation to the picture content: 
we imagine seeing, and imagine of our perception of the pictorial sign vehic-
le that it is the perception of the picture content; 3) a philosophic/cognitive 
one examining the psychological conditions for picture reception: the capaci-
ty we make use of when identifying the content of pictures is the same capa-
city we make use of when identifying events and existents in real life. 

These theories are, it is argued, complementary rather than rival accounts 
of the nature of the pictorial sign, i. e. they describe different aspects of the 
phenomena of depiction. To create a synthesis of these models the concept 
of mental simulation is presented. The hypothesis is formulated thus: we 
perceive the depicted content of the film image through an act of mental 
simulation, using the pictorial sign vehicle as a prop, and imagining of our 
perception of the sign vehicle that it is the perception of the picture content, 
a process which involves running our natural capacity to identify events and 
existents off-line. A prerequisite for this act of simulation is two iconic rela-
tions: the relation of similarity between sign vehicle and content, and the 
corresponding relation between representation and real life. 

Cinematic narratives are thus characterized by primary iconicity, i. e. all 
meaning and fictional content are dependent on the iconic relation between 
the poles of the cinematic representation. The iconicity of prose fiction is, by 
contrast, secondary, mediated by conventional sign relations. 

Moreover, the image- and soundtrack of film narratives represent other 
kinds of icons, identity signs (an event or existent representing events and 
existents of the same kind) and dummies (signs, like dolls or sculptures, 
presenting themselves as something they are not), representing fictional cha-
racters, objects, and events. The meaning of the cinematic depictions is, 
furthermore, related to the fictional content by a default-principle: we pre-
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suppose that what we see and hear in the image- and soundtrack corresponds 
to fictional truths as long as indications to the contrary do not occur. 

The literary narrative does not represent other iconic signs such as identi-
ty signs and dummies, but is some times in itself a dummy, i. e. an imitation 
of some kind of non-fictional discourse type or genre, a phenomenon very 
rare in cinematic contexts. Represented spoken and written words of literary 
narratives may also be considered intrasemiotic identity signs in the form of 
quotation. 

Prose fiction and fiction film have in common a kind of obligatory narra-
tive iconicity, a default-principle correlating the sign vehicle and the fictio-
nal content. The temporal order of the elements of the sign vehicle corres-
ponds with the order and causality of the represented events and existents as 
long as no indications to the contrary emerge. 

In part three, not only iconic, but also indexical sign and meaning rela-
tions in prose fiction and fiction film are studied. Following Göran Sones-
son, a distinction between three different kinds of indexical phenomena is 
made: 1) extrasemiotic indexicalites, permeating our perception of real life 
situations, for example relations between parts and wholes (factoralities), 
and relations of contiguity between events and existents; 2) genuine, or pri-
mary indexical signs or representations consisting of a sign vehicle and a 
content or referent related through factoralities or contiguities; 3) secondary 
indexical relations and signs, such as implications, metonomy, and montage, 
connecting signs or parts of signs (on the level of expression or on the level 
of content). 

Following Sonesson, Charles Sanders Peirce, and Jørgen Dines Johansen 
a distinction is made between two kinds of indexical signs: abductive indexi-
cal signs, presupposing an abduction, i. e. the perception and knowledge of 
the regularities of real life situations, relating expression and content or refe-
rent, either through contiguity or factorality; performative indexical signs, 
like the pointing finger or linguistic deixis, creating the relations of contigui-
ty or factorality between sign vehicle and content or referent. 

Further distinctions are made between (abductive) causal indexical signs 
(requiring knowledge of the processes of real life), associative indexical 
signs (requiring cultural knowledge), (abductive and performative) spatio-
temporal (relating to our here and now), egocentric (relating sign and produ-
cer), and subjective (indicating the inner life of the sign user) indexical 
signs. 

The indexicalities defined are applied to the interrelation of prose fiction 
and fiction film. Cinematic signs are shown to be natural causal indexical 
signs related to actual events and existents, whereas the causality of literary 
signs is intentional. There is a natural dependence between the content we 
perceive in the image- and soundtrack of the cinematic narrative and actual 
places, existents, and events, leaving traces on the recording media. The 
natural indexicality of cinematic depiction means that the representation 
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lacks intentional mediation. Even if the cinematic authors can arrange the 
recorded events and existents, and manipulate the image- and soundtrack, 
there will always be an element of immediacy in the cinematic representa-
tions. 

So the fiction film may, in a more immediate way than prose fiction, in-
corporate into itself the non-fictional. The cinematic narrative cannot only 
generate fictional truths about the actual events and existents depicted, but 
may also represent these events and existents in a non-mediated way, pre-
supposing a natural dependence between real life situations and the photo-
graphic content. No such thing is possible in the literary narrative, linguistic 
representations being intentional compositions. 

To be able to demonstrate the function of performative indexical signs in 
prose fiction and fiction film, yet another distinction is made between the 
concept of deixis, defining a type of conventional, lingustic signs, and the 
concept of index, designating indexical signs in all kinds of media. As is 
demonstrated, there are no non-verbal conventional indexical signs of film. 
Indexical signs are however higly context dependent semiotic phenomena, 
and different aspects of the cinematic representation can take on an indexical 
function. Colours, camera movements and positions, montage structures, or 
music may thus indicate relations of time and space, or represent the subjec-
tive experiences of characters. The cinematic indexical signs differ from 
literary deixis, such as ”I” or ”here”, in that they cannot be divorced from 
other aspects of the sign, fullfilling different functions. Cinematic indices are 
always secondary indexical signs, merging with other representational as-
pects. These observations are demonstrated in analyses of subjective and 
egocentric indexical signs in fiction film and prose fiction. Fiction films such 
as A Clockwork Orange may contain many different kinds of indexicalities 
related to a narrator or character. This indexicality is however less prominent 
than corresponding deictic patterns in prose fiction. 

Furthermore, both literary and cinematic narratives generate an illusion of 
here and now. The means used to generate such an illusion vary greatly, 
however. The literary narrative makes use of deixis with the primary func-
tion of representing the deictic centre of the speaker, in the fictional narrative 
in order to represent a fictional scene, creating a sense of presence. The ci-
nematic narrative evokes, on the other hand, a sense of presence through the 
use of iconically depicted indices of here and now, such as movement and 
duration, and devices conventionally associated with immediacy, for examp-
le the moving camera in documentary films. 

Fictional narratives, it is argued, contain two major types of indexical 
signs: fictional indexical signs, generating fictional truths, and non-fictional 
indexical signs, being traces of or indicators relating to the actual author, 
recipient, or context. Three kinds of non-fictional indexical signs are dis-
tinguished: indices relating to the historical context, indices relating to the 



 422 

style of the author, and metafictional signs directly referring to the author as 
fiction maker, or to the actual recipient. 

The cinematic sign, both a primary icon and an abductive index, is desc-
ribed as a trace, or an imprint of the media techniques and styles of a certain 
epoch. The literary sign is primarily connected to a certain historical period 
through the changing conventions of language. But literary and cinematic 
fictional narratives also have many kinds of non-fictional indices in com-
mon, for example secondary conventions (relating to the narrative patterns of 
a certain historical period), indvidual style, and signatures (non-stylistic 
author indices). The cinematic work is however characterized by a stylistic 
multiplicity (the style of many different artists being manifested, leaving 
traces in the depiction), not found in the literary work. 

Another issue of central importance in part three is the relationship bet-
ween on the one hand determinate and indeterminate, on the other hand ex-
plicit and implicit fictional truths. Lacunas and implications are shown to 
function in similar ways in different narrative media. Principles of implica-
tion, like contextual cues (for example recurring patterns in a story, and mo-
tifs favoured by a certain author), conventions (narrative, literary, and cine-
matic), and the so-called reality principle are discussed and analysed. 

Scrutinized are also differences between media: literary narratives usually 
have more of exposition and background information directly presented by 
the narrative voice; cinematic narratives have less exposition, often represen-
ted indirectly, wowen into the scenes and motivated as characters’ dialogues 
and experiences. More closely related to the media specific resources of 
prose fiction and fiction film are differences of spatial perspective, and conc-
rete and abstract meaning and fictional content. Cinematic narratives can 
make use of the boundaries of represented space to underscore the contrast 
between explicit and implicit fictional content. Literary narratives, for obvi-
ous reasons, lack this resource; the conventional deictic signs of language on 
the other hand make it possible to isolate and select details of the fictional 
world to indicate a wider content. 

In this context the related issue of represented indexicalities, especially 
indices of depth and the indexicalities of the human body and face, are di-
scussed. The implications and depicted indexicalities of fictional film are 
shown to follow the logic of primary iconicity: we infer the implied content 
of the cinematic depictions by using our capacity for abductional interpreta-
tion in real life situations. The implications of literary narratives too presup-
pose abductions, but the reader of a lingustic text cannot infer the implied 
fictional truths by using his ordinary capacities to perceive indexicalities. 

In cinematic depictions the concrete implies the abstract, and this may 
also be the case in a literary text. But in a piece of prose fiction the implica-
tions can just as well follow the opposite route, i. e. the abstract implying the 
concrete. The cinematic narrative, however, has other resources at its dispo-
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sal not available to the literary narrative, such as the capacity to depict in-
dexical signs of the abstract, particularly the inner life of characters. 

Finally, in part three, two types of secondary indexical signs in prose fic-
tion and fiction film are examined: metonymy and synecdoche, and montage 
and collage. The first two sign types are linguistic phenomena requiring a 
relation of substitution between conventional signs proper, a situation not 
normally at hand in narrative films. What is sometimes designated as cine-
matic ”metonymy” is, it is argued, better explained in terms of implications, 
i.e. a directly depicted or generated content implying other fictional truths. 
Futhermore, montage in film is shown to be characterized by a simultaneity 
and fusion lacking in the literary counterpart. 

Part four deals with the concepts of fictionality and narrative perspective. 
Following pragmatic philosophical theory of fiction these subjects are di-
scussed in terms of reception and involvement. The mainly semantic and 
syntactic description of the semiotic resources of prose fiction and fiction 
film in the previous parts is integrated into the analyses. The fundamental 
idea is that different media and narrative forms initiate and prescribe diffe-
rent kinds of reader and spectator involvement. 

Four different theories of fiction are examined: the diegetic theory of fic-
tion, the mimetic theory of fiction, the “fiction as presentation” theory, and 
the imagination theory of fiction. These theories are all rejected as general 
theories of fiction. However, all four of them are, it is argued, useful in ex-
plaining existing phenomena of representation and imagination. Consequent-
ly the following types of representation are discussed: the feigned represen-
tation (representing another imagined text), the mimetic representation (pro-
ducing the “illusion” of life and men in action), the fictional representation 
(prescribing the stance of suppositional imagination, by which is meant an 
act of imagination closely related to hypothetical reasoning) and the presen-
tational text (inviting us as recipients to consider and reflect on the presented 
motives and thoughts). Fictional works having all these properties are easy 
to find, such as the novel A Clockwork Orange. Still, as is shown, these four 
labels are attached to logically independent representational phenomena. A 
fictional work does not have to be presentational, a presentational one does 
not have to be fictional. A representation may be mimetic and/or diegetic 
without being fictional. Non-fictional representations may have mimetic and 
diegetic elements as is evident from genres such as the documentary novel. 

In addition to this, two different perspectives on fictional narratives are 
discussed: the internal perspective which is the recipient’s imaginative parti-
cipation in the fictional world, and the external perspective which is forma-
listic and aesthetic, focusing on media, narrative devices, styles, and fictio-
nality. Of utmost importance is the relation between the external and the 
internal perspective, and the way the former makes possible and restrains the 
latter, i. e. our participation in fictional worlds. 
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With the different aspects of fictionality as a point of departure, the phe-
nomenon of narrative perspective is examined. Narrative perspective is desc-
ribed in terms of imaginings. Following Kendall Walton, a distinction is 
made between two levels of narrative fictions: the work fiction and the game 
fiction. On the one hand it is work fictional (i.e. true in the represented world 
of the work) that there are one or more characters, acting, thinking, feeling, 
etc. in a certain manner, during a certain time, in a certain place, on the other 
hand it is game fictional that this represented content is mediated in a certain 
manner, that the recipient is reading a report, listening to someone telling 
him or her something, seeing a series of events, or experiencing something 
as someone else would experience it. 

Narrative fictions stage, it is argued, two basic perspectives or game fic-
tions: epic games and perceptual games, which may or may not be personifi-
ed. Epic games prompt and prescribe the imaginings that the narrative disco-
urse is mediated by a personified or anonymous agent; perceptual games 
prompt and prescribe the imaginings that we experience, directly or via a 
character, the fictional events and existents. 

A fictional game can, it is argued, be more or less rich or realistic. The 
richness of a game concerns the intensity of the imaginative experience and 
depends on the number of actions and operations made possible inside the 
game and in relation to the fictional world, the work as such, and the recipi-
ent. The realism of the game concerns the liveliness with which the recipient 
experiences the fictional actions and experiences as real actions and experi-
ences related to real life situations. 

The richness and realism of fictional games are not only a matter of con-
text. Just as important are the possibilities and limits of the narrative medi-
um. The description of similarities and differences between prose fiction and 
fiction film, presented in the previous parts of the dissertation, is thus inte-
grated in the examination of narrative perspective. 

Representational phenomena such as digital and analogue signs, articula-
ted and non-articulated media, and different kinds of fictional content (speci-
fic, general, generic, concrete, abstract), as well as metaphoric, symbolic, 
and expressive aspects, affect the richness and realism of game fictions. 

Along the same lines the significance of iconicity and indexicality for the 
richness and realism of fictional games is discussed. A representation domi-
nated by primary conventionality and conventionality proper is likely to 
prompt and prescribe games of a certain kind, for example epic discourses 
and structures, requiring signs of the general and generic, as well as conven-
tional syntagms. The same is true of representations dominated by iconicity 
of different kinds, since iconicity has the power to involve the sign vehicle 
itself and its reception in the game, the actual properties of the sign being 
similar to different aspects of the fictional world. 

A natural causal index has a potential for immediacy lacking in intentio-
nal representations. The amount of index subjective indices in a narrative is 
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likely to affect the narrative perspective of this narrative. The qualities of 
fictional games are also closely connected to the relation between explicit 
and implicit fictional truths. The fictional fact that a narrator like Alex in the 
novel A Clockwork Orange is a criminal psychopath is implied by the word 
he has written down. The fictional truth that the character Alex in the cine-
matic narrative A Clockwork Orange gets excited and aggressive when liste-
ning to the music of Beethoven is implied by the represented experiences 
triggered by the music. 

The remainder of the dissertation is devoted to different kinds of epic and 
perceptual games in prose fiction and fiction film. To begin with, the narra-
tor concept is examined and made more precise: a narrative fiction is media-
ted by a narrator when it is fictional in the game of the recipient that someo-
ne, a character or real fictionalized person, narrates the primary narrative 
discourse, i.e. the actual discourse read or viewed by readers and spectators. 

A comparison between literary and cinematic homodiegetic, reporting 
narratives (the narrator, according to the fiction, telling a true story in which 
he or she participates) demonstrate an asymmetry between the two media: 
The literary narrative is often a kind of dummy, the narrator is in control of 
the primary narrative, permeating the discourse with the help of indexical 
signs, and mediating our access to the fictional world. The cinematic narrator 
lacks these qualities, is either embedded in the primary narrative or represen-
ted by voice-over, in combination with non-verbal indexical signs, and is 
thus not in control of the primary, audiovisual discourse. 

An analysis of the phenomenon of  narratorial fading modifies this picture 
of the relationship between literary and cinematic narratives. The intermit-
tent presence of narrator mediation, and the multiplicity of perspectives and 
game fictions characteristic of homodiegetic cinematic narratives, are also 
found in literary homodiegetic narration. 

The existence of non-realistic epic fictions (making it game fictional that 
some fictive being is narrating the story, without specifying these narrative 
activities in the fictional world) in the fiction film also imply that more ci-
nematic narratives must be considered narrator mediated. 

Furthermore, cinematic narratives told by fictive filmmakers are exami-
ned, i.e. fiction films staging the game fiction that the film as a whole is shot 
by one or more characters in the fictional world. This kind of cinematic nar-
rative is extremely rare in the history of film. However, there are indications 
of the cinematic dummy becoming more common, as a result of the chang-
ing role of the moving image in modern culture. An instance of the cinema-
tic dummy, The Blair Witch Project, is then analysed, and compared with 
literary dummies. As is shown, such a fiction film, imitating the natural cau-
sal indexicality of the documentary film, lacks the mediation through cons-
ciousness which characterises the literary homodiegetic narrative, and there-
fore cannot be a piece of unreliable narration. Unreliable narration is defined 
as a fictional narrative told by a fictive narrator telling false facts or expres-
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sing opinions at odds with the value norm of the work. However, in a diffe-
rent kind of cinematic dummy, examplified by the children’s TV show Bai-
ley Kipper’s Point of View, the narrator controls the moving image through 
the computer, and may thus, as a result of this control, produce unreliable 
images. 

The analysis of epic fictions in prose fiction and fiction film also concerns 
so called authorial narrators and impersonal epic games. A distinction is 
made between two kinds of primary narrators: character narrators and autho-
rial narrators. In both games it is fictional that the narrator is the creator of 
the fictional discourse, but in the first kind of game it is fictional of the di-
scourse that it is an instance of a different kind of discourse (usually a non-
fictional discourse), while in the second kind of game it is fictional that the 
narrator tells the fictional narrative we actually read or see. 

Another distinction is made between epic game fictions with, and without 
a narrator. In the latter case it is fictional of the discourse that it asserts 
things, comments on, refers and manifests emotional and other attitudes to 
the events and existents of the story. It is not work or game fictional that a 
character or author persona tells the story, but the narration has the form of 
an epic discourse prescribing epic imaginings. The relationship of authorial 
and impersonal games in prose fiction and corresponding cinematic games is 
shown to mirror the differences between character narrators in fiction and 
film. Prose fiction uses resources such as general and generic comments, 
deictic signs, and conventional syntagms manifesting speech acts, in the 
staging of authorial narrator situations and impersonal epic games. Cinema-
tic narratives can of course adopt the resources of language, but have also 
cinematic means at its disposal. In fiction films prescribing epic games, the 
iconic default-principle correlating the relationship of meaning and fictional 
content is counteracted: we do not understand metaphorical images, or time 
manipulating montage structures as an immediate presentation of the fictio-
nal world, but interpret these devices as subjective indices or narratorial 
commentary. 

The epic games of literary narratives are however, as a rule, richer and 
more realistic than corresponding cinematic games. The experience of a 
narrator or an impersonal voice permeating and controlling the discourse is 
easier to imagine when reading literary texts composed in one media. The 
analogue copies and natural causal indices of fiction films tend to make epic 
games less rich. 

Next, perceptual games of different kinds are examined. Fiction films nar-
rated in long-take, deep-focus style, and films narrated in classical Holly-
wood style, make possible richer and more realistic perceptual games than 
fiction films in montage style. The long-take style enhances our ability to 
identify events and existents, and to detect spatial and temporal properties of 
the cinematic fiction by using the capacity we have to identify those entities 
and detect those properties in the real world. In montage style, on the other 
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hand, where there is quick cutting between distinct spatial and temporal per-
spectives, these possibilities are severely limited. The perceptual game fic-
tion of classical cinematic narration is the result of iconic and indexical signs 
in combination: the narrative is characterized by spatial and temporal conti-
nuity and include spatiotemporal and subjective indices indicating an ano-
nymous observer, thus prescribing the imagining that we perceive the repre-
sented scene as a present observer would perceive it. The excessive cutting 
and changing perspective of montage style block this fictional game. 

Two different literary varieties of the impersonal perceptual game are 
analysed: the neutral narrative and the lingustic representation of an anony-
mous observer, forms and devices prescribing perceptual imaginings. The 
difference between these games and the corresponing games of fiction film 
are, however, substantial. We are not, when reading a literary text staging an 
impersonal perceptual fiction, mandated to imagine of our reception of the 
discourse that it is the game fictional perception of the represented scene. 
Lacking in the literary case is the iconic correspondence between actual per-
ception (seeing and hearing the image and sound track) and game fiction 
(imagining seeing and hearing the fictional world) at hand in the cinematic 
narrative. 

The analogicity and diagrammatic iconicity (the elements of the content 
are projected on the elements of the expression) of the cinematic depiction 
also mean that every aspect of the sign vehicle is potentially meaningful. 
Scenes in long-take, deep-focus style enable us to concentrate our attention 
on one object, then to shift our attention to another object, and so on, making 
maximum use of the perceptual richness of the cinematic depictions. The 
literary narrative, consisting of replicas of types and lacking the rich dia-
grammatic iconicity of depictions, does not provide these possibilities. 

Next, personified perceptual games, called figural games, are discussed. 
A figural game prescribes the imagining that the represented world is media-
ted through the consciousness of an experiencing character, in the here and 
now of the fiction. A figural game proper, of maximal richness and realism, 
prescribes the imagining that the fictional here and now coincides with and 
is exclusively mediated through the experiences and perceptions of the cha-
racter, and that we have unlimited access to the consciousness of this charac-
ter. This type of figural game fiction has different qualities in fiction film 
and prose fiction. The cinematic narrative, using different kinds of subjective 
images and sounds, makes possible a rich and realistic figural game of sub-
jective perception, i. e. we imagine of our own rich experience of the depic-
tive discourse that it is the character’s experience of the fictional world. The 
literary narrative, on the other hand, creates rich figural games of another 
kind, prescribing the imaginings that the represented events and existents are 
filtered through the consciousness of the character. 

These differences mirror the differences between the epic games and the 
anonymous perceptual games of prose fiction and fiction film, and can be 
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explained in terms of conventionality, iconicity, and indexicality. The per-
ceptual richness and realism of cinematic figural game fictions are the result 
of the primary iconicity, analogicity, and spatiotemporal indexicality of  
cinematic depictions; the limitations of filtration concern the lack of subjec-
tive indexical signs. The weak perceptual qualities of figural games in prose 
fiction follow from the digitalicity and primary conventionality of the lingu-
istic medium, i. e. we cannot imagine of replicas of types that they are the 
perceptions of a character. The rich experiences of filtration are the result of 
linguistic citation (a combination of conventionality and iconicity), and the 
repertoire of linguistic subjective indices. 

However, a comparison between non-literal, subjective perspectives, and 
less realistic figural games prompted by literary and cinematic narratives, 
reduces the differences between the two media. Literary narratives often 
combine the third person presentation with the subjective perspective of a 
character; the subjective and spatiotemporal indices of the discourse are at-
tributed to the character in the here and now of the fiction, thus creating an 
experience of filtration. Cinematic figural narratives often have similar qua-
lities. The audiovisual narration is not literally limited to the spatial perspec-
tive of the character, but the represented space and the different narrative 
levels indicate and express the subjective experience of the character. 
Furthermore, a kind of dramatic inner monologue in both prose fiction and 
fiction film is analysed: non-realistic figural fictions representing the speech 
of characters that only take place in the game fiction. 

A fictional narrative may, it is shown, stage more than one type of game 
fiction. Different games may follow each other, the narrative may alternate 
between games, or provide the recipient with ambigous cues, which means 
the game is blocked or disambiguated. Prose fiction lacks the cinematic nar-
rative’s capacity for simultaneous juxtaposition of perspectives, even though 
the literary narrative can alternate between different game fictions. The lite-
rary narrative has, on the other hand, the capacity to stage another kind of a 
non-realistic, multiple game, representing the perspective of a group of pe-
ople. 

Finally, game fictions are discussed in a context of intermediality: literary 
narratives may evoke experiences of cinematic narration and film viewing, 
and cinematic narratives stage literary games. These games are different 
versions of the epic and the perceptual game respectively, and presuppose 
different kinds of indexical and iconic relations between the representation 
and the represented medium. The discrepancy between the imitating and the 
imitated medium, however, puts limitations on the richness of these games. 
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