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Abstract: Split-screen innebär att filmduken är uppdelad i flera delar. Uppsatsen behandlar 

filmer där subjektiva upplevelser beskrivs med hjälp av split-screen. Det är ett berättande 

utifrån en karaktär. En subjektiv upplevelse  kan vara en dröm, en hallinucation, ett minne, 

eller förnimmelse.  Split-screen har funnits sen filmens begynnelse och haft sina glansdagar 

på bland annat 1910-talet och  1970-talet. I och med datorerna är det lättare att skapa split-

screeneffekter  Vi som publik är också mer vana vid flera datorfönster och bildrutor samtidigt. 

Split-screen har kommit in i en ny glansdager era. Det finns  ett flertal filmer som använder 

sig av split-screen för att skildra subjektiva upplevelser. Uppsatsens metod är att lyfta fram 

exempel då det fungerar med split-screen och subjektiva upplevelser. 
 

     Fig a) I filmen Time-code delas filmduken i fyra rutor samtidigt.    
 

Jag har fokuserat på Time-Code(Figgis,1999), Carrie(De Palma, 1976), 24 (Cassar,2001), 

Pillow Book(Greenway,1996), Wicked,wicked(Bare,1973) och Napoléon(Gance,1927).  

Filmteoretikern Lev Manovich tar upp det spatiala montaget – ett montage där ingenting 

behöver ha en bestämd form och där tid och rum har möjlighet att fritt blandas. Abel Gance 

förordade under hela sin filmkarriär split-screen. Han ansåg att genom att samtidigt visa flera 

bildrutor mångdubblas det filmiska uttrycket, detta bland annat genom symbolik. Efter att ha 

studerat många exempel är jag beredd att hålla med. Uppsatsen visar upp ett antal exempel på 

subjektiva upplevelser i split-screen där den teoretiska grunden hämtas från bland annat 

diskussionen om subjektivitet i Edward Branigans Point of view in the cinema – a theory of 

narration and subjectivity in classical film  från 1984. 
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För 80 år sedan hade Abel Gance en vision av att filmen skulle omformas från att bara visa en 

bild samtidigt till att visa flera. 1927 gjorde han filmen Napoleon där han använde sig av 

triptyker - tre bilder som han projicerade med tre filmprojektorer på en extra bred bildyta. 

Gance behöll sin vision under resten av sitt filmskapande liv. 

 

Split-screen är en relativt outforskad arena, som borde kunna ge nya spännande möjligheter 

båder för filmvetare och för filmskapare. Det blir annorlunda film med split-screen och 

variationer i den traditionella filmen tycker jag är intressanta. 

 

  

   

  

 
                Fig 1.1 Split-screen med tre bildrutor. 

 

Något som följer automatiskt med ett användande av split-screen är ett ifrågasättande av hur 

den traditionella filmen, dvs den utan split-screen, visas och upplevs. En enkel jämförelse ger 

att det är annorlunda för åskådaren att ta emot intryck från split-screen-filmen. Han/hon får 

flera bilder presenterade för sig samtidigt och det är intressant att försöka se hur detta upplevs. 

Därför tar uppsatsen upp kognition och perception. Hur det upplevs för åskådaren med flera  

bilder samtidigt tycker jag är spännande. Det blir ett inre montage i bilden. Här kan bilderna 

inom samma bildruta påverka varandra på oanade sätt. Själv får jag tankar om poesi - där ett 

fritt flöde av ord, bilder plötsligt skapar ett sammanhang. Det fria kan skapa något starkt. Så 

borde också split-screen kunna nyttjas. Ett område som borde vara väl lämpat då det är helt 

inriktat på känslor är subjektiva upplevelser hos karaktärer. Uppsatsens fördjupar sig i hur det 

går att använda split-screen för att visa vad någon karaktär i en film upplever – Subjektiva 

upplevelser i split-screen. 

 

 

 

 

 

1.1 Syfte     
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Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka på vilka sätt som split-screen kan användas 

för att visa karaktärers subjektiva upplevelser. Jag skapar mig en bild av vad för olika slags 

allmänna användande av split-screen det finns och vad för faktorer som påverkar åskådaren.  

Uppsatsens ämne finner jag intressant då split-screen användningen börjat öka under de 

senaste åren, antagligen tack vare att vi vant oss vid fragmenterade bilder från datorernas 

gränssnitt och att datortekniken gjort det enklare att producera sekvenser med split-screen En 

likhet finns mellan hur en karaktär subjektivt upplever något i split-screen och med split-

screen i sig. Båda har en mångtydighet. Detta och skillnaden och även likhet med traditionellt 

montage är intressant.  

 

 

1.2 Definition     

The Film Studio Dictionary definerar split-screen som  
Use of the film frame to contain two or more images at the same time.1 

 

Taget ur ett sammanhang där filmhistoriker Jan Olsson pratar om split-screen säger han att:  
…split-screen is a gradual inscription through multiple exposures pasting in  

representational panels in the frame.2 

 

 
                                     Fig 1.2.1  Split-screen  i TV-serien 24(Cassar,2001) 

 

 

 

Den definition av split-screen som jag använder är:  

Två eller flera bilder som visas samtidigt på bildrutan. Antingen helt fristående från varandra 

eller då de överlappar - att den ena bilden täcker det överlappande området helt. 

Övertoningar i ett överlappande område räknas alltså inte till split-screen eftersom bilden 

tonas in och då inte helt täcker den andra bilden. Övergångar såsom wipes tar jag inte med i 

definitionen på split-screen. Inte heller dubbelexponering. 

 

Subjektiva upplevelser definierar jag i uppsatsen som: 

                                                             
1 Blanfod Steven, The Film Studio Dictionary, (London: Arnold, 2001), 63 
2  Jan Olsson, Allegories of Communiction. Intermedial Concerns from Cinema to the Digital, (Rom: John 
Libbey/Indiana: UP, 2004), 20 
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en specifik karaktärs minne, fantasi, känslor och förnimmelser. 

 

 

1.3 Avgränsning    

Jag håller mig inom området fiktionsfilm. Det finns split-screen även inom dokumentärfilm 

och underhållningsprogram på tv, men dessa områden lämnar jag därhän. I och med detta 

begränsas urvalet av filmer och kanske även de sätt som används för att visa subjektiva 

upplevelser i split-screen. 

 

 

1.4 Frågeställningar    

• Vad finns det för olika sätt att använda split-screen för att visa subjektiva upplevelser? 

• Vad skulle ett användande av split-screen i sin tur kunna leda vidare till? 

• Vad är skillnaden i effekt för scener som uttrycker subjektiva upplevelser mellan att 

använda split-screen och övertoning?  

 

 
    Fig 1.4.1 Time-code(Figgis,1999) - Flera eller en bild? 

 

• Vad är det för bild som uppstår - till exempel fyra olika eller en enda översikt? 

• Vad är skillnaden i effekt mellan att använda split-screen eller parallell-klippning? 

• Kan vi se en hel split-screen film och på grund av all information först därefter börja fatta 

     vad vi sett? 

 

Jag kommer inte kunna ge några direkta och tydliga svara på många av mina frågeställningar 

utan mitt syfte är att resonera kring dom. Framförallt hoppas jag kunna ge ett relativt utförligt 

svar på vad för olika sätt det finns att använda split-screen på för att kunna visa subjektiva 

upplevelser. 

 

 

 

1.5 Metod     

Jag har använt mig av tidigare forskning om split-screen och artiklar om filmer som innehåller 

split-screen. Det finns sparsamt skrivet om split-screen, faktiskt inte en enda bok. Jag har läst 
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böcker om angränsande ämnen såsom kognition, temporalitet, berättarsätt och hur subjektiva 

upplevelser kan skildras på film. Edward Branigans Point of view in the cinema – a theory of 

narration and subjectivity in classical film  från 19843 tycker jag behandlar subjektivitet på ett 

bra sätt. Branigan utgår från Point of view och kopplar det till hur vi upplever saker subjektivt 

i verkliga livet. Om Flashback i film har Turim Maureen skrivit i boken Flashbacks in Film.4 

En givande artikel är från Cahier Du Cinema år 19545. Här behandlas några grundtankar om 

split-screen. I det här fallet från split-screen-entusiasten Abel Gance. 

 

Jag har tittat på filmer som innehåller split-screen. Dels behandlar uppsatsen de som scener 

som innehåller vad jag anser vara subjektiva upplevelser med split-screen. För att stämma av 

hurvida det är en subjektiv upplevelse eller ej har jag använt mig av Jean Mitrys indelning av 

subjektivitet (se nedan i avsnitt 2.6 Subjektiva upplevelser). För att få en bredare bakgrund till 

split-screen tar jag även upp några exempel utan subjektiva upplevelser. Dessa exempel är 

också intressanta då några av dessa sätt kan väntas komma till användning framöver i 

samband med subjektiva upplevelser. Det är genom att ta upp olika exempel söker uppsatsen 

komma fram till på vad för olika sätt som det går att använda split-screen för att visa 

subjektiva upplevelser. 

1.5.1 Filmurval   

Jag har hittat några få uppräkningar i litteratur på filmer som innehåller split-screen. Ofta 

innehåller uppräkningarna bara två-tre filmer. Utifrån de filmer jag hört talas om ska innehålla 

split-screen har jag gjort mitt urval. Bland filmerna jag funnit har jag sett om de innehåller 

scener med subjektiva upplevelser i split-screen. Bland de filmer jag tar upp finns bland andra 

Time-Code(Mike Figgis, 1999) som är speciellt intressant då den filmen igenom är uppdelad i 

fyra mindre bilder, Pillow-Book(Peter Greenaway,1996) har ett extremt fritt förhållande till 

bildrutornas skala och position och Napoleon(Abel Gance,1927) använder ett väldigt 

symbolladdat filmspråk, speciellt i slutsekvensen som innehåller split-screen med tre 

bildrutor. 

 

 

1.5.2 Källkritik   

                                                             
3 Edward Branigan, Point of view in the cinema – a theory of narration and subjectivity in classical 
film(Moutoun: Berlin,1984) 
4 Turim Maureen, Flashbacks in Film (London: Routledge,1999) 
5 Abel Gance, ”Départ vers la Polyvision”, Cahier Du Cinema, nr 1, 1954, 4-9  
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Filmurvalet skulle kunna vara större men jag anser ändå att det ger en god översiktlig bild av 

olika sätt som split-screen går att använda i samband med subjektiva upplevelser inom 

fiktionsfilm. Det kan mycket väl finnas andra sorters subjektiva upplevelser bland de filmer 

som kommit med i urvalet som jag inte uppmärksammat. Vissa filmer har varit svåra att få tag 

på och trots att jag haft en del litteratur om dessa har jag valt att koncentrera mig på de filmer 

jag själv kunnat bedöma. Därav blir urvalet något snävare. 

 

Viss litteratur har inte genomgått en vetenskaplig prövning. Detta gäller vissa internetartiklar, 

såsom den av Jim Emerson på www.cinepad.com/reviews/himom.htm där Brian De Palma 

refereras och det kommenterande ljudspår som tillhör DVD-utgåvan av filmen Hulken (Ang 

Lee, 2003). 

 

De böcker jag läst om olika ämnen har jag själv överfört till vad det skulle betyda i ett 

sammanhang med split-screen. Om författarna till böckerna skulle applicera sina områden 

direkt på split-screen skulle deras resonemang säkert bli annorlunda än mitt eftersom de är har 

mycket större djup i sitt ämne och kan se nyanser inom detta, å andra sidan är jag mer insatt i 

split-screen.  

 

Jag har använt mig av litteratur som diskuterar förutsättningar för nya medier, såsom The 

language of New Media (Lev Manovich,2001)6,  Emotion and the structure of narrative film - 

film as an emotion machine (Tan Ed,1996)7 som diskuterar den mänskliga kognitionen. 

 

Jag har inte arrangerat intervjuer där försökspersoner fått se filmer som innehåller olika typer 

av subjektiva upplevelser med split-screen. Här skulle det gå att försöka få fram hur deras 

upplevelse som publik blir i olika typer av split-screen. Detta tycker jag vore intressant, men 

för att kunna fokusera mitt inläsande och skrivande har jag ej gjort ett sånt arrangemang. 

’Publik-responsen’ till filmerna har jag fått från kritiker och mig själv. 

 

2. BAKGRUND     

Idéen med split-screen är grundad på två eller flera bilder som är i kontinuerlig 

kommunikation eller konflikt. När vi har en film med som visar flera bildrutor samtidigt 

                                                             
6 Lev Manovich, The language of New Media (Cambridge: Massachussets Institute of Technology,2001) 
7 Tan Ed, Emotion and the structure of narrative film - film as an emotion machine (Hillsdale: Erlbaum,1996) 
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såsom split-screen är det dels de olika rutorna vi tittar på men även helhetsbilden av duken i 

sig.  

 

Split-screen används relativt sällan.  Det har varit populärt under olika perioder i 

filmhistorien. Tidigt, i början på 1900-talet användes split-screen för att visa drömmar och 

hallinucationer. Filmhistoriker Jan Olsson hävdar att ny teknik såsom telefonen gjorde att man 

intresserade sig för att dela upp scenen. Senare blev split-screen populärt i räddningsfilmer. 8 

Redan kring 1916 var publiken trött på split-screen i telefonscener.9 

 

 
                     Fig 2.1 Triptyk ur filmen Napoleon 

 

1927 gjorde Abel Gance filmen Napoleon där han använde sig av tre bildrutor samtidigt. Han 

ville ha speciella breda bioanläggningar där tre projektorer kunde visa filmen. 

När ljudfilmen kom satsade filmbranschen allt på ljudet och var inte intresserade av de 

speciella biografanläggningar som Gance ville ha för split-screen film.10 

På 60-talet fick split-screen ett uppsving igen då man ifrågasatte normer och testade nya 

filmgrepp. År 1955-57 gav det franska C.N.C pengar till att göra filmer i Polyvison.11 

En klassiker är The Thomas Crown Affair från 1968 som fick en Oscar för introduktionen av 

filmen som bestod av split-screen. I komedier på 60-talet fick split-screen ett  uppsving igen.  

Inom konstvärlden gjorde Andy Warhol 1967 en split-screen film som heter Chelsea Girls. 

Filmen visas med hjälp av två projektorer. På 70-talet gjordes mycket ‘Expanded-cinema’ 

experiment där gränser för hjärnan på ett populärvetenskapligt och allmänt sätt utforskades. 

Däribland använde man sig av filmer med split-screen. Sen 90-talet har det i konsten varit 

modernt med flerskärms-installationer. Det har hela tiden varit tekniskt lite komplicerat att 

göra split-screen men i och med möjligheten att klippa filmen i datorer har det blivit 

mångdubbelt mycket lättare att göra scener på detta sätt. Detta hjälper till att öka antalet 

filmer där split-screen används. Just nu är det modernt med reklamfilmer som innehåller split-

screen. 

 

                                                             
8 Malin Wahlberg, Figures of Time(Stockholm: Stockholm University:, 2002) s 61 ff 
9  Olsson, 1 
10  Rickard Abel,”Charge and countercharge” Film Quartely, vol XXXV, nr 3 (vår 1982). 445 
11  Valérie Peseaux, “Abel Gance (1889-1981), Archives, nr 87 (april 2001), 11 
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Subjektiva upplevelser är en specifik karaktärs minne, fantasi, drömmar, känslor och 

förnimmelser, se vidare avsnitt 2.6 – Subjektiva upplevelser. 

 

 

2.1 Berättarformer   

Den klassiska hollywoodfilmen är schematiskt uppbyggd så att tittaren bara ser och hör det 

som är funktionellt nödvändigt vid en viss tidpunkt. Narrationen syftar att presentera 

händelserna i kronologisk ordning.12 Traditionellt inleds en scen med: a)etablerade helbild; b) 

inklipp till halvbilder; samt c) ytterligare inklipp till närbilder som visar psykologiska 

processer hos karaktärerna.13 

 

 

2.2 Montage     

Jag ser split-screen som en montagemetod. 

 

Filmen Schnittstelle/Section (Harun Farocki, 1995 )tar upp tanken på att montaget alltid 

innehåller två bilder -  den som redan är visad och den som är den som är ny.14 
 

What do all the great commercial filmmakers want? --- The final cut. Control over the edit. For 

in the edit is the language, the meaning, the music, the emotion, the expressivity of the 

medium.15 

I split-screen är det friare än så eftersom det blir mer att tolka och lättare att tolka fritt. 

Åskådaren förvandlas från passiv till aktiv då hon måste välja bildruta.16 Åskådaren får 

klipparens roll genom att koncentrera sig på drama och karaktärer som griper tag i henne.17 

 

Två klassiska former av montage är det ryska montaget med snabba och många klipp, samt 

montaget som består av många långa tagningar utan klipp. Eisenstein använde sig av det ryska 

montaget. Roy Andersson är ett bra exempel på en filmskapare som använder sig av långa 

tagningar utan klipp. Den vanligaste tekniken är temporal montage där olika verkligheter 
                                                             
12  Ed, 104 
13 Kristin Thompson, ”The formulation of the Classical Style,1908-28 i David Bordwell, Janet Staiger och 
Kristin Thompson, The Classical Hollywood Cinema: Film style & mode of production to 1960, (London: 
Routledge, 1985), 202 
14 Harun Farocki, Trafic, nr 43 (höst 2000), 21 
15  Elasasser T och Kay Hoffman, Cinema futures: Cain, Able or Cable; The screen arts in digital age. 
(Amsterdam: Amsterdam University press, 1988) 229 
16  Richard Bégin, “L’oeil vagabond”,Ciné-bullés, vol XVIII, nr 4  (sommar 2000), 16 
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tidsmässigt följer efer varandra. Här skapas en mening utifrån tidigare visade bilder. En tredje 

form är montaget inom en bild såsom djupfokus eller split-screen. 

 

Lev Manovich beskriver vad han kallar det spatiala montaget. Här kan man välja vilka bilder 

som ska ses tillsammans, när de ska göra det och vilken relation de ska ha.18 Det spatiala 

montaget är split-screen. Med spatialt montage menar Manovich att olika rum behöver inte 

matcha varandra i perspektiv eller skala med mera. Det kan finnas lager/nivåer med helt olika 

betydelser som samsas inom ett och samma område. 

 
                 Fig 2.3.1 Spatialt montage i Pillow-Book (Greenaway ,1996) 

 

I filmen Time-code som är en helt kontinuerlig film i split-screen säger en av skådespelarna: 

Montage has created a false reality…Digital is demanding new expressions.19   
 

Detta nya uttryck kan vara för att åskådaren lärt sig uppfatta flera nivåer i filmen.  

Regissören Mike Figgis menar att eftersom publiken vet att klipp innebär ett slags fuskande 

kommer de in i ett nytt psykologiskt stadie då de har lättare att tro på det som visas 

kontinuerligt utan klipp.20 

 

 

2.3 Kognition     

Hjärnan gör att vi upplever och uppfattar helt olika saker så ett budskap kan aldrig uppfattas 

likadant då olika åskådare har olika bakgrund. 

 

När en åskådare ser en scen i en film tar han/hon hänsyn till vad som skett tidigare både i 

filmen och scenen. Även åskådarens förväntningarna för scenen och för historien är viktiga 

och han/hon bygger hela tiden upp nya. På så sätt befinner sig åskådaren i flera tidsstadier 

samtidigt. 21 Åskådaren har flera olika rum i tankarna, både de sedda och de han/hon inte sett. 

Dels ser han vad kameran ser men också vad han vet och vad han förväntar och önskar sig.  

                                                                                                                                                                                              
17  Brooks, 36 
18  Manovich,  322 
19  Xan Brooks, Sight & sound, vol X nr 9 (sept 2000), 37 
20  Douglas Bankstone, “Quadruple vision”, American Cinematographer, vol LXXXI, nr 4 (apr 2000), 63 
21  Ed, 104 
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Fragment, tidsrelationer och andra relationer som saknas mellan scener kallar Kathrine 

Skretting för tomma platser. Då filmbilder har tomma platser fyller åskådaren igen dessa med 

hjälp av tankar från förväntningar och praktiska erfarenheter.22 

 

Barry Salt menar att split-screen scener, till skillnad mot den vanliga filmiska indexikaliteten, 

visar flera olika representationer samtidigt. Han menar att detta är minde konstgjort än 

parallell-klippning som tvingar åskådaren att mentalt hoppa mellan olika ställen och rum.23 

 

Det finns anledningar till att vissa berättar- och klippsätt fungerar olika bra. För att använda 

split-screen behöver man ta hänsyn till dessa. Som till exempel att minnet har 

kapacitetsbegränsningar, både med avseende på att registrera sinnesinformation och på att 

sovra och klassificera nytillkommen information.24 

 

Det finns också en tanke om att mycket och snabb information skulle komma till vårt 

undermedvetna såsom t ex snabba flashrutor. Split-screen kan lätt förmedla mycket 

information och då kommer vårt undermedvetna aktiveras mycket. 

 

Flera bilder som visas samtidigt kan läsas på en gång som en kollektiv bild och som separata 

men sammanhängande bilder. Bilden kräver större koncentration hos åskådaren då både 

snabbare visuellt utforskande och en mer krävande kognition behöver användas.25 Åskådaren 

kan lätt bli splittrad mellan att utforska och följa historien.26 

 

Genom att minska styrningen av åskådaren kan hon göra berättandet till sitt eget . När man 

läser en bok skapar fantasin kraftfulla karaktärer och händelser. Jag tror att det är likadant 

med film - att med mindre styrning blir påverkan större.   

 

 

 

 

 
                                                             
22 Kathrine Skretting, Reklamefilmens Kommunikasjon - norska reklamefilmer 1922-1988, 
 (Oslo: Nordiska institutet, 1988), 106 
23 Olsson , 50 
24 Edward Branigan, Narrative Schema, Narrative comprehension and film (London: Routledge, 1992), 168 
25 Jacques Aumont, The Image,(London: British Filminstitute, 1997), 120 
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                  Fig 2.3.1 Split-screen och fantasi 

 

 

2.4 Kritik mot Split-screen    

Lewis Herman ansåg år 1952 att den enda gång split-screen är motiverad är då publiken 

behöver se reaktionen samtidigt hos två personer som pratar i telefon med varandra.27 

 

Med split-screen stannar filmerna lätt upp, de gör poänger alltför uppenbara, eller de gör 

poänger alltför symboliska.28 Detta kan vara sant i vissa fall men det går som filmare att lära 

sig att tajma och finslipa dessa bitar, speciellt om split-screen börjar användas ofta. Själv 

tycker jag som publik att det också kan finnas en poäng med att filmer saktas ner ibland och 

att det finns en symbolik att låta hjärnan och känslorna få känna på. 

 

Den vanligaste kritiken mot split-screen är att den skulle orsaka en alienation och skapa 

distans till filmen. Det må vara sant, men jag är övertygad om att när (och om) split-screen 

kommer användas så mycket att åskådaren blir van vid greppet, så kommer det inte finnas ett 

spår av distans. Som jag ser det så är detta på grund av ovana hos publiken. Så är det med 

grepp innan de blivit allmänt accepterade. Mediateoretikern  Erkki Hutamo uttrycker det som: 
There is no need to make it transparant any longer, simply because it is not felt to be in 

contradiction to the ‘authencit’ of the experience.29 

 

Och Lev Manovich säger att precis som att datorn använder flera fönster är det logiskt att en 

kultur baserad på rörliga bilder också borde göra det och använda sig av flerfönster teknik i 

filmspråket.30 

 

 

2.5 Olika former av Split-screen   

I split-screen kan man fråga sig vilken bild som är visar nuet och vad de andra bilderna visar: 

tidigare, senare eller samma tid.31 I Godards split-screen film Numéro deux från 1975 låter 
                                                                                                                                                                                              
26 Elasasser /Hoffman, 218 
27 Olsson s 52 
28 Stuart Byron, Film Commen, vol XI, nr 5 (sept-oct 1975), 33 
29 Bolter/Grusin, Remediation, (Massachusetts: MIT-press, 2002) 42 
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han handlingen visas på den större bildrutan och repriserar den på den mindre. På så sätt 

tvingas åskådaren att tänka på varje ny bild i relation till den som föregick den och därför 

finns ingen direkt följd utan hela tiden en samtidighet.32 I Numéro deux finns en diskussion 

som handlar om att när filmen inte bestämmer hur två bilder ska hänga ihop måste vi bygga 

upp associationen själva samtidigt som filmen fortgår.33  Detta är precis som vad Skretting 

talar om med kognition och tomma platser (se avsnitt 2.3). Bilder kan kommentera och 

komplicera varandra.34 

 

Brian De Palma är en av de flitigaste regissörerna att använda split-screen. I filmer såsom 

Dressed to kill (1980), Phantom of the  Paradise(1974), Dionysus (1970), Sisters (1973) och 

Carrie (1976) har han använt sig av split-screen.  

De Palmas fascination ligger i möjligheten att bombardera publiken med en massa visuell 

information där publiken får välja vad de själva vill se i ett speciellt ögonblick.35 

 

Några andra filmer (som jag inte kommer skriva mer om) där split-screen används är: 

Jackie Brown (Quentin Tarantino,1997), Kill Bill vol I (Tarantino, 2003), Suspense (Phillips 

Smalley,1913), Grand Prix (John Frankenheimer,1966), Boston strangler (Richard 

Fleischer,1968), Andromeda Strain (Robert Wise, 1971) och Pillow talk (Michael 

Gordon,1959). 

 

Det finns olika sorters övergångar från en vanlig bild till en split-screen-bild och självklart gör 

de olika intryck.Övergångarna kan vara direkta klipp, långsamma övertoningar, att bilden 

skjuts åt sidan och ändrar storlek med mera. Bildrutorna i split-screen kan ta upp olika mycket 

av duken. Antingen hela duken eller bara små delar av den. I Tv-serien 24 i regi av Jon Cassar 

år 2001 låter man det ofta finnas mycket svart runt om bildrutorna och bildrutorna är ofta av 

helt olika storlek. Digital morfning skiljer sig från klipp och övergångar. Vid morfningen 

finns det inget synligt reflexivt tidshål eller ellips utan är mer som en hermetiskt tillsluten 

                                                                                                                                                                                              
30 Manovich, 35 
31  www.salon.com 
32  Harun Farocki/Kaja Silverman, Speaking about Godard (NY: New York University Press) , 151 
33  Ibid, 142 
34  Ibid, 160 
35  www.cinepad.com/reviews/himom.htm 
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figur i berättandets misé en scène.36 Detta arbetar Ang Lee med i sin film Hulken från 2003. 

Han ser det som en utvidgning av split-screen, till något som är mindre statiskt.37 

 

Jag har studerat många olika filmer och hittat många olika sätt att använda split-screen. De 

sätt som jag funnit är direkt användbara för att visa subjektiva upplevelser presenteras i 

kapitel 3, Subjektiva Upplevelser.  Härnäst presenterar jag de som inte är det i dagsläget. De 

kommer säkert i framtiden också kunna användas för att skildra subjektiva upplevelser. 

Antingen som de är eller i utvecklad form. 

 

De tre första exemplen hittar jag i Reuquiem for a dream av Darren Aronofsky, år 2000. 

1)  Skildring av två angränsande rum i nutid. 

I vänster bildruta får vi se mamman som låst in sig på toaletten, i den högra får 

vi se henne son i det angränsande rummet.  

 

2)  Uppdelad ruta 

En kille och en tjej ligger precis intill varandra, så nära att de skulle få plats i en 

vanlig storlek på bildrutan, men nu är de i varsin split-screen bildruta. De för sin 

hand över gränsen in i den andra bildrutan och rör varandra. 

 
                  Fig 2.5.1 ett kontinuerligt flöde kan visas med omväxlande bildutsnitt (Hab, Nb) för personerna. 

 

3)  Två personer gör precis samma sak 

Här visas helt synkroniserat hur de två kompisarna genomför en procedur av att ta knark. 

 

I filmen Love Actually av Richard Curtis år 2003 ser vi nästa exempel: 

4)  Massverkan 

flera bildrutor som innehåller liknande känsloyttring. I filmen får vi säkert se 

hundra lyckliga personer som träffar vänner som anlänt till flygplatsen. 
                                                             
36  Vivian Sobchack, Meta-morphing: Visual Transformation  and the Culture of quick change (Minnesota: 
University of Minnesota Press, 2000) 

   Nb Nb 

Hab 
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I filmen The Thomas Crown Affair av Norman Jenison från år 1968 har vi tre exempel 

5)  Skärm-multipel 

 bilden av en person delas upp i flera mindre bilder. 

6)  Inre Kollison 

 i vänstra bildrutan finns en inre rörelse åt höger och i den högra en åt vänster. 

 

7)  Suddighet 

 visa bildrutor är utsuddade så att bara färg och form anas. 

 Detta sätt skulle lätt kunna överföras till att visa en subjektiv upplevelse – POV  

 hos till exempel en full person.  

 

 

 

 

 

I Time-code har jag hittat fem olika exempel 

 

8) Ljudet styr uppmärksamheten 

Ljudet tystnar i andra bildrutor och vår uppmärksamhet går automatiskt till den 

som har högst ljud. 

9) Överraskningsljud  

 Ett ljud i en bildruta i ett annat sammanhang ger svar till en annan bildruta. 

10) Ram överträds 

 En rörelse in i en annans bildruta 

 
Fig 2.5.2. Sekvens ur Time-code där karaktärerna i nedre delen av bilden passerar gränsen till en annan bildruta.  

 

11) Samtidiga positioner 

 Vid en speciell tydligt utmärkt punkt ser vi var alla är och vad alla gör. 

 

12) Indirekt kontrast 

 Vi som publik vet vad som händer i en bildruta och vi ser samtidigt 

                                                                                                                                                                                              
37 Ang Lee, Hulken (2003),  kommenterande Dvd-ljudspår. 
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 en berörd person i en annan ruta som inte vet vad vi vet och ser sker. 

 

Tv-serien 24 använder split-screen flitigt: 

13) Flera vinklar 

 Genom olika vinklar i olika bildfönster får vi en hel koreografi 

 där vi kan se kroppspråk och ansiktsuttryck. 

 

 
    Fig 2.5.3  Koreografi i 24. 

14) Storlek 

 Med olika stora bildrutor tyder en störe bild ofta på mer maktfullhet 

 

Flera exempel – de sätt som jag tycker tydligt skildrar subjektiva upplevelser kommer i 

kapitel 3 – Subjektiva upplevelser i split-screen. 

 

 

2.6 Subjektiva upplevelser    

Subjektiva upplevelser är drömmar, fantasier, minnen och hur en sak upplevs. 

Fantasier kan innehålla tankar om sådant som kommer att hända i framtiden. 

 

Jean Mitry nämner subjektivitet i film som berättande utifrån en karaktär där vi kan motta det 

berättade som att vi är i samma situation som han eller hon. Subjektivitet refererar till ett 

rumsligt och tidsmässigt begränsat berättande som karaktären förmedlar. 

Han nämner fem olika former av Subjektivitet:  

1)  POV              

2) minnesbilder  

3) drömbilder     

4) när kameran medverkar till att skildra karaktärerens mentala tillstånd. 

5)  Tillstånd av inbillning.38  

2.6.1 POV och mentala processer    

POV i film är vad och hur en karaktär ser och hör från sin position.39 

 

                                                             
38 Branigan POV, 2-7 
39  Ibid., 6 
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Det går att skilja mellan audioativt POV  och audioativ perception. Skillnaden är att vi i 

audioativt POV hör från karaktärens position medans vi i audioativ perception får höra hur 

karaktären hör det.40 

 

I ett berättande av en mental process såsom drömmen finns en odefinierad tid och en 

representation av vad karaktären drömmer. Tiden är inte kontinuerlig eller samtidig, den är 

varken samtid, dåtid eller framtid41- det finns helt enkelt ingen tid. 

 

Ända sen filmens födelse har drömmar och visioner förmedlats. Till exempel användes i en 

tidig film drömbubbla för att visa vad karaktären drömmer om.42 

 

En vanlig struktur i Hollywood-film finns i det slutna POV:t.  Först visas var vi är, sedan 

POV:n, sedan att vi är tillbaka och då är den subjektiva bilden slut. Vi får tydligt se var vi är 

någonstans efter att vi sett POV-bilden. Det finns även det sena spänningsskapande POV:t. 

Här dröjer det emellan att den subjektiva bilden och att vi får se var vi är.43 

 

En karaktärs reflektion inbegriper den fysiska världen medans projektion inbegriper mentala 

tillstånd. Den övergripande processen närmar sig Freuds idé om det fria flödet vid arbete med 

drömmar på soffan. Med projektion är det finstilt mellan vad som är rent subjektivt eller 

objektivt. Element i filmen presenteras utifrån karaktären. 44 

 

2.6.2 Minne   

Minne är sådant vi upplever ha hänt, vi kan minnas rätt och vi kan minnas fel. Det är en 

referens bakåt i tiden. En flashback är något som binder samman olika tider - den nuvarande 

och den dåvarande. Både minne och historia är inkopplat. 45 

Psykologen Munsterberg kom 1916 i skriften ‘the Psychology of the photoplay’ fram till att 

filmen kan visa komplicerade mönster av subjektivitet. Han beskrev också skillnader och 

likheter mellan subjektivitet hos karaktärer i filmen och inre tankar och minne hos åskådarna. 
 

Munsterberg delar in flashback i: 

                                                             
40  Ibid., 94 
41  Ibid., 91 
42  Ibid., 85 
43  Ibid., 112 ff 
44  Ibid., 137 
45 Maureen, 1 
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1)  de som repeterar scener som åskådarna har nyligen sett. 

2)  de som återberättar en karaktärs minne av det förflutna..  

3) de som visar en karaktärs berättelse av det förflutna med bilder istället för ord. 
 

 

Fig 2.6.2.1 En karaktär minns i Pillow-Book. Hennes 

minne av att de åker bil på bröllopsdagen kan ses i den 

mindre bildrutan. 

 

 

Munsterberg tar också upp att det kan vara olika typer av övergångar för olika flashbacks. Till 

exempel kan en långsam övergång användas då vi inte sett ett minne förut.46 Det är möjligt att 

se användande av flashbacks i den sena stumfilmstiden som en delvis kompensation för att det 

inte fanns ljud. Flashback kunde hjälpa till att underlätta komplicerade dialogsekvenser. 

Flashback är en teknik som på så sätt hjälpte till att göra en brygga mellan stumfilmen och 

ljudfilmen.47  Det europeiska avant-gardet använde flashbacks för att manipulera bilden och 

det filmiska montaget. Flashback används som ett verktyg för att utforska en karaktärs 

psykologi.48 

 

 

 

2.7 Abel Gance och triptyker  

Abel Gance ville ha triptyker som vanligt filmformat. Det är tre filmprojektorer som 

projicerar en Triptyk. Redan innan filmens födelse användes det inom konsten och var vanligt 

på medeltiden. Här kunde man visa rörelse och olika tider på den stilla duken genom att 

använda möjligheten att ha startposition i den vänstra bilden och utveckling i mitten och 

slutposition i den högra. Från början var triptyker för att få med stora panorama sedan kom 

Gance på fler användningsområden såsom att skilda sidobilder förstärker den centrala.49 Han 

använde sig av tre tillstånd av misé en scene med triptyker: 1) som panorama, 2) de yttre 

bilderna förstärker den centrala, eller 3) helt åtskilda 

 

Gance var en stor förespråkare för split-screen och polyvision där flera bilder visas. 
                                                             
46  Ibid., 30 ff 
47  Ibid., 49 
48  Ibid., 54 
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La polyvision est un nouvelle manière, plus courte, plus ‘atomique’, 

plus lyrique, pour raconter une histoire50 

Han menar att Polyvisionen är ett nytt, mer lyriskt sätt att berätta en historia. 

Om Polyvision säger Gance vidare: 
La multiplication des forces dans un temps réduit était formidable51 

Han menar att med polyvison blir uttrycket mångdubblelt så kraftfullt. 

 
                 Fig 2.7.1 Symbolladdat i  filmen Napoleon: Kanon från krig, Napoleon som barn  

och örnen som följde honom livet igenom. 

 

Gance talar om ett nytt filmspråk i och med polyvisionen. Han nämner poesi och film i 

samband med polyvison.52 Det är intressant eftersom det definitivt går att få symboliska bilder 

när det är flera bildrutor samtidigt. Åskådaren är tvungen att hitta på ett sätt att tolka. 

 

År 1927 gjorde Abel Gance Napoleon där han använde triptyker och polyvision. 

                                                                                                                                                                                              
49 Abel, 10 
50 Gance, 6 
51 Ibid., 8 
52  Ibid., 5 ff 
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3. SUBJEKTIVA UPPLEVELSER I SPLIT-SCREEN  

Olika former av subjektivitet är när vi förstår hur en karaktär tänker på något och när vi får se 

hur en reaktion utvecklar sig. Vi får karaktärens begränsning på tid och rum. Formen kan 

hjälpa oss att förstå den subjektiva upplevelsen, som till exempel kan valet av om bildrutan 

ska visas som stor eller liten bildruta få en betydelse. I åtanke har jag Jean Mitry olika former 

av subjektivitet:  

1)POV              

2) minnesbilder  

3) drömbilder     

4) när kameran aktivt medverkar till att skildra karaktärerens mentala tillstånd. 

5) tillstånd av inbillning. 

 

I avsnitt 3.1 - Valda filmexempel, kommer jag beskriva de filmer som jag tycker är mest 

intressanta vad gäller subjektiva upplevelser i split-screen. Men först tar jag upp några 

exempel från tre andra filmer: 

 

Filmen Requiem for a dream av Darren Aronofsky år 2000 

• en person tänker på något 

I den högra bildrutan är en inåkning från helbild till närbild på mamman i filmen. I den 

vänstra bildrutan zoomas kylskåpet in. Detta är en enkelt sätt att visa att mamman tänker 

intensivt på kylskåpet (och efter vad som framgått tidigare i filmen - på mat). Detta är hennes 

POV. 

 

• produkt framhävs med subjektiv bild och reaktion 

Här får vi se en bild av hur mamman uppfattar produkten (tabletter) samtidigt som vi får se 

hur reaktionen utvecklar sig med tiden. Tabletterna rullar fram på bordet. 

   
  Fig 3.1 Mammans reaktion syns i den övre bildrutan. 

 

Filmen Thomas Crown Affair av Norman Jenison från år 1968. 
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Här är en personlig split-screen favorit. Stämningen förhöjs avsevärt i den här scenen. 

• Minskande bildruta 

Här hjälper kameran eller rättare sagt filmprintern/mixern till att skildra den subjektiva 

upplevelsen. Det är natt och ett kärlekspar sitter tillsammans vid en lägereld. 

Bildrutan minskar från full storlek till mini-storlek och förflyttar sig till övre vänstra hörnet. 

När bildrutan är i mini-storlek beskärs den så att kvinnan knappt syns. Runt omkring bildrutan 

är det svart. Efter ett tag kommer den nya scenen in i högra hörnet. Jag ser split-screen scenen 

som en beskrivning av deras känsla av en samvaro som är på väg bort. Användningen av split-

screen tycker jag väl skildrar huvudkaraktärens mentala tillstånd och hur han tänker om deras 

förhållande. 

 
Fig 3.2 De två vid lägerelden i            Bildrutan minskas successivt och går  Han syns på den lilla bilden  
            vanlig bildstorlek.            till det övre vänstra hörnet.                     medans hon knappt syns. 
 

 

Filmen Down with love av Peyton Reed från år 2003 använder split-screen skämtsamt: 

• Dynamiska bildrutor 

 Ramen mellan bildrutorna flyttar sig kors och tvärs. 

De pratar i telefon med varandra. I och med de situationer som uppstår om vi skulle tänka bort 

ramen förstår vi på ett kul sätt att de tänker på kärlek och sex. Bland annat ligger hon på sitt 

golv medan han gör armhävningar på sitt. 

 
 Fig 3.3 Ramen mellan bildrutorna förflyttar sig hela tiden i en scen i Down with Love. 
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Exempel på flera former av subjektiva upplevelser i split-screen som säkert också finns 

representerade i filmer är:  

• I den ena bildrutan ser vi hur en person uppfattar händelsen och i den andra ser vi hur en 

annan person uppfattar det. 

• I ena rutan ser vi den objektiva filmbilden av en situation och i den andra hur en person 

uppfattar samma situation. 

 

Nedan kommer de filmer jag valt att fördjupa mig i och beskriva mer noggrannare. 

 

 

3.1 Om valda filmexempel   

Time-code är regisserad av Mike Figgis år 2001. Hela filmen är uppdelad i fyra rutor  

Det är en kontinuerlig handling som visas helt utan klipp. Vi får följa olika karaktärer i de 

olika bildrutorna. Något som är speciellt är att de även möts i bildrutorna.  

 

Wicked, wicked är regisserad av Richard L Bare år 1973. I princip hela filmen är filmad i 

split-screen. Bildduken är delad i två delar. Det är parallellhandling i båda rutorna. Det är 

ingen kontinuerlig obruten handling utan det finns klipp. Innan filmen börjar står det: 
 

 You are about to see a new concept in Motion Picture Technique 

                        DUO-VISION 

 In this process you will witness simultaneous action through the use of a 

 double screen…. An experience that will challange your imagination… 

 

Bare säger alltså att vår fantasi kommer få en utmaning av detta nya Duo-vision koncept. 

En annan regissör som var inne på att Split-screen skulle göra filmen helt annorlunda var som 

jag tidigare nämnt fransmannen Abel Gance. Han gjorde Napoleon år 1927. 

I en artikel i Cahier Du Cinema från år 1954 säger Gance : 
 …la profonde évolution que je subis après trente années d’expérience. 

…ce sentiment de la 4e dimension nous permet de supprimer la notion  

‘temps-espace’ et de nous trouver partout et en tout, dans la même fraction 

 de seconde.53 

 

Han menar att det tagit honom 30 år att komma fram till denna filmiska utveckling och 

                                                             
53 Gance, 4 
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att den fjärde dimension med ‘tid-rum’ gör att vi i filmens värld kan vara överallt på en och 

samma sekund.  
 

Brian de Palma är en regissör som exprimenterat mycket med split-screen i många av sina 

filmer. Den film som jag tar upp är Carrie från 1976. De Palma pratar om alla möjligheter och 

val det kan innebära att göra en split-screen-scen: 
I had one hundred and fifty set-ups, trying to get this thing together. I put it all together and it 

lasted five minutes and it was just too complicated. […]  

…pull out of the split-screen and use it just when we precisely needed it. Each time I use  

split-screen I continue to learn more and more about it. 54 

Han berättar att han hade över hundra val och att när han väl satt ihop split-screen sekvensen 

fann han den så komplicerad att han fick förenkla. De Palma menar att arbetet med split-

screen hela tiden är en läroprocess. 

 

24 är en av de få tv-serierna som använder sig av split-screen. Det är en agentserie där 

karaktärerna pratar väldigt mycket i telefon och där är ju split-screen väl beprövat. Allting 

sker i den tid det tar i verkligheten (förutom reklamfilmen) så om till exempel klockan är 

22.10 i serien 24 så är den 7 minuter senare 22.17. En hel säsong är 24 timmar lång. I 24 är 

det ofta användbart och spännande att se brottsling och agent samtidigt. Vi får också många 

gånger se vad alla gör vid en samtidig tidpunkt. 

 
Fig 3.1.1 I den stora bilden i Pillow-Book (Greenaway, 1996) paketeras en bok och i den mindre  

bilden i mitten vandrar en man på gatan. 

 

Pillow-Book är gjord 1996 av Peter Greenaway. Filmen är väldigt fri i sin form. 

Ibland är det split-screen med två bilder samtidigt, ibland är det några mini-bildrutor ovanpå 

de andra bildrutorna, ibland kommer en bildruta inåkandes . Det växlar fritt mellan en ordinär 

bildruta och split-screen i ett  flöde som känns helt naturligt med filmens mycket varieande 

rytm. 

 

I manuset till Pillow Book gav Greenaway skådespelarna ritningar där de kunde se hur split-

screen var planerad i scenerna. 55 Genom att veta hur deras agerande skulle presenteras fick de 

möjlighet att justera spelet till split-screen. Ibland var det säkert ingen skillnad. 

                                                             
54  www.anglefire.com/mb/carrie/palmainterview.html   
55 Peter Greenaway, The Pillow book, (Paris: Dis Voir, 1996), 12  
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Greenaway pratar om att det skrivna ordet ger upphov till många tolkningar medan filmen är 

begränsad, i alla fall nu, till att låta fantasin få gå i en likriktad bana: 
…the power of the written word sparking the human imagination in a way that the cinema can 

rarely achieve. Reception by the imagination of a written text provokes multiple interpretation, 

whereas the present nature of cinema only permits a single linear strand of stimulation to the 

imagination which is essentially in the control of the director. It is this very intimidating gap 

between text and image which is, in many ways, the substance of the film of Pillow Book. 56 
 

 

3.1.1 Time-code   

I Time-code får vi följa några personer på ett produktionsbolag. Då filmen är helt kontinuerlig 

utan ett enda klipp får man skilja på aspekter som enbart kommer ifrån att det är en 

kontinuerlig film och aspekter som har med split-screen att göra. Filmbilden är delad i fyra 

mindre bildrutor och antingen ser och uppfattar vi en enda stor bild eller fyra mindre. Bland 

de små ser vi en speciell ruta medans vi har de andra i ögonvrån. 

 

Ett simultant realtidsberättande och snabba MTV-klipp är på ett sätt en liknande 

kommunikation. Båda sätten ger oss väldigt mycket information. Skillnaden är att vi blir 

matade av de snabba MTV-klippen medan vi själva väljer i det simultana realtidsberättande 

som Time-code har.57 

 

När det är flera samtidiga händelser får regissören välja om han vill att de ska konkurrera med 

varandra. Ett sätt att göra det är att i några bildrutor inte låta någonting särskilt alls hända. 

När det är fyra bildrutor samtidigt behöver åskådaren läsa bilden i en relevant ordning anser 

filmhistoriker Malin Wahlberg.  I Time-code hjälper ljudet och även i viss utsträckning vår 

voyerism till att styra uppmärksamheten.58  Genom att ge åskådaren frihet blir filmerna mer 

dynamiska. Det innebär att filmen får ett större omfång. En film som många skulle uppskatta 

ganska likt ger med friheten en mycket sämre film för en del, och en mycket bättre för andra. 

Det är alltså svårare att se och uppfatta på ett liknande sätt som en annan åskådare. Detta 

eftersom jag som åskådare varit upptagen med att titta och följa något helt annat än åskådaren 

brevid mig. 

                                                             
56 Ibid. 
57 Brooks, 37 
58 Wahlberg, 112  
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Richard von Busack skriver att Time-code angränsar stumfilmen: 

Quadro-vision lies somewhere between silent and sound film.59  

Eftersom det är rörigt att försöka höra fyra ljudkällor samtidigt är det en bildruta som vi hör 

tydligast ifrån. De andra är lägre eller helt tysta. Då uppstår ett skådespelande som dels beror 

på vad som sker och hörs i de andra bildrutorna och hur detta agerande uppfattas utan ljud,  
         Fig 3.1.2.1  Stumfilms-estetik 

så på så sätt har vi med denna form återtagit en stumfilms-estetik .  

 

Ett exempel som skulle angränsa subjektiva upplevelser är när ljudet i en ruta sänks helt. En 

kvinna pratar med en man på ett antikvariat samtidigt som ljudet ligger på en scen där hennes 

före detta man är förtvivlad och en scen där en annan kvinna gråter. Ljudet till scenen med 

kvinnan som pratar med mannen kommer alltså från andra bildrutor. Här blir gester, 

känslouttryck mycket mer påtagligt och väsentligt. Ljudet ‘försvinner’ alltså och ersätts av ett 

helt annat ljud.  

 

I filmen har vi scener där de övriga bildrutorna uttrycker liknande saker och då kan vi lätt 

förstå att alla  subjektivt upplever en liknande känsla och mentalt tillstånd. 

 

Det finns exempel på hela ‘stumfilms’-scener i Time-code.  Med hela ‘stum-films’-scener 

menar jag att alla är tysta, dvs vi hör inte vad de säger istället hör vi bara musik. Om 

‘stumfilms’-scenen  tycker Figgis att det är en lättnad när ljudet tas bort och det bara spelas 

musik eller är tyst. Han säger att det är fullt tillräckligt när man vet var karaktärerna står och 

man känner att man inte behöver få information om handlingen.60  Det blir mer som ett 

tillstånd som beskrivs. 

 

 
                                      Fig 3.1.2.2 Tillstånd 

 

På ett sätt liknande musik som också har olika tillstånd. En annan koppling till musik är att 

Figgis använde notpapper för att koreografera samtidiga händelser i filmen.61  Låt säga att om 

                                                             
59  www.metroactive.com/papers/metro/05.11.00/time-code-0019.html  
60  www.red-mullet.com 
61 Bankstone, 56 
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vi efter halva filmen vet tillräckligt om karaktärernas intentioner med mera (om det är 

möjligt) är det då så att vi kan se resten av en sådan film utan miljöljud och bara med musik?  

 

 

 

 

 

3.1.2 Carrie   

Carrie är en mobbad tjej i high-school.  I en scen på avslutningsbalen får vi se Carrie när hon 

är bortgjord inför alla. Detta är ett exempel på när odefinierad tid, POV inträder först efter att 

vi fått se en scen som innehåller mentalt tillstånd.62 

 

 

 

 
             Fig.3.1.2.1 Carrie instängd i en split-screen med fem 
bildrutor. 
 

Vi får se några av hennes vänner som inte ser glada ut, de verkar känna med henne att det är 

jobbigt. Sen hör vi en röst som säger : ”dom kommer skratta åt dig! ” 

I en split-screen bestående av fem bildrutor får vi se vad hon tänker och upplever: 

• Carrie är i mittenbilden och i fyra bilder runt om visas hur hennes vänner skrattar åt henne.  

Bildrutorna runt om byts ut. 

• Vi ser hur en kamerablixt fyras av mot henne.  

•  Innehållet i de fyra bildrutorna byts till att en man skrattar åt henne 

•  I det sista bytet av innehållet i bilrutorna runt om ’Carrie’ visas att hennes vän ser glad ut, 

samtidigt som vännens röst säger: ”du kan lita på mig!”. 

Här är visas tydligt skillnaden mellan verkligheten och det hon upplever. Hon upplever något 

som vi sett inte är sant. Denna subjektiva upplevelse är som ett tillstånd av inbillning. Här är 

det gjort genom att vi fått se en objektiv bild före den subjektiva.  

 

I en annan scen ser vi i split-screen vad och hur Carrie ser. Här är allt tumultartat och 

rödfärgat. Kameran hjälper till att visa upplevelsen. 

                                                             
62 Branigan POV, 91 
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3.1.3  24    

 
 Fig 3.1.3.1. Simultanitet i Agentserien 24. 

 

I årgång 1 av serien försöker några personer mörda den amerikanska presidenten. Flera 

agenter är inkopplade på att försöka hindra dom, däribland vår huvudperson Jack Bauer. I 24 

finns det en intressant scen i det sista avsnittet. Här får blir hans fru mördad och vi se tillbaka 

vad mannen minns om sin döda fru.  

 

 
Fig 3.1.3.2 Minne i 24. 
 

 

Här har vi vad som diskuterats i kapitel 2.6.1 POV och mentala processer, exempel på hur 

projektion inbegriper mentala tillstånd på ett sätt likt Freuds idé om det fria flödet vid arbete 

med drömmar. Hans minne kommer in i ett flöde där han minns tillbaka på tillfällen med sin 

älskade (tillfällen som vi också sett i serien). För honom i sin mentala process finns det heller 

ingen tid, den är odefinerad, varken samtidig, dåtid eller framtid.  

 

 

 

 

3.1.4 Pillow-book  

I Pillow-Book är en kvinna besatt av att skriva böcker och kunna hämnas sin fars öde. 

Filmen använder sig av split-screen, icke kronologi och att hela tiden förändra bildstorleken. 

Bildstorleken kan ändras i förhållande till hur viktig den ska vara. Tidigare filmkonventioner 

som till exempel inzoomning hjälper tilll att förmedla en uppfattning av att den största bilden 

ska vara av mest vikt. Att bryta upp den tradionella kronologin, tidigare ofta gjort med 

flashbacks, flash-forwards och drömsekvenser görs här också med split-screen.63 Claire 

Tovey diskuterar Pillow-Book och säger att Greenaway har hittat en form som kan visa dåtid, 

                                                             
63 Claire Tovey, Sight and Sound, vol X, nr 9 (sept 2000), 15ff 
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nutid och framtid samtidigt på duken. 64 Det är intressant att likna split-screen-användningen i 

filmen och berättelsens flöde med världsmusik som inte bygger på samma taktslag.  
 

Fig 3.1.4.1  Här kopplas generationer ihop. Vi ser barnet som mamman ritar kalligrafi på i pannan. Precis som 

han (hennes pappa i den lilla bildrutan) gjort på henne när hon var liten. 
 

  Tovey fortsätter sitt resonemang: 
The narrative demands a mixture of tenses, and the insert-frames and multiple screens can 

embrace images of past, present and future, not sequentially as is traditional, but all at once, 

arranging them in significant patterns of scale, priority, importance and colour: not necessarily 

in clear demarcated blocks but overlaid or interlaced to make equivalents to how we perceive 

time and tense.65 
Resonemanget går ut på att berättande bör anpassas mer efter hur vi upplever tid och andra 

saker och ting. Alltså mer samtidigt än i följd. 

 

Malin Wahlström menar att det digitala återupptäckandet av split-screen ger nya möjligheter 

att visualisera det mentala samspelet mellan dåtid och nutid genom mosaik och överlappande 

bilder. Om Pillow-book säger hon också att de olika flashbacks:en kan synas genom den 

delvis transparanta nutiden. 66 

 

I en scen får vi i split-screen se hur de gifter sig och att det som väntat för kvinnan också blir 

ett dåligt förhållande. Detta visas med att de i split-screen med giftermålet visas att de inte har 

ett bra sexliv tillsammans. Här hjälper montaget åskådaren att se hur hon upplever det och att 

det faktiskt blev så. 

 

 
Fig 3.1.4.2 Likhet mellan dåtid och nutid i Pillow-Book. 

 

I en scen ser vi likheten mellan bokförlaget som hennes pappa anlitat för länge sen och det 

förlag hon är på nu. I split-screen görs det tydligt att det är samma förlag, på samma plats, fast 

en annan tid. Ovanpå den stora bilden ligger en mindre bild från när hon var barn. 

Hon kommer på att allting är likt, att hon varit här förut. En slags aha-upplevelse och en 

typisk minnesbild. 

                                                             
64  Ibid, 58 
65  Ibid, 17 
66  Wahlström, 66 



 29 

 

I en annan scen ser vi den staden och i en split-screen ser vi förläggarens ansikte mitt uppe på 

stadsbilden.Härav går att sluta sig till att vår huvudperson är besatt av förläggaren. Här är det 

tydligt som Branigan påpekar om POV att vi får ett rumsligt och tidsmässigt begränsat 

berättande som karaktären förmedlar.  

 

 

3.1.5 Wicked, wicked      

Filmen är nästintill helt i split-screen med bara några mycket få bilder i vanligt format. 

Wicked, wicked är en skräckfilm där en ung man Jason som arbetar på hotellet mördar gäster, 

speciellt blonda kvinnor. I filmen finns flashbacks från olika tidsperioder, fantasisekvenser, 

scener som visar motsättningar och ironier i vad karaktärer säger. I en scen ska Jason få en 

kaka av en vän och stamgäst till honom, Mrs Kardyne. Kakan gör att han associerar och vi får 

i split-screen se barndomsbilder då han fick en kaka och blev illa behandlad. 

 

En intressant sätt som split-screen används för att visa subjektiva upplevelser är när Jason 

tänker att han och en tillfällig sångerska på hotellet är tillsammans. I en bildruta sitter de på 

cafeet och pratar. Detta är i filmens nutid. Nu tänker han tanken och  i den andra bildrutan 

sitter då först han själv på stranden. Sedan kommer sångerskan in i bilden, i ett jump-cut. De 

skrattar och håller om varandra. Detta är ett bra exempel på drömbild. Att det tog tid innan 

hon kom med i bilden kan tolkas som att han först tänkte att han var på stranden och sedan att 

hon var med honom.  

 

En lögn avslöjas i en scen där Mrs Kardyne berättar att hon varit en fin dansare och den andra 

bildrutan visas att henne som ung strippa. Här kan vi ifrågasätta hennes mentala tillstånd – 

tror hon verkligen att det är så eller ljuger hon bara.  

 

Vi har en scen som spelas upp två gånger, båda gångerna i split-screen. Mrs Kardyne berättar 

för Jason om hennes äktenskap. Först efteråt förstår vi att den första versionen var subjektiv - 

en slags förträngning och att den andra är mer objektiv och sanningsenlig. Den första 

versionen är berättad som om det var sant, det är bara det att den andra versionen är mer trolig 

eftersom har hört henne berätta felaktigt tidigare. I scenen berättar hon först om hur hennes 

man dog av en hjärtinfarkt. När hon berättar en gång till säger hon att de hade det så trevligt 

tillsammans, samtidigt som vi får se hur hennes man misshandlar henne. Hon smäller till 
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honom med en järnpinne i huvudet och han dör. Hon har mördat honom. Detta är ett påhittat 

berättande och drömbild eftersom hon nog antagligen inte kan se sanningen själv utan 

förtränger. I split-screen får vi i vänstra bilden se Jasons tilltänkta blonda kvinnliga offer och i 

den högra ett montage med närbild på hans ögon och hans blonda mamma. Likheten, 

åtminstone för Jason, är uppenbar.  

 

3.1.6 Napoleon    

I Napoleon använder Gance sig av det förgångna inte bara för att göra psykologiska 

förklaringar om karaktärens önskningar och handlingar, utan också för att skapa visuella 

symboliska motiv som återkommer.67 Örnen till exempel får till en början psykologiskt 

symbolisera barndomen. I mitten av filmen blir örnen en symbol för rike och skapar också en 

länk emellan de båda - barndomens kamp och kampen för riket.68 Maureen pratar om 

flashback och säger att det är något binder samman olika tider - den nuvarande och den 

dåvarande. Här är både minne och historia är inkopplat.  

 

 

                                  

                V.  M.          H. 

   

 
                   Fig. 3.1.6.1 Triptyk (Vänster,Mitt, Höger bildruta) 

 

Triptyk-sekvensen i slutet av filmen är mycket spännande och innehåller många 

symbolladdade flashbacks och drömmar. Sekvensen innehåller alla tidstempus såsom nutid, 

dåtid och framtid. 

För att ge en översikt över hela sekvensen kommer här en relativt utförlig beskrivning. Först 

står det en text: ”His eagle eye inscribes in the Italian sky all his desires and all his victories.” 

Alla Napoleons önskningar och kommande segrar syns på himlavalvet. Dvs dröm och vision.   

 

 

Innehållet i split-screenbilden och det tre olika bildrutorna byts ut en i taget.  

                                                             
67  Maureen, 79 
68  Ibid., 83 



 31 

Till exempel kan vänster och höger bildruta ligga kvar på sina respektive bilder medans den i 

mitten byts ut och så vidare. Här är förkortningar till de olika bildrutorna:  

V - vänster                      M – Mitten               H - höger           A–Alla bildrutor visar samma.  

… 

Vänster bildruta (V):  Moln  Mitten(M): Napoleon i närbild tittar på himlen   H: Moln 

 

V: Kvinnan han älskar                   M: Napoleon              H:Landskap 
dubbelexponeras in i molnet.    
 

Alla bildrutor: Slagfält 

… 

 

V: En tiltning av kartan italien, M: Kvinnan          H: jordglob som snurrar. 

… 

V: Berg M: napoleon berg i helbild och sedan närbild H: slagfält 

Text: “while the beggars of glory, their stomachs empty but their heads filled with songs, 

leave history to pass into legend”  

 

V,H: Soldater går M: Jordglob som snurrar runt med dubbelexponerat kvinnan han älskar, 

därefter  Napoleon i helbild på berg och kvinnan han älskar dubbelexponerat i jordglob. 

… 

Text: ”Napoleon’s soul, soaring on a fantastic dream, plays with the clouds at destroying and 

at a building worlds” dvs Napoleon bygger världar. 

V,H: Moln M: Napoleon i närbild och helbild vy 

 

V: Napoleon som liten  M: Italien på karta. H:Napoleon har en segervis pose. 
och sedan som vuxen. 
V: Matematikformler                    … 

V,H: Trumslagare,  M: Eld  

i mycket snabb följd kommer sedan bilderna i mitten: 

M: Vatten, Napoleon, Landskap, Matematikformler, Eld, Örn, Napoleon i närbild. 

Sedan följer texten: ”and in the sky a strange conductor beats out the rhythm of the army” 

Vi hör den franska nationalsången Marsaillaisen. 

… 

M: Den franska flaggan  med en skugga av örn på. 
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… 

Alla bildrutor sätts samman till en bild(triptyk): Örnen. 

V,H:  Moln, M: Trumslagare 

A: (triptyk) Örnen 

… 

A: (triptyk) soldater. Bildrutorna tonade i franska flaggans färger - blått, vitt och rött. 

… 

M: Klocka, matematiska formler, vatten  

V,H:  Klocka dubbelexponerat med Napoleon  

De sista bildrutorna är då alla bildrutor visar vatten.  

Med Gances symboliska determinism visar den att segern vid La Birenne gett honom mera 

makt och skärpt hans vilja att erövra.69 Slutsekvensen visar med split-screen både 

tillbakablickar till barndomen, objekt som är symbolladdade för Napoleon och hans visioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DISKUSSION    

Bilden närmar sig det fria flödet i musiken i och med polyvision och split-screen. Poesi har 

också ett fritt flöde. Att det fungerar att använda split-screen för att visa subjektiva 

upplevelser står helt klart. Alla Mitrys former av subjektivitet finns beskrivna i olika split-

screen exempel. De subjektiva upplevelser i split-screen har varit av skilda slag. Många har 

varit återblickar, till exempel i Pillow-Book. Det har funnits drömbilder i Napoleon, tillstånd 

av inbillning har funnits i Wicked, wicked, POV i Time-code och när kameran har hjälpt till att 

visa tillstånd i Carrie. Den mest intressanta återblicken tycker jag själv är från Abel Gances 

Napoleon. Detta att väldigt symboliskt visa en karaktärs inre tankar tycker jag är mycket 

intressant. Nedan är en sådan bild från Napoleon. 
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Fig 4.1 Här hjälper kroppsspråket i den högra delen av split-screen till att visa maktfulllhet. 

 

Med hjälp av split-screen skulle man kunna utveckla ett ‘visuellt ljudspår’ där en bildruta har 

ett bildflöde vars avsikt är att kommentera eller förstärka den vanliga bilden i filmen. Detta på 

liknande sätt som filmmusik kommenterar och förstärker. Istället för audiotivt så visuellt. Det 

visuella skulle kunna vara bilder som inte har någon klar koppling till filmens handling såsom 

fri dans eller personer som inte medverkar i de andra bildrutorna. Här skulle de subjektiva 

upplevelserna beskrivas än mer kärnfullt. 

 

 
Fig 5.1 Fritt spatialt montage i Pillow-book.   

 

                                                                                                                                                                                              
69  Ibid., 84 


