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Abstrakt 
 
 

Många samtidskonstnärer arbetar idag aktivt med berättelsens struktur, konstverken 

fungerar som en del i en mer omfattande process som fogar samman det visuella 

uttrycket med berättande och en övergripande dramaturgi.  

I detta examensarbete försöker jag synliggöra hur ett konstverks berättelsestruktur kan 

urskiljas dels genom att använda olika teoretiska perspektiv, där jag bland annat 

försöker svara på frågan, vad är en berättelse? Men även undersöka hur en berättelses 

struktur kan urskiljas visuellt, genom mitt gestaltande arbete. I både den teoretiska 

och gestaltande delen försöker jag visa att en berättelse är under ständig 

transformation, samt mottagarens roll i skapandet av en berättelse. 

Jag kommer röra mig mellan den strukturalistiska uppdelningen av ”den klassiska 

berättelsen” till en mer poststrukturalistisk utvidgad syn. Jag kommer även ha som 

utgångspunkt att berättelsen är en aktiv deltagare i skapandet av vår sociala praktik. 

Mitt examensarbete har utgått ifrån frågeställningen: 

 

Vilka berättarstrukturer kan urskiljas i samtidskonstnärers konstverk/projekt? Hur 

arbetar dessa konstnärer med berättelsens egenskaper och villkor? Hur påverkar 

berättarstrukturen i sin tur konstverket/projektet? 

 

Till mitt gestaltade arbete bad jag fem personer välja varsin filmscen, denna filmscen 

återberättades sedan muntligt för mig (utan att avslöja vilken film) utifrån 

berättelserna gjorde jag teckningar som sedan blev till fem animerade scener. 

Scenerna presenteras i en följd. 
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1. Inledning 

 
Under en längre tid har jag upplevt att ordet berättelse dyker upp vart jag än tittar. 

Följande sammanhang och fraser är några exempel: 2006 utsågs till ”berättaråret”, 

institutionen för grafisk design på Konstfack har sen ett år tillbaka en 

masterutbildning med inriktning mot ”storytelling”, ”digitalt berättande”, ”de nya 

berättarna”, ”historieberättande”, ”livsberättelse”, ”berättande och identitet”, ”förklara 

med hjälp av berättande”, ”förstå med hjälp av berättande”, ”rum för berättande”, 

”ladda ditt varumärke med en story”, ”Storyline”, ”narratologi”, ”narrativitet”, ”konst 

som berättelse”. Berättelsen verkar i högsta grad vara aktuell och narrativitet har blivit 

ett begrepp som återkommer i en mängd olika kontexter. 

  
När begreppet berättelse uttalas är det första som dyker upp i tankarna ofta en muntlig 

eller en skriftlig berättelse, presenterad i en film eller bok. De senaste årtiondena är 

det dock allmänt vedertaget att även ett visuellt material, såsom t.ex. fotografier, 

målningar, och skulpturer, kan vara berättande eller en berättelse. Begreppet 

berättelse är i sig ett abstrakt begrepp med många lager av betydelser.  

Anna Johanssons bok Narrativ teori och metod, tecknar upp en bild av att berättelsen 

är grundläggande i vår sociala praktik, vi använder den för att utveckla den egna 

identiteten och förståelsen för jaget. I en berättelse kan man leva sig in i olika roller 

och genom det skapa sig en uppfattning om den egna identiteten i förhållande till 

andra människor. Berättelser är grundläggande i mänskligt tänkande och för 

skapandet av kunskap. Genom att berätta skapar vi våra erfarenheter och ger dem en 

mening. Med hjälp av berättelser konstruerar och kommunicerar vi vår uppfattning 

om världen, oss själva och andra.1 Det kaotiska blir till ordning och det 

fragmentariska till helhet. Människors berättelser har på många plan ett kulturellt 

värde. Den mest radikala konsekvensen av intresset för berättande är att hävda att 

berättande är ett grundläggande villkor för socialt liv. Det sociala livet är strukturerat 

                                                
1 Anna Johansson (2005) Narrativ teori och metod- med livsberättelsen i fokus, Studentlitteratur AB.  
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som berättelser och vi orienterar oss i världen genom våra berättelser. Vi lever våra 

berättelser.2 
 

1:2. Frågeställning 
 

Efter modernismens mediumspecifika tradition med målet att finna mediernas essens 

och därefter postmodernismens brott mot detta, återknyter ett ökat antal konstnärer till 

en förmodernistisk tradition. Konstverken fungerar som en del i en mer omfattande 

process som fogar samman det visuella uttrycket med text, berättande och en 

övergripande dramaturgi. Många samtidskonstnärer arbetar idag aktivt med 

berättelsens strukturer, berättelsen har fått ett ”nyinträde” i konsten (några av dessa 

konstnärer kommer att exemplifieras senare i uppsatsen).  

Förenklat kan man säga att nästan all konst är berättande, i den mån att konsten är 

kommunikativ och när vi står inför ett verk kan vi tillföra en berättelse av privat 

betydelse. Jag vill i detta examensarbete titta närmare på konst som en berättandeform 

men framför allt konst som berättar en berättelse. Med konst som en berättandeform 

menar jag konst som en form av kommunikation och konst som berättar en berättelse, 

konst som innehar berättelsens egenskaper och strukturer. Det är skillnaden mellan 

dessa två kategorier som intresserar mig. Frågeställningen i mitt examensarbete har 

blivit: 

 

Vilka berättarstrukturer kan urskiljas i samtidskonstnärers konstverk/projekt? Hur 

arbetar dessa konstnärer med berättelsens egenskaper och villkor? Hur påverkar 

berättarstrukturen i sin tur konstverket/projektet? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Ibid., s.18 



 6 

1:3. Bakgrund och didaktisk syfte 
 

I ett möte med ett konstverk/projekt uppstår en direkt didaktisk situation. Hur utvinner 

man kunskap i ett sådant möte?  

Enligt min erfarenhet från VFU har många bildlärare lätt för att prata om konst ur ett 

historiskt perspektiv, men när det kommer till samtidskonsten saknas ofta kunskap. 

Många undervisar fram till slutet av ”ismernas parad” och därefter tar det stopp. 

Tidsbrist kan vara ett svar på detta problem, det finns tonvis av litteratur som 

behandlar konsthistorien, men när det kommer till samtidskonsten krävs ett eget 

intresse. Utställningar måste besökas och läraren måste aktivt ta del av konstdebatten. 

Det är synd att många bildlärare missar detta då bra didaktiska idéer kan erhållas 

genom att studera konstnärers arbetsmetoder och verk/projekt. För att utveckla 

bildpedagogiken i skolan är det viktigt att utveckla synen på konst så bildläraren inte 

fastnar i en alltför modernistisk tradition där eleverna enbart får teckna och måla. Så 

ser tyvärr verkligheten ut på många skolor.  

 

Berättelser berättas alltid utifrån ett specifikt perspektiv. Alla berättelser, 

vardagsberättelser såväl som institutionella och ideologiska berättelser, är en del av ett 

system av representation, mening och social praktik. Berättelser ingår även alltid i en 

specifik historisk period, i ett specifikt kulturellt och socialt sammanhang.  

Michael Foucault talade om relationen mellan kunskap och makt och menade att i en 

diskurs är kunskap och makt sammanlänkade. En diskurs styr vilka berättelser som får 

berättas, vilka som inkluderas eller exkluderas. Dessa diskurser ger oss sedan en bild 

av omvärlden genom att upprepat berätta utvalda berättelser.3 Feminismen och den 

postkoloniala kritiken är exempel på två strömningar som har börjat göra upp med ”de 

stora berättelserna”, såsom exempelvis olika ideologier eller kulturella, institutionella 

och politiska berättelser. Båda dessa strömningar menar att vi har lärt oss hur 

omvärlden ser ut utifrån ett specifikt perspektiv. Feminismen påvisar att de stora 

berättelserna har ett ”mansperspektiv” som påverkar hur vi uppfattar och identifierar 

oss själva och andra.4 Berättelser konstruerar även den andre på gott och ont. I 

                                                
3 Johansson (2005) s.57-58 
4 ibid., s.58 
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relationen mellan en berättare och en mottagare skapas ett oss, detta oss innebär att 

det skapas ett dem, det främmande, den andre.5  

 

Ovanstående är anledning nog för att arbeta aktivt med berättandet i skolan, nämligen 

för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och en förståelse för hur representation 

skapas. De flesta är överens om bildens genomslagskraft och dess ökade betydelse i 

samhället, ”en bild säger mer än tusen ord”. Bilder är ett av kommunikationssätten 

som används i olika diskurser för att berätta om världen, därför är det är extra viktigt 

att arbeta med berättelsen inom det bildpedagogiska fältet.   

Anledningen till att denna uppsats berör just berättelsestrukturer i konsten, förutom 

den didaktiska vinsten, beror även på den allmänna synen på kultur. Kultur ses ofta 

som ett större område som fungerar som en slags spegel av det samhälle vi lever i och 

där vi kan få syn på oss själva som människor. Jag ser kultur som ett begrepp där alla 

möjliga mänskliga uttryck och avtryck kan inbegripas. Att undersöka det 

bildpedagogiska fältet innebär ett försök att förstå olika visuella kulturer. Vilka 

berättelser förmedlas till oss visuellt? Konst är en stor, betydande del av visuell 

kultur. I DN måndagen den 24:e november 2008, skriver ett antal ledamöter från 

kulturrådet samt bildkonstnärsnämnden att konsten som samhällsfunktion bär på en 

kritisk och visionär kraft som ska kunna störa och överraska. Konst föreslår olika 

perspektiv, positioner och maktrelationer inom kulturen. Konst ger på detta sätt näring 

till kulturen och liv åt den breda debatten, därmed är konst en förutsättning för kultur. 

I konsthistorien använder man orden spjutspets eller ”avantgarde” för att beskriva 

konstens drivande roll. Konstnärer kan ses som sinnliga och/eller intellektuella 

”spanare”, de som lyckas iaktta och beskriva vart vi är på väg på ett sätt som bryter 

och ifrågasätter det etablerade sättet att se på samtiden.6 Konst som förmedlar en 

historia blir därför mer betydelsefull på ett sätt (den får inte ett högre konstnärligt 

värde) men följer det inte ett visst ansvar med att berätta en historia? 
 
 
 
 
 
 
                                                
5 ibid., s.60-62 
6 Insändare i Dagens nyheter, 24e november 2008, kulturdelen 
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1:4. Teoretisk utgångspunkt 
 
 

Under de senaste årtiondena har berättelsen fått en alltmer erkänd plats som 

kunskapsform i vetenskapliga sammanhang. I denna uppsats utgår jag ifrån att den 

sociala verkligheten är språkligt eller diskursivt konstruerad. Språket och framför allt 

berättelserna skapar den sociala verklighet vi förnimmer.7 Det är inte längre enbart 

litteraturvetare, lingvister och historiker som ägnar sig åt narrativa studier eller 

berättelseforskning. Antropologi, etnologi, pedagogik, sociologi, psykologi, 

religionsvetenskap, analysisk filosofi, feminism och postkoloniala studier har alla 

hittat sin infallsvinkel och sitt användningsområde av tvärvetenskapen narratologi. 

Begreppet narratologi är hämtat från den strukturalistiska traditionen. Som jag förstår 

det verkar studierna av berättelser som ett eget forskningsfält, vara koncentrerat på 

själva berättandet och/eller på berättelsens struktur och meningsuppbyggnad. I min 

text kommer jag framför allt använda tankar ur den poststrukturalistiska traditionen, 

där synen på berättelsen utvidgats till att inte bara innefatta ”den klassiska 

berättelsens” struktur. 

 

Den franska filosofen Paul Ricoeur menade att förutsättningen för att vi ska förstå 

berättelser beror på att vi har gemensam erfarenhet av mänskligt handlande. Vi skapar 

och tolkar oupphörligt vår identitet genom kulturellt präglade berättelser. Ricoeur 

menade även att förklaring och förståelse är sammanflätade.8 

Att förklara innebär i narrativ forskning att kartlägga det interna beroende som finns 

mellan delarna i en berättelse för att förstå den. Narrativ forskning undersöker 

berättandets villkor samt berättelsens struktur och innehåll. Forskarens strävan efter 

att förstå mänsklig tillvaro skulle kunna vara att undersöka kulturen, individen eller 

språket. Berättelsen och berättandet spänner över alla dessa nivåer. Att studera 

berättelser innebär i detta sammanhang ett försök att synliggöra människors 

meningsskapande processer för att på ett djupare plan förstå innebörden i den mening 

                                                
7 Johansson (2005), s.18 
8 Ricoeur refererad i Carola Scott (2004) Berättelsens Praktik och teori – narrativ forskning ur ett 

hermeneutiskt perspektiv, Lund: Studentlitteratur, s.43. 
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som skapas. Tolkning för att förstå är den huvudsakliga drivkraften i narrativ 

forskning.9 

 
Att ge sig in i narratologin är som att ta sig igenom en djungel av begrepp, 

infallsvinklar och perspektiv. Ett förhållningssätt kan vara att se berättelsen som en 

grundläggande och universell kunskapsform. Ett annat förhållningssätt innebär att se 

berättelsen som en av flera språkliga eller diskursiva former. Dessa två utesluter dock 

inte varandra.10 Anna Johansson har i sin bok Narrativ teori och metod ett ontologiskt 

förhållningssätt och använder en vid definition av berättelsen. Detta innebär att hon 

kan tala om kunskapens narrativitet, den narrativa principen och narrativa strukturer 

som grundläggande för mänsklig existens och socialt liv utan att för den delen påstå 

att ”allt är berättelser”.11 I min uppsats kommer även jag anta olika förhållningssätt 

och infallsvinklar för att få en mer nyanserad bild. Strukturalismen har ibland en 

tendens att förbise att berättelser inte kommunicerar sig själva. Med det menar jag att 

berättelser inte förekommer som isolerade fenomen utan skapas genom 

kommunikation och existerar endast om de berättas av någon för någon. Det går inte 

heller att förbise betraktarens möte med ett konstverk rent kommunikativt. Jag anser 

att även konstverkets existens är beroende av en mottagare. Som mottagare urskiljer 

man berättelser på flera nivåer. Först struktureras de narrativa delarna i verket för att 

förstå vad det är man betraktar, därefter måste resultatet sättas in ett större narrativt 

sammanhang. Betraktaren ser verket genom ett filter av erfarenheter och 

referensramar, allt detta hänger ihop: I vilket rum/sammanhang befinner sig verket? 

Vem är konstnären? Vad består verket av? Vem är betraktaren? Ovanstående frågor är 

nödvändiga i skapandet av ny kunskap, vad berättas? Utan ett ”svar”, om än ett 

subjektivt sådant, kan man lämna en utställning med känslan av otillfredsställelse, 

”Jag förstod inte”. Tolkning för att förstå är, som tidigare nämnt, den huvudsakliga 

drivkraften i narrativ forskning. 

 

 

 

                                                
9 Ibid., s.10 
10 Johansson (2005) s.19 
11 Johansson (2005) s.19 
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1:5. Metod/Empiri 
 

Jag kommer i första delen av uppsatsen att försöka ringa in en berättelses egenskaper 

och strukturer. Till detta har jag tagit hjälp av ett antal teoretiker och deras olika 

perspektiv på berättelsen. Jag kommer röra mig mellan den strukturalistiska 

uppdelningen av ”den klassiska berättelsen” till en mer poststrukturalistisk utvidgad 

syn. Jag kommer även ha som utgångspunkt att berättelsen är en aktiv deltagare i 

skapandet av vår sociala praktik. Efter en diskussion om några av berättelsens olika 

egenskaper och strukturer kommer jag att skriva om konst som berättar en berättelse i 

mer exemplifierande termer och därefter analysera två verk/projekt djupare. De valda 

konstnärerna är Nikki .S. Lee och Christian Boltanski. Att det blev just dessa två 

konstnärer är lite av en slump, Boltanskis utställning förekom vid tiden för 

uppsatsskrivningen mycket i media och jag blev nyfiken på honom. Lees verk visade 

min handledare Kenneth Karlsson vid ett tillfälle och jag blev förtjust i The projects. 

Det visade sig att båda konstnärerna lämpade sig för undersökningen. 

Nikki. S. Lees verk The Projects studerar jag utifrån en bok med hennes fotografier. 

Lees verk både innehåller berättarstrukturer på ett kommunikativt plan och illustrerar 

att berättelser är medskapare till vår sociala praktik genom visuella attribut och gester. 

Att verket spänner över båda dessa förhållningssätt till berättelsen är anledningen till 

att jag valt att analysera The Projects. 

Christian Boltanskis Les Archives besökte jag i utställningsform på Magasin 3. Jag 

tänkte att det fanns en vinst i att jag kunde uppleva verket fysiskt och inte bara genom 

bilder. Boltanskis dramaturgiskt iscensatta utställning tillför ytterligare en aspekt av 

berättelsen, nämligen hur konst kan berätta en berättelse som upplevs genom olika 

sinnen.  

En viktig aspekt att tänka på under analysdelen är att jag som uttolkare även är 

delaktig i att producera berättelsen. I analysen har jag främst utgått från konstverkens 

utsaga (innehåll), framställning (uttryck), rumsförankring och tidsförankring. 

 

Genom gestaltningsarbetet vill jag mer handgripligen få syn på berättelsens strukturer 

(en bifogad text finns). Jag vill undersöka om man visuellt kan ”visa och förklara” hur 

en berättelses struktur kan urskiljas och att strukturen kan anta olika former. Jag vill 

även försöka visa hur en berättelse är under ständig transformation, samt mottagarens 
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roll i skapandet av en berättelse. Lyckas jag med det hoppas jag få mer tyngd till de 

skriftliga exemplen. 

 

2. Berättelsens egenskaper 
 

Roland Barthes använder ett övergripande resonemang om berättelsens egenskaper 

värt att citera: 

The narratives of the world are numberless. Narrative is first and foremost a 

prodigious variety of genres, themselves distributed amongst different 

substances - as though any material were fit to receive man´s stories. Able to 

be carried by articulated language, spoken or written, fixed or moving 

images, gestures, and the ordered mixture of all these substances, narrative is 

presented in myth, legend, fable, tale, novella, epic, history, tragedy, drama, 

comedy, mime, painting (think of Carapaccio´s Saint Ursula) stained glass 

windows, cinema, comics, news items, conversation. Moreover, under this 

almost infinite diversity of forms, narrative is presented every age, in every 

place, in every society; it begins with the very history of mankind and 

nowhere has there been people without narrative. All classes, all human 

groups, have their narratives, enjoyment of which is very often shared by 

men with different, even opposing, cultural backgrounds. Caring nothing for 

the division between good and bad literature, narrative is international, 

transhistorical, transcultural: it is simply there, like life itself. 12  

 

”Vad är en berättelse?” är en fråga som fortfarande är svår att besvara. Diskussionen 

är i högsta grad levande. I den litteratur jag har läst för ett antal författare, teoretiker 

och forskare resonemang utifrån och omkring begreppet narration. Det finns en 

mängd sätt att definiera olika element i en berättelse beroende på teoretiska 

utgångspunkter och mål/syften. Försöken att fånga begreppet tenderar att till stor del 

handla om att utesluta vad som inte är en berättelse. 

 
Berättandet som aktivitet består inte bara av att man lägger den ena 

episoden efter den andra. Berättande är också att konstruera meningsfulla 

enheter av osammanhängande händelser/situationer. Konsten att berätta 

                                                
12 Roland Barthes (1978) Image, Music, Text, New york: Hill&Wang  s. 79. 
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kräver i likhet med den motsvarande konsten att följa en historia, att vi 

förmår bygga upp gestaltande av en sekvens. 13  
 

Litteraturforskaren Seymore Chatman kommer från den strukturalistiska traditionen 

och menar att narrativitet kan förstås som en text. Ordet text kommer från latinet och 

betyder ”att konstruera” eller ”att väva”.14 En text är inte bara bokstäver på ett papper 

utan ett system av betydelsebärande enheter, ord som vi lärt oss betydelsen av och 

som ändrar betydelse beroende på hur de kombineras. I en bild läser vi förgrund, 

bakgrund och tingens relation till varandra. I förmodernistiskt måleri var symboler 

viktiga för tolkningen, ljuset var tecken på guds närvaro, hund står för trofasthet och 

ros betyder kärlek. Denna symbolik undgår dock den betraktaren som inte har facit i 

hand. Bilden är liksom texten en del av ett system med betydelsebärande enheter. I 

detta avseende berättar en bild, den kommunicerar med oss. Men vilka kriterier är 

nödvändiga för att en viss språklig eller visuell diskurs skall kallas berättelse? 

 

2:1. Den klassiska berättelsen 
 

Här följer en minimal sammanfattning av ”den klassiska berättelsen” hämtad ur den 

strukturalistiska traditionen.  

Den första kända och den mest refererade definitionen på en berättelse är från 

Aristoteles teorier om diktkonsten. Aristoteles menade att en berättelse kännetecknas 

av att den har en början, en mitt och ett slut.  

I den klassiska berättartraditionen eller ”Hollywood traditionen” återfinns ett antal 

nyckelbegrepp. Många narratologer talar om temporalitet och kausalitet som 

nödvändiga kriterier för en berättelse. Temporalitet är representationen av händelser i 

en kronologisk tidsföljd. Att ”berätta en historia” uppfattas som att något presenteras i 

en enhetlig sekvens av händelser där de avslutande händelserna står i förhållande med 

de inledande. Ett kausalt berättande innebär att det som händer i det förflutna 

förorsakar händelser i nuet.15 

                                                
13 Ricoeur citerad i  Johansson (2005) s.16 
14 Chatman citerad i Johansson (2005) s.122 
15 Ibid., s. 124 
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Ett annat centralt kriterium i den strukturalistiska traditionens syn på berättelsen är 

kravet på koherens.16 För att en diskurs ska uppfattas som en berättelse och bli 

begriplig måste olika delar av berättelsen hänga ihop. Det måste finnas ett 

sammanhang mellan de olika delar en berättelse består av så en helhet kan förstås. 

Detta sammanhang behöver inte tvunget finnas i den enskilda texten, utan kan vara 

referensen till textens relation i förhållande till andra texter av samma genre, såkallad 

intertextualitet. Intertextualitet kan ses ur ett mottagarperspektiv d.v.s. hur en text 

förstås genom medvetande om och erfarenhet av andra texter, eller ur ett 

sändarperspektiv där citat och allusion används för att identifiera intention och 

synlighet i historien.17 Sammanhang blir då något som är kontextuellt och socialt 

bundet. Detta innebär att västerländsk syn på kausalitet och koherens inte är självklar i 

en annan historisk och/eller kulturell kontext.  
 

Traditionellt strukturellt orienterade narratologer skiljer mellan vad som berättas och 

hur det berättas, berättelsens utsaga i förhållande till berättelsens framställning.18 

David Bordwell återinförde och förnyade två begrepp som den ryska formalisten 

Victor Shklovsky använde på 20-talet, sujett (suyzhet) och fabula. Med sujett menar 

Bordwell berättelsen som den framträder i kombination mellan utsagan och 

framställningen. Fabula är den berättelse vi som lyssnare/betraktare kommer fram till 

mot bakgrund av sujetten. Sujetten kan vara mer eller mindre styrande i 

konstruktionen av fabula.19 

Närliggande begrepp är händelseförlopp och intrig. Händelseförloppet är det som 

berättas och intrigen hur det berättas. 

En berättelses intrig är tematisk d.v.s. de händelser som berättas, samt den ordningen 

de berättas i väljs utifrån teman såsom idéer, föreställningar, värderingar. Temat 

refererar till psykologiska, sociala, kulturella, politiska och moraliska frågor. När 

något berättas utgår berättaren alltid från idéer eller föreställningar som förklarar 

varför saker och ting är som de är.20 

                                                
16 Ibid., s. 125  
17 Drotner, Kirsten m. fl.(1996) Medier och Kultur-en grundbok i medieanalys och medieteori, 
Borgens Forlag. s. 237 
18 Ibid., s. 240 
19 Ibid., s. 245 
20 Johansson (2005) s.127 
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I den klassiska berättelsen spelar historiens Plot en avgörande roll. När någon blir 

tillfrågad om en berättelses handling är det som frågas efter egentligen berättelsens 

plot. Sedan Aristoteles har plot i allmänhet definierats av de förändringar som 

huvudpersonen utsätts för, alltså utifrån ett innehållsligt kriterium. I den klassiska 

berättelsen ställs det krav på hur dessa skeende bör framställas i förhållande till 

varandra d.v.s. genom ett kausalt berättande. 21 

 

I alla berättelser, oavsett vilket medium de presenteras i, är tid och rum två viktiga 

aspekter. I den klassiska berättelsen skiljer man på berättartid och berättad tid. Den 

tid som kan förbindas med berättelsen som meddelande d.v.s. den tid som är knuten 

till själva akten att berätta historien kallas berättartid. Tiden som berättelsen handlar 

om eller omfattar är den berättade tiden. Händelserna i en berättelse bestäms först och 

främst genom tid, medan personer och situationer bestäms i förhållande till rum. I en 

bok är rummet imaginärt tillskillnad från olika bildmedier då ett rum alltid 

presenteras. I den klassiska berättelsen är rummet först och främst scenen för den 

handling som utspelar sig framför våra ögon.22 

 

Trots alla ovanstående nyckelbegrepp skulle en berättelse inte kunna existera om det 

inte fanns en berättare. Framställningen av en berättelse är beroende av perspektivet 

som en historia skildras genom. Mieke Bal är en kulturteoretiker och kritiker som 

skrivit en bok vid namn Narratology- introduction to the theory of narrativ . Bal 

skiljer på tre olika sorters berättarperspektiv, men istället för perspektiv använder hon 

begreppet fokalisering. Intern fokalisering är då en berättelse berättas genom en 

karaktärs medvetande. I en  

extern fokalisering fokuseras berättelsen på karaktären och inte igenom. Om samma 

situation och händelse presenteras mer än en gång men från olika perspektiv är 

fokaliseringen multipel. 23 

 

 

                                                
21 Drotner m.fl.(1996) s. 246 
22 Ibid., S.249  
23 Mieke Bal (1997) Narratology- introduction to the theory of narrative, University of Toronto Press.    
s. 145-156 
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2:2. Andra berättarformer 
 

I den poststrukturalistiska traditionen har synen på berättelsen utvidgats. Aristoteles 

definition av berättelsen som innehåller en början, en mitt, och ett slut är väldigt smal 

och skulle innebära att en bild inte kan vara en berättelse. Medievetaren Jostein 

Gripsrud menar att då en berättelse saknar en kronologisk representation kan vi som 

publik föreställa oss den själva som logiska föresättningar för, eller komplement till, 

det som direkt framställs.24 Detta skulle innebära att en visuell bild kan kallas 

berättelse om vi exempelvis kan ”föreställa oss” ett före och ett efter.  

I kulturdelen i DN den 16:e oktober 2008 återfinns en artikel som berättar att Roy 

Andersson vunnit nordiska filmpriset för sin film Du levande (2007). En del av 

motiveringen till priset lyder:  

Istället för att berätta en och samma historia på det konventionella linjära sätter 

består ”Du levande” av noggrant uppbyggda sekvenser från en säregen värld.25 

 

I Roy Anderssons bok Vår tids rädsla för allvar, berättar han om sin syn på 

berättandet med hjälp av ”den komplexa bilden”. Andersson menar att han inte ser 

någon anledning till att berätta med hjälp av flera bilder om han kan berätta samma 

sak med en enda bild.26 Anderssons syn på berättandet med hjälp av den komplexa 

bilden utmanar föreställningarna om den klassiska berättelsens temporalitet och 

kausalitet.  

 

Både inom litteratur-och filmvärlden kan man hitta många exempel på berättelser där 

kriterierna om temporalitet och kausalitet ifrågasätts. I exempelvis Quentin 

Tarantinos film ”Pulp Fiction” får vi se en bestämd tids sekvens utspelas gång på 

gång men från olika perspektiv. Många konstfilmer saknar också dessa kriterier. Vi 

kan exempelvis betrakta en video filmad med en statisk kamera som visar samma 

plats och vinkel under en bestämd tidsperiod. Här finns en kronologisk tidsaspekt i 

filmens längd, berättar tiden, men ingen intrig som för handlingen framåt. Den 
                                                
24 Jostein Gripsrud (2002) Mediekultur mediesamhälle, Bokförlaget Daidalos. s. 235 
25 Dagens nyheter, 16e oktober 2008, kulturbilagan. 
26 Andersson, Roy (1997) Vår tids rädsla för allvar, Filmkonst nr 33, Göteborgs Film Festival. s.11-29 
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berättade tiden i detta exempel är den ”naturliga tidens gång”, realtiden, i det rum som 

visas. Filmen kan betraktas som en dokumentär berättelse av platsen. 

 

I ett utvidgat berättarperspektiv kan det vara tematiska associationer som knyter ihop 

en berättelse. Det saknas en yttre handling och det är istället det grundläggande temat 

som knyter ihop historien. Många filmer, böcker och konstverk/projekt på senare år 

handlar mer om skildringen som sådan, där finns det inte någon plot eller handling, 

utan endast berättelsen om. Här kan man återigen återknyta till Roy Anderssons Du 

levande, där återkommande sekvenser presenteras utan sammanhang sinsemellan. 

Ytterligare ett exempel är Ruben Östlunds film De ofrivilliga (2008). Filmens tema 

bygger på ”skräcken att tappa ansiktet inför kompisarna”. Historien är uppbyggd så 

att man följer fem anekdoter parallellt, dessa har inget med varandra att göra, men 

tillsammans berättar de samma historia fast ur olika perspektiv och med hjälp av olika 

händelser/situationer. Var och en för sig skulle anekdoterna te sig annorlunda, men 

som delar i filmens helhet urskiljs en större tematisk berättelse.  

Utvidgningen av berättelsens kräver mer av mottagaren. I ”De ofrivilliga” är 

fokaliseringen extern. Bilderna är uppbyggda så betraktaren känner sig som en 

”tjuvlyssnare”. Scenerna presenteras exempelvis ur ett grodperspektiv, där endast 

karaktärernas ben är synliga, eller genom en öppen dörr med halva karaktärer 

skymtandes. Vissa personer får vi inte se ansiktet på under hela filmen, utan endast 

delar av kroppen. Det krävs en större koncentration av betraktaren för att följa med i 

handlingen när de olika scenarierna inte presenteras i sin helhet. 

 

Den nya teknik som tillkommit de senast årtiondena såsom interaktiva webbsidor, 

dokusåpor, dataspel, bloggar o.s.v. dekonstruerar också uppfattningen om den 

klassiska berättelsen. Här möter vi narrativa delar som vi själva måste sätta ihop till 

en helhet. Betraktaren förvandlas även till en medberättare som hjälper till att styra 

och föra handlingen framåt och berättelsen åt olika riktningar. Nya medier har 

utvidgat och förändrat berättelsen såväl som mottagarens och berättarens roll. 
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2:3. Berättelser i konsten 
 

Att en bild kan berätta en historia klargjordes redan före modernismen, på den tiden 

presenterades verken oftast i form av måleri eller skulptur och var baserad på en 

befintlig berättelse av religiöst eller historiskt slag. Målningen eller skulpturen hade 

då en roll som en stillbild eller illustration ur denna berättelse. Genom bland annat 

symboler och/eller ett allegoriskt berättande återskapades och tolkades olika historier. 

I samtidskonsten används berättelsen inte bara som en ”återberättelse” eller tolkning, 

utan nya berättelser skapas med hjälp av användandet av berättarstrukturer. 

Konstnärerna jobbar aktivt med berättelsen som fenomen för att få fram nya historier 

och betydelser. Medier blandas fritt och berättarperspektivet är i många fall omöjligt 

att urskilja. I denna del av uppsatsen vill jag se närmare på hur utvidgningen av 

berättelsen även innefattar konsten, samt hur berättarstrukturer i sin tur påverkar 

betraktarens perspektiv på ett verk/projekt. 

 

Wolfgang Kemp skriver i Critical terms of art history, att den första berättande bilden 

gjordes under tidigt 1400-tal.27 Bilden Kemp syftar på är en relief som sitter på dörren 

till kyrkan Santa Sabina i Rom. Reliefen kallas Moses kallelse.28 Bilden är uppdelad i 

sekvenser där den nedre delen består av Moses sittande med sina får, i nästa sekvens 

ser man Moses tillsammans med en ängel och en brinnande buske, överst på reliefen 

möter Moses gud. Denna relief berättar om hur Moses fick tavlan med de tio 

budorden av gud och är en tolkning av den bibliska, skriftliga berättelsen. Den 

bibliska texten är i sin tur en tolkning av en muntlig berättelse. Berättelser är inte 

isolerade fenomen och de är sällan original, utan berättelser består av ständiga 

tolkningar och återberättelser.  

I en stillbild kan konstnären endast visa ett enstaka ögonblick ur ett enskilt perspektiv, 

stillbilden kan endast gestalta en specifik tidpunkt i en handling. Placerar konstnären 

däremot flera bilder tillsammans som i ”Moses kallelse” kan en längre sekvens visas. 

Med detta inte sagt att man inte kan berätta en historia med endast en stillbild. 

Det finns många exempel på konstbilder som är uppbyggda så att betraktaren nästan 

tvingas att föreställa sig ett före och ett efter. I Annika von Hausswolffs fotoserie 

                                                
27 Ur Kemps artikel i: Robert S. Nelson & Richard Shiff (2003) Critical terms of art history, The 
university of Chicago Press s. 62-66 
28 Se bild 1 
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Tillbaka till naturen (1993), 29 ser vi ett antal nakna kvinnokroppar utslängda i skogen, 

på stranden, på tennisbanan o.s.v. Fotografierna refererar och citerar intertextuellt till 

bilder från brottsplatser. Hausswolffs bilder är uppbyggda så att vi placeras direkt i en 

handling, en dramaturgi. Hon har arbetat aktivt med kausalitet, någonting har hänt 

kvinnorna som resulterar i att de ligger exponerade på olika platser liknande 

brottsoffer.  

Ett liknande exempel en fotoserie som Juan-Pedro Fabra ställde ut under namnet True 

colours (2002).30 På fotografierna ses soldater poserande i svenska, idyll liknande 

miljöer. Militärerna smälter samman med Fabras noga utvalda scenografi. 

Fotografierna ser ut som stillbilder tagna ur ett pågående drama. Krocken mellan de 

krigsklädda militärerna och det romantiska landskapet berättar en otäck, hotande 

historia. De bildtecknen ”kamoflerad man” och ”romantiskt landskap” sammanförs 

och skapar en helhet, en ny berättelse.  

Våren 2008 visades Fabras nya utställning Juba- an intimate history of sniping på 

Galleri Brännström och Stene.31 Juba är en irakisk sniperskytt på Internet som lägger 

ut filmer där han skjuter ihjäl amerikanska soldater. (Juba är förmodligen en 

pseudonym för en större gerillarörelse) I detta fall kan hela utställningen tolkas till en 

berättelse. I ett rum visas en video där en prickskytt, i form av en docka, skjuter ihjäl 

andra dockor samtidigt som en autentisk ljudinspelning från Juba spelas upp. I mitten 

av samma rum snurrar en diskokula i ett sönderbombat hus. I en annan del av 

utställningen visas uppförstorade fotograferade närbilder på soldatdockor, samt två 

uppförstorade fotografier på leksaksgevär. Båda är tillverkade som exakta miniatyr 

kopior av riktiga vapen. Dessa dockor ingår i en samlarkultur, där deltagare köper 

naturalistiska kopior av militärer, vapen och liknande för att sedan iscensätta 

befintliga eller filmatiserade slag. En docka i naturlig storlek i form av en 

kamouflageklädd sniperskytt är placerad att vakta ett hörn. I ytterligare en film på 

utställningen syns en kamouflerad sniperskytt sittandes i blixtstill väntan, inuti ett rum 

fyllt av saker och ägodelar. Kombinationen av Fabras olika delar på utställningen 

berättar en gemensam historia genom tematiska associationer. Fabra berättar om 

romantiseringen av sniperskytten och krig som förekommer i många sammanhang, 

                                                
29 Se bild 2 
30 Se bild 3 
31 Se bild 4 
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exempelvis på film. Militärer och krigslekar är något av det mest stereotypa att 

föreställa sig. Distanseringen som sniperskyttarna visar när de lägger upp filmerna på 

internet, i förhållande till vissa människors lek med de naturalistiska soldatdockorna, 

blir i kombination bisarr. Jag skulle vilja likna utställningen med ett museums sätt att 

delge en historia, föremål kombineras och presenteras tillsammans för att gemensamt 

berätta en berättelse. Delar, fragment blir till en helhet och betraktaren är den som 

sätter samman delarna.  Det finns ingen spänningsuppbyggnad som får sin upplösning 

i ett avslutande klimax i Fabras berättelse, utan mer en moralisk formad eftertanke.   

I Juba- an intimate history of sniping saknas en kausal förbindelse, det finns istället 

en associativ förbindelse som alla bidrar till att svara på ”berättelsens ställda fråga”. I 

denna utställning är frågan imaginär och subjektiv, men kan anas genom Fabras valda 

tema och sammansättning av de olika verken. I den poststrukturalistiska traditionen 

liknas detta sätt att berätta vid en spiralrörelse.32 Att berätta med hjälp av en 

spiralrörelse innebär att man återkommer till samma tema med alltfler insikter. 

Historien gör en avsökning av konflikten genom en rad signifikanta situationer.  

 

En konstnär som arbetar med berättelsens egenskaper i nästan alla sina verk är Johan 

Thurfjell. Ofta berättas minst två historier parallellt som sedan sammanfogas till ett 

tredje narrativ. Berättelserna sker på universella och generella nivåer men även 

väldigt personliga berättelser vävs in. I Thurfjells verk I picture my neighbourhood I 

och II (2001) har han byggt miniatyr modeller av två olika vänners hustomter och 

därefter applicerat dem på två böcker, Stephen Kings Jurkyrkogården och Cujo.33 De 

som läst Stephen Kings två böcker vet att de placerar sig i genren skräckroman (båda 

har även filmatiserats). Modellerna ser ut som ”vanliga” villor, men placerade ovanpå 

skräckromanerna skapas en kontext. Hur oskyldiga eller drabbade är de som bor i 

husen? (Även media har lärt oss hur lite vi ibland vet om våra grannar tänk fallet 

”Fritzl” eller ”Natascha”).34 Det är inte tematiska associationer som håller samman 

Thurfjells berättelse, utan istället två olika teman som möts och tillsammans skapar ett 

nytt, gemensamt tema. Stephen Kings romaner faller in under den klassiska 

berättartraditionen och med hjälp av de två historierna förändras blicken på 
                                                
32 Drotner m.fl. (1996) S.270 
33 Se bild 5 
34 Stora nyhetsfall där barn hållits fångna i ”vanliga villa områden” utan att omgivningen märk det. 
Natacha 2006, Elisabeth Fritzl 2008. 
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modellerna. En förutsättning är dock att betraktaren känner till Kings romaner. I 

Thurfjells verk får dramaturgin i Kings romaner modellerna att integreras i en 

kronologi. Romanerna har en stark och etablerad berättarstruktur som ”smittar av sig” 

på modellerna. Att modellerna är gjorda efter Thurfjells vänners hus tillför ytterligare 

en aspekt i berättelsen. En offentlig, mer generell berättelse sammanförs med en 

privat.  

I ytterligare ett verk av Johan Thurfjell, Bright eyes (2008), ses en skulpterad hare 

placerad på golvet i ett utställningsrum.35 Harens kroppsspråk indikerar flykt och 

rädsla. Mitt emot haren är en stark strålkastare placerad som lyser rakt på djuret. 

Strålkastaren är oftast en betydelsebärande symbol för något positivt, någon/något 

befinner sig i ”spotlight”, som exempelvis huvudpersonen i en teaterpjäs eller i en 

film. En person i spotlight får vår uppmärksamhet. Varför ser då haren i spotlight så 

rädd ut?  Haren används ibland som en symbol för rädsla, metaforiskt uttryckt ”rädd 

som en hare”. Av kroppsspråket att döma är det så Thurfjell vill att betraktaren ska se 

på haren. Med vetskapen om detta transformeras strålkastaren till ett hot och den 

oskyldiga haren till ett byte. Hela verket skulle kunna ses som en metaforisk berättelse 

om rädsla, offer, makt och utsatthet. De två narrativen, hare och strålkastare, får nya 

betydelser när de placeras i samma kontext och bildar tillsammans ett tredje narrativ.  

I Thurfjells olika verk saknas oftast ett rum, det finns endast ett imaginärt sådant. Det 

faktiska fysiska rummet står galleriet för, den vita kuben blir alltså det rum som ramar 

in verken. Detta kommer att påverka berättelsen på så sätt att konstdiskursen medhar 

vissa förväntningar som kommer att styra mottagaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Se bild 6 
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3. Nikki .S. Lee 
 

Efter ovanstående mer exemplifierande stycken följer nu djupare analyser av två 

konstnärer och deras verk/projekt. Den första konstnären är Nikki S. Lee, född 1970, 

som blivit mest uppmärksammad för en projektbaserad fotoserie som hon arbetat med 

åren 1997-2001 kallad The projects. Lee utgår i sitt projekt från det nära sambandet 

mellan berättelse och identitet. I The projects studerar hon utvalda subkulturer och 

etniska grupper. Efter sin research transformerar hon sitt utseende och härmar 

gruppens koder. Lee spenderar därefter flera veckor med gruppen och deltar i rutiner 

och sociala aktiviteter, medan en vän eller en medlem av gruppen fotograferar henne. 

Lee The Projects smälter samman sociala studier, performance och självporträtt. Hon 

rollbesätter sig själv i egna dokusåpor. The Projects består av tretton delprojekt: 

 

The Punk Project (97), The Lesbian Project (97), The Young Japanese (east village) 

Project (97), The Tourist Project (97), The Hispanic Project (98), The Yuppie Project 

(98), The Ohio Project (99), The Swingers Project (99), The Seniors Project (00), The 

Exotic Dancers Project (00), The Schoolgirls Project (00), The Skateboarders Project 

(00), The Hip Hop Project (01) 

Jag har valt att se närmare på The Hispanic Project36 och börjar med ett foto ur serien.  

I centrum på fotografiet syns åtta kvinnor. Kvinnorna befinner sig utomhus och står 

på gatan mellan byggnader. I bakgrunden syns människor stående i grupper. 

Kvinnorna är klädda i liknande kläder, korta toppar som visar en bit av magen (de fem 

i förgrunden, de tre som står bakom ser man endast huvudet på). Tre av de främre bär 

byxor och de två återstående korta kjolar. Alla kvinnorna har snarlika frisyrer, långt 

hår och permanentade lockar. Några är blonderade. En av kvinnorna, samt ett par 

personer i bakgrunden, håller i Puerto Ricos flagga. Alla kvinnorna är medvetna om 

att de fotograferas och ”posar” framför kameran. Fotografiet innehar en ”snapshot” 

estetik, förmodligen beroende på datumstämpeln nere i hörnet (98- 06-14) samt 

posernas ”igenkänningsfaktor”. Bilden är även något oskarp och en solreflex syns 

över mitten. Detta skulle kunna vara ett foto ur det egna fotoalbumet. Om jag 

                                                
36 se bild 7 
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betraktar flera fotografier ur serien avslöjar datumstämplarna att bilderna är tagna 

under en längre tidsperiod. På fotografierna befinner sig Lee på olika platser, med 

olika personer och varierande kläder. Även detta pekar på att bilderna är tagna vid 

olika tillfälle. Om endast ett fotografi ur The Hispanic Project skulle ses betraktas Lee 

förmodligen som en av deltagarna i gruppen. På grund av hennes visuella attribut ser 

vi en skateare, en pensionär, en strippa, beroende på vilket Project vi betraktar. Om 

ett flertal bilder ur olika serier presenteras tillsammans skulle det bli det dock tydligt 

att Lee är en gemensam nämnare på alla fotografierna. Med upprepningen av Lees 

person, iklädd olika attribut och placerad i olika kontexter, bildas ett mönster. Lees 

återkommande närvaro resulterar i att de övrigas attribut, symboler och tecken blir 

tydligare. De olika gruppernas visuella koder och tillhörighet är avslöjad.  

De ovanstående beskrivningarna är alla betydelsebärande delar men för att urskilja 

Nikkis tema måste fotografierna ses i flertal. Hos mig väcker hennes fotografier 

frågor som: 

Väljer vi våra sociala grupper medvetet? Hur identifieras vi av andra människor? Hur 

påverkas den egna ”livsberättelsen” av våra sociala relationer? Hur visar vi visuellt att 

vi tillhör en viss grupp, och hur viktigt är det för oss att bli identifierande med en 

grupp? Är det möjligt att röra sig mellan kulturer? Kan man tala om ”jaget” eller 

består ”jaget” av representationer som förändras med den sociala miljö vi befinner oss 

i för tillfället? Är vår individuella identitet en social konstruktion? 

 

Dessa frågor är för mig fotoseriens övergripande tema. Lee serverar inget svar. Hon 

ger istället en möjlighet för åskådaren att formulera ett eget svar, utan att insistera på 

att ett bestämt svar är det enda möjliga. I The Projects berättar Lee med en 

spiralrörelse, hon återkommer ständigt till samma tema och för varje projekt vinner 

betraktaren nya insikter. När fotografierna presenteras tillsammans i olika 

kombinationer bildas ett tydligt mönster. De olika situationerna Lee försätter sig i 

infiltrerad i de olika grupperna blir en handling. Genom Lees person avslöjas temat 

samtidigt som Lee är temat.  

En samhällsvetenskaplig forskare vid namn Teodore R. Sarbin menar att människor 

tänker, uppfattar, föreställer sig och gör moraliska val i enlighet med narrativa 
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strukturer.37 Genom narrativitet förstår vi vilka vi är, vi gör oss själva och andra 

begripliga och orienterar oss i tillvaron. Genom berättelserna skapar vi vår sociala 

värld. Erwing Goffman, sociolog, använder teatern som en metafor, ”det sociala livets 

teater”. Individer framträder som på en scen där de spelar olika sociala roller. Dessa 

roller försöker de göra så trovärdiga som möjligt. Iscensättandet, eller ”performance” 

sker i en fysisk inramning med möbler, rum, dekor, kläder, kroppsspråk o.s.v. som 

den sociala scen vi uppträder på. Jaget konstrueras även socialt genom exempelvis det 

vardagliga samtalet med dess hälsnings ritualer.38 Identitet är alltså något som visas 

upp, kommuniceras och etableras i sociala relationer. I den muntliga berättelsen 

förstärks orden med hjälp av rösten och kroppsspråket. Berättelsen formas och 

gestaltas, här kan en subjektiv föreställning göras. Inom konstdiskursen fungerar 

performance på liknande sätt, något uttrycks och gestaltas kroppsligt. Lee förändrar i 

”The projects” sin kropp, frisyr och stil. Hon härmar poser och ansiktsuttryck. Hon 

berättar en historia med sin kropp som sedan dokumenteras med en kamera. Lee är 

tillsammans med de avporträtterade människorna berättelsens karaktärer. På 

fotografierna ser vi rummen historien utspelar sig i. Konstdiskursen är sedan både det 

fysiska rum (utställningsrummet) och imaginära rum (diskursen) som ramar in 

berättelsen. Den kontext en berättelse presenteras i påverkar alltid berättelsen. 

 

Lee kan till viss del styra berättelsen och vår tolkning genom de olika val hon gör. De 

grupper hon valt, fotograferingstillfälle, samt vilket urval av foto hon gör när ett 

projekt är färdigt är alla en del av Lees perspektiv på berättelsen. En intressant aspekt 

är att Lee både är berättaren och en av karaktärerna i berättelsen. Fokaliseringen är 

både intern och extern. Betraktaren fokuserar på Lee som en av karaktärerna i 

berättelsen, men det är även genom Lee som återkommande karaktär och berättare 

den ”egentliga” berättelsen skapas, projektets handling och tema. 

 

 

 

 

                                                
37 Johansson (2005) s. 86 
 
38 Ibid., s. 89 
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4. Christian Boltanski 
 
Den andra konstnären jag valt är Christian Boltanski och hans verk Les archives. 

Boltanski föddes den 6 september 1944 i Paris. Hösten 2008 ställde Magasin 3 ut Les 

archives. När jag besökte utställningen slogs jag genast av dramaturgiska figuren som 

Boltanski använde sig av. Som besökare leds man igenom mörka gångar fram till de 

fyra olika huvudverk som presenteras, utställningen kan endast ses i den ordningen 

konstnären bestämt. Les archives har en tydlig början, mitt och ett slut. De mörka 

rummen och upplysta verken ger en teatral känsla. 

 I utställningens första del visas sex fotografier på Boltanski själv i åldrarna 6-56 år.39 

Porträtten visas omlott och smälter in i och ur varandra. I detta verk finns en tydlig 

temporal kronologi, Boltanski måste först ha fyllt sex år för att kunna fylla 56 år. 

Fotografierna visualiserar den tidslinje ett liv har, genom att visa hur ålderns gång 

förändrar en människas utseende. Men är det verkligen samma person på de olika 

fotografierna? Biologiskt sett har kroppens celler bytts ut ett oändligt antal gånger, 

jämförelsevis om man köper en bil och renoverar om hela bilen under en tioårsperiod, 

är det fortfarande samma bil? Strukturalismen brukar tala om att jaget är diskursivt 

skapat genom språk och berättande, pojken Boltanski och den medelålders mannen 

Boltanski är då inte samma person, men förbinds genom minnen och erfarenheter.  

I bakgrunden till första verket hörs hjärtslag från en människa. Hjärtslagen blir i 

kombination med fotografierna av Boltanski, ytterligare en påminnelse om 

tidsaspekten i livets gång. Rytmen ljuder starkare desto närmare verk nummer två 

betraktaren kommer, en ensam glödlampa som tänds och släcks i takt med hjärtslagen 

(i utställningskatalogen framgår det att hjärtslagen är Boltanskis egna). Ljudet av 

hjärtslag är som narrativ en symbol för liv. Ljuset används ofta metaforiskt för ”livet 

som släcks eller tänds”. Glödlampan tänds när hjärtslagen ljuder och släcks under 

tystnaden. Glödlampan och dess ljus blir i detta verk en visuell metafor för den 

muskel livet är beroende av.  

I den tredje delen av utställningen möts betraktaren av ytterligare ett svartvitt 

                                                
39 Se bild 8 
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fotocollage.40 Fotografierna föreställer avlidna Schweizare (i dödsannonserna i 

Schweiz visas alltid passfotografiet på den avlidna). Det enda vi vet om personerna på 

fotografierna är det vi ser d.v.s. deras olika utseende som skiljer dem åt. Fotografierna 

är uppdelade i ögon, näsa och mun. De presenteras i ett montage där ansiktenas delar 

slumpvis kombineras med varandra. Boltanski dekonstruerar individerna och skapar 

genom de nya kombinationerna, fiktiva personer utan identitet.  

I fjärde verket och utställningens slutdel har ett rum fyllts av figurer.41 Kropparna är 

gjorda av plankor och gestalterna ser ut att vara på språng. De är klädda i svarta 

kavajer och en svag lampa lyser vid varje huvudända. När betraktaren går runt i 

rummet aktiveras sensorer och gestalterna uttalar alla ett enskilt påstående: ”jag är 

tjock”, ”jag är sjuk”, ”jag är socialdemokrat”, ”jag ångrar mycket”, ”jag har ett bra 

yrke”, ”jag har gamla föräldrar”, ”jag är tystlåten”, ”jag är ensam”, ”jag har en 

trädgård”, ”jag är religiös”, ”jag har förlorat min kärlek”, ”jag är ung” o.s.v.  

Vid första mötet med gestalterna påminner de om en folkmassa, en enda stor identitet 

där ingen går att urskilja. När en enskild gestalt passeras berättar de alla något som 

gör att de urskiljs som individer. Deras utsagor är dock relativt tomma och 

intetsägande, de förvandlar gestalterna till stereotyper, samtidigt som berättelserna är 

det som skiljer gestalterna åt. Det är genom den egna berättelsen i förhållande till den 

andres vi alla framstår som individer. När vi möter en ”ny” person bildar vi ofta 

förutfattade meningar utifrån yrke, klädstil, bakgrund, civilstatus o.s.v. Som individer 

kommunicerar vi en identitet genom den sociala grupp vi identifierar oss med och de 

visuella attribut samt beteenden som tillhör gruppen (som Nikki s. Lee tydligt visar). 

Vi har ett behov av att sortera människor och ”dela in dem i fack”. Det är inte förrän 

vi lär känna en person bättre som berättelsen bli mer mångfaldig och komplex.  

Les archives kan ses som ett drama i fyra akter. Det rum som verken är placerade i 

(förutom utställningshallens fysiska rum och den övergripande konstdiskursen) består 

av mörkret och i kombination med de strategiskt placerade ljusen binds historien 

samman. Mörkret är en dramatisk plats som kan upplevas hotfull då vår syn blir 

                                                
40 Se bild 9 
41 Se bild 10 
 



 26 

kraftisk nedsatt. Samtidigt gör mörkret att vi som betraktare fokuserar mer på de 

ljuskällor som finns, nämligen de upplysta verken. Det teatrala uttrycket som omger 

utställningen styr betraktarens upplevelse av historien, Les archives är ingen 

berättelse med komiska inslag, det är en poetisk och allvarlig berättelse. 

Boltanski leder betraktaren kronologisk genom de fyra olika delarna där varje verk 

tillför en ny insikt och/eller perspektiv på utställningens tema. Utställningens 

berättelse hålls både ihop av tematiska associationer och av en spiralrörelse där de 

verk som presenteras i turordning, leder till nya funderingar över Boltanskis valda 

tema. Boltanski skriver i utställningens katalog: 

" …att bevara hela sig själv, registrera alla ögonblick i våra liv, alla objekt som har 

omgivit oss, allt vi sagt och allt som sagts runt omkring oss, det är mitt mål."  

 

Som betraktare började jag fundera över människolivets korthet samt identitet och 

identitetslöshet, massan i relation till individen. Vi lever alla som centrala 

mittpunkter, huvudpersoner, i berättelsen om vårt eget liv. I position till en 

utomstående förvandlas vi dock till en identitetslös massa, de andra. Boltanskis 

arkiverande av identiteter påminner om utgrävningar där historiska fynd berättar om 

det förflutna.  Historiska Fynd berättar aldrig om enskilda individer utan om 

människor generellt. Vi lever som subjekt och blir alla efter döden till objekt, de 

minnen våra nära och kära har är då det enda som vittnar om att vi har existerat. 

Boltanski återkommer ofta till detta tema i sina verk/projekt det vill säga att minnas 

de anonyma och de som har försvunnit.  

Tidsaspekten i Les archives återfinns på många plan. Berättartiden styr betraktaren 

delvis över men utställningen är uppbyggd i en turordning, där Boltanski har 

definierat en början och ett slut. Den berättade tiden är olika i de enskilda verken. I 

första verket är den berättade tiden femtio år (6-56 år). Verk tre berättar om en 

förfluten tid med hjälp av de döda. I de övriga två verken är den berättade tiden mer 

abstrakt, den kan både vara en livstid kort eller lika lång som människans historia.  

Boltanski som berättare återfinns i olika perspektiv. Han berättar både med intern- 

och extern fokalisering. Boltanski styr sujetten genom valet av utsaga och dess 
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framställning samtidigt som vi i Les archives betraktar porträtt av konstnären själv, 

till ljudet av hans hjärtslag. Boltanski blir genom visualiseringen av hans eget 

åldrande och liv även en del av temat och berättelsen. Han är en av individerna men 

också en i massan, Boltanski är både ett subjekt och ett objekt. 

Förutom de fyra verk som presenteras i utställningshallen ingår ett femte verk, Les 

archives du coeur.42 I detta verk kan besökarna donera sina hjärtljud. De inspelade 

hjärtljuden ska sedan förvaras i en ljudbank på en ö utanför Japan (tillhörande 

konstcentret Benesse Art Naoshima). Tanken är att verket tillslut ska bestå av 

miljoner hjärtljud. Betraktaren kan på så sätt bli en medberättare samt en del av 

berättelsen och dess tema. Genom de arkiverade hjärtslagen framträder en berättelse 

om identitet i förhållande till identitetslöshet.  

Les archives är även ett exempel på att berättelser i konsten har en stor fördel, 

nämligen förmågan att skildra en berättelse som erfars genom flera sinnen. 

Berättelsen i Les archives upplevs kroppsligt, betraktaren befinner sig fysiskt i de 

mörka rummen, ser och hör verken och kan till och med ta på objekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Se bild 11 
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5. Slutdiskussion 
 

Jag har märkt att varje definition av begreppet berättelse tycks kunna ifrågasättas på 

en mängd olika punkter och denna problematik illustrerar svårigheten i att försöka 

fastställa absoluta kriterier för vad som skall definieras som en berättelse. I det 

poststrukturalistiska sättet att se på berättelsens är begreppet väldigt vitt och ibland 

kan det tyckas att vad som helst kan kallas en berättelse. Problemet är att om allt kan 

vara en berättelse förlorar begreppet sin mening och upphör att betyda någonting. Jag 

tror därför att det är viktigt att försöka sätta några gränser och riktlinjer för begreppet. 

 

I de verk jag kategoriserar som konst som berättar en berättelse tycker jag mig ha 

funnit vissa mönster. Berättelserna i konsten följer ofta en mer abstrakt struktur, en 

film eller en bok som bryter mot ”den klassiska berättelsens” form innehar ändå en 

styrd berättartid. Filmen/boken har en tydlig början och ett slut medan berättartiden 

inom konst är både oändligt lång och/eller oändligt kort (om det inte presenteras i 

mediet film). Det saknas oftast en början och ett slut och i det avseende bestämmer 

betraktaren över berättartiden. Les archives är dock ett av undantagen, Boltanskis 

utställningsfigur har en början och ett slut. 

 

I en film/bok presenteras alltid någon form av rum, även om rummet ibland kan vara 

svårt att definiera. I bokform är rummet beskrivet i text och läsaren får själv skapa sig 

en imaginär föreställning. Även inom bildkonsten presenteras något slags rum, 

rummets fortsättning utanför bildytan får vi dock föreställa oss subjektivt. I 

exempelvis Annika von Hausswolfs fotografier finns en ”färdig” plats, handlingen är 

etablerad i en miljö som Hausswolf valt. I Tillbaka till naturen är det valda rummet 

avgörande för berättelsens sujett och fabula.  

I många konstverk saknas dock en rumsförankring, betraktaren är då helt utelämnad 

till en subjektiv tolkning av rummet. (Platsspecifika verk är ett undantag då verket är i 

samspråk och interaktion med ett rum). Oavsett om ett konstverk/projekt är integrerat 

i ett rumsligt sammanhang, är verket alltid inramat i ett fysiskt rum, ett 

utställningssammanhang . Det tillkommer även ytterligare ett sammanhang, den så 

kallade konstdiskursen (som även är en av själva förutsättningarna för att något ska 

bli kallat för konst).  
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Om film ses på bio eller hemma påverkas inte berättelsen, utan endast själva 

upplevelsen av berättelsen. Konstdiskursen påverkar i högsta grad berättelsen, genom 

att betraktaren innehar särskilda förväntningar på det verk som presenteras. 

Förväntningar finns även inom olika genrer. Inom genren actionfilm finns en viss stil 

och vissa grepp vi vet att berättelsen kommer inneha. Saknas de blir vi besvikna eller 

förvånade. Samma förväntningar kan finnas på konst inom en viss genre exempelvis 

måleri, politisk konst, performance. Vi är vana vid vissa manér och uppfylls inte de 

blir vi antingen besvikna eller upplever det vi betraktar som nyskapande. 

I en film/bok är det relativt lätt att ”sugas in” i den handling som berättaren delar med 

sig av, inom konsten som ofta saknar tydlig dramaturgi får en mottagare kämpa 

hårdare. Förståelsen/tolkningen av berättelsen blir på så sätt mer subjektiv och 

beroende av betraktarens egna föreställningar.  

Då en bok är skriven eller en film inspelad finns en producerad berättelse, det krävs 

dock en mottagare för att berättelsen ska få liv. I konstsammanhang existerar ingen 

”färdig” berättelse förrän en betraktare producerar den. Det som finns är ett antal 

bilder, skulpturer, föremål eller liknande som har kombinerats av konstnären, men 

berättelsestrukturen är inte ”färdig”. Betraktaren är oumbärlig, utan en betraktare, 

inget konstverk, utan en ”lyssnare”, ingen berättelse. Berättelser i konsten saknar 

vanligen en kronologi och baseras på andra kriterier som tematisk eller diskursiv 

logik, jag tror att detta resulterar i att en högre koncentration och imaginär förmåga 

krävs av en betraktare. 

 

Berättarens (konstnärens) perspektiv är svårt att urskilja. I en bok/film finns det 

mestadels en ”berättarröst”, det kan vara en huvudperson, en faktisk röst, text, olika 

visuella grepp eller liknande som för handlingen framåt. Denna berättarröst kan vara 

svår att upptäcka, men är noga uttänkt. Inom konsten är konstnärens berättarröst 

sällan tydlig. Konstnären styr berättelsens utsaga och framställning genom det tema 

han/hon valt och de medium verket presenteras i samt genom hur utställningen är 

organiserad. Det saknas dock i de flesta fall en berättarröst som talar om hur vi ska se 

på berättelsen, genom vilket perspektiv och i vilken ordning vi ska följa handlingen.   

 

I Nikki S. Lees verk The Projects är Lee både en av karaktärerna på fotografierna och 

berättaren. Historien framträder genom Lee samtidigt som hon själv deltar i 

handlingen. Allt mer förekommande i samtida konstverk räknas även betraktaren in 
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som en del av berättelsen eller som en medberättare, verket är interaktivt och 

betraktaren är med och styr berättelsen. Allt oftare syns en tydligare deltagarkultur där 

gränsen mellan avsändare och mottagare, berättare och ”lyssnare” har suddats ut.  

 

 Det tema som konstnärer utgår ifrån i ett verk kan vara olika tydligt och ibland 

nästintill omöjligt att urskilja utan en kompletterande text eller liknande. Som 

betraktare får man antingen söka mer information om verket eller skapa ett eget 

personligt tema med hjälp av referenser. I dessa fall är det betraktaren själv som 

skapar både sujett, fabula, händelseförlopp och intrigen. Betraktarens tolkning av 

berättelsen är då även beroende av vilken specifik historisk period, specifik kulturellt 

och socialt sammanhang han/hon befinner sig i.  

 

Ett tema kan även skapas genom kombinationen av olika verk. På samma sätt som de 

olika scenerna i De ofrivilliga knyts samman med filmens övergripande tema, kan en 

parallell dras till ”temautställningar”. När en curator väljer ett visst övergripande tema 

och placerar ett antal konstverk i denna kontext händer något med verken. Föreställ att 

ett och samma verk återfinns i följande temautställningar med titlarna: African remix, 

Eklips- konst i en mörk tid, Here comes the sun eller iloveyouihateyou, verket blir en 

del av ett större sammanhang, detta sammanhang berättar en berättelse genom de 

tematiska kopplingarna. Vi som betraktare kommer även att se på verket genom den 

kontext verket presenteras i, vilket innebär att vi kanske skulle hitta olika berättelser i 

samma verk om det ingår under exempelvis temat Eklips- konst i en mörk tid eller 

Here comes the sun.  

 

Trots de mönster jag hittat genom detta arbete, skulle jag slutligen vilja påstå att i vår 

samtid ligger definitionen av vad som är en berättelse mestadels i mottagarens händer. 

Det finns inga rätt och fel utan bestämningen av en berättelse är subjektiv. 
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Den praktiska gestaltningen 

Till den praktiska gestaltningen bad jag sex personer att välja varsin filmscen, 

personerna var helt fria i sina val och omedvetna om varandras. Den enda riktlinje jag 

gav var att scenen skulle vara någorlunda realistisk (stora fältslag med 200 

skådespelare undanbad jag). Personen skulle därefter återberätta filmscenen för en 

person och denna sistnämnda person berättade därefter scenen för mig (tänk 

barndomens ”visklek”). Jag hade förberett ett antal karaktärer, ”mina skådespelare”. 

En del av skådespelarna är skräddarsydda för sin scen och andra är hämtade från 

tidigare teckningar. (Karaktärerna på de teckningarna är avtecknade från 

förmodernistiska målningar, ikonbilder, souvenirdockor m.m.). 

Personerna har själva valt hur mycket information de velat delge mig. Slutresultatet 

blev sex varierade platser, en flygplats, ett torg, ett konferensrum, en bil, ett kök och 

ett sovrum (lyckoträff att alla platser blev olika). Några berättelser var mycket 

detaljrika andra mer kortfattade.  

Min egen tolkning av de olika berättelserna har skett stegvis. För att använda 

sovrumsscenen som ett exempel, berättelsen innehöll följande föremål: klocka, säng, 

byrå, fågel, rummets saknade även ett tak (jag har enbart hört varje berättelse en gång 

så det kan finnas delar jag glömt). Jag googlade föremålen, valde de som passade in i 

min föreställning av rummet och tecknade av dem, därefter ”castade” jag 

skådespelarna till scenen. Jag försökte föreställa mig scenen såsom den berättats för 

mig. När jag tecknat klart bakgrunder, interiördetaljer och karaktärer begav jag mig 

till animeringsstudion. Nu kom nästa tolkningfas nämligen översättningen av mina 

stillbilder till rörliga bilder. Under animeringen kände jag mig friare att göra en egen 

version av berättelsen som inte behövde likna den autentiska.  

Det jag ville komma åt genom gestaltningsarbetet var transformationen av en 

berättelse, en berättelse är aldrig original. Filmscenen har tolkats genom olika 

personer, berättelsen har gått från rörlig bild till muntlig berättelse till stillbild och 

tillbaka till rörligbild. De färdiga animerade teckningarna kommer sedan att genomgå 

ytterligare en transformation genom betraktarna på utställningen.  
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Genom arbetet ville jag även mer handgripligen få syn på berättelsens strukturer. 

Berättelserna har gått från en klassisk berättartraditions struktur, genom filmen och de 

muntliga berättelserna, till en mer abstrakt och associativ struktur i mina animeringar. 

Hur tolkningen och förståelsen av mina animationer kommer att bli väntar jag med 

spänning på.  

Att tekniken jag använde mig av blev cut out animation beror på att jag bestämt mig 

för att jag ville presentera slutresultatet i någon form av rörliga bilder och med hjälp 

av cut out animation kunde jag ha full kontroll över scenerna och skådespelarna 

(tidsbristen styrde också, cut out är en av de animationstekniker som går att jobba 

snabbast med ). 

Jag vill även passa på att sända ett tack till kopiatorn som under hela processen varit 

min närmsta medarbetare. 
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Bild 1, Moses kallelse (1400-t), på dörren till kyrkan Santa Sabina i Rom 

 

Bild 2, ur serien Tillbaka till naturen (1993), Annika von Hausswolff 
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Bild 3, ur serien True colours (2002), Juan-Pedro Fabra 

 

 

Bild 4, ur Juba- an intimate history of sniping (2008), Juan-Pedro Fabra 



 36 

 
 

Bild 5, ur serien I picture my neighbourhood I och II (2001), Johan Thurfjell 

 

 
 

Bild 6, Bright eyes (2008), Johan Thurfjell 



 37 

 
 

Bild 7, ur serien The Hispanic Project (1998), Nikki S. Lee 

 

 

 
Bild 9                                                   Bild 8  

Ur Les Archives (2008), Christian Boltanski 
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Bild 10, ur Les Archives (2008), Christian Boltanski 

 

 
 

Bild 11, Les archives du coeur (2008), Christian Boltanski 


