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Inledning 

 

Av ämnesplanerna i svenska framgår att eleverna ska kunna analysera skönlitterära texter. I 

ämnesplanen för svenska 3 är till exempel en del av det centrala innehållet ”Litteraturveten-

skapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga 

begrepp och verktyg” (Lgy11). Litteraturanalys kan göras på många olika sätt och i denna 

artikel föreslås en analys som kan komplettera mer traditionella former av litterära analyser. 

Denna analys kallar vi för intermedial analys. Intermedialitet betecknar det fenomenet att 

olika konstarter och medier blandas, till exempel att ett litterärt verk refererar till en målning 

eller en film (WJT Mitchell, 1994; Bruhn 2010). Vårt huvudbudskap i denna artikel är med 

andra ord att litteratur är ett estetiskt fenomen som bör förstås i relation till andra medier 

och att intermedialitetsperspektivet är ett bland flera möjliga sätt att bättre förstå litteratur, 

både som ett historiskt fenomen i dåtid och nutid men också i analysen av specifika texter. 

Redan här vill vi poängtera att våra förslag på analytiska angreppssätt inte utesluter andra 

analysstrategier (narratologiska, tematiska, psykologiska, etc.) – utan snarare kan ingå i pro-

duktiva kombinationer med dessa. Syftet med den intermediala analysen är att i undervis-

ningen ge eleverna en bättre förståelse för litteraturen som kulturellt uttryck i en samtida 

medieverklighet och ett verktyg för att analysera enskilda texter.   

I vanliga uppfattningar av ”litteratur” finns det två viktiga insikter som sällan nämns. För 

det första: Litteratur är inte nödvändigtvis det samma som böcker. För det andra: Litteratur 

är inte enbart skrift och ord, litteratur är i själva verket ett blandat medium. ”Förbindelsen 

mellan litteraturen, boken och skriften är inte längre självklar” (vår övers.), som den danska 

forskaren Dan Ringgaard har formulerat det (2014). Att tänka igenom dessa två enkla, men 

avgörande, insikter är en viktig uppgift inom litteraturforskningen och för litteraturunder-

visningen. Skälet till detta är tvåfaldigt. För det första innebär den nya mediala situationen 

att skriftmediet inte längre är eller upplevs som det primära. För det andra kan det i ett 

undervisningssammanhang vara givande att i textanalys visa på kopplingar till andra medier. 

Genom att uppmärksamma hänvisningar till eller användningen av andra medier i en text 

kan eleverna möjligen fås mer engagerade, eftersom den intermediala analysen, till skillnad 

från en intertextuell analys, kräver mindre bekantskap med andra litterära verk. 

En intermedial analys kan också användas för att undersöka sambandet mellan olika litte-

rära verk och andra konstformer som bild, film och musik. Därför vill vi här erbjuda en 

analytisk terminologi som kan hjälpa till att beskriva litteratur och dessutom tillhandahålla 
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begrepp som gör det möjligt att synliggöra intermedialitet i svenskundervisningen i gymna-

sieskolan 

I denna artikel presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter och förklarar hur intermediala 

begrepp kan bidra till nya insikter i analysen och tolkningen av prosa.  

Intermediala huvudbegrepp 

En första central fråga är givetvis: vad är ett medium? Vi definierar ett medium som ett 

kommunikationshjälpmedel, som alltid innehåller tre olika, men sammanhängande dimens-

ioner: en teknisk, en basal och en kvalificerad dimension (Elleström 2010). Om vi som exem-

pel tar ett tryckt exemplar i pocketformat av Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark 

Elfgren kan de tre dimensionerna beskrivas på följande sätt: den tryckta boken är ett tek-

niskt medium (Cirkeln också finns i andra tekniska medier: ljudbok, digital bok som kan läsas 

t.ex. på mobil eller läsplatta och ses som film). Basmediet är de skrivna orden. Det kvalificerade 

mediet, däremot, är den breda kategorin ”skönlitteratur”, och mer specifikt: romanen. Ge-

nom dessa distinktioner kan vi mer specifikt och nyanserat beskriva och förstå nutidens 

medielandskap. Digitaliseringen, till exempel, är framför allt ett genombrott i den tekniska 

mediedimensionen, medan en rad kvalificerade medier (novell, dikt, roman) faktiskt inte har 

förändrats nämnvärt på flera hundra år.  

Även om alla medier är blandade, sker denna blandning på skilda sätt i olika medier. 

Främsta skälet till detta är att medier samexisterar och interagerar på två helt grundläggande 

sätt: antingen som en kombination eller som en transformation. Vid en kombination uppträder 

mer än ett medium i en synkron form: ord och musik framträder samtidigt i en visa eller en 

poplåt eller ord och bild/grafik uppträder sida om sida i en affisch. Vid en transformation 

överförs något från ett medium till ett annat i en diakron process, till exempel när en hel 

roman eller element från den genom en adaption blir till centrala delar av en film. På en 

något mer textkonkret nivå är det framförallt tre intermediala begrepp som är väldigt an-

vändbara i analysen av litterära texter, nämligen intermedial och intramedial referens, formell imitat-

ion och medial projicering.  

 Inter- och intramediala referenser är kortfattade men ofta betydelsebärande. Det kan till 

exempel vara en målning som omnämns i en dikt eller närvaron av en poplåt i en 

filmscen. I de fall där referenserna inte håller sig inom samma medium kallas dessa 

för intermediala referenser. Om det däremot rör sig om en dikt som nämns eller 

citeras i en annan dikt, eller en filmkaraktär som nämns i en annan film, kallas dessa 

referenser för intramediala referenser.  

 En formell imitation är en mer genomgripande intermedial inverkan, där ett verks 

struktur formas av eller härmar ett annat medium: en novell som formas som en 

musikalisk symfoni, eller kanske en dikt som ser ut som en vas.  

 Slutligen har vi medial projicering som framför allt finns i prosa. Detta innebär till ex-

empel att en person i ett prosaverk upplever verkligheten som vore det en film, ett 

måleri eller fåglars kvittrande tolkas som vore det musik. Verkligheten inom fikt-
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ionen upplevs alltså så att säga via ett ”medialt filter”. (Flera av dessa termer finns 

redan i Hans Lund (2002), och för en förklaring samt utförliga litteraturhänvisning-

ar till dessa termer, se Bruhn 2016). 

 

Litteratur och medier  

Litteratur kommer alltid i en förpackning, kan man lite förenklat säga, och denna förpack-

ning är alltid intressant att studera som en viktig del av textens samlade betydelse. Många 

har därför undersökt det som den danska litteraturvetaren Tore Rye Andersen (2015) kallar 

för litteraturens ”kroppsspråk” som är allt ifrån en texts typografi till en boks inbindning. 

Litteraturens kroppsspråk inkluderar även delar av det som Gérard Genette (1997) omta-

lade som paratexter: kapiteltitlar, bokomslag, författares förord, citat från recensioner på 

omslaget med mera. Paratexterna är i sig lämpliga att arbeta med när man introducerar en 

ny skönlitterär text. Tillsammans med eleverna kan man till exempel analysera omslaget och 

fundera över vad det säger om den text man har framför sig. Vad är det för illustrationer på 

omslaget? Vilken typ av läsning vill man inbjuda till genom presentationer av innehållet och 

författaren. Vilka aspekter av texten lyfts fram genom recensionscitat? Finns det förord 

och/eller efterord som ramar in texten och hur vi ska se på den? Litteraturens ”kropps-

språk”, det vill säga de yttre former som kännetecknar litteraturen, kallar vi för litteraturens 

externa medialitet. Vid sidan om dessa externa medialiteter finns det vad som kan kallas interna 

medialiteter, det vill säga förbindelser till andra medier inom den litterära texten.  

En viktig intermedial aspekt är texters vandringar från ett medium till ett annat. Litteraturen 

lever idag, förutom i sina konventionella former som roman, novell och poesi, även på 

internet. Internet har dessutom bidragit till att nya former kommit till eller gamla former 

ändrats fundamentalt, som till exempel digital poesi och fan fiction. Fan fiction innebär att 

läsare av till exempel en romanserie eller en typ av romaner, som J.K. Rowlings böcker om 

Harry Potter eller Jane Austens romaner, skriver ”fortsättningar” eller förhistorier, en så 

kallad prequel, som kompletterar och utvidgar originalversionen. Berättande litteratur har 

tidigare överförts och överförs fortfarande till filmmediet och ett viktigt fält inom interme-

dialitetsforskningen är därför adaptionsforskningen, som studerar just detta. Mer om olika 

sätt på vilka texter adapteras och förändras i olika textuniversum och hur dessa kan använ-

das i skolans litteraturundervisning kommer i del 8.  

Intermedial litteraturanalys 

I det följande föreslår vi en modell (utvecklad i Bruhn 2016) som kan öka elevers förståelse 

av narrativa litterära texter genom användningen av några av de intermediala begrepp som 

tagits upp här. Som vi ser det kompletterar, som redan nämnts, intermedial litteraturanalys 

andra gängse litteraturvetenskapliga metoder som exempelvis motivstudier, narratologisk 

analys och intertextuell analys. Analysmodellen består av tre steg:  

1. Inventering. Detta steg består i att man helt enkelt försöker hitta exempel på 

olika inter- och intramediala kopplingar i texten, 
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2. Tolkning och strukturering. Utifrån inventeringen går man vidare och för-

söker hitta en tematik eller en systematik i vilken typ av intermediala koppling-

ar som används. 

3. Kontextualisering. Här skapas förbindelser till frågor, tematik och kontexter 

utanför den enskilda texten. 

 

Vår exempeltext är en novell, ”Låt de gamla drömmarna dö”, som ingår i en textsamling 

med samma namn utgiven av John Ajvide Lindqvist 2011. I förordet berättar Ajvide Lin-

dqvist att han var tvungen att skriva den när han sett Tomas Alfredsons filmatisering (2008) 

av hans egen roman Låt den rätte komma in (2004). Novellen är en form av fortsättning på 

romanen (och filmen) och handlar om vad som händer med de inblandade efter de händel-

ser som skildrats i romanen. Problemet för Ajvide Lindqvist med filmens slut är att det 

antyder att huvudpersonen Oskars öde är att överta Håkans, som dör i romanen och fil-

men, roll att hjälpa Eli (vampyren) att skaffa blod och bostad med mera. Ajvide Lindqvist 

ville inte att Oskars liv skulle fortsätta på detta sätt, utan skrev en kompletterande berät-

telse. Innan vi går in på analysen av novellen ”Låt de gamla drömmarna dö” kan vi konsta-

tera att vi här har att göra med en form av textuniversum. Ajvide Lindqvist skriver ur-

sprungligen romanen Låt den rätte komma in (2004), som sedan genom en intermedial adapt-

ion transformeras till en spelfilm av Tomas Alfredson (2008). Därefter skriver Ajvide Lin-

dqvist en novell som utgör en utbyggnad eller en fortsättning på berättelsen, vilken, om den 

inte varit skriven av författaren själv, lika gärna hade kunnat betraktas som fan fiction.  

I novellen ”Låt de gamla drömmarna dö” får vi genom berättaren, som är spärrvakt vid 

Stockholms Lokaltrafik, ta del av Stefans och Karins kärlekshistoria. De tre har i den ur-

sprungliga berättelsen vad som kan kallas biroller. Stefan och Karin har blivit ett par genom 

vampyrmorden i Blackeberg. Karin har som en av polisens utredare trettio år tidigare för-

hört Stefan. Han var den som sist såg Oskar och Eli då de gav sig av på ett tåg. Berättaren, 

som av en händelse blir bekant med Karin och Stefan, benämner deras kärlekshistoria som 

ett mirakel. Karin fortsätter i smyg utredningen, då hon tycker att den officiella förklaringen 

inte stämmer. Stefan drabbas dock av cancer med dödlig prognos och kärlekshistorien tycks 

gå mot ett tragiskt slut. Då försvinner Karin och Stefan från berättarens horisont. Bland de 

saker de lämnat kvar hittar berättaren dock ett fotografi föreställande Oskar och Eli i Barce-

lona. På fotografiet, som kan dateras till 2008, är de fortfarande unga trots att nästan trettio 

år gått sedan händelserna i Blackeberg utspelade sig.  

Låt oss ge ett förkortat, men förhoppningsvis klargörande, exempel på hur en trestegsanalys 

kan se ut. Denna analysmodell illustreras också i den film som finns med i förberedelse-

materialet. 

Steg 1: Inventering 

Första steget i analysen utgörs av en inventering och skapandet av en lista över olika medi-

ers närvaro i texten. Ett alternativ är att stryka under alla medierelaterade element i texten 

med en färgpenna. Att etablera en sådan lista för en novell kan vara både tidsödande och 
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utrymmeskrävande, men att läsa de första sidorna i en text noggrant och att därefter följa 

upp saker som man sett kan hjälpa eleverna att få en konkret uppfattning om de medierela-

terade referensernas betydelse för textens utformning. 

I detta fall domineras texten av intramediala referenser, det vill säga till litteratur. Berättaren 

är  en läsande människa och det är kanske ingen slump att hans adress på Sigrid Undsets 

gata är uppkallad efter en författare. Att han inleder med att säga att han inte bara vill be-

rätta utan även ”vittna” om ett ”mirakel”, placerar honom också i en lång tradition av vitt-

nesberättelser (bl.a. om andra världskrigets förföljelser) men också i en religiös tradition av 

att vidareförmedla ovanliga företeelser. Han nämner även att han skulle vilja skriva en liten 

”självbiografi” samt att han skulle ha passat bra som en vis man i Platons Aten. De två 

författarna Beckett och Dostojevskij omnämns och när han ska avsluta sin något pessimist-

iska självkarakterisering (som en ”tråkmåns”) ser han på detta utifrån det vi ovan kallade för 

en ”medial projicering”; han ser på sig själv som författaren Kurt Vonnegut skulle ha sett 

det eller beskrivit det: ”Så kan det gå, som Vonnegut säger.” Ett annat litterärt verk som 

nämns är Franz Kafkas novell ”Förvandlingen”. Återkommande är också omnämnandet av 

Marcel Prousts romanserie På spaning efter den tid som flytt. 

De intermediala referenserna är också flera. En refererar till arkitektur. Berättaren har som 

barn, tillsammans med de andra barnen i området, beundrat byggandet av den svenska arki-

tekten Peter Celsings T-banestation i Blackeberg. Berättaren inser att han levt större delar 

av sitt liv som spärrvakt ”inom Celsings skapelse.” Vi upptäcker dessutom intermediala 

referenser till bildkonst, bland annat Edward Munch i allmänhet och mera specifikt till två av 

hans tavlor. Först omnämns ”Kyssen” och kort därefter ”Vampyren”. En annan intermedi-

al referens är det indirekta omnämnandet av Stanley Kubricks film 2001: A Space Odyssey, 

från 1968. Vidare görs referenser till populärmusik och olika medietekniska artefakter som 

datorer, mobiltelefoner och fotografier. En lista med exempel kan ha följande utseende: 

Intramediala referenser Intermediala referenser 

Sigrid Undsets gata Peter Celsings tunnelbanestation 

Franz Kafkas ”Förvandlingen” Edward Munchs ”Kyssen” och ”Vampy-

ren” 

Marcel Prousts På spaning efter den tid som 

flytt 

Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey 

 Fotografier, datorer, mobiltelefoner 

 

Denna genomgång är ett handgripligt och tydligt sätt för eleverna att upptäcka att alla texter 

innehåller referenser till andra medier. 
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Steg 2: Tolkning och strukturering 

Andra steget består av en tolkning och meningsskapande strukturering av det funna medi-

ematerialet. Medan första steget är relativt objektivt, det vill säga att olika läsare av texten 

förmodligen kommer fram till ungefär samma lista, är det andra steget utpräglat tolkande 

och kreativt. Den lista över olika mediers närvaro som skapats i steg 1 ska i steg 2 användas 

till att formulera en problematik, en tematik eller en tendens. Genom att analytiskt gruppera 

de intra- och intermediala referenserna på olika sätt kan man formulera hypoteser om bä-

rande linjer i texten. I det här fallet tycker vi att det är möjligt att tala om en tematik som 

behandlar frågor om sambandet mellan tid, rum och kroppslighet. Utgångspunkt för en 

sådan hypotes återfinns i inventeringen ovan men konkretiseras nedan:  

Intramediala referenser Intermediala referenser 

Sigrid Undsets gata (rum) Peter Celsings tunnelbanestation (rum) 

Franz Kafkas ”Förvandlingen” (kropp) Edward Munchs ”Kyssen” och ”Vampy-

ren” (kropp) 

Marcel Prousts På spaning efter den tid som 

flytt (tid, rum) 

Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey (tid, 

rum) 

 Fotografier, datorer, mobiltelefoner (tid, 

rum) 

 

Steg 3: Kontextualisering  

Tredje stegets mål är att kontextualisera de två första stegen och att erbjuda en förkla-

rande ram för förståelsen av närvaron och funktionen av medier i den analyserade texten. 

En extern kontextualisering kan exempelvis handla om att sätta in texten i ett historiskt 

sammanhang, göra kopplingar till författarens biografi eller till novellens budskap, idé- eller 

filosofihistoriska förutsättningar. I detta fall är det givetvis naturligt att koppla novellen till 

det textuniversum som den ingår i (se ovan) och visa hur novellen är ett typiskt uttryck för 

den skräckgenre som Ajvide Lindqvist oftast skriver i. Här kan elevers kunskap om denna 

genre i litteratur och på film troligen ge inspirerande förslag till andra verk där tidens och 

rummets absoluta karaktär bryts upp och antingen diskuteras explicit eller implicit.  

En text-intern kontextualisering kan för det första utveckla tidsmotivet. Vid ett tillfälle för-

klarar berättaren att han uppfattar tiden som en icke-existerande ”monolit” – som kan ses 

som en intermedial referens till Stanley Kubricks filosofiska science-fictionfilm. Textens 

egen diskussion av Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt erbjuder en möjlig nyckel 

till en förståelse. Berättaren diskuterar explicit Marcel Prousts verk, som kan sägas vara ett 

försökt att upplösa tidens framåtskridande rörelse. Genom en oändlig cirkelrörelse avslutas 

verket med sin egen tillblivelse, det vill säga med att protagonisten påbörjar skrivandet av 

det verk som vi redan läst. Om man fullföljer denna tes kring tid och rum visar det sig att 
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viktiga delar av medienärvaron i novellen kretsar kring tid men också kroppslighet och rum. 

Ett foto från Barcelona, som dyker upp mot slutet av novellen, visar Oskar och Eli som 

inte har åldrats på alla dessa år. En Iphone i bilden bekräftar att fotot är av ett senare da-

tum. Denna tidsdiskussion kan också kopplas till rummets begränsningar. Placeringen i 

rummet understryks av kopplingen till Blackebergs arkitektur och flykten därifrån. En an-

nan viktig del av rumslighet är vår kroppslighet – rummet för vår existens. Franz Kafkas 

novell ”Förvandlingen” handlar om ofrivillig kroppslig förvandling och i Edward Munchs 

målningar ”Kyssen” och ”Vampyren” är det svårt att uppfatta några gränser mellan den 

man och kvinna som avbildas i de båda verken, utan de utgör egentligen en sammansmält-

ning och övertagande av varandra. Vampyrens övertagande av en kropp innebär dessutom 

att denna får evigt liv, det vill säga evig tid. 

En tolkning som stöds av den intermediala inventeringen och analysen är att Ajvide Lin-

dqvists novell på sätt och vis uttrycker berättarens längtan efter att tiden kan stanna, så att 

hans vänskap med grannparet kan fortsätta. Grannparets hastiga flykt kan också tolkas som 

att de söker sig till Barcelona för att själva bli förvandlade till vampyrer och därigenom få 

tillgång till vampyrens eviga liv. Skälet till att de vill detta är att de inte vill skiljas från 

varandra. De lever hellre i vampyrens dödsliknande tillvaro, kroppsligt fångna men med 

evigheten i sin hand, än att skiljas från varandra genom döden. De låter inte de gamla 

drömmarna dö. 
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