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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen handlar om fokalisering och problemen med att definiera begreppet. På 

grund av att olika forskare förklarar begreppet på olika sätt tycks ingen helt kunna säga vad 

det egentligen står för. Därför presenterar jag här en jämförelse mellan tre olika forskare som 

är aktiva inom området, Gérard Genette, Mieke Bal och Seymour Chatman. De tre olika 

teorierna och definitionerna av begreppet är helt olika. Genette delar in fokalisering i tre 

grupper, intern, extern och nollfokalisering. Han beskriver det som en begränsning av 

informationen för att skapa intresse hos läsarna. Det är alltså som ett slags mått på hur mycket 

berättaren väljer att avslöja. Bal delar upp det i två instanser, fokalisator och det fokaliserade, 

för att skilja subjektet i berättelsen från objektet. Hon menar att läsaren på det sättet får en 

djupare förståelse för händelserna. Chatman väljer att inte använda begreppet fokalisering 

överhuvudtaget utan presenterar helt egna begrepp, vinkel, filter och center, vilka fungerar på 

motsvarande sätt.  

     Uppsatsen innehåller också en undersökning av hur olika författare till introduktionstexter 

väljer att behandla begreppet. Det största problemet hos dessa är nämligen att de inte 

särskiljer de olika teoretikernas modeller, utan blandar dem, vilket gör att det är svårt att 

förstå vad som sägs. 

      Det som jag slutligen kommer fram till är att det inte går att helt definiera begreppet 

fokalisering, så som fallet är med de flesta begrepp inom litteraturvetenskapen. Även om de 

tre modellerna har drag som liknar varandra är de i grunden så olika att det inte går att hitta en 

gemensam linje. Man måste istället bestämma sig för vilken linje man väljer att följa. 

 

  



Abstract 

 

This essay is on focalization and the problems of defining the term. Different theorists explain 

the term in different ways, which makes it nearly impossible to establish a common 

definition. Therefore I here present a comparison between three theorists in this field of study, 

Gérard Genette, Mieke Bal and Seymour Chatman. Their models differ from each other in 

many ways. Genette splits the term into three groups, internal, external and zero focalization. 

He describes it as a limitation of information, to create an interest for the readers. More 

precisely, it is a measure of how much the narrator chooses to reveal. Bal splits the term into 

two different agents, the focalizer and the focalized. This is to separate the subject in the story 

from the object. According to her, this gives a deeper understanding for the readers. Chatman 

chooses not to use the term at all. Instead he creates ones of his own, slant, filter and centre. 

These three work in a similar way as Genette’s and Bal’s. 

      The essay also include a study of how different authors to introduction texts in the field 

use the term. The biggest problem with most of these texts is that they do not clarify which 

model they use. Instead, they mix all the different models, which makes it hard to understand 

the definition of the term. 

       I realized that it is impossible to define the term, as it is with most terms in the study of 

literature. Even though the theorists present similar points, the models are too different to 

refer to as one. Instead, it is necessary to decide, and follow, one theorist’s model. 
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1. Inledning 

 

The PERSPECTIVE in terms of which the narrated situations and events are presented; the 

perceptual or conceptual position in terms of which they are rendered […].
1
 

 

Detta är vad Gerald Prince skriver om fokalisering i Dictionary of Narratology. Här har han i 

en kort mening sammanfattat vad fokalisering handlar om. Men trots att meningen är tydlig 

återstår fortfarande många frågetecken. Vad menar han med perspektiv? Vad menar han att 

skillnaden mellan perceptuell och begreppsmässig är? För någon som inte alls är insatt i 

litteraturvetenskapen ger denna förklaring ingen hjälp.  

      Inom de humanistiska vetenskaperna är inget helt givet. Det finns alltid flera sätt att se på 

samma problem, och flera tillvägagångssätt för att komma fram till önskat resultat. På 

Nationalencyklopedins hemsida kan man, under rubriken humaniora, bland annat läsa: 

”Metodiskt kännetecknas de humanistiska disciplinerna av att tolkning – av texter, bilder, 

musik m.m. – spelar en stor roll i forskningen.”
2
 Resultatet av forskningen beror alltså på hur 

man väljer att tolka det man ser, hör och läser. Eftersom alla människor tolkar olika blir det 

svårt att presentera oomtvistligt rätta svar. Man kan alltid komma fram till ett ännu mer 

intressant resultat. Detta gäller även inom litteraturvetenskap.  

     Narratologi är den gren av litteraturvetenskapen som mest kan sägas sälla sig till 

traditionen med exakta vetenskaper. Här får man sig till buds ett antal termer som man ska 

tillämpa på texten på ett speciellt utformat sätt. Dock är det inte alltid så exakt som man 

kunde önska, vilket också märks i Princes definition av begreppet fokalisering. Begrepp och 

analysmetoder varierar beroende på vem det är som använder dem, och olika teoretiker lyfter 

fram olika aspekter som mest intressanta. Detta gör att det lätt uppstår förvirring och 

frågetecken inom ämnet. Därför vill jag nu, inte minst för min egen skull, försöka bringa lite 

reda i den djungel som narratologin är. 

 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är alltså att gå djupare in på olika teoretikers arbeten i ett försök att få en tydligare 

bild över hur forskningsfältet ser ut. Det begrepp som är svårast att helt definiera och som 

                                                 
1
 Gerald Prince. Dictionary of Narratology. Revised Edition, Nebraska: University of Nebraska Press, 2003, s. 

31. 
2
 Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se. Sökord humaniora. (läst 101116) 
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tycks skapa mest förvirring i analyser och diskussioner är alltså fokalisering. Jag har därför 

valt att lägga fokus på hur begreppet används. Min förhoppning är att jag ska hitta ett mönster 

hos samtliga forskare, eller reda ut vilken metod som är att föredra och vilken som fungerar 

bäst när den praktiseras på en text. 

      Uppsatsen utgår ifrån frågeställningen:  

 Vad står egentligen begreppet fokalisering för? 

       Som hjälp till arbetet utgår jag även från frågorna:  

 Vilka är skillnaderna mellan de olika teoretikernas bruk av begreppet?  

 Vilken teoretiker har satt upp den metod som fungerar bäst i praktiken?  

 Hur tolkar författare till introduktionstexter inom narratologi de olika teoretikernas 

texter? 

 

Metod 

Uppsatsen är skriven i en komparativ textanalytisk metod, vilket innebär analys och 

jämförelse mellan olika verk. Anledningen till det är att få fram och belysa likheter och 

skillnader mellan olika forskares arbeten och teorier.  

      Hur själva ordet fokalisering ser ut är inte helt självklart. Genettes franska term är 

focalisation. De forskare, och översättare, som skrivit på engelska har genomgående använt 

sig av focalization. På svenska finns det dock fler variationer av begreppet. Sven Arne 

Bergmann har i sin avhandling Getabock och Gravlilja valt att översätta det till fokusering, 

medan Lars-Åke Skalin väljer fokalisation. Maria Nikolajeva och Claes-Göran Holmberg & 

Anders Ohlsson använder däremot fokalisering. Så gör även Petter Aaslestad i sin norska text. 

Det är den formen av begreppet som jag kommer att använda mig av.   

 

Material 

Vid studier av olika läro- och introduktionsböcker inom narratologi märker man snart att 

samtliga hänvisar till samma forskare inom området. Inom fokalisering är det främst Gérard 

Genette, Mieke Bal och Seymour Chatman. Dessa tre har alla en mycket ingående och 

specifik teori när det handlar om att definiera begreppet. Jag har därför valt att fokusera på 

dessa. 

      Om man ska studera Genette och hans narratologiska teorier är det lämpligt att använda 

sig av Discours du récit, som kom ut 1972, vilket är ett av hans mer betydande verk inom 
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narratologi. Även Nouveau discours du récit, som han skrev som svar på kritiken på den 

första och som kom ut 1983, är väsentlig. Jag använder mig av Jane E Lewins engelska 

översättningar. Jag använder mig även av två verk av Bal. Det första kom ut 1977 och heter 

Narratologie, och är skrivet på franska. Detta är skrivet som ett slags svarsverk till Genettes 

Discours du récit. Första kapitlet, som behandlar fokalisering, finns översatt till engelska av 

Jane E Lewin och är publicerat i tidskriften Style 1983. Eftersom jag inte talar franska på den 

nivån har jag valt att enbart använda det kapitlet. Det andra verket jag använder heter 

Narratology och är skrivet på engelska. Detta är mer som en sammanfattning av Bals teorier 

inom området. Den kom ut 1997. Av Chatman använder jag mig av Story and Discours från 

1978, samt Coming to Terms från 1990. 

      Fokalisering är en väldigt abstrakt term som kan vara svår att greppa, vilket gör att 

exempel i det närmaste blir oumbärliga för en läsare. En roman som är intressant ur 

fokaliseringssynpunkt är Madame Bovary av Gustave Flaubert. Denna används också ofta 

som exempel av forskare på området. För att förtydliga min text har även jag valt att använda 

den som exempel. Mina exempel är hämtade från partiet med jordbruksmötet som är med i 

kapitel 8 i romanens andra del. Jag har här valt att använda Natur och Kulturs utgåva från 

2006, som är översatt av Greta Åkerhielm, detta återigen för att jag inte behärskar franska i 

tillräcklig utsträckning. Jag bifogar exemplen på originalspråk i bilaga. Jag har fått hjälp med 

översättning av citaten och upptäckt mindre skillnader i betydelsen mellan den franska och 

den svenska texten, men inget som påverkar mina analyser.   

      Eftersom de tre forskarnas teorier är så olika blir det intressant att se hur författare till 

introduktionstexter inom narratologi valt att tillämpa begreppet. Jag studerar Shlomith 

Rimmon-Kenans Narrative Fiction, Maria Nikolajevas Barnbokens byggklossar, Claes-Göran 

Holmbergs & Anders Ohlssons Epikanalys: en introduktion samt Petter Aaslestads 

Narratologi-En innføring i anvendt fortelleteori.  

 

Teorins nödvändighet 

Paul Tenngart ställer sig frågan ”[b]ehöver man känna till teorier om litteratur för att läsa 

böcker?”.
3
 Hans direkta svar på det är att det beror på vad man vill ha ut av sin läsning. Det 

finns lika många anledningar att läsa som det finns läskunniga människor i världen, men man 

kan dela in läsare i två huvudgrupper, de som läser för nöjes skull, och de som läser i ett 

professionellt syfte. Det är dock viktigt med litteraturvetenskapliga teorier också för en 

                                                 
3
 Paul Tenngart. Litteraturteori, Malmö: Gleerups, 2008, s. 5. 
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privatläsare, även om det där sker på en omedveten nivå. Alla läsare har olika förutsättningar, 

kulturellt, socialt, geografiskt och så vidare. Detta innebär att alla också läser på olika sätt, 

vilket i sin tur kräver att texten är utformad så att den kan läsas på flera sätt. Det är de 

litteraturvetenskapliga teorierna som definierar dessa olika sätt att läsa.
4
 

      Man måste naturligtvis inte ha kännedom om olika teorier för att uppskatta litteratur. Men 

ju mer man känner till, desto större upplevelse kan det skönlitterära verket ge läsaren. Om 

man vill närma sig texten på ett systematiskt sätt och fördjupa sin läsning krävs dessa 

kunskaper. Oavsett om man är student eller professor inom litteratur, eller om man arbetar 

med det på annat sätt, som redaktör, lärare, kritiker eller liknande, måste man kunna närma sig 

texten på ett självständigt och kunnigt sätt.
5
 

      Det är inte bara viktigt att känna till teorierna bakom litteraturen, det är också väsentligt 

att ställa sig kritisk till dem. Det är inte speciellt produktivt att svälja en teori med hull och hår 

utan att titta på dess trovärdighet och relevans inom området. Michael Gustavsson diskuterar 

teorins nödvändighet i en artikel i Tidskrift för litteraturvetenskap från 2002. Där skriver han 

att teori är nödvändigt eftersom det hjälper forskaren att förstå det som är dolt i texten. 

Däremot är det viktigt att man inte hänger sig så åt glädjen att förstå teorin så att man 

glömmer vad den egentligen är till för. Man måste således alltid kunna göra skäl för teorin för 

att kunna använda den på ett väsentligt sätt i textarbetet.
6
 

 

Tidigare forskning 

Eftersom uppsatsens syfte kräver en undersökning av de ursprungliga texterna skrivna inom 

ämnet är det svårt att hitta tidigare väsentlig forskning. Den forskning som är intressant är 

således den som även kommer att fungera som primärkällor. Dock har naturligtvis många 

forskare skrivit om fokalisering före mig.   

      Lars-Åke Skalin använder sig i sin avhandling Karaktär och perspektiv av en äldre syn på 

perspektiv. Avhandlingen tar upp hur man kan tolka litterära gestalter i språkspelet. Här har 

han en narratologisk inriktning och fokalisering, eller fokalisation som han väljer att kalla det, 

är väsentligt, eftersom det är starkt kopplat till just karaktärerna. Han visar hur fokaliseringen 

kan vara kopplad till berättarinstansen. En av instanserna är auktorital berättare, vilket kan 

kopplas till den allvetande berättaren. Berättaren sitter inne med fullständiga uppgifter om 

                                                 
4
 Tenngart, 2008, s. 5f.  

5
 Tenngart, 2008, s. 7f. 

6
 Michael Gustavsson ”Litteraturteorin i teorin och praktiken ” i Tidskrift för litteraturvetenskap red. Anders 

Mortensson, nr. 4/2002, s. 52. 
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fiktionsvärlden. En figural berättare innebär att perspektivet är kopplat till en karaktär inne i 

fiktionen, vilket ger en begränsad synvinkel. Man skulle kunna säga att en auktorital berättare 

i en figural framställning lämnat ifrån sig talet eller perspektivet till karaktärerna. Med en 

neutral berättare menas att perspektivet egentligen inte ligger hos någon, utan synvinkeln är 

väldigt begränsad, och läsaren blir mer som en utomstående betraktare. Dessa teorier 

härstammar i grunden från den österrikiske litteraturvetaren F.K. Stanzel. Skalin tar även upp 

Genette och hans användning av fokalisering, och hur den förhåller sig till Stanzels teorier 

vilka Skalin använder sig av.
7
 

      Arne Florin har tagit upp problemen som uppstår när olika teoretikers metoder säger emot 

varandra. Han skriver att hans syfte är att jämföra Genettes teorier från Discours du récit med 

andra teoretikers modeller. Bland andra tar han upp Seymour Chatman, Gerald Prince, Wayne 

Booth och Shlomith Rimmon-Kenan. Hans största fokus ligger däremot på själva berättaren, 

och hur Genettes uppdelning av berättarinstansen i olika kategorier och funktioner ställer sig i 

förhållande till andra teoretikers bruk av den. Han diskuterar även hur de ställer sig i 

förhållande till mimesis och diegesis. Han kommer fram till att den största skillnaden mellan 

Genette och övriga teoretiker är att medan de andra teoretikerna gärna förkroppsligar 

berättaren och låter honom eller henne bli en egen enhet, behandlar Genette berättaren mer 

som en produkt av förhållandet mellan berättelse och berättande samt mellan berättande och 

historia. Då det är oundvikligt att nämna fokalisering när man studerar Genettes Discours du 

récit har Florin tagit upp det, men inte lagt speciellt stor vikt vid det, utan som sagt i det 

närmaste enbart fokuserat på berättarens roll.
8
  

  

                                                 
7
 Lars-Åke Skalin. Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet, Uppsala, 

1991, s. 116f. 
8
 Arne Florin. Narratology and the Study of the Narrating Instance i Perspectives on Narratology. Papers from 

the Stockholm Symposium on Narratology, Claes Wahlin (red.), Frankfurt am Main: Europäischer Verlag der 

Wissenschaften, 1996, s. 9-20. 
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2. Teoretikerna 

Introduktion till narratologi 

Narratologi är en av strömningarna inom strukturalismen. Strukturalismen stammar 

ursprungligen ur den ryska formalismen och fick sin start i och med Prags lingvistiska cirkel 

1926. Efter andra världskriget förflyttades centrum för strukturalismen från Östeuropa till 

Frankrike. I samband med detta tog man upp de lingvistiska teorier Ferdinand de Saussure 

utvecklade i början av 1900-talet och införlivade dem i vetenskapen. En av Saussures 

huvudpunkter är att alla ord har två sidor, det betecknande, som är själva uttrycket, samt det 

betecknade, som är den föreställning vi har av det som ordet står för. Den av hans poänger 

som varit viktigast för narratologin är att språket är uppbyggt av flera små delar. Tillsammans 

bildar dessa enskilda inslag ett system som bidrar till vår förståelse av språk. Beroende på hur 

man kombinerar dessa delar eller vilket ord man väljer att tillskriva en företeelse förändras 

vår uppfattning om den.
9
  

      Narratologi betyder läran om berättandet. Förgrundsgestalten inom vetenskapen är den 

ryske litteraturforskaren Vladimir Propp. 1928 gjorde han en undersökning av den ryska 

folksagan och dess uppbyggnad. Han kom fram till att alla sagor är uppbyggda av 31 

funktioner, som har att göra med handlingen i sagan. Alla funktioner behöver inte finnas med 

i alla sagor men sagorna innehåller inte heller något utöver dessa 31. Dessutom inträffar 

funktionerna alltid i samma ordning. Den litauiske litteraturvetaren A.J. Greimas utvecklade 

sedan Propps teorier genom att säga att man kan praktisera dem på all litteratur och inte bara 

sagor. Han utvecklade en gemensam grammatik för all litteratur, att man kan foga in alla 

texter i mönster som liknar varandra. För det använder han en så kallad aktantmodell. För 

Greimas är all litteratur uppbyggd runt ett subjekt i förhållande till ett objekt, en avsändare i 

förhållande till en mottagare, samt en hjälpare i förhållande till en motståndare.
10

 

      Även bulgaren Tzvetan Todorov har utvecklat Propps teorier. Han delar upp berättelsen i 

flera delar och de minsta kallar han för propositioner. Detta kan till exempel vara karaktärer 

eller händelser. På så sätt kan man beskriva en berättelses handling på ett abstrakt sätt. Flera 

propositioner bildar en sekvens och flera sekvenser bildar en berättelse.
11

  

      Det har dock funnits studier om berättande även före strukturalismen. Ett av de tidigaste 

och mest berömda är Aristoteles Om diktkonsten där han framlägger sin poetik. Aristoteles 

                                                 
9
 Tenngart, 2008, s. 35ff. 

10
 Tenngart, 2008, s. 43f. 

11
 Tenngart, 2008, s. 44. 
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var elev på Platons skola Akademin. Även om Platons och Aristoteles idéer skiljde sig mycket 

åt, härstammar Aristoteles idéer mycket från Platons. En av Platons mest omtalade teorier är 

den om idévärlden och sinnevärlden. Idévärlden representerar det goda, det sanna och det 

fullkomliga. Sinnevärlden, den värld vi lever i, är endast en kopia av idévärlden. Det innebär 

att den är full av brister, då den endast är en kopia av originalet.
12

   

      Platon myntade två begrepp som används inom berättarkonsten, mimesis och diegesis. 

Mimesis innebär att avbilda, alltså att efterbilda verkligheten direkt, så som man gör i 

dramatik. Diegesis är att återberätta verkligheten, vilket sker inom epik. För Platon var 

mimesis den enda accepterade formen av skönlitteratur. Eftersom den verklighet vi lever i 

endast är en kopia av den sanna världen innebär mimesis att man avbildar kopian av det 

sanna. Diegesis däremot innebär att man återberättar kopian av sanningen. Steget därifrån till 

det sanna blir då alldeles för långt.  

      Platons idéer finns på många sätt kvar inom modern litteraturvetenskap, även om man nu 

förändrat inställningen till epik. Den brittiske litteraturvetaren Wayne Booth lanserade 

uttrycken showing och telling, som bygger på Platons teorier om mimesis och diegesis. Booth 

skriver att ett av de tydligaste artificiella dragen inom skönlitteratur är att läsarna alltid 

accepterar berättarens röst som rådande sanning. Det är något vi aldrig gör i verkliga livet, 

eftersom vi där alltid lyssnar med förkunskaper om talarens åsikter och egenskaper. Eftersom 

vi när vi läser skönlitteratur inte går in med det kritiska sinnelaget blir berättarens deltagande i 

historien viktigt. I äldre litteratur är det vanligast med en närvarande berättare som tydligt 

visar vad man som läsare ska få för bild av händelserna. Även om Homeros, enligt 

Aristoteles, låter sin egen röst göra sig hörd mindre än andra författare, kan man, enligt Booth, 

ändå på många ställen tydligt se hur han får oss att tänka som han. Till exempel genom att 

sätta prefix framför karaktärernas namn. Trots detta är Homeros en objektiv och opersonlig 

berättare, eftersom han aldrig låter några glimtar från sitt eget liv skymta förbi. Detta innebär 

dock inte att texten inte påverkas av hans åsikter. I modernare litteratur strävar författaren ofta 

mer medvetet efter att inte synas i texten. På olika sätt kan författaren låta sin berättare välja 

olika nivåer av synlighet. Booth skriver ”[s]ometimes […] the complex issues involved in this 

shift have been reduced to a convenient distinction between ”showing,” which is artistic, and 

”telling,” which is inartistic.”
13

 Med detta menar han att berättaren kan välja mellan att enbart 

visa (show) fiktionen, alltså att med objektiva ordalag berätta för läsaren vad som händer och 

låta karaktärernas ord och handlingar tala för sig själva. Eller kan berättaren välja att berätta 

                                                 
12

 Sten Högnäs. Idéernas historia. En översikt, Lund: Historiska media, 2003, s. 23. 
13

 Wayne Booth. The rhetoric of fiction, Harmondsworth: Penguin, 1983 (1961), s. 8. 
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(tell) vad det är som händer. Här kan han eller hon vara synliga i fiktionen på ett helt annat 

sätt och med kommentarer och inflikningar påverka läsaren i tolkningen av händelserna.
14

 

      Booth skriver också att det är viktigt, om än svårt, för en författare att vara objektiv. Är 

det en skönlitterär text får författarens verkliga åsikter aldrig synas igenom. Istället måste de 

skapa ett slags andra jag. Denna instans representerar de åsikter, tankar och värderingar som 

kommer fram i berättelsen, och behöver inte på något sätt stämma överens med den verkliga 

författarens åsikter. Booth kallar detta för verkets norm. Denna instans bör inte heller blandas 

ihop med berättaren. Även om det ligger en värdering i nästan alla romaner behöver inte 

berättarens ord spegla den värderingen. Är det till exempel en opålitlig berättare kan verkets 

norm avläsas i det som inte sägs. Verkets norm ligger, i en sändarkedja, mellan den verkliga 

författaren och berättaren.
15

     

      Även om de flesta teoretiker skriver att det är viktigt att inte blanda ihop berättaren med 

perspektivet kan man inte komma ifrån att de på många sätt hänger ihop. Mieke Bal skriver 

att det i allt berättande finns viktiga instanser som bidrar till vår förståelse och vårt intresse för 

texten. En av de viktigare är karaktärerna. Även om berättaren ger oss information om dem 

behöver vi som läsare redskap för att kunna tolka karaktärerna och förstå vilka de är. Det är 

här fokalisering kommer in. För att vi ska få en inre visuell bild av karaktären måste vi få 

information från någon annan som ser eller förnimmer honom eller henne. Kopplat till Booths 

modell kan man således säga att medan verkets norm ligger mellan författare och berättare, 

ligger fokalisering mellan berättare och karaktär.
16

 

 

Gérard Genette 

Teori 

Den franske litteraturvetaren Gérard Genette sökte en modell för att på ett lämpligt sätt kunna 

analysera Prousts På spaning efter den tid som flytt (A la recherche du temps perdu) i en 

narratologisk tradition. Denna önskan resulterade i ett av hans mest lästa och omtalade verk 

Discours du récit som kom ut 1972.
17

 Det är den tredje delen i Genettes essätrilogi Figures. 

Det var också i Discours du récit som Genette lanserade begreppet fokalisering. Inom tidigare 

forskning på området användes istället begrepp som perspektiv eller point of view. Dessa 

begrepp användes då både om synvinkel och om berättare. Genette skriver att det är viktigt att 

                                                 
14

 Booth, 1983 (1961), s. 3ff. 
15

 Booth, 1983 (1961), s. 67-73. 
16

 Mieke Bal. ”The narrating and the focalization” i Style 17/1983, s. 243f. 
17

 På engelska Narrative Discourse. Översatt av Jane E Lewin. Utgiven 1982. 
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skilja mellan vilken karaktärs perspektiv man får, och vem som berättar. Man måste alltså 

skilja mellan blick och röst. Dessa två instanser är för honom helt olika, och att använda 

begrepp som blandar ihop dem blir inte hållbart. Berättaren kan vara antingen inom eller 

utanför fiktionen. Alltså kan han eller hon antingen vara en karaktär som förekommer i 

berättelsen, eller någon helt utomstående som inte existerar i den fiktiva världen.
18

 Med 

Genettes begrepp är berättaren antingen homodiegetisk (inom fiktionen) eller heterodiegetisk 

(utanför fiktionen).
19

 En homodiegetisk berättare behöver inte vara en jagberättare. Istället 

kan det vara en mindre karaktär som berättar en huvudkaraktärs historia. Då är berättaren en, 

medan synvinkeln tillhör en annan. Ett begrepp som point of view blir då tvetydigt eftersom 

det även kan syfta till den berättande instansen. Genette väljer därför att inte använda sig av 

termen utan föreslår istället det mer abstrakta fokalisering när det handlar om synvinkel och 

perspektiv.
20

  

      Genette delar upp fokalisering i tre huvudgrupper; nollfokalisering, intern fokalisering och 

extern fokalisering. Nollfokalisering, eller icke fokaliserat berättande, är den mest klassiska 

fiktionsformen med allvetande berättare. I det fallet vet och avslöjar berättaren mer än vad 

karaktärerna vet. Han eller hon vet vad alla karaktärer tänker, vad som hänt innan och vad 

som kommer att hända senare. Berättaren står alltså utanför fiktionen och betraktar 

händelserna ur ett objektivt perspektiv.
21

  

      Intern fokalisering är när berättaren vet eller väljer att avslöja lika mycket som karaktären 

har kännedom om. Som läsare kan man då få del av en karaktärs känslor, tankar och minnen, 

men vet inte vad de andra tänker eller vad som kommer att hända i framtiden. Intern 

fokalisering kan delas upp i tre grupper, fixerad, vilket innebär att det är en och samma 

karaktär som fokaliseras i hela berättelsen, varierad, när fokus flyttas mellan två olika 

karaktärer, samt multipel,
22

 vilket innebär att flera olika karaktärer fokaliseras t.ex. när man 

får höra samma historia ur flera olika perspektiv.
23

  

      Intern fokalisering kan nästan aldrig praktiseras fullt ut då det innebär att karaktären aldrig 

får betraktas på ett objektivt sätt utifrån av berättaren. Det är alltså i princip omöjligt att hitta 

exempel där berättaren håller sig till intern fokalisering hela berättelsen. Genette skriver att 

det egentligen bara är i berättarformen inre monolog som intern fokalisering praktiseras fullt 

ut. Inre monolog är när läsaren får ta del av en karaktärs inre tankar och känslor utan att det är 

                                                 
18

 Gérard Genette. Narrative Discourse, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1982 (1972), s. 185ff.  
19

 Genette, 1982 (1972), s. 245. 
20

 Genette, 1982 (1972), s. 186. 
21

 Genette, 1982 (1972), s. 189. 
22

 Lewin har använt begreppen fixed, variable och multiple. 
23

 Genette, 1982 (1972), s. 189f. 
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en synlig berättare som syns däremellan. Genette väljer dock att använda begreppet intern i 

mindre strikt form eftersom analyser annars blir i princip omöjliga.
24

 

      Extern fokalisering innebär att karaktärerna vet mer än berättaren vet eller väljer att delge 

läsaren. Fokaliseringen fungerar då enbart som en ”kamera” som helt enkelt redogör för vad 

som sker i fiktionen. Läsaren får istället läsa mellan raderna om det som sker under ytan. Mer 

precist skriver Genette ”external focalization […] in which the hero performs in front of us 

without our ever being allowed to know his thoughts or feelings […]”.
25

 Som exempel på 

tekniken tar han upp flera av Hemingways noveller och romaner. I Berg som vita elefanter får 

man till exempel ta del av karaktärernas samtal och rörelser, men man får varken veta deras 

tankar eller bakgrunden till den historia som utspelas. Det är upp till läsaren att tolka repliker 

och gester. Genette poängterar dock att det inte bara är i högre litteratur greppet används. 

Även inom genrer klassade som lägre, så som spänningsromaner och deckare, används ofta 

den formen, eftersom det väcker spänning hos läsaren att inte få all information.
26

 

      Dessa tre typer av begreppet är inte på något sätt bergfasta. När det i förhållande till en 

karaktär kan vara väsentligt att klassa det som extern fokalisering, kan det samtidigt vara 

intern i förhållande till en annan. Allt beror på vilken karaktär man väljer att lägga fokus på. 

Eftersom fokus automatiskt ligger på huvudpersonen tolkar man fokaliseringen utifrån den 

karaktärens perspektiv. Handlar det då om extern fokalisering kan det dock mycket väl bero 

på att han eller hon blir betraktad ur en annan, mindre karaktärs ögon, och då skiftar det helt 

plötsligt till intern.
27

 

      Som sagt är det, enligt Genette, viktigt att separera fokalisering från berättande. Detta 

innebär att fokaliseringen borde försvinna när man har en jagberättare, eftersom det då är 

självklart från vilken karaktär fokaliseringen utgår ifrån. Genette skriver dock att så inte är 

fallet. De flesta berättelser skrivna i första person är retrospektiva, alltså berättade i efterhand. 

Det innebär att berättaren är karaktären i framtiden, medan fokaliseringen sker genom 

karaktären i fiktionens tid.
28

  

      Efter kritik från främst Mieke Bal kom Genette 1983 ut med ett nytt verk, Nouveau 

discours du récit.
29

 Här tar han upp och besvarar kritiken, samtidigt som han fördjupar och 

framför allt förtydligar sina teorier. Bals kritik berör uppdelningen mellan intern, extern och 

                                                 
24

 Genette, 1982 (1972), s. 192. 
25

 Genette, 1982 (1972), s. 190. 
26

 Genette, 1982 (1972), s. 190. 
27

 Genette, 1982 (1972), s. 191f. 
28

 Genette, 1982 (1972), s.194. 
29

 På engelska Narrative Discourse Revisited. Översatt av Jane E Lewin 1988. Utförligare information om Bals 

kritik återfinns i kapitlet om hennes teorier. 
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nollfokalisering samt att hans användning av fokalisering begränsar det och inte utnyttjar alla 

möjligheter som finns i det. Genette menar då att det är just detta som är hela poängen. 

Fokalisering är endast ett verktyg för att begränsa seendet och informationen från berättaren. 

Rent teoretiskt skulle man kunna säga att allt berättande är allvetande. Man kan utgå från att 

alla berättare, oavsett typ, är en allvetande sådan. Det som händer när man inte får reda på all 

information är att berättaren i och med fokaliseringen begränsat den information som går 

vidare till mottagaren av texten. I intern fokalisering vet alltså berättaren egentligen allt om 

även de andra karaktärerna, vad som hänt tidigare och det som händer sen. Men han eller hon 

begränsar sig till en karaktärs upplevelser eftersom detta skapar intresse i texten. Anledningen 

till att undanhålla information kan både vara för att sila bort sådant som är oväsentligt och 

överflödigt och för att skapa en spänning inför det man som läsare inte vet något om. På 

samma sätt fungerar extern fokalisering. Skillnaden där är att man inte får veta något utöver 

det som sker. Informationen är helt och hållet begränsad till det som kan ses. Det här är också 

anledningen till nollfokalisering i texter med tydlig allvetande berättare. Har inte berättaren 

begränsat sin information är det ingen fokalisering.
30

  

 

Exempel 

Genette menar alltså att syftet med fokalisering är att på olika sätt begränsa informationen till 

läsaren. Förenklat kan man säga att nollfokalisering inte innebär någon begränsning, intern 

fokalisering innebär att informationen är begränsad till en karaktär, medan extern fokalisering 

innebär att informationen är så begränsad att man endast får reda på det som kan uppfattas 

med blotta ögat. 

      I Madame Bovary växlar fokaliseringen mellan Emma och Charles, och ibland även andra 

karaktärer. De delar där perspektivet inte utgår från någon karaktär är externt fokaliserade då 

de är skrivna med en utomstående berättare som enbart beskriver vad som sker. Det finns 

dock undantag. Beakta följande stycke: 

 

Denna uppmärksamhet hade [prefekturrådet Lieuvain] inte behövt vädja till, ty folkmassan 

lyssnade till hans tal med gapande munnar, liksom för att insupa varje ord som föll från hans 

läppar. […] Lite längre bort satt apotekaren med sin son Napoleon mellan knäna och kupade 

handen bakom örat för att inte förlora en stavelse.
31

 

 

                                                 
30

 Gérard Genette. Narrative Discourse Revisited, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1988 (1983), s. 

74f.  
31

 Gustave Flaubert. Madame Bovary, Stockholm: Natur och Kultur, 2006 (1857), s. 142. 
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Första delen av detta stycke är externt fokaliserat. Det är det lilla ordet liksom som markerar 

det. Här beskriver berättaren åhörarnas gapande munnar, men han eller hon vet inte säkert att 

det är för att insupa det som sägs. De gapar liksom för att insupa. Berättaren meddelar enbart 

vad som kan ses av varenda människa. Andra delen av stycket däremot är nollfokaliserat. Här 

är det orden för att som visar det. Berättaren säger till läsaren att apotekaren kupar handen för 

att höra allt. Han eller hon har alltså kännedom om apotekarens bakomliggande motiv. 

      Ett exempel på intern fokalisering finner vi i följande stycke: 

 

Denna ljuva förnimmelse blandade sig sålunda med [Emmas] forna känslostämningar, vilka likt 

sandkorn i en virvelstorm svävade runt i den doft av parfym, som genomträngde hela hennes 

väsen. Hon vände bort huvudet och vidgade näsborrarna så mycket hon kunde, för att istället 

inandas den friska doften från murgrönan kring portikens kapitäler. Hon tog av sig handskarna 

och torkade sig om händerna, varpå hon började fläkta med näsduken för att svalka sitt 

upphettade ansikte, men hela tiden hörde hon över pulsens häftiga bultande i tinningarna ljudet 

av folkmassans sorl och prefekturrådets röst, som alltjämt mässade fram sina entoniga fraser.
32

 

 

Här är det Emma fokaliseringen utgår ifrån. Vi får reda på hur hon känner sig, vilka dofter 

hon känner och vad hon hör, utan att någon gång få reda på hur människor runt omkring 

uppfattar hennes beteende. Genette skriver att ett sätt att kontrollera om det är intern 

fokalisering är att byta ut alla hon mot jag, så det blir en första personsberättelse. I detta 

stycke fungerar det, för det skulle mycket väl kunna vara Emma som berättar det för läsaren. 

Det är här tal om en mindre strikt form av intern fokalisering, då det inte är någon inre 

monolog, men som Genette skriver är det inte hållbart att ha en så strikt definition. 

      Ett annat exempel på intern fokalisering är: 

 

Rodolphe tryckte hårt hennes hand och kände den varm och mjuk darra i hans egen liksom en 

fångad turturduva som försöker flyga bort igen. Vare sig hon försökte lösgöra sig eller verkligen 

besvarade hans tryckning, gjorde hon emellertid en rörelse med fingrarna, vilket kom honom att 

utropa: […].
33

 

 

Här utgår fokaliseringen istället från Rodolphe. Man kan se att den är intern, delvis därför att 

stycket går att berätta i första person, men också för att man vet att det inte är extern eftersom 

man får reda på hur Rodolphe känner och varför han utropar något. Det kan inte heller vara 
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 Flaubert, 2006 (1857), s. 144. 
33
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nollfokalisering. Hade det varit det hade man kunnat veta varför Emma gjorde en rörelse med 

fingrarna, och inte enbart fått ta del av Rodolphes gissningar angående det.    

      Ytterligare ett exempel där det sker en växling mellan extern fokalisering och 

nollfokalisering i samma stycke är när en gumma går fram till estraden för att motta ett pris. 

 

Nu såg man äntligen en liten torftigt klädd, hopskrumpen gumma med räddhågad uppsyn närma 

sig estraden. Hon hade klumpiga träskor på fötterna och ett stort blått förkläde runt höfterna. 

[…] [U]r ärmarna på hennes röda tröja stack två knotiga gamla händer fram. Ladornas damm, 

tvättstugans lut och ullkardornas fett hade gjort dem så mörka och inpyrda, att de verkade 

smutsiga trots att hon tvättat sig så noga[…].
34

 

 

Första delen av detta stycke är externt fokaliserat. Man får aldrig reda på hur gumman känner 

sig, endast hur hon ser ut. Man vet inte att hon är rädd, utan enbart att hon har en ”räddhågad 

uppsyn”. Detta skulle kunna vara berättat av någon betraktare som stod på torget. I andra 

delen däremot får vi inte bara reda på att kläderna ser smutsiga ut, utan även att hon tvättat sig 

noga. Man får alltså ta del både av vad betraktarna på torget ser, samt vad gumman gjort 

innan hon kom dit. Andra delen av stycket är alltså nollfokaliserat, eftersom informationen 

inte är begränsad. 

 

Mieke Bal 

Teori 

Mieke Bal skriver i Narratology att allt berättande har ett perspektiv. Det spelar ingen roll om 

det handlar om fiktion eller facktext. Även om viss text strävar efter att vara objektiv kan den 

aldrig vara det fullt ut eftersom författaren aldrig är helt fördomsfri. Att ta hänsyn till 

perspektivet när man analyserar berättande är därför ett måste.
35

 

      Bal föredrar att använda begreppet fokalisering istället för de äldre som till exempel 

perspektiv eller point of view. Delvis är det för att enligt traditionen står perspektiv både för 

den som ser, samt för seendet. Dessutom har den termen alltför starka band med både film 

och konst. Det är också för att perspektiv är ett substantiv som inte är lämpligt att göra ett 
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s. 145. 
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verb av. Eftersom Bal förespråkar en term som kan kopplas både till subjektet och till objektet 

i seendet är fokalisering det bästa som presenterats inom området.
36

 

      Fokalisering är således den nivå som befinner sig mellan bilden och den som ser. Det är 

också den nivå som är mellan texten och berättelsen. Det är alltså berättarens länk till 

händelserna. En enkel modell som Bal använder sig av för att förklara kopplingen mellan de 

olika instanserna är: A (berättaren) säger att B (den fokaliserade instansen) ser vad C 

(aktören) gör.
37

 

      Det är också Bal som är den som mest kritiserat Genettes användning av 

fokaliseringsbegreppet. I Narratologie tar hon upp det som hon anser vara problemen och 

bristerna med resonemangen.
38

 Det största problemet anser hon ligga i uppdelningen mellan 

intern-, extern- och nollfokalisering.
39

 

      Genette använder som sagt fokalisering för att ersätta begrepp som fokuserar för mycket 

på seendet eller som blandar ihop perspektiv och berättare, till exempel vision, field eller point 

of view. Enligt Bal är dock dessa begrepp inte synonyma med varandra och kan därför inte så 

lätt ersättas med endast ett begrepp. Intern och extern fokalisering är för olika i sina 

funktioner för att kunna gå under samma namn. I intern fokalisering fokaliseras händelserna 

genom en karaktär, medan de i extern fokaliseras på karaktären. Man måste med andra ord 

vara noga med att skilja på om karaktären är subjektet eller objektet. Bal menar att det är detta 

som Genette missar, och det är också därför hans resonemang haltar. Hans tes att det i en 

berättelse kan handla om både extern och intern fokalisering samtidigt blir förvirrande, 

eftersom han inte klargör från vilken karaktär fokaliseringen utgår ifrån.
40

 

      Bal föreslår en lösning på problemet som innebär att hon delar upp den fokaliserade 

instansen i två, fokalisatorn och den/det fokaliserade.
41

 Fokalisatorn är den instans som 

upplever och hjälper läsaren till förståelse av karaktären. Det är alltså den karaktär vars 

medvetande styr informationen. Det fokaliserade är det objekt som blir betraktat.
42

 

      Bal skriver att fokalisatorn kan delas upp i två olika instanser, extern och 

karaktärsbunden. En extern fokalisator är en som befinner sig utanför händelserna. 

                                                 
36

 Bal, 1997, s. 145f. 
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38
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42
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Fokaliseringen sker då från en anonym icke synlig punkt, likadant som en extradiegetisk 

berättare fungerar. Med en karaktärsbunden fokalisator sker fokaliseringen från en karaktär i 

berättelsen och man får som läsare ta del av vad den karaktären upplever. Den kan skifta 

mellan olika karaktärer och behöver inte vara huvudpersonen.
43

  

      Det fokaliserade är alltså det objekt som blir betraktat. Detta kan vara en karaktär, ett 

objekt i berättelsen eller något mer abstrakt, så som omgivningar, händelser, tankar och 

känslor. Även det fokaliserade kan delas upp i två instanser, förnimbar och icke förnimbar.
44

 

När det som är fokaliserat är något som kan förnimmas och upplevas av andra än fokalisatorn 

är det förnimbart. Detta kan alltså vara andra karaktärers handlingar, omgivningarnas 

utseende, ljud, lukter, smaker och så vidare. Icke förnimbart är det istället när det som 

fokaliseras endast kan märkas av fokalisatorn, till exempel tankar, känslor eller drömmar.
45

  

      Med Bals teorier har fokaliseringen, liksom berättarplanet, fått flera nivåer. Partier som är 

berättade med en extradiegetisk berättare, en berättare som befinner sig en nivå över 

fiktionsnivån, har ofta även en fokalisator som är extradiegetisk (extern). Vid sådana tillfällen 

befinner sig berättaren och fokalisatorn, trots att de är olika instanser, på samma ställe utanför 

fiktionen över händelseplanet och betraktar och berättar med anonym blick och röst. Bal 

kallar denna instans för berättar-fokalisator, vilket innebär att de två instanserna vid detta 

tillfälle är en och samma.
46

 När det är en intern fokalisator har denne alltså förflyttats till den 

diegetiska nivån, den nivån där fiktionen sker, och hänger inte längre ihop med berättaren.
47

 

      Tack vare dessa funktioner kan fokalisering även ske i flera steg. En karaktär (A) kan vara 

fokaliserad av berättar-fokalisatorn samtidigt som den själv är fokalisator i förhållande till en 

annan karaktär (B) som är fokaliserad av A. B är då fokaliserad i andra hand.
48

 

      Med den här uppdelningen blir det, enligt Bal, tydligare vad som händer om fokus 

förflyttas i berättelsen. Om det till exempel skiftar från extern till intern fokalisering behöver 

inte det betyda att fokaliseringen förändrats. Karaktären kan helt enkelt bytt från att vara 

objektet i fokaliseringen till att bli subjektet. Hon menar vidare att detta tankesätt skiljer sig 

från Genettes på flera sätt. I sex punkter presenterar hon på vilket sätt hennes definition av 

begreppet utvecklat det. 
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1. Först och främst är fokalisering inte längre bara ett abstrakt övergripande begrepp, 

utan har även blivit ett analysredskap som man kan använda vid mer djupgående 

analyser. 

2. Fokalisering är inte längre lika begränsat till berättarens kunskaper. 

3. Uppdelningen mellan intern och extern fokalisering har också blivit tydligare och mer 

väsentlig, i och med uppdelningen mellan subjekt och objekt.  

4. Precis som berättarplanet har nu även fokaliseringsplanet fått olika nivåer.  

5. Fokaliseringen är inte längre strikt kopplad till karaktärerna, utan kan även höra 

samman med en anonym fokalisator, som alltså är anonym i samma mening som en 

heterodiegetisk berättare är det.  

6. Det fokaliserade är antingen förnimbart eller icke förnimbart, vilket ger en distinktion 

i det som fokaliseras och hjälper till att göra en tydligare uppdelning mellan extern och 

intern fokalisering.
49

 

 

Exempel 

Bal använder sig som sagt av fler instanser än Genette i sitt fokaliseringsbegrepp. Detta gör 

att analyser utifrån hennes modell blir mer djupgående. Det viktigaste, enligt Bal, är att 

bestämma subjekt och objekt. Om man använder samma exempel som för Genette ser man 

tydligt skillnaderna mellan teorierna. 

 

Denna uppmärksamhet hade [prefekturrådet Lieuvain] inte behövt vädja till, ty folkmassan 

lyssnade till hans tal med gapande munnar, liksom för att insupa varje ord som föll från hans 

läppar. […] Lite längre bort satt apotekaren med sin son Napoleon mellan knäna och kupade 

handen bakom örat för att inte förlora en stavelse.
50

 

 

I första delen av detta stycke är objektet, det fokaliserade, alltså folkmassan och i andra delen 

är det apotekaren. I båda fallen sker fokaliseringen från en punkt någonstans utifrån på samma 

nivå som berättaren. Subjektet, fokalisatorn, är alltså en extern berättar-fokalisator. De 

fokaliserade instanserna är båda förnimbara eftersom det är människors handlingar som 

betraktas. 

      Nästa exempel lyder: 

 

                                                 
49

 Bal, 1983 (1977), s. 249f. 
50

 Flaubert, 2006 (1853), s. 142. 



17 

 

Denna ljuva förnimmelse blandade sig sålunda med [Emmas] forna känslostämningar, vilka likt 

sandkorn i en virvelstorm svävade runt i den doft av parfym, som genomträngde hela hennes 

väsen. Hon vände bort huvudet och vidgade näsborrarna så mycket hon kunde, för att istället 

inandas den friska doften från murgrönan kring portikens kapitäler. Hon tog av sig handskarna 

och torkade sig om händerna, varpå hon började fläkta med näsduken för att svalka sitt 

upphettade ansikte, men hela tiden hörde hon över pulsens häftiga bultande i tinningarna ljudet 

av folkmassans sorl och prefekturrådets röst, som alltjämt mässade fram sina entoniga fraser.
51

 

 

Här är det alltså Emma som är subjektet, vilket ger en intern karaktärsbunden fokalisator. 

Man skulle dock kunna argumentera för att det är en berättar-fokalisator eftersom det finns 

partier som beskriver Emma med en utomståendes blick, men då man samtidigt får ta del av 

det som händer i hennes inre ligger det närmare till hands att istället tala om Emma själv som 

fokalisator. Det är också Emma som är objektet, eftersom partiet handlar om det som händer 

med henne. Hon fokaliserar alltså sig själv. Men hon fokaliserar även andra saker så som 

dofter och ljud. Överlag är de delar där hon fokaliserar sig själv icke förnimbara, medan de 

som ligger utanför henne är förnimbara. ”Förnimmelsen” och ”känslostormarna” är icke 

förnimbara. Enbart fokalisatorn Emma kan känna av dessa. ”Den friska doften från 

murgrönan” däremot är något som även Rodolphe, som sitter bredvid henne, borde kunna ta 

del av. Detta är alltså förnimbart. Även folkmassans sorl och prefekturrådets röst är sådant 

som även andra kan uppfatta, alltså förnimbart. 

 

Rodolphe tryckte hårt hennes hand och kände den varm och mjuk darra i hans egen liksom en 

fångad turturduva som försöker flyga bort igen. Vare sig hon försökte lösgöra sig eller verkligen 

besvarade hans tryckning, gjorde hon emellertid en rörelse med fingrarna, vilket kom honom att 

utropa: […].
52

  

 

I detta exempel är det istället Rodolphe som är fokalisator, vilket även det ger en intern 

karaktärsbunden sådan. Det fokaliserade här är både Rodolphe själv samt Emmas hand. Både 

hennes hand och rörelsen hon gör är förnimbara. Hur den känns i Rodolphes hand är däremot 

något som bara han själv kan uttala sig om, och är därför icke förnimbart.   

      I avsnittet om gumman växlar fokaliseringen vid ett flertal tillfällen. 

 

Nu såg man äntligen en liten torftigt klädd, hopskrumpen gumma med räddhågad uppsyn närma 

sig estraden. Hon hade klumpiga träskor på fötterna och ett stort blått förkläde runt höfterna. 
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[…] [U]r ärmarna på hennes röda tröja stack två knotiga gamla händer fram. Ladornas damm, 

tvättstugans lut och ullkardornas fett hade gjort dem så mörka och inpyrda, att de verkade 

smutsiga trots att hon tvättat sig så noga[…].
53

 

 

I den första delen av stycket vill man vid första anblicken säga att det är en berättar-

fokalisator som är subjektet, medan gumman naturligtvis är den fokaliserade. Men början på 

meningen, ”nu såg man”, gör att det ändå inte känns helt självklart med berättar-fokalisator. I 

och med ordet man kan det vara en fokalisator som befinner sig inne i fiktionen men på ett 

anonymt ställe. Hade det varit någon av karaktärerna på torget hade uttrycket vi varit 

lämpligare. Men ordvalen gör ändå att det känns som om betraktelsen kommer inifrån 

fiktionen snarare än utifrån. Möjligen skulle fokalisatorn i detta fall kunna vara den kollektiva 

folkmassan. 

      I andra delen är det först samma fokalisator som i första delen, men i satsen ”trots att hon 

tvättat sig så noga” byter fokaliseringen fokus, och gumman går från att vara den fokaliserade 

till att själv bli fokalisator. I det fallet är det hon själv och hennes minnen av tvätten som är 

det fokaliserade. Det fokaliserade är alltså icke förnimbart. Ingen kan dela gummans minne av 

tvätten, såvida de inte var där, och det finns det inga indikationer på att någon var.  

 

Seymour Chatman 

Teori 

Seymour Chatmans syn på perspektiv i berättelsen utgår mycket från hans modell över 

förhållandet mellan sändare och mottagare.  

 

Real →                                                                                       → Real   

author                                                                                              reader
54

                      

                                                                                                        

 

Det som är inne i rutan är fiktivt. Den verkliga författaren och den verkliga läsaren finns 

däremot här, i vår verklighet. Dessa två instanser har inte heller något att göra med hur 

fiktionen ser ut. Man får aldrig blanda ihop författarens värderingar med värderingarna i det 

skönlitterära verket. Den implicite författaren är det som Booth kallar för verkets norm. Det är 
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alltså här textens värderingar gör sig gällande. Dessa behöver dock inte överensstämma med 

berättarens värderingar, även om de ofta gör det.
55

 Chatman är ganska ensam om att kalla 

denna instans för implicit författare. Den främsta kritiken mot det begreppet är i första hand 

att det förvirrar att använda ordet författare, eftersom det inte handlar om en person. Då 

Chatman menar att den implicite författaren påverkar perspektivet i berättelsen, skiljer han sig 

från andra även i den bemärkelsen. 

      När det gäller fokalisering skriver Chatman i Coming to terms att, även om de flesta 

teoretiker har övergett begreppet synvinkel för just fokalisering, väljer han att inte göra det 

eftersom han anser att det inte kommer åt problemets kärna.
56

 Han menar att den mycket 

viktiga skillnaden mellan karaktär och berättare försvinner om man endast använder ett 

begrepp för hela perspektivläran. Han väljer därför att inte använda det begreppet.
57

 

      Synvinkel är inte heller en helt okomplicerad term. Inom engelskan används den på flera 

sätt med olika innebörd. Chatman listar i Story and Discourse tre former av användningen av 

termen som alla kan sägas ha att göra med perspektivet. Den första lyder ”(a) literal: through 

someone’s eyes (perception)”. Denna bokstavliga användning återfinns t.ex. i meningar som 

”[f]rom John’s point of view, at the top of Coit Tower, the panorama of the San Francisco 

Bay was breath-taking.” Här får man alltså ta del av Johns perspektiv. Läsaren ser från Johns 

synvinkel det han ser med sina ögon, från hans synvinkel. Synvinkeln är perceptuell. Nästa är 

”(b) figurative: through someone’s world view (ideology, conceptual system Weltanschauung 

etc.)”. Denna bildliga användning representeras i meningen ”John said that from his point of 

view, Nixon’s position, though praised by his supporters, was somewhat less than noble. ”. 

Här handlar det mer om vad John tycker. Hur ser händelserna ut enligt hans mening? 

Synvinkeln är här begreppsmässig. Den tredje, och sista formen är ”(c) transferred: from 

someone’s interest-vantage (characterizing his general interest, profit, welfare, wellbeing, 

etc.)”. Denna överförande form kan förklaras med följande mening: ”[t]hough he didn’t 

realize it at the time, the divorce was a disaster from John’s point of view.” I den här 

meningen är John inte på något sätt aktiv. Han tycker inget och ser inget, men värderingen i 

meningen härstammar ändå från hans synvinkel.
58

 

      Begreppet synvinkel har alltså många olika nyanser, vilket gör att det är lätt att blanda 

ihop karaktärer och berättare. Den grundläggande skillnaden mellan karaktär och berättare är 
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att karaktären ser, medan berättaren rapporterar. Eftersom berättaren, även om han eller hon 

är fiktiv, befinner sig i ett annat fiktivt universum än karaktärerna kan han eller hon inte se 

dem. Detta gäller oavsett om berättaren är hetero- eller homodiegetisk. Även om berättaren är 

homodiegetisk och någon gång befunnit sig i samma universum som händelserna, sker själva 

berättandet från berättarplanet eftersom man inte agerar och berättar samtidigt. Här anser 

Chatman att teoretiker som Genette och Bal missar det viktigaste. Om det, som de skriver, 

alltid är någon som ser, måste det vara berättaren såvida det inte är någon av karaktärerna. Så 

fort man börjar prata om berättaren som den som ser eller om berättaren som fokalisator, 

försvinner den viktiga distinktionen mellan vem som ser och vem som berättar. Man kan säga 

att berättaren, liksom karaktärerna, har en synvinkel, men då måste man betona att det är en 

rent metaforisk användning av begreppet eftersom han eller hon aldrig faktiskt ser. För att inte 

blanda ihop berättarens och karaktärernas olika aktiviteter föreslår Chatman att man använder 

olika begrepp beroende på vilken instans man utgår ifrån. Har man bara ett begrepp för båda 

kommer man att blanda ihop det, och då spelar det ingen roll om begreppet är synvinkel, 

perspektiv eller fokalisering.
59

 

      För att beteckna berättarens attityd gentemot händelserna föreslår Chatman att man 

använder begreppet vinkel.
60

 Han tycker att det är en bra term, eftersom det på samma gång 

kan vara både neutralt och laddat. Det kan också uttryckas både implicit och explicit. Med 

andra ord kan man använda det både när det ligger en värdering i berättarens ord och när det 

inte gör det. Det kan också användas oavsett om denna värdering är uttalad eller enbart ligger 

under ytan. När den är uttryckt explicit måste man dock vara noga med att man inte blandar 

ihop det med karaktärernas kommentarer. Vinkel innebär att åsikterna enbart härstammar från 

berättarplanet, alltså den fiktiva värld där berättaren befinner sig.
61

 

      När det istället är karaktärernas attityd vi får ta del av föreslår Chatman att man använder 

sig av begreppet filter. Här är alltså händelserna betraktade från den diegetiska nivån, 

händelseplanet. Man skulle kunna säga att de är berättade som om berättaren satt precis 

bredvid karaktärerna och drog händelserna genom deras medvetanden innan han sätter ord på 

dem. Chatman skriver också att filter, till skillnad från fokalisering eller synvinkel, fångar 

nyanserna i det val som den implicite författaren gör när det gäller att bestämma vilken av 
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karaktärernas åsikter som bäst färgar händelserna. Vinkel och filter ersätter, enligt Chatman, 

Genettes begrepp om extern och intern fokalisering.
62

 

      En annan term som Chatman föreslår att man använder är center. Det är när 

presentationen av en historia sker så att en karaktär hamnar i fokus. Det här skiljer sig från 

filter eftersom man inte behöver få ta del av en karaktärs medvetande trots att den är i fokus. 

Det kan mycket väl hända, och är ganska vanligt, att händelserna speglas genom en karaktär 

som inte är huvudperson. Man kan alltså prata om centrala karaktärer och filterkaraktärer.
63

 

Filterkaraktären är således den instans som i Chatmans modell ligger mellan berättaren och 

narraten (the narratee). 

      En viktig distinktion man måste göra när man talar om vinkel är huruvida den är pålitlig 

eller opålitlig.
64

 Stämmer berättarens ord och påståenden överens med det som man kan läsa 

ut som berättelsens värderingar, det som den implicite författaren säger? Om det inte gör det, 

har man att göra med en opålitlig berättare, en opålitlig vinkel. 

       När man pratar om filter kan man dock inte på samma sätt prata om opålitlig karaktär, 

eftersom ordet opålitlig förutsätter att det även finns något som är pålitligt. Vi kan aldrig veta 

om karaktären är pålitlig eller inte. Däremot kan karaktärerna, alltså filtret, vara 

ofullkomligt.
65

 En filterkaraktär behöver inte visa hela sitt inre. Trots att händelserna passerar 

genom dem före berättaren kan rapportera om dem, betyder inte det att man får ta del av allt 

som filterkaraktären tycker, ser eller känner i förhållande till dem. Filtret är då ofullkomligt.
66

 

 

Exempel 

Hur ser det då ut om man praktiserar Chatmans teorier på Madame Bovary?  

 

  Denna uppmärksamhet hade [prefekturrådet Lieuvain] inte behövt vädja till, ty folkmassan 

lyssnade till hans tal med gapande munnar, liksom för att insupa varje ord som föll från hans 

läppar. […] Lite längre bort satt apotekaren med sin son Napoleon mellan knäna och kupade 

handen bakom örat för att inte förlora en stavelse.
67

 

 

I detta exempel är det alltså tal om vinkel, mer precist en implicit laddad sådan. Det är 

berättarens attityd man får ta del av. Det ligger också en värdering i orden. I och med 

                                                 
62

 Chatman, 1990, s. 144. 
63

 Chatman, 1990, s. 148. 
64

 Med Chatmans ord reliable/unreliable. 
65

 Hos Chatman falliable filter.  
66

 Chatman, 1990, s. 149. 
67

 Flaubert, 2006 (1857), s. 142. 



22 

 

uttrycken ”med gapande munnar” och ”kupade handen bakom örat för att inte förlora en 

stavelse” förlöjligar berättaren apotekaren och invånarna i staden. Att blåsa upp 

jordbruksmötet och prefekturrådets tal till sådana stora händelser gör att man som läsare 

föraktar massan lite för att det är så lätt att roa dem. Dock säger aldrig berättaren detta 

uttryckligen, vilket gör att det är implicit. Här är det den implicite författaren som gör sig 

gällande med sina värderingar vilket gör att vinkeln bli laddad.    

      Nästa exempel ser annorlunda ut. 

 

Denna ljuva förnimmelse blandade sig sålunda med [Emmas] forna känslostämningar, vilka likt 

sandkorn i en virvelstorm svävade runt i den doft av parfym, som genomträngde hela hennes 

väsen. Hon vände bort huvudet och vidgade näsborrarna så mycket hon kunde, för att istället 

inandas den friska doften från murgrönan kring portikens kapitäler. Hon tog av sig handskarna 

och torkade sig om händerna, varpå hon började fläkta med näsduken för att svalka sitt 

upphettade ansikte, men hela tiden hörde hon över pulsens häftiga bultande i tinningarna ljudet 

av folkmassans sorl och prefekturrådets röst, som alltjämt mässade fram sina entoniga fraser.
68

 

 

Här är det istället karaktärens, närmare bestämt Emmas, attityd vi ser, vilket gör henne till 

filterkaraktär. Det är genom Emma händelserna filtreras innan de når oss och det är också 

hennes värderingar vi ser i t.ex. ”prefekturrådets röst, som alltjämt mässade fram sina 

entoniga fraser”.  

      I nästa exempel får vi också ta del av en filterkaraktär. 

 

   Rodolphe tryckte hårt hennes hand och kände den varm och mjuk darra i hans egen liksom en 

fångad turturduva som försöker flyga bort igen. Vare sig hon försökte lösgöra sig eller verkligen 

besvarade hans tryckning, gjorde hon emellertid en rörelse med fingrarna, vilket kom honom att 

utropa: […].
69

 

 

Här är det genom Rodolphes inre som händelserna presenteras. Dock finns det i detta exempel 

även en centerkaraktär. Det är i det här fallet Emma som står i centrum för Rodolphes 

uppmärksamhet, och även för berättelsens information. Även om det är Rodolphes känslor vi 

läser om, är det Emma och hennes hand som är i fokus. Rodolphe å sin sida är i just det här 

fallet ett ofullkomligt filter. I detta stycke får man bilden av att han verkligen älskar henne och 

fylls av känslostorm bara av att hålla henne i handen. Det är också den bilden han är noga 
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med att visa Emma. Läser man dock vidare i romanen inser man så småningom att det endast 

är erövringen han är ute efter. Eftersom han inte visar sitt sanna jag, vare sig för Emma eller 

för läsaren, blir filtret ofullkomligt. 

 

Nu såg man äntligen en liten torftigt klädd, hopskrumpen gumma med räddhågad uppsyn närma 

sig estraden. Hon hade klumpiga träskor på fötterna och ett stort blått förkläde runt höfterna. 

[…] [U]r ärmarna på hennes röda tröja stack två knotiga gamla händer fram. Ladornas damm, 

tvättstugans lut och ullkardornas fett hade gjort dem så mörka och inpyrda, att de verkade 

smutsiga trots att hon tvättat sig så noga[…].
70

 

 

I detta exempel är det vinkel eftersom attityden härstammar från berättaren. Uttrycken 

”torftigt klädd”, ”hopskrumpen” och ”klumpiga träskor” visar att det är en laddad vinkel. 

Tack vare dessa uttryck får läsaren en ganska negativ bild av gumman. Vi förstår att hon är 

fattig och inte speciellt världsvan. Vi förstår också att hennes egenskaper inte anses vara goda. 

Fortsättningen av stycket förstärker den bilden. Gumman förminskas i och med betraktelsen 

att hon tvättat sig noga, men ändå inte lyckats få bort smutsen. I det här fallet skulle man 

kunna prata mer om en explicit laddad vinkel. Även om det inte är tydligt uttalat får man ändå 

i och med uttrycken mer information om bilden av kvinnan än man får i det föregående 

exemplet på vinkel.     
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3. Fokalisering i introduktionstexter 

Perspektiv och synvinkel har alltid varit centrala begrepp inom narratologin, och sedan 

Genette presenterade fokalisering och sina teser runt det har det fått än mer uppmärksamhet. 

Genette, Bal och Chatman har tre väldigt olika teoribilder av begreppet. Så hur fungerar det 

när man ska skriva läro- och handböcker inom ämnet? Vilken eller vilka teoretiker ska man 

luta sig mot och hur kan man göra det förståeligt för den som ska läsa boken? 

 

Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction 

Shlomith Rimmon-Kenans introduktionsbok Narrative Fiction är den som går djupast in på 

fokalisering. Hon går nästan så långt att hon skapar sin egen teori, men det hon skriver hämtar 

hon från flera olika forskare.  

      Hela kapitlet börjar med att hon menar att hon sällar sig till Genettes tradition genom att 

välja just begreppet fokalisering inom perspektivläran. Däremot säger hon sig ha en annan 

anledning till varför hon använder just det begreppet, även om hennes också är baserat på 

teoretiska måsten. Genettes motvilja, enligt Rimmon-Kenan, mot begrepp som point of view 

är att de fokuserar alldeles för mycket på det visuella. Fokalisering däremot handlar om 

upplevelser med alla sinnen. Hennes egen anledning är att det är viktigt att skilja mellan vem 

som ser och vem som berättar. Point of view gör inte detta lika bra som fokalisering och är 

därför inte ett lika bra begrepp. Men är inte skillnaden mellan vem som ser och vem som 

berättar en av Genettes viktigaste poänger?
71

  

      Rimmon-Kenan tar också upp att det är viktigt att skilja mellan subjektet och objektet. Här 

sällar hon sig till Bals teorier om fokalisatorn och det fokaliserade. Liksom Bal diskuterar hon 

också huruvida fokalisatorn är bunden till en karaktär eller om den ligger utanför berättelsen. 

Här väljer hon dock att använda sig av Genettes termer intern och extern fokalisering. 

Däremot använder hon dem inte på samma sätt som honom. Det som hon kallar för extern 

fokalisering, med en extern fokalisator, är det som Bal kallar för berättar-fokalisator, alltså en 

fokalisator som befinner sig utanför berättelsen och ser händelserna. Det är då, skriver 

Rimmon-Kenan, närmast en motsvarighet till det som Genette betecknar som nollfokalisering. 

Men det Genette menar med nollfokalisering är att det inte finns någon fokalisering alls, alltså 

ingen begränsning i fiktionen. Att då jämställa det med en fokalisator som sitter utanför 
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berättelsen och tittar blir märkligt. Hon menar också att Genettes intern fokalisering är 

motsvarande till hennes interna fokalisator.
72

 

      Rimmon-Kenan skriver att i vissa textpartier kan det vara svårt att avgöra om fokalisatorn 

är intern eller extern. Ibland är det inte någon av karaktärerna som fokaliseras, utan någon 

utomstående, som lätt skulle kunna tas för berättaren. Men i och med ordval och åsikter som 

på ett tydligt sätt inte tillhör berättaren visar man att så inte är fallet. Rimmon-Kenan föreslår 

då, liksom Genette, att man kan skriva om det i första person. Om det fungerar är det intern 

fokalisering, och om det inte fungerar är det extern.
73

 

      Liksom fokalisatorn kan vara både extern och intern kan det fokaliserade ses både utifrån 

och inifrån.
74

 När det är utifrån sker sådana saker som även andra kan uppfatta, medan inifrån 

är sådant som bara sker inom det eller den fokaliserade. Detta är alltså Rimmon-Kenans 

variant av Bals distinktion med förnimbar och icke förnimbar. Rimmon-Kenan skriver 

 

[i]n the first case, only the outward manifestations of the object (person or thing) are presented 

[…]. In the second case, the external focalizer (narrator-focalizer) presents the focalized from 

within, penetrating his feelings and thoughts.  […] Similarly, an internal focalizer may perceive 

the object from within, especially when she herself is both focalizer and focalized […].
75

 

 

Det problem som uppstår med den här distinktionen, och som Rimmon-Kenan egentligen 

aldrig reder ut, är att det blir väldigt svårt att skilja mellan en intern fokalisator som 

fokaliserar sig själv och en berättar-fokalisator som fokaliserar någon eller något inifrån. Om 

man får reda på karaktärens känslor och tankar är det, åtminstone med Genettes termer, tal om 

intern fokalisering. Översatt till Bals begrepp är det då fokalisering med en intern fokalisator, 

men enligt Rimmon-Kenan skulle detta lika gärna kunna vara en berättar-fokalisator som 

fokaliserar något inifrån. I princip skulle man då enbart kunna prata om en intern fokalisator 

när det är en jagberättare. Men både Genette och Bal hävdar att det i jagberättelser endast 

förekommer fokalisering i speciella fall. Exemplet från Madame Bovary där Emma är 

fokalisator blir med Rimmon-Kenans distinktion svår att analysera. Är Emma i det fallet 

fokalisator eller är det en berättar-fokalisator som fokaliserar Emma inifrån?  

      Rimmon-Kenan menar, precis som både Genette, Bal och Chatman, att det är viktigt att 

inte bara fokusera på själva seendet när man studerar perspektivet. Det finns även andra 
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aspekter som bestämmer fokaliseringen. Den första aspekten är den perceptuella. Denna styrs 

av plats och tid. Kommer intrycken utifrån, som från ett fågelperspektiv? Då styrs 

fokaliseringen av en extern fokalisator och man kan ta del av alla intryck överallt. Kommer 

det istället inifrån en intern fokalisator får man som läsare endast ta del av de intryck 

karaktären kan uppleva i sin närmaste omgivning. Tidsmässig fungerar det likadant. En extern 

fokalisator kan förmedla intryck från vilken tid som helst, oavsett om det är dåtid, nutid eller 

framtid, medan en intern fokalisator endast kan förmedla från sin egen tid.
76

 

      Den andra aspekten är den psykologiska. Den kan antingen vara kognitiv eller 

känsloburen gentemot det fokaliserade. Hos den kognitiva aspekten ligger den stora 

skillnaden mellan extern och intern fokalisering i begränsning av kunskap. En intern 

fokalisator har en mycket mer begränsad kunskap om fiktionsvärlden än en extern som 

egentligen inte har någon begränsning alls. Detta motsvarar på många sätt Genettes definition 

av begreppen intern fokalisering och nollfokalisering, då hela hans teori går ut på att det 

handlar om begränsningar. Hos den känsloburna aspekten ligger istället skillnaden i om 

fokalisatorn är subjektiv eller objektiv.
77

 

      Rimmon-Kenan pratar också om den ideologiska aspekten. Här menar hon att den 

ideologi som berättar-fokalisatorn har ofta betraktas som den rådande. Karaktärernas ideologi 

är inte bara diskutabel utan bestäms även ofta av en sammansättning av de olika karaktärernas 

ideologier.
78

 

      Som tidigare nämnts är Rimmon-Kenans viktigaste anledning till att använda fokalisering 

att skilja på vem som ser och vem som berättar. Detta innebär inte att fokalisering inte kan 

uttryckas i ord. Alla delar av litteratur är ju uttryckt i text, och att uttrycka även perspektivet 

med berättande blir då ett måste. Sådana saker som olika specifika uttryck eller ordval samt 

benämning på personer och saker kan indikera om det är en extern eller intern fokalisators 

perspektiv vi får.
79

 

 

Petter Aaslestad, Narratologi – en innføring i anvendt fortelleteori 

Den norske forskaren Petter Aaslestad skriver i Narratologi, en innføring i anvendt 

fortelleteori att han väljer att följa Genettes linje med att inte, så som Bal gör, lägga kraft på 

vad som fokaliseras utan enbart studera fokaliseringsinstansen. Precis som de flesta andra tar 
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han upp att det viktigaste är att skilja mellan vem som ser och vem som berättar. Däremot ger 

han, vilket han är ganska ensam om, en tydlig förklaring till varför detta är viktigt och framför 

allt varför det är så svårt att hålla isär dem. Han menar att eftersom alla berättelser är skrivna 

är det just genom berättandet seendet syns. Därför kan det vara mycket svårt att som läsare 

göra den viktiga distinktionen.
80

 

      Aaslestad använder sig även av Genettes distinktioner gällande intern-, extern- och 

nollfokalisering. Han gör en iakttagelse att de flesta romaner, speciellt klassiska 1800- och 

1900-talsromaner, ofta börjar med extern fokalisering med en objektiv presentation av hjälten 

för att sedan övergå i intern eller nollfokalisering. Fokaliseringen varierar ofta i en längre 

berättande text. Både typ av fokalisering och den instans som är i centrum för den kan 

förändras. Här tar Aaslestad upp Madame Bovary som exempel på det han väljer att kalla för 

variabel fokalisering. I de tidigare exemplen ser man tydligt hur fokaliseringen skiftar i 

romanen, ibland till och med inom samma stycke.
81

 

      Något som Aaslestad är nästan ensam om att ta upp är att en av Genettes viktigaste 

poänger är att fokalisering handlar om en begränsning av det narrativa. Fokalisering handlar 

helt enkelt om hur mycket berättaren väljer att delge läsaren. Det är därför man kan prata om 

nollfokalisering och intern och extern fokalisering som samma funktion. Aaslestad skriver att 

”[d]ette vanskeliggjør den logiske gjennomføringen av en helhetlig narrativ syntaks – men på 

det tekstanalytiske nivået vil man i praksis kunne leve med denne noe for sterke, uutalte 

fokuseringen på historiens nivå.”
82

 

      Som sagt sällar sig Aaslestad enbart till Genettes teorier. Överlag förtydligar han även 

teorierna på ett sätt som gör att man bättre förstår vad det är Genette vill ha sagt. Att han 

väljer en teori som han fokuserar på gör att kapitlet blir lättförståeligt, utan de motsägelsefulla 

fällor som t.ex. Rimmon-Kenan ramlar i. Däremot skulle man kunna argumentera för att det 

också kan uppfattas som tunt eftersom han inte tar upp de andra definitionerna som finns av 

begreppet.  

 

Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar 

Maria Nikolajeva har i Barnbokens byggklossar med element som går att koppla till både 

Genette, Bal och Chatman. Hon har valt att i kapitlet ”Berättelse – perspektivet” ta med allt 
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om både den berättande instansen, synvinkeln och fokalisering. Detta gör att distinktionen 

mellan vem som ser och vem som berättar försvinner till viss del, trots att hon vid ett tillfälle 

skriver ”[d]essutom har man börjat uppmärksamma den avgörande skillnaden mellan 

berättarrösten (vem talar) och synvinkeln (vem ser).”.
83

 

      Hon börjar kapitlet med beskrivningar av berättaren. Hon tar upp fyra typer av berättare, 

allvetande, begränsad allvetande, objektiv och introspektiv. Enligt henne bidrar dessa till att 

man som läsare får olika mycket information om berättelsen. Beroende på vilken berättartyp 

det är, blir alltså det narrativa olika mycket begränsat, vilket på sätt och vis motsvarar 

Genettes definition av fokalisering.
84

 

      Under rubriken ”synvinklarna” sällar Nikolajeva sig istället till Chatman genom att 

definiera de tre betydelserna hos begreppet synvinkel. De tre betydelserna är bokstavlig, när 

synvinkeln kommer från en bestämd punkt, överförd, när läsarens känslor och åsikter spelar 

in, och intressevinkel, vilket innebär att händelserna presenteras i ett visst syfte i någon 

speciell karaktärs intresse. Dessa betydelser motsvarar inte till fullo Chatmans, men det är 

ändå med den traditionen hon förenar sig.
85

 

      Något annat från Chatman som hon valt att ta upp är begreppen glidning, eller vinkel,
86

 

och filter. Enligt henne är glidning en klyfta mellan berättarens och läsarens, eller narratens, 

synvinkel, medan filter står för när läsaren vet eller förstår mer än karaktärerna gör. Detta kan 

enligt Nikolajeva också kallas för främmandegörande. Även om hon inte använder dem på 

samma sätt härstammar begreppen från Chatmans teorier.
87

    

      I den delen av kapitlet som Nikolajeva valt att döpa till ”fokalisering” är det istället Bals 

teorier som fått störst betydelse i och med att hon valt att använda begreppet fokalisator. Dock 

blir det tämligen förvirrande eftersom hon sätter ett likhetstecken mellan den fokaliserade 

karaktären och fokalisatorn. Det är just dessa två som Bal är så noga med att separera. Den 

fokaliserade är ju den som fokaliseras av fokalisatorn. När Nikolajeva ska fastställa de olika 

typerna av fokalisering använder hon Genettes begrepp och hans betydelse av dem. Att blanda 

Genettes och Bals teorier blir lite konstigt eftersom de på så många sätt ställer sig tvärtemot 

varandra.
88

 

      Även om Nikolajeva tar upp många aspekter av perspektivet i en berättelse gör hon det på 

ett sätt som förvirrar läsaren. Hon väljer inte bara att ta upp saker från flera olika teorier utan 
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att närmare förklara varifrån de kommer, utan hon blandar även begrepp. Hon använder 

synvinkel och fokalisering som om det är två olika begrepp, när fokalisering i själva verket är 

en ersättning för synvinkel. 

 

Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys: en introduktion. 

Holmberg och Ohlsson gör en distinktion mellan extern och intern fokalisering. Så långt följer 

de Genettes linje. Däremot har de valt att inte ta upp något om, eller ens nämna, 

nollfokalisering. Dessutom är deras definition av begreppen inte heller densamma som 

Genettes. Intern fokalisering förklarar de på samma sätt som han, när berättelsen utspelar sig 

utifrån det en eller flera karaktärer ser och upplever. Extern fokalisering förklarar de däremot 

med att berättaren har full kännedom om allt som händer och om alla karaktärers inre. Detta 

är ju det som Genette kallar för nollfokalisering. Däremot stämmer det bra överens med Bals 

och Rimmon-Kenans användning av extern fokalisator.
89

 

      Det stämmer också ganska bra överens med Chatmans användning av vinkel och filter, 

dock med en stor skillnad. Holmberg och Ohlsson skriver att det i extern fokalisering (med 

Chatmans termer vinkel) aldrig kan vara tal om en opålitlig berättare. Man måste anta att en 

allvetande berättare har den korrekta informationen och delger oss den. I intern fokalisering 

(filter) däremot kan man aldrig vara säker. Berättelsen färgas av den fokaliserade karaktärens 

åsikter, och man vet aldrig om det som man får reda på stämmer. Chatman menar däremot att 

vinkel visst kan vara opålitligt, medan filter är ofullkomligt.
90

 

      Holmberg och Ohlsson har med andra ord egentligen inte sällat sig till någon av de tre 

teoretikerna. Visserligen finns element från åtminstone både Genette och Chatman med, men 

de är modifierade till någon slags egen teori. 
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4. Avslutning 

I inledningen skrev jag att begreppet fokalisering lätt skapar förvirring och frågetecken. Med 

tanke på hur olika definitionerna av begreppet ser ut är detta kanske inte så konstigt. 

      Tydligast är skillnaderna mellan Genettes och Bals modeller. Deras definitioner av 

begreppet är så olika att man knappast ens kan tala om det som samma funktion i berättandet. 

Medan Genette talar om fokalisering som en begränsning av informationen menar Bal snarare 

att det utökar informationen och bidrar till ökad förståelse hos läsaren. Att de diskuterar med 

och mot varandra i sina respektive verk känns märkligt med tanke på hur olika deras teorier 

egentligen är. Dock finns det naturligtvis en hel del likartade åsikter dem emellan. Till 

exempel motsvarar Bals berättar-fokalisator på många sätt det som Genette kallar för 

nollfokalisering. För båda är det då tal om att informationen kommer från berättaren utan att 

den begränsas av någon karaktärs åsikter. 

      Chatmans teori är vid första anblick helt annorlunda än de andras, men hans begrepp 

vinkel och filter skiljer sig inte så mycket från Bals extern och intern fokalisator, även om det 

uppenbarligen finns stora skillnader mellan de två teorierna. En anledning till att Chatmans 

teorier ser lite annorlunda ut kan vara att han även är filmvetare, och därmed praktiserar sina 

modeller på både skönlitteratur och film. 

     Det finns en gemensam sak för alla tre modellerna. Genette talar om att det kan vara intern 

och extern fokalisering på samtidigt, beroende på vilken karaktär som fokuseras. Detta 

motsvarar till viss del Chatmans teorier om center- och filterkaraktärer. Utifrån 

filterkaraktären kan det vara intern fokalisering, samtidigt som det är extern utifrån 

centerkaraktären. Även om Bal betonar att det är här Genettes största brister ligger går det inte 

att förneka att det påminner mycket om hennes indelning med fokalisator och det 

fokaliserade. Skulle man inte kunna säga att en intern fokalisator i vissa fall motsvarar intern 

fokalisering, medan det fokaliserade blir betraktat på ett sätt som mycket påminner om extern 

fokalisering? 

     Ytterligare en betraktelse är att de tre teoretikerna, samt de flesta författarna till 

introduktionstexter, vid flera tillfällen betonar det viktiga i att skilja mellan blick och röst. 

Trots det är den största kritik de har till varandra att de missar just denna viktiga distinktion. 

      Det som skapar den absolut största förvirringen inom området är inte att olika teoretiker 

presenterar så olika modeller. Detta är inget problem så länge man är noga med att hålla isär 

dem och betona hur stora skillnaderna egentligen är. Problemet är att de flesta författare till 

introduktionstexter inte gör det. Att likställa Genettes interna fokalisering med Bals interna 
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fokalisator och Chatmans filter är inte en hållbar konstruktion. Det är sådant som gör det så 

svårt att helt och hållet förstå begreppets innebörd. Det går inte heller att säga vilken modell 

som fungerar bäst i praktiken. På sitt sätt fungerar alla lika bra och man får olika resultat 

beroende på vilken modell man väljer att tillämpa. Arne Florin kommer fram till en liknande 

slutsats i sin jämförelse mellan olika teoretikers syn på berättarinstansen. Han skriver att man 

inte behöver en mer utförlig teori, men att man däremot måste vara uppmärksam på 

begränsningar inom de olika modellerna innan man bestämmer sig för vilken man ska 

använda.
91

  

      Mitt syfte med uppsatsen var att reda ut vad fokalisering egentligen står för. Jag skulle 

inte vilja säga att jag helt lyckats med detta. Jag tror inte heller att det går att få fram en 

entydig betydelse av begreppet. Liksom inom all humaniora beror det på vilken tradition man 

väljer att sälla sig till, vad man lärt sig tidigare inom området samt hur man själv väljer att 

tolka begreppet. Kanske borde man inte, så som jag velat, försöka göra en exakt vetenskap av 

ett ämne som bygger på tolkning. Genette verkar stödja denna uppfattning då han i Narrative 

Discours Revisited skriver: 

 

This looseness will undoubtedly shock some people, but I see no reason for requiring 

narratology to become a catechism with a yes-or-no answer top check off for each question, 

when often the proper answer would be that it depends on the day, the context, and the way the 

wind is blowing.
92
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Bilaga 

 

Skönlitterära exempel på originalspråk 

 

De franska citaten är hämtade från en utgåva av Madame Bovary utgiven av Livre de Poche 

1999.  

 

1. Il n’avait pas besoin de l’appeler : car toutes les bouches de la multitude se tenaient ouverts, 

comme pour boire ses parole. […] et, plus loin, le pharmacien, avec som fils Napoléon entre 

ses jambs, bombait sa main contre son oreille pour ne pas perdre une seule syllable.
93

 

 

2. La douceur de cette sensation pénétrait ainsi ses désirs d’autrefois, et comme des grains de 

sable sous un coup de vent, ils tourbillonnaient sur son âme. Elle ouvrit les narines à 

plusieures reprises, fortment, pour aspirer la fraîcheur des lierres autour des chapiteaux. Elle 

retira ses gants, elle s’éventait la figure, tandis qu’à travers le battement de ses temps elle 

entendait la rumeur de la foule et la voix du Conseiller qui psalmodiait ses phrases.
94

 

 

3. Rodolphe lui serrait la main, et il la sentait toute chaude et frémissante comme une 

tourterelle captive qui veut reprendre sa vole ; mais, soit qu’elle essayât de la dégager ou bien 

qu’elle répondît à cette pression, elle fit un movement des doigts ; il s’écria : […].
95

 

 

4. Alors, on vit s’avencer sur l’estrade une petit vielle femme de maintien craintif, et qui 

paraissait se ratationer dans ses pauveres vêtements. Elle avait aux pieds de grosse galoches 

de bois, et, le long des hanches, un grand tablier bleu. […] [E]t des manches de sa camisole 

rouge dépassient deux longues mains, à articulations noueuses. La poussière des granges, la 

potasse des lessives et le suint des laines les avaient si bien encroûtées, éraillées, durcies, 

qu’elles semblaient sales quoiqu’elles fussent rincées d’eau Claire ; […].
96
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