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Abstract: 
The main purpose of this essay is to examine the narrative function of the city in 

the films of Woody Allen. This was achieved through a narrative and comparative 

analysis of four of his city films: Manhattan (1979), Vicky Cristina Barcelona 

(2008), Midnight in Paris (2011) and To Rome with Love (2012). The results of 

this examination show that the city has a variety of narrative functions throughout 

the films. The city provides a natural environment that enables character meetings. 

Living in the city can be so sought after, that the city itself becomes an important 

goal for the protagonist. Portraying the city is often an essential part of a reflexive 

narrative. The city is utilized for this and more in the films of Woody Allen. 
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1. Inledning 
Det sägs att James Joyce novellsamling Dublinbor i själva verket inte är en novellsamling, 

utan en roman med Dublin som huvudperson. Att staden som sådan, med dess egen 

personlighet och individuella stil, kan sätta en starkare prägel på en berättelse än någon av de 

mänskliga karaktärerna är ganska fascinerande. Det tycks som att stadens karaktär uttrycks 

genom en inneboende filmisk kvalitet. Vi erbjuds starka audiovisuella intryck med alltifrån 

vackra vyer, mörka gränder, trafikerade korsningar och gamla caféer. Varje stad har invånare 

som interagerar med varandra och staden och på så sätt skapar minnen och berättelser. Filmer 

påverkar i sin tur vår bild av städer. Den mentala bild av städer som bland annat formas 

genom kulturell representation påverkar sedan hur städerna fortsätter att skildras. På grund av 

denna samverkan får städer en identitet eller karaktär i det kollektiva medvetandet. 

 

Den italienske stadsplaneraren Stefano Boeri anser att staden och konsten är beroende av 

varandra och har därför lyft konsten inom arkitektoniska sammanhang. Boeri menar att 

stadskartor inte är tillräckliga utan att konsten och litteraturen behövs för att verkligen avläsa 

en stad (Åberg 2016, 9-11). Varje film utspelar sig på en plats, en bakgrund, men det varierar 

hur viktig den är för filmens handling. Författaren Andreas Åberg (2016, 10) menar att 

filmskaparen Woody Allen skildrar staden med lika stor omsorg som sina rollfigurer. Den här 

uppsatsen kommer, som Woody Allen tycks göra, sätta bakgrunden i förgrunden. 
 

1.1 Bakgrund 

Woody Allen, född 1935 i New York, är en amerikansk filmregissör, komiker, 

manusförfattare och skådespelare. Han har regisserat och skrivit över 40 filmer. I många av 

dem innehar dessutom Allen huvudrollen, eller någon biroll, som tenderar att vara en 

neurotisk, judisk och skämtsam man från New York (Allen & Kapsis 2016, ix). New York 

tycks i sig spela en stor roll i hans filmer, där han levt sitt liv, och många av dem utspelas, 

som exempelvis genombrottet Annie Hall (1977) och Manhattan (1979). 

 

Det är ett speciellt New York som skildras hos Woody Allen. Filmvetaren William Brigham 

(2013, 333) har undersökt flera av Allens filmer som utspelar sig i New York och dessa har 

nästan uteslutande utgått ifrån och placerat karaktärerna i New Yorks finare delar. Endast två 

scener har spelats in i exempelvis Brooklyn och dessa var tillbakablickar till Allens barndom. 

Författaren Richard A. Blake (2005, 2) har därutöver undersökt hur New York har påverkat 

Woody Allens filmer och menar att han levandegör sina filmer med en ingående kunskap om 
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New Yorks puls och sociala mönster på ett sätt han förmodligen inte själv är medveten om. 

Enligt Blake gäller detta inte bara när han använder New York som miljö, utan även när han 

gör filmer som inte har någonting med New York att göra. 

 

På senare tid har Allen även fattat tycke för städer i Europa, där flera av hans senaste filmer 

utspelar sig. Fortfarande låter han staden ta en stor plats. I dokumentärfilmen Wild Man Blues 

(1997) turnerar Allen med sitt jazzband i Europa. Där ser man hans starka relation till många 

Europeiska städer. Det väcker en tanke om hur detta påverkat hans senare filmer. Därför 

avser vi med den här uppsatsen ta reda på om och i sådana fall hur innehållet i Woody Allens 

filmer ändras när de förflyttas från stad till stad, och vad det har för betydelse. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera hur staden skildras i Woody Allens filmer för att ta 

reda på vilken dess roll i berättelserna är. Uppsatsen ämnar både att undersöka hur staden kan 

användas rent kreativt som verktyg för att uttrycka en filmskapares visioner, och vilka 

föreställningar som kan ligga bakom sättet det görs på. Det är viktigt om det kan komma att 

hjälpa filmskapare använda städer i berättelser mer effektfullt och bättre förstå hur andra har 

gjort det. Urvalet består av Woody Allens filmer där staden har en särskilt stor betydelse, 

staden är en central skådeplats och har en stad i titeln. De fyra filmerna är: Manhattan (1979), 

Vicky Cristina Barcelona (2008), Midnatt i Paris (2011), och Förälskad i Rom (2012). 

 

De frågor som vi kommer att besvara är: 

•  Vilken narrativ funktion har staden i Woody Allens filmer? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan hur städer gestaltas i filmerna? 

 

Den första frågan är mer öppen för tolkning och kräver större analys, medan den andra är 

konkretare. Den första, att undersöka stadens narrativa funktion och hur Allen använder den 

är huvudfrågan. Frågan är tätt sammankopplad med vår narrativa analys. Den andra 

frågeställningen är istället en viktig del av vår komparativa analysmetod. En jämförelse av 

filmernas gemensamma och avvikande drag bör kunna bringa klarhet i vad som är den 

narrativa funktionen. Uppsatsen kommer att lägga ett större fokus på manus och dialog än 

visuella aspekter av filmberättande men inkludera både och. För att skapa starkare narrationer 

är det intressant att lyfta hur miljön i allmänhet och staden i synnerhet kan användas som 

berättarverktyg. 
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1.3 Metod och material 

Filmerna som valts ut kommer undergå en narrativ analys. Den narrativa analysen är ett 

verktyg som kan tillämpas på olika uttrycksformer, bland annat skriftlig text eller som i vårt 

fall, film. Oavsett disciplin så är det centrala i analysmetoden att den fokuserar på berättelser 

och berättande. Den kan däremot genomföras med olika fokus. Det ena är komponenterna 

som en berättelse består av och det andra är hur det berättas (Bergström & Boréus 2012, 25). 

Vi utgår delvis ifrån båda dessa kategorier. De utvalda filmerna kommer sedan i analysen att 

diskuteras med hjälp av teoribegrepp som berör stadens roll i film och sammankopplas med 

narratologiska begrepp. 

 

De narratologiska begreppen kommer att inhämtas från olika handböcker i dramaturgi där 

Robert McKees Story (1998) samt Att skriva filmmanus (2009) av Fredrik Lindqvist används 

som primära informationskällor. Dessa kommer sedan att kompletteras av Ken Dancyger och 

Jeff Rushs bok Alternative Scriptwriting (2013). Det bör också nämnas att vi inte kommer att 

använda oss av hela teoribildningen kring narratologi utan endast urskilja komponenter som 

vi anser vara relevanta för att undersöka staden. 

 

Vi kommer också att använda oss av en komparativ analysmetod. Anledningen till detta är 

framförallt att våra analyser och slutsatser kommer att vara av induktiv art, någonting som 

Thomas Denk (2012, 12) menar är en del av den komparativa analysmetodens utformning. 

En ytterligare anledning till vårt metodval är att vår andra frågeställning kretsar kring att 

finna likheter och skillnader mellan filmerna, och just undersökningar av likheter och 

skillnader utgör ett av metodens användningsområden (Denk 2012, 13). Den komparativa 

analysmetoden innebär att två eller fler objekt analyseras för att därefter jämföras med 

varandra. Under jämförelseprocessen identifieras sedan skillnader och likheter mellan de 

analyserade objekten, och slutsatser formuleras utifrån detta (Denk 2012, 11-12). Filmerna vi 

har valt kommer således att analyseras var för sig där vi kommer att välja ut scener och 

dialogsekvenser som vi anser är kopplade till staden som fenomen. Slutligen kommer de 

analyserade delarna av filmerna att jämföras sinsemellan för att fastställa vad de har 

gemensamt och vad som skiljer dem åt, och därefter dras slutsatser. 

 

Analyserna i sig kommer att struktureras upp i flera underrubriker. De utgår ifrån de begrepp 

som behandlar staden och dess roll samt de narratologiska begreppen. Givetvis kommer inte 
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alla begrepp vara lika framträdande i varje film, men vi kommer att beröra samtliga i största 

möjliga mån. När dessa delar av analysen är genomförda följer ett diskussionsavsnitt där 

filmernas likheter och skillnader diskuteras. Begreppen anslag, meta city, stadssymfoni och 

flanör analyserar vi för varje film och de övriga dyker upp där de varit särskilt intressanta. 

 

Då vi är två stycken som genomfört denna studie har researcharbetet fördelats jämnt mellan 

oss båda, med visst fokus på olika områden. Abstract, bakgrund och slutsats har skrivits 

tillsammans. I övrigt har underrubrikerna delats upp var för sig. Efter det har vi sammanställt 

och gått igenom texten gemensamt. 

 

Det är också viktigt att poängtera att ingen av metoderna, varken den narrativa eller den 

komparativa, kan leda fram till ett exakt vetenskapligt bevis. Analysen blir istället vår egen 

tolkning som kan skilja sig från andras. Vi tror dock att det är lämpliga metoder för att 

undersöka vårt mer relativa ämne. 

 

De fyra filmerna som kommer att analyseras är Manhattan (1979), Vicky Cristina Barcelona 

(2008), Midnatt i Paris (2011), och Förälskad i Rom (2012). Det bör dock tas i beaktning att 

flera av Woody Allens filmer utspelar sig i urbana miljöer, men merparten av dessa äger rum 

i och kring New York. Istället för att enbart välja filmer som utspelar sig i New York hoppas 

vi med vårt urval påvisa hur olika typer av städer och stadselement kan påverka innehållet i 

en film på ett säreget sätt. Detta kan då säga någonting om staden i sig och inte bara om just 

New York eller någon annan specifik stad. 

 
1.4 Avgränsningar 

Ett antal av Woody Allens filmer med ett visst fokus på områden i städer och med ett sådant i 

titeln har vi bortsett ifrån. Broadway Danny Rose (1984), Kulregn över Broadway (1994) och 

Hollywood Ending (2002) tas bort då de är mindre distrikt i städer. Manhattan är egentligen 

inte heller en stad men åtminstone en större stadsdel. Kairos röda ros (1985) faller bort för att 

den inte utspelas i Kairo utan i New Jersey. Filmen Manhattan Murder Mystery (1993) 

uppfyller övriga kriterier men inom ramarna för den här studien, måste omfånget begränsas 

och då räcker det med en film per stad. 

 

Vad gäller litteraturen är narratologi en bred teoribildning som går att tillämpa på flera olika 

uttrycksformer som exempelvis fiktionslitteratur. I och med att det är filmer som är 
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utgångspunkten för oss kommer vi därmed att endast använda oss av litteratur som 

koncentrerar sig på narrativ och narratologi inom filmmediet. Som vi har nämnt tidigare 

kommer framförallt Story (1998) av Robert McKee samt Att skriva filmmanus (2009) av 

Fredrik Lindqvist utgöra den huvudsakliga litteraturen. McKee och Lindqvist genomför 

grundliga genomgångar av olika narrativa komponenter. Dessa bottnar främst i det klassiska 

berättandet. De tillhandahåller även i viss mån begrepp och tillvägagångssätt som frångår det 

klassiska berättandet. Alternative Scriptwriting (2013) av Ken Dancyger och Jeff Rush har 

tillfört studien en bredare bild av de narratologiska begreppen i filmmediet. Dancyger och 

Rush befinner sig på andra sidan av spektrumet och fokuserar mer på alternativt berättande 

snarare än det klassiska i sin bok. 

 

2. Teori 
2.1 Tidigare forskning 

Med tanke på Woody Allens långa och produktiva karriär har det bedrivits forskning kring 

Allen under en längre period med en uppsjö av olika infallsvinklar som resultat. Det har 

skrivits en stor mängd böcker och ännu mer annan vetenskaplig text. Till följd av detta 

kommer vi vara selektiva i vår beskrivning av tidigare forskning. I och med att merparten av 

filmerna som kommer att analyseras är producerade under den senare delen av Allens karriär 

kommer fokus att ligga på forskning som i viss mån berör just Allens senare filmer. Samtidigt 

har vi försökt att också inkludera verk som påvisar den mångfald som finns inom detta 

forskningsområde. 

 

Peter J. Bailey var tidigare aktiv vid St. Lawrence University där han undervisade i bland 

annat film. Utöver det har Bailey skrivit fyra böcker, varav en kretsar kring Woody Allen och 

hans filmer (Wiley 2017). 

 

Sam B. Girgus undervisar i engelska vid Vanderbilt University. Han har skrivit en mängd 

böcker och likt Bailey handlar en av dem, The Films of Woody Allen (2002) om Allen (Wiley 

2017). The films of Woody Allen (2002) ger oss framförallt en inblick i hur Woody Allen 

fungerar som filmskapare, men det finns även ett kapitel i boken som kretsar kring 

Manhattan (1979) och etablerar kopplingar mellan karaktärer och staden. 

 

Tillsammans har Bailey och Girgus sammanställt Companion to Woody Allen (2013), en 

antologi med ett flertal olika fokus och perspektiv. Här behandlas exempelvis Allens 
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protagonister och hur tidigare författare och tänkare har influerat Allens filmer (Bailey 2013, 

4). Det finns två texter i synnerhet som är relevanta för oss. Den första, ”Taking the Tortoise 

for a Walk: Woody Allen as Flâneur” av William Brigham analyserar Allens protagonister 

med flanören, den urbana stadsvandraren som utgångspunkt och pekar på att olika 

stadskomponenter krävs för att denna typ av protagonist ska fungera. Han hänvisar till olika 

exempel där Allen ofta låter sina karaktärer strosa runt i urbana miljöer, gärna med broar i 

bakgrunden (Brigham 2013, 324). Det här angreppssättet är någonting vi kommer att använda 

oss av för att påvisa hur staden fungerar som en förutsättning för naturliga möten mellan 

karaktärerna i filmerna vi senare kommer att analysera. Den andra texten ”Barcelona: City of 

Refuge” av filmlektorn Brian Bergen-Aurand analyserar bland annat hur Barcelona som stad 

i Vicky Cristina Barcelona fungerar i relation till filmens andra element (Bergen-Aurand 

2013, 426). Texten bidrar med en specifik syn på staden och beskriver hur Woody Allen 

väljer att framställa den. Dessa definitioner är av nytta för oss då de etablerar utgångspunkter 

vi kan använda oss av i analysarbetet. 

 

När det kommer till forskning som berör stadens betydelse i film finns det en artikel i 

synnerhet som är av relevans för oss. Jinhua Li arbetar som lärare och undervisar bland annat 

i kinesisk film vid University of North Carolina (University of North Carolina, 2017). Hon 

har skrivit artikeln ”From Internal Affairs to The Departed” i filmjournalen Cineaction, som 

vi kommer använda oss av. I den etablerar Li ett antal olika begrepp kring staden i film, 

exempelvis meta city, och skärskådar sedan två filmer utifrån dessa. Hon visar bland annat 

hur staden påverkar innehållet i de utvalda filmerna utifrån hur filmmakarna väljer att 

porträttera och framhäva städerna i fråga. Därefter pekar hon på hur de olika 

tillvägagångssätten påverkar städernas roll i filmerna och ställer sedan dessa tillvägagångssätt 

mot varandra. 

 
2.2 Meta city 

Jinhua Li (2014, 29) definierar meta city på följande sätt: ”The Meta City refers to a 

conceptualized re-imagination of a malleable urban space that is not necessarily the actual 

city, whose filmic representation adapts to its narrative significance and cultural 

connotations.” Även om denna ”urban space” nödvändigtvis inte är den faktiska staden 

brukar staden i sig vanligtvis fungera som en materiell basis och bidrar med arkitektur, 

stadsbild, landmärken och andra konkreta element. Meta-staden bestämmer i sin tur den 

konstnärliga reproduktionen av mer abstrakta stadsvariabler såsom kulturella associationer, 
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historiska konnotationer och intertextuella multimedia-representationer. Varje film 

omkonfigurerar den faktiska staden och skapar en meta-stad som fungerar som en organisk 

del av narrativet för att påvisa de kulturella och politiska diskurser som råder i filmen. I 

filmer som använder sig av en meta-stad är den representerad som ett eget element som 

kontrollerar filmens rum, temporalitet, stadsliga topografi och kulturella föreställningar samt 

den förmedlade bilden och upplevda verkligheten (Li 2014, 29). I sin text exemplifierar Li 

(2014, 33-34) hur detta kan se ut med hjälp av filmen The Departed (2006) där Boston blir en 

irländsk, kriminell stad till följd av att filmen använder sig av stadens starka associationer 

med både den irländska kulturen och maffian. Vidare menar Li (2014, 33-34) att den 

irländska gängaktiviteten influerar alla aspekter av staden och bidrar till porträtteringen av en 

stad som frodas genom konfrontationer mellan gäng och maktbalansen mellan brottslighet 

och lagordning. 
 

2.3 Stadssymfoni 

På stumfilmstiden var stadssymfonin en utbredd dokumentärfilmsgenre där montage över 

vardagslivet och byggnader i moderna storstäder, utan mänskliga protagonister, utgjorde hela 

filmen. Filmerna gjordes framförallt i Tyskland, Sovjetunionen och USA. En av de första 

stadssymfonierna var Manhatta (1921) som hyllade den moderna storstaden med ett 

avantgardistiskt filmspråk (Corrigan & White 2015, 287-288). Stadssymfonin är ett tydligt 

exempel på staden som karaktär inom film. Den visar också att staden redan tidigt i 

filmhistorien haft stor betydelse, vilket gör att ämnet känns extra substantiellt. Filmen var 

både en del och dokumentation av urbaniseringen samt industrialiseringen (Clarke 1997, 3). 

Genren kallas stadssymfoni därför att många av filmerna var strukturerade efter en 

musikalisk symfoni, vad gäller exempelvis klippning och tempo, istället för en dramatisk 

struktur. Dock finns det många exempel inom genren som även bryter mot den musikaliska 

strukturen, däribland den mest kända stadssymfonin Mannen med filmkameran (1929) av 

Dziga Vertov (Barrett 2014). 

 

Mannen med filmkameran (1929) är däremot, som många andra stadssymfonier, strukturerade 

efter ett dygn, från morgon till kväll, och skildrar vardagen i några sovjetiska städer på ett 

positivt sätt. Det som gör den mest nyskapande är att kameramannen visas i bild på olika sätt, 

bland annat liten som en pyssling, och även klippningen av filmen. Det gör att Vertovs film 

blir reflexiv eller självreflekterande i sitt berättande (Gartenberg & Westhelle 2014, 251). Det 

är tänkbart att staden som plattform eller projektionsyta, möjliggjorde det för Vertov att även 
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skildra kameramannen och kommentera filmskapandet reflexivt på ett annat sätt än 

mänskliga karaktärer kunnat göra. I och med dess reflexiva narrativ visade Mannen med 

filmkameran (1929) upp ytterligare en möjlighet till växelverkan mellan stad och konst. 

 
2.4 Flanör 

Flanör, från franskans flâneur, är en person som ofta flanerar, alltså vandrar planlöst genom 

staden för att betrakta sin omgivning. Begreppet är centralt inom litteratur- och filmvetenskap 

och används bland annat, som nämnts i artikeln ”Taking the Tortoise for a Walk: Woody 

Allen as Flâneur” (Brigham 2013), och boken The Cinematic City (Clarke 1997). 

 

I den sistnämnda beskrivs flanören som ett hyllat ideal under 1800-talet och ett nytt sätt att 

hantera den då framväxande och föränderliga moderna staden. Flanören omfamnade stadens 

föränderlighet, samtidigt som hen var präglad av nostalgi (Clarke 1997, 4-5). Flanören vill bli 

en del av sin omgivning, vilket framhävs i Edgar Allan Poes novell The Man of the Crowd. 

Flanören kan också resa långt i tanken trots att hen reser ett väldigt kort avstånd i 

verkligheten genom flanerandets fantasifulla natur. Charles Baudelaire populariserade 

begreppet i kontexten av det då framväxande moderna Paris. Flanerandet skulle präglas av 

ledighet och sysslolöshet. Det mest extrema exemplet på detta var när 1800-talets parisare tog 

med sig sköldpaddor som fick leda vägen längs gatorna (Brigham 2013, 324-325). 

 

Flanerande har även jämförts med filmtittande. Både flanören och filmtittaren har samma 

grad av närvaro och distanserade hållning till verkligheten (Clarke 1997, 5). De drag som är 

typiska för flanören är välstånd, utbildning och sysslolöshet. Den postmoderna flanören söker 

ofta efter svaren på existentiella frågor under sina strapatser (Brigham 2013, 321). 

 
2.5 Narratologiska begrepp 

Narrativ betyder berättande och narratologi är studiet av berättarkonsten. En enklare 

definition av berättande är att det är en återgivelse av vad som har hänt. En mer komplicerad 

förklaring skiljer på berättelse från ren kronologisk återgivelse, och innefattar att berättande 

även kräver att man konstruerar en meningsfull helhet av det som har hänt (Johansson 2005, 

15-16). Det kan vara av vikt att skilja på det litterära och filmiska narrativet, då det filmiska 

är en hybrid av flera narrationer, framförallt då det visuella och auditiva (Verstraten 2009, 7). 
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2.5.1 Anslag 

Anslag är ett dramaturgiskt begrepp som används för att benämna den inledande delen av en 

film. Ett anslag är vanligtvis ett par minuter långt och är det som ska ange tonen för resten av 

filmen (Lindqvist 2009, 34). Anslaget kan också användas för att etablera var vi är och i 

vilken tid vi befinner oss. Enligt Lindqvist (2009, 34-35) kan utformningen av anslaget se lite 

annorlunda ut från film till film. Ibland sker en introduktion av berättelsens viktigaste 

karaktärer och ibland presenteras bakgrundsinformation som är nödvändig för att publiken 

ska förstå filmen. I vissa fall är det till och med så att anslaget består av endast en enda bild 

(Lindqvist 2009, 34-35). 

 
2.5.2 Protagonist 

I klassisk mening definieras en protagonist som en aktiv karaktär som stöter på externa 

antagonistiska krafter i jakten på sitt mål (McKee 1998, 45). Att ha ett mål är någonting som 

McKee (1998, 138) menar är avgörande för en protagonist. Det går inte att berätta en historia 

om en protagonist som inte har ett mål, utan en protagonist måste ha ett mål som bottnar i 

protagonistens vilja, ett av protagonistens andra utmärkande drag (McKee 1998, 137). En 

ytterligare faktor som definierar en protagonist är att den genomgår en utveckling under 

filmens gång. Detta möjliggörs bland annat av de två faktorer som nämnts ovan, vilja och 

mål. Lindqvist (2009, 108) menar att en huvudkaraktär ska ha en vilja och ett behov, och att 

behovet betecknar en karaktärsbrist. Detta behov måste tillgodoses genom att protagonisten 

utvecklas och förändras och först då kan den uppnå sitt mål (Lindqvist 2009, 108). Just det 

faktum att en huvudkaraktär förändras och utvecklas menar Dancyger och Rush (2013, 4) är 

det som särskiljer huvudkaraktären från filmens andra karaktärer. 

 
2.5.3 Multiplot 

Multiplot innebär att en film använder sig av flera olika berättelser med olika perspektiv som 

förs samman på ett löst sätt (Corrigan & White 2015, 242-243). McKee (1998, 137) utvecklar 

detta en aning och menar att multiplot-filmer är verk som inte förlitar sig på en berättelse med 

en protagonist utan istället sammanfogar flertalet små berättelser med egna protagonister för 

att skapa en dynamisk bild av ett specifikt samhälle. Eller, som i vårt fall, en stad. 
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3. Analys 
3.1 MANHATTAN 

Manhattan (1979) är regisserad av Woody Allen. Han innehar dessutom huvudrollen som 

Isaac Davis. Manuset är skrivet av Allen tillsammans med Marshall Brickman. Isaac Davis är 

manusförfattare i tv-branschen, men vill bryta sig loss och skriva en bok om sin älskade 

hemstad New York, där hela filmen utspelar sig. Isaac har ett intrasslat kärleksliv, där hans 

fru Jill (Meryl Streep) byt ut honom mot en kvinna, han dejtar 17-åriga Tracy (Mariel 

Hemingway) och påbörjar en relation med Mary (Diane Keaton) som har ett av-och-på-

förhållande med den gifte mannen Yale (Michael Murphy), som råkar vara Isaacs bäste vän. 

 
3.1.1 Manhattans anslag 

Det första vi möts av är en bild på New Yorks skyline som sedan utvecklas till ett långt 

montage bestående av bilder på olika platser i staden. Detta ackompanjeras av en voice-over 

från Isaac där hans, och filmens första replik är: ”Kapitel 1. Han älskade New York.” Under 

de inledande fyra minuterna är staden det centrala i både ljud och bild. Musiken är George 

Gershwins Rhapsody in Blue som kombinerar jazz med symfoni. Det visuella ter sig som en 

mindre variant av en stadssymfoni där staden och dess invånare visas under olika årstider och 

tidpunkter på dygnet samtidigt som Isaac berättar om sin syn på New York. Under sin voice-

over befäster Isaac att han anser New York vara en metafor för den samtida kulturens förfall. 

Med en inledning som denna sätts en tydlig ton, och det är att staden och det den 

representerar har en signifikativ roll. Detta förtydligas under de scener som följer den 

inledande montage- och voice-over-sekvensen, och dessa har vi valt att tolka som en del av 

anslaget då berättelsens centrala karaktärer introduceras i scenerna. 

 

Efter montaget presenteras karaktärerna och filmens konflikter ganska omgående. Isaac, 

Tracy, Yale och Yales fru sitter på restaurangen Elaine’s och samtalar. Här framkommer det 

att Isaac dejtar den endast 17-åriga Tracy och att hans exfru Jill till hans förtret, ryktas skriva 

en bok om deras äktenskap och uppbrott. Efter besöket på Elaine’s går Isaac och Yale hem 

tillsammans. Under promenadens gång berättar Yale att han har träffat en annan kvinna och 

är otrogen mot sin fru. Efter detta introduceras Jill då Isaac söker upp henne och får sin 

farhåga bekräftad. Jill tänker skriva en bok om deras äktenskap och uppbrott på ett mer eller 

mindre godtyckligt sätt. I och med detta blir staden och karaktärerna ett. Bailey (refererad i 

Bergen-Aurand 2013, 425) talar om Manhattan och menar att Isaac karaktäriserar staden och 

det förfall den representerar. Vi anser att det inte enbart gäller Isaac, utan att de andra 
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karaktärerna och deras handlingar, likt Isaac, utgör en metafor för den samtida kulturens 

förfall. Den ena är otrogen mot sin fru medan den andre ska utnyttja sin tidigare relation för 

egen vinning genom att skriva en bok om den. Efter anslaget förkroppsligar karaktärerna den 

skepnad Isaac får staden att anta. De är en del av staden och speglar därmed, precis som 

staden, samtidens förfall. 

 
3.1.2 Meta-Manhattan 

Filmvetaren Lawrence Webb (2014, 80) talar i sin bok The Cinema of Urban Crisis: 

Seventies Film and the Reinvention of the City om hur New York har skildrats under 1970-

talet och menar att staden oftast har representerats av tuffa, opolerade och våldsamma 

porträtteringar. Dock finns det två stycken undantag. Dessa är Woody Allens Annie Hall samt 

Manhattan (Webb 2014, 80). Detta är någonting som Richard A. Blake berör i boken Street 

Smart: The New York of Lumet, Allen, Scorsese, and Lee (2005). Blake (2005, 109-110) 

beskriver Allens New York som en stad som befolkas av välbärgade, förfinade och 

välutbildade människor som antingen är av judiskt ursprung eller tillhör ”WASPs”, en 

gruppering som betecknar välbeställda, vita människor med kristen religionstillhörighet. 

Vidare ges andra etniska grupper och arbetarklassen ytterst lite utrymme i Allens New York, 

och vissa stadsdelar, som exempelvis Chinatown och Little Italy existerar inte 

överhuvudtaget i Allens stad (Blake 2005, 109-110). Allens meta-stad frångår därmed den 

allmänna porträtteringen, och hans egna konceptualisering av staden och de rådande 

diskurserna påverkar inte bara sättet New York skildras på, utan den skapar en gemensam 

nämnare hos karaktärerna. 

 

Meta-staden i Manhattan är inte tuff och våldsam, den är trivsam och intellektuell. Isaac har 

ett välbetalt jobb som manusförfattare för tv, Yale undervisar i författande, Jill är författare 

och Mary journalist. Tracy studerar vid prestigefyllda The Dalton School där hon läser drama 

och åker senare till London för att studera skådespeleri vid stadens dramatiska konstakademi. 

Alla har det bra ställt ekonomiskt och en intellektuellt krävande vardag. Dessa förutsättningar 

etablerar en kulturell och socioekonomisk standard som påverkar både berättelsens rum och 

dialog. När karaktärerna träffas sker det ofta vid högt kulturellt aktade platser. Isaac och 

Tracy träffar Yale och Mary tillsammans för första gången vid en konstutställning på 

Guggenheimmuseet där det också framkommer att Tracy ägnar sig åt fotografi. Vid ett senare 

tillfälle träffas Isaac och Mary på en välgörenhetstillställning på MoMA där det också stiftas 

bekantskap med två ytterligare bekanta som är författare respektive regissör. 
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Filmens dialog är fullspäckad med kulturreferenser som inkluderar exempelvis Leo Tolstoy 

och August Strindberg. Diskussionerna karaktärerna emellan är också stundtals centrerade 

kring finkultur och konst. Då skildras framförallt karaktärernas syn på detta. Bland annat talar 

Mary och Isaac om Ingmar Bergman. Mary berättar att hon inte är speciellt förtjust i 

Bergman och tycker att Isaacs tv-komedi är mycket bättre. Isaac reagerar inte väl på detta och 

avfärdar Mary helt och hållet i scenen efter när han diskuterar Marys syn på Bergman med 

Tracy. Just detta är ingen ovanlig företeelse. Det mesta som inte faller inom ramen för meta-

stadens kulturella diskurs avfärdas och ses som någonting man bör undvika. Ett exempel som 

etablerar denna typ av kulturella elitism i meta-staden är Isaacs syn på tv-mediet som han till 

en början är en del av. Detta är någonting han skäms för. Han ser ner på mediet och alla som 

konsumerar det. Till slut står han inte ut med att vara en del av tv-världen och avlägsnar sig 

från den genom att säga upp sig. Det sker någonting liknande när det framkommer att Mary 

ägnar sig åt att skriva bokversioner av filmer. Isaac anser att det är ett slöseri med tid och att 

Mary borde skriva riktig skönlitteratur istället. 

 

Mary är den enda karaktären som vi ursprungligen får veta är en outsider i meta-staden. Till 

slut är det bara hon som ägnar sig åt aktiviteter som inte ingår i den kulturella diskursen. 

Samtidigt är det just på kulturella grunder som Isaac tidigare avfärdat Mary efter hennes, 

enligt honom, pseudo-intellektuella utläggningar om Bergman. I och med denna outsider-roll 

ter sig Mary också vara den av karaktärerna som försöker befästa sin kulturroll och visa att 

hon är en del av meta-stadens diskurs. Det är Mary som inleder diskussionerna om konst och 

bidrar med sin åsikt om olika verk, samt gör en poäng av att hon har biljetter till Vivaldi och 

Rampal och sedan beklagar sig över att inte kunna gå på konserterna. De andra karaktärerna 

koketterar inte med sin kulturella konsumtion eller kulturella kunskap på samma sätt som 

Mary. De rör sig ledigare med uttrycken och förlöjligar henne när hon försöker ge sin syn på 

olika konstverk, vilket ytterligare cementerar meta-stadens elitism. 

 
3.1.3 Flanören på Manhattan 

Vi anser att flanören inte är framträdande i Manhattan. Karaktärerna i Manhattan går 

visserligen ofta längs gatorna men frågan är om de verkligen flanerar. Brigham (2013, 331) 

understryker flanörens roll i Manhattan men vi tycker hans exempel är svaga. Han påpekar 

att alla scener i montagen är utomhus och antar flanörens perspektiv. En annan tänkbar 

anledning till det, är att de flesta byggnader och monument inte är igenkännbara från insidan. 
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Dessutom antar montagen snarare helikopteråkarens perspektiv. Brigham (2013, 330) säger 

att det är flanerande av den renaste sorten när Isaac och Tracy ledigt går genom 

Guggenheimmuseet och träffar Yale och Mary som gör samma sak. Nyss var flanörens 

perspektiv utomhus men tydligen sker den allra renaste formen inne på ett museum. För att 

stärka sin tes ytterligare påpekar Brigham (2013, 326) att Isaac och Tracy till och med är 

observatörer av kulturlivet när de är hemma, för att de därifrån kan se på tv och folk som går 

förbi på skärmen. Flanerande går som sagt att jämföra med filmtittande (Clarke 1997, 5). Att 

likställa det, för att få ihop sin argumentation, som Brigham gör, är dock att ta det för långt. 

 
3.1.4 Den andra staden 

Under filmens gång lyckas karaktärerna nämna inte bara New York, utan även ett antal andra 

städer och platser. Subtexten av dessa repliker uttrycker ofta deras syn på New York, genom 

att säga vad de inte ser som New York. Det är kring konturerna av de andra städerna som en 

tydligare bild av deras syn på staden framträder. 

 

Mary påpekar i tid och otid att hon kommer ifrån Philadelphia. Första gången är när hon 

diskuterar filosofi och Søren Kirkegaards tankar om Guds tystnad. Isaac börjar tröttna och 

vill gå och handla med Tracy istället. Mary är då snabb att påpeka att hon egentligen inte ville 

prata om det, att hon bara är från Philadelphia och där tror de på Gud. Isaac förstår inte vad 

hon menar med det och lämnar platsen. Det Mary kan tänkas mena med det är att hon vill ta 

avstånd från sina filosofiska uttalanden, genom att påvisa att hon är från en mindre stad och 

därmed egentligen mer jordnära. Därför betonas ordet ”bara” i ”bara Philadelphia”. Hon 

använder också den gudfruktiga hemorten som anledning till att vara skeptisk till Kirkegaards 

mer färglösa tankegångar om Gud och hoppas att det ska framstå som sympatiskt men det 

tycks inte fungera på vår protagonist. 

 

Isaac och Mary står någon dag senare på en smokingfest i en cirkel med en grupp människor 

och samtalar. Isaac berättar att nazister snart ska demonstrera i New Jersey och föreslår att de 

ska ge sig dit med tegelstenar och basebollträn. Det är intressant med tanke på Blakes (2005, 

109-110) påstående att Woody Allen förpassar alla som inte passar in i hans värld till New 

Jersey. En filmregissör med glasögon byter sedan samtalsämne till orgasmer. Mary blir 

generad och insticker snabbt att hon är från Philadelphia och där pratar de aldrig om sådant. 

Isaac säger att han fortfarande inte förstår vad hon menar, med det där att hon är från 

Philadelphia. Den glasögonprydde filmregissören fortsätter sin harang om orgasmer men blir 
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avbruten av Mary som vill ursäkta honom för Isaac, då regissören är ”Harvard direkt till 

Beverly Hills”. Mary kopplar här tydligt utbildning och staden till personlig identitet. Hon 

menar att folk i välbärgade och kändistäta Manhattan och Beverly Hills är mer sexuella och 

burdusa än de i pryda Philadelphia. Det går att koppla till Isaacs monolog där han pratar om 

förfallet som New York har utstått. 

 

Marys syn på pryda Philadelphia förtydligas när hon säger till Yale att hon inte kan fortsätta 

träffa en gift man och sedan utbrister: ”Jag är från Philadelphia. Min familj har aldrig haft 

affärer. Mina föräldrar har varit gifta i 43 år. Ingen är otrogen överhuvudtaget.” Mary skäms 

inte bara för att det inte passar sig i hennes släkt, utan även för att det inte passar sig i hennes 

hemstad. Hon nämner staden först, som därför i det här sammanhanget, tycks ha en starkare 

koppling till identitet och moraliska ideal än vad familjen har. Med psykoanalytiska begrepp 

är Philadelphia överjaget, med dess strikta värderingar och Manhattan detet, med det mer 

sexuellt utsvävande liv det lett till för Mary. 

 

Yales fru föreslår för honom att de ska flytta till Connecticut. Yale tycker det är en dålig idé, 

känner en olust inför det och ger några svepskäl. Bland annat att de inte kan överge Isaac som 

inte klarar sig utan New York. Förutom att Isaac älskar New York, är han också en dålig 

bilförare, vilket binder honom till storstaden. Det indikerar en stor inskränkthet att man inte 

ens är öppen för människor från närliggande platser som New Jersey eller Connecticut. 

Connecticut blir här en symbol för att lägga mer fokus på det monogama äktenskapet, vilket 

hustrun önskar men Yale motsäger sig. Han vill i hemlighet behålla sin frihet och de 

möjligheter att träffa andra som Manhattan erbjuder. 

 

Tracy berättar för Isaac på en pizzeria att det har öppnats en möjlighet för henne att studera 

drama i London. Isaac tycker hon ska ta chansen och säger att London är en fantastisk stad, 

men Tracy är orolig över vad som kommer hända med deras förhållande. Isaac skämtar då 

och säger ”Vi kommer alltid ha Paris” - en referens till Casablanca (1942), en annan klassisk 

film med stad i titeln, och kanske en förutsägelse om en framtida Woody Allen-film. I slutet 

tar känslorna över och Isaac ändrar sig. Han rusar genom Manhattans gator medan kameran 

gör en lång åkning förbi bilar, människor, fruktstånd, butiker och telefonkiosker. Han stannar 

Tracy som snart ska kliva in i taxin till flygplatsen. Han säger nu att han inte vill att hon åker 

till London, att hon kommer vara omgiven av skådespelare och regissörer och insinuerar att 

hon inte kommer vara trogen deras förhållande. London representerar här äventyr, sexuell 
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experimentering och eventuellt en utsatthet. I början spelade det ingen roll för honom om hon 

åker till London men i slutet vill han ha kvar henne i sitt Manhattan. Isaac nämner vid ett 

annat tillfälle att hans första fru började missbruka narkotika och stack till San Francisco. Att 

leva i olika städer betyder bruten kärlek. ”Du måste ha lite tilltro till folk”, säger dock Tracy 

innan det klipps till det avslutande montaget över Manhattan. 

 
3.1.5 Manhattansymfonin och spegelstaden 

Montage över Manhattan ackompanjerade av ståtlig instrumentell musik både inleder och 

avslutar Manhattan. Däremellan följer vi de mänskliga karaktärernas förehavanden. Vi 

zoomar in på staden och sedan zoomar vi ut igen för att se vad som presenterats för oss ur ett 

större perspektiv. Både det inledande och det avslutande montaget är väldigt stadssymfoni-

liknande. Den grandiosa och upplyftande tonen tar oss tillbaka till 1920-talets optimism över 

den moderna staden. 

 

Girgus (2002, 9) säger att Woody Allen ofta implementerar stilgrepp som liknar 

dokumentärfilm i hans dramer. Han menar att det tyder på att Allen har intresse, uppskattning 

och förståelse för dokumentärfilm samt dess väsentliga kopplingar till fiktionsfilm. Det 

stärker tesen att Manhattan är stadssymfoni-inspirerad. Den är dessutom helt i svartvit, likt de 

gamla symfonierna. Att en av de första stadssymfonierna hette Manhatta (1921) gör det inte 

heller svårare att få de konnotationerna. 

 

Människors känslor är dock nu och var redan 1979, präglade av viss nostalgi och mer 

blandade, än 1920-talets enhälligt positiva uppfattning av staden. Isaacs monolog lyckas ge 

uttryck för detta genom att tveka fram och tillbaka över hur han ska beskriva New York. 

Montaget i filmens början skiftar också i ton. Det går från mer nedtonat och romantiskt till 

stoltserande och auktoritärt, för att avslutas med triumferande fyrverkerier över himmelen 

och ren eufori. Samtidigt velar Isaac på ett liknande sätt över hur han ska beskriva staden i 

inledningen till sin roman (Girgus 2002, 63-64). Att sätta berättaren i narrativets centrum på 

det här sättet påminner oss om reflexiviteten som stadssymfonin Mannen med filmkameran 

var banbrytande med. Man skildrar samtidigt som man reflekterar över skildrandets 

betydelse. Även här sker det i förhållande till en stad. När Isaac säger att New York var 

staden som för honom fortfarande existerade i svartvitt, i en film som är svartvit, 

kommenterar han dessutom ett visuellt stilval reflexivt, i paritet med Vertovs synlige 

kameraman. Skillnaden är nostalgin som tillförts. På Vertovs tid hade svartvitt ingen 
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konstnärlig effekt eller förankring som historiskt markerande. Vertov står för framtidstron 

och futurismen medan Allen är nostalgisk och blickar bakåt. 

 

Av någon anledning har båda berättarna; Vertov och Allen, valt att skildra sitt eget skapande 

genom att skildra sättet de skildrar städer. Det är svårt att säga varför det är just städer de valt 

att spegla sig i men vi har valt att kalla staden som verktyg i reflexivt narrativ för 

spegelstaden. Våra två exempel har i alla fall lyckats använda verktyget spegelstaden på ett 

effektivt sätt. För att förklara stadens betydelse i konsten kan man lyfta detta citat av filosofen 

Arthur Schopenhauer (refererad i Åberg, 2016) som förklarar att människans omgivning 

”endast finns till i förhållande till något annat, till det som föreställer till henne själv”. Det är 

en tänkbar anledning till spegelstadens styrka som yta för reflexivt berättande. I förhållande 

till andra människor kan Woody Allen bara skildra relationer, och karaktärernas skillnader 

gentemot varandra. Att skildra relationer gör Allen ofta, men i förhållande till staden, det vill 

säga spegelstaden, kan han även skildra sig själv som berättare. 

 

Den reflexiva narrationen återkommer två gånger till i filmen. När Isaac säger upp sig från 

sitt jobb på tv-programmet eftersom han tycker humorn är för banal, liknar det Woody Allens 

egna karriärsbeslut att gå från slapstick till mer substantiella filmer. I Woody Allen - A 

Documentary (2011) uttrycker han att det var det han började göra med Annie Hall (1979). 

Det ger oss en reflexiv diskussion över Allens egna filmer och karriär. Det är alltså reflexivt 

eftersom Manhattan själv kan sägas vara en viktig pusselbit i den övergången, då den är mer 

dramatisk och har en allvarligare tematik än verken från Allens begynnande filmkarriär. 

 

Den andra gången är när Isaac satt sig ned i soffan med en bandspelare för att spela in 

bokidéer och tar sig där åter an berättarrollen. Han säger att han vill skriva en novell om 

människor på Manhattan som skapar onödiga, neurotiska problem åt sig själva, för att 

distrahera sig från de stora olösliga frågorna och problem som har med universum att göra. 

Idén liknar såklart Manhattan och Isaac blir vår reflexiva berättare som förklarar vad filmen 

försöker förmedla. Människans plats i universum diskuteras annars inte någon annanstans i 

Manhattan, i exempelvis någon dialog, men vi får en visuell alludering till den. Efter att Isaac 

och Mary panikartat flytt regnet i Central Park med tidningar över huvudena, flyr de in på 

Hayden Planetarium. Där kan de ostört fortsätta diskutera sina världsliga problem med 

världsalltet som bakgrund. En plats i New York blir en metafor för deras plats i universum. 
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3.2 VICKY CRISTINA BARCELONA 

Vicky Cristina Barcelona (2008) är regisserad och skriven Woody Allen. Den handlar om 

vännerna Vicky (Rebecca Hall) och Cristina (Scarlet Johansson) som reser till Barcelona från 

USA. Både Vicky, som är förlovad och Cristina, som har en misslyckad relation bakom sig, 

sveps med av konstnären Juan Antonio (Javier Bardem) till den mindre staden Oviedo, där 

han om vartannat uppvaktar de båda. Cristina blir under en period en del av ett polygamt 

förhållande med Juan Antonio och hans exfru Maria Elena (Penélope Cruz). 

 
3.2.1 Barcelonas anslag 

I öppningsscenen får vi en koppling till staden ljudmässigt där låten Barcelona av Giulia y 

los Tellarini spelas redan vid förtexterna och sedan in i anslaget. Däremot är den visuella 

kopplingen till Barcelona mindre tydlig. De första bilderna är på Barcelonas flygplats, och 

visserligen är den allra första bilden på en väggmålning av Miró, en Barcelona-bördig 

konstnär, men det finns en risk att detta skapar en koppling till Barcelona främst för de 

konstintresserade. Den första tydliga visuella kopplingen som etableras till Barcelona är när 

det till slut dyker upp en vägskylt där det står ”Barcelona”. Att det är just det auditiva som 

etablerar kopplingar till staden är en trend som fortsättningsvis håller i sig i anslaget. 

Musiken tystnar och en voice-over-berättare tar över och presenterar huvudkaraktärerna 

Vicky och Cristina. I den här presentationen kopplas en av dem till Barcelona och det är 

Vicky. Till vardags ägnar hon sig åt katalanska studier på mastersnivå, och det är också hon 

som spenderar mest tid i staden av de två karaktärerna under filmens gång. 

 

Enligt Bergen-Aurand (2013, 426) har Barcelona tidigare använts som en City of Refuge i ett 

flertal filmer, och ett av de kännetecknen som förekommer i dessa filmer är att karaktärer i 

Barcelona bara besöker staden, de stannar aldrig. Denna företeelse gäller även i Vicky 

Cristina Barcelona där det slås fast i anslaget att protagonisterna är på besök i staden under 

två månader. Bergen-Aurand (2013, 427) beskriver också hur City of Refuge är: ”a ’safe 

place’ that allows for thought, for consideration, for decision, without haste”. Med andra ord, 

ett slags frizon för kontemplation. Detta är någonting som Vicky och Cristina använder sig 

av, då det framkommer att ingen av dem vet vad de vill göra i livet rent yrkesmässigt. 

Bergen-Aurand (2013, 436) är inne på ett liknande spår och säger följande om Vicky och 

Cristina: ”[…] in Vicky Cristina Barcelona characters are called to find themselves or a 

purpose to their lives beyond the ordinary [...]”. Skillnaden är att Bergen-Aurand har hela 

filmen i åtanke, och då blir City of Refuge-konceptet än påtagligare. Senare i filmen 
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inbegrips även andra parametrar än enbart yrkeslivet. Vicky och Cristina börjar bland annat 

kontemplera kring sitt kärleksliv och huruvida de har tagit rätt beslut där eller inte. 

 
3.2.2 Meta-Barcelona 

I Vicky Cristina Barcelona är det förhållandevis svårt att definiera en meta-stad. Anledningen 

till detta är att andra halvan av första akten utspelar sig i en annan stad, Oviedo, som skiljer 

sig från Barcelona avsevärt genom exempelvis population. Sedan utspelar sig en del av 

handlingen i och kring Juan Antonios hus som ligger avsides från staden med mer påtagligt 

lantliga element. Med tanke på att ett av kriterierna för meta-staden är att det ska vara en 

urban plats blir det problematiskt att inräkna dessa scener i försöket att etablera en meta-stad. 

Istället kommer vi endast att fokusera på de scener som äger rum i en mer urban miljö. När 

det kommer till Oviedo kommer komponenter från den staden att tas med i analysen enbart 

om de kan kopplas till Barcelonas meta-stad. Dessa faktorer gör givetvis att staden får en 

mindre roll i narrativet. Inledningsvis har dock staden en större roll och det är i stadens 

offentliga rum som karaktärerna möts och konflikterna påbörjas. Sedan blir staden mindre 

framträdande ju längre filmen lider, och karaktärerna och konflikterna förflyttas från det 

offentliga till det privata rummet. 
 

Bergen-Aurand (2013, 439) menar att Woody Allens Barcelona är arkitekturens Barcelona 

där just Antoni Gaudí, den katalanske arkitektens verk är framstående. I filmen blir även 

Oviedo en stad med arkitekturen i fokus. Då framförallt i koppling till Vicky i båda fallen. I 

Barcelona utspelar sig flera av Vickys scener vid platser där Gaudís arkitektur är närvarande. 

Samma sak sker i Oviedo där först Vicky, Cristina och Juan Antonio besöker olika kyrkor 

och andra lokala platser, och sedan bara Vicky och Juan Antonio. I ett senare skede i filmen 

visar Juan Antonio, Cristina sina favoritplatser i Barcelona och tar då henne bland annat till 

gatan där de prostituerade befinner sig. Här finns det ytterligare en svårighet i etableringen av 

meta-staden. Skildringarna blir olika, och detta speglar huvudkaraktärernas personlighet. Via 

Vicky, som är tillrättalagd och aningen konservativ visas arkitekturen och de finare, anrikare 

delarna av staden, medan med Cristina, den irrationella och konstnärliga, blir skildringen av 

en mer opolerad art. 

 

Det som däremot överensstämmer i skildringarna är välståndet, ett välstånd som till och med 

möjliggör delar av handlingen. Första gången i filmen som stadskärnan synliggörs är när 

Vicky och Cristina anländer till Vickys släktingar och huset de ska bo i. Huset, som är väldigt 
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stort till ytan och har pool samt tjänstefolk blir första kopplingen som görs till stadskärnan 

och staden. Därefter ska Vicky bedriva fältstudier och studera det lokala livet i Barcelona. 

Det lokala livet exemplifieras med kockar som förbereder havskräftor på en restaurang av det 

finare slaget. Det är alltså detta som klassas som det lokala livet i meta-staden, och det är den 

typen av bild man vill förmedla av Barcelona. När den första spanska karaktären presenteras, 

konstnären Juan Antonio, visar det sig att även han och hans umgängeskrets faller inom 

välståndsramen. Det är också den här parametern av meta-staden och Juan Antonios liv som 

möjliggör en viktig del av handlingen. Juan Antonio har en vän som lånar ut ett flygplan till 

honom. På så sätt kan Vicky, Cristina och Juan Antonio ta sig till Oviedo. Det är just i 

Oviedo som händelserna verkligen sätter igång och berättelsen utspelar sig. 

 

En ytterligare påtaglig komponent i meta-staden är det konstnärliga, någonting som tidigt 

introduceras som en del av staden och huvudkaraktärernas liv. Det är också det som öppnar 

upp för Vicky och Cristinas första möte med Juan Antonio. Första gången Vicky och Cristina 

vistas i staden är det för att insupa de konstnärliga nöjen staden har att erbjuda. Därefter är 

det en konstutställning som för dem till staden, och det är här Juan Antonio introduceras för 

första gången. Det är även konstnärliga yttringar i relation till staden som får karaktärerna att 

byta miljöer, och i Cristina, Juan Antonio och Maria Elenas fall, det som för dem till staden. 

Cristina och Maria Elena åker in till Barcelona för att ta olika fotografier och Juan Antonio 

gör detsamma för att teckna. Det framkommer också att en av anledningarna till att Juan 

Antonio bjuder med Vicky och Cristina till Oviedo är för att titta på en skulptur. 

 
3.2.3 Flanören med stillbildskameran 

Flanerande av den renaste sorten är någonting som saknas i Vicky Cristina Barcelona. 

Karaktärerna är dessutom mycket inomhus och många nyckelscener sker i hemmet och den 

privata sfären. Det närmsta vi kommer är när Cristina, som har en misslyckad kortfilm i 

bagaget, istället ger sig på stillbildsfotografier och går längs Barcelonas gator och samlar 

motiv. Hon blir den här filmens man med filmkamera som i Mannen med filmkameran fastän 

kvinna med stillbildskamera. Cristina fotograferar och skildrar samma karaktärer som 

skildras i filmen. Hon fotograferar staden för att uttrycka sig själv. Staden blir hennes 

konstnärliga uttryckssätt. På så sätt blir det ett reflexivt berättade och användande av 

spegelstaden. Det blir också den mest stadssymfoni-liknande komponenten i filmen eftersom 

det inte finns till exempel något montage över staden. Istället är det sången Barcelona som 

inleder och avrundar. 
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3.3 MIDNATT I PARIS 

Midnatt i Paris (2011) är regisserad och skriven av Woody Allen. Den handlar om 

manusförfattaren Gil (Owen Wilson) och hans fästmö Inez (Rachel McAdams) som reser till 

Paris. Gil har tröttnat på Hollywood och jobbar på en roman. Under resans gång börjar deras 

kärlek att svalna, men Gils redan stora nostalgiska kärlek till Paris växer när han varje natt 

reser tillbaka i tiden till det glada 1920-talet. 

 
3.3.1 Paris anslag 

I Midnatt i Paris sätter staden verkligen sin prägel på berättelsen redan från anslagets första 

bild. Filmen inleds med ett montage som visar olika delar av staden med både regn och klar 

himmel. Detta upptar tillsammans med en musikslinga filmens första tre minuter. Filmens 

nostalgi, som Brigham (2013, 332) menar är det centrala temat och någonting som förtydligas 

senare under anslaget, introduceras också under montaget. Det är inte mycket modernt som 

visas, vare sig arkitektur eller aktiviteter utan det är element och delar av staden som är av 

något äldre karaktär, exempelvis Moulin Rouge, Eiffeltornet, smågator och människor som 

spelar boule. När montaget sedan är över blir bilden svart och filmens första dialogsekvens 

tar vid. Staden tar nu även över ljudbilden. Gil, filmens protagonist börjar tala, och dialogen 

kretsar kring Paris. Han berättar hur otrolig staden är, och sätter sedan tonen för vilket Paris 

som kommer att vara närvarande i filmen och tydliggör samtidigt det nostalgiska temat som 

kopplas till staden. Gil berättar att det inte finns någon stad i världen som Paris och betonar 

hur vacker staden är i regnet. ”Tänk dig staden på 20-talet. Paris på 20-talet … i regn. 

Konstnärerna och författarna!” Paris blir regnet, konstnärerna och författarnas stad. Detta är 

någonting som sedan är genomgående i filmen. Nostalgin och dess koppling till Paris framgår 

också under den här repliken. Paris associeras med svunna tider. I dialogen betonas detta än 

en gång av Gil som tänker tillbaka på sin tid i Paris som ung, och undrar hur det hade sett ut 

om han stannat i Paris och skrivit romaner istället för att bosätta sig i USA och skriva 

slentrianmässiga filmmanus. Återigen etableras inte bara Paris som en nostalgisk stad, utan 

även författarens stad. 

 
3.3.2 Meta-Paris 

Precis som Li (2014, 33-34) beskriver hur Boston blir en irländsk, kriminell stad i The 

Departed till följd av ursprungsstadens starka associationer till irländsk kultur och maffia blir 

tidigare associationer med Paris avgörande i utformandet av meta-staden i Midnatt i Paris. I 
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filmen utnyttjas Paris historiska konnotation som samlingsplats för stora konstnärer och 

författare. Med hjälp av detta etableras en meta-stad som sätter förutsättningarna för 

narrativets temporala och spatiala utformning. Det som särskiljer Allens konceptualisering av 

Paris är nämligen att det går att resa tillbaka i tiden vid midnatt. Det är detta som utgör 

kärnan i både filmen och meta-staden. Det är inte vilken tid som helst, utan det är specifikt 

konstnärerna och författarnas Paris på 1920-talet. Det första som händer när Gil reser tillbaka 

i tiden är att han hamnar på en fest med Scott och Zelda Fitzgerald. På den här festen står 

även Cole Porter för underhållningen med sång och piano. Vid senare resetillfällen träffar Gil 

bland annat Ernest Hemingway, Salvador Dali och andra stora kulturgestalter som han umgås 

med. Detta genererar meta-stadens nästa inverkan på narrativet. Med hjälp av meta-Paris ges 

Gil möjligheten att uppleva sin nostalgi, att få leva i den tid han tror han egentligen hör 

hemma i, där allt var som bäst. Detta förtydligas redan innan Gil upptäcker möjligheten till 

tidsresandet när Inez under ett besök vid Versailles förkunnar att Gil önskar att han levde i 

Paris på 1920-talet. 

 

Utöver detta etableras även en kulturell diskurs inom meta-staden som påverkar filmens 

karaktärer och hur de framställs. Det är inte bara i dåtidens Paris som konst och kultur 

regerar, utan det gäller också i nutida Paris där besök vid Versailles och olika museum utgör 

vardagen. Dock är det den äldre konsten av exempelvis Picasso och Monet som är 

framträdande även i nutidens Paris. De karaktärer som frångår den kulturella diskursen 

framställs i sämre dager. Det främsta exemplet på detta är Inez föräldrar som utgör någon 

form av anti-tes till stadens diskurs. De står för allt Gil vill bort ifrån, materialism och det 

ensidigt amerikanska som även Inez inbegrips i då och då. Inez motsätter sig bland annat Gils 

romanskrivande och vill hellre att han ägnar sig åt filmmanus för att det är ett säkrare 

alternativ. Inez vill köpa en stol för 18 000 euro, och Gil tvekar för att det betyder ett nytt 

manusuppdrag för honom, men det bryr sig inte hon om. Föräldrarna förkroppsligar i sin tur 

anti-tesen genom att exempelvis gå på amerikansk mainstreamfilm. Pappan basunerar ut att 

han inte är någon beundrare av varken Frankrike eller franska viner och hellre dricker vin 

från Kalifornien. Vid dessa tillfällen drar sig Gil bokstavligt talat undan från föräldrarna. När 

mamman diskuterar den amerikanska filmen med Inez deltar han artigt i samtalet för att 

sedan försvinna iväg mot en skivaffär som spelar en Cole Porter-låt, den han hörde under sin 

första tidsresa och en låt som är hemmahörande inom meta-stadens kulturella diskurs. 
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3.3.3 Parissymfonin 

Montaget i anslaget ackompanjeras av musik som tar oss tillbaka till jazz-eran. Bilderna visar 

en romantiserad och något artificiell bild av staden (Brigham 2013, 331). Det går från 

soluppgång till solnedgång. Det som liknar en stadssymfoni är montaget över byggnader och 

kronologin över ett dygn men stadssymfonins hyllningar till modernismen finns knappast 

kvar. Det är filmat i varma färger, musiken är lummig, inte pampig och det hela känns 

extremt nostalgiskt. Nostalgi och stadens historia har en väldigt stor betydelse för den här 

filmen och det uttrycks här. Gil diskuterar med 1920-talskvinnan Adriana om Paris är 

vackrast på dagen eller natten. Montaget kan ses som en lista på ”pro et contra”-argument i 

den debatten. 

 

Det finns ett mått av reflexivt berättande i Midnatt i Paris, som stadssymfonin Mannen med 

filmkameran var tidig med (Gartenberg & Westhelle 2014, 251). Gil skriver en roman om en 

man som äger en antikaffär (”nostalgia shop”) och är själv väldigt nostalgisk. När Ernest 

Hemingway har läst Gils roman meddelar han via Gertrude Stein, att han tycker romanen är 

bra men att han inte köper att det skulle undgått bokens protagonist att hans fästmö var 

otrogen. Först då går det upp för Gil att Inez har en affär i verkligheten. Vi förstår här att 

romanen delvis speglar filmens innehåll och därmed är reflexiv över Gils eget förhållande 

och beteende. Det blir i den här sekvensen dessutom avgörande för handlingen. Gil upptäcker 

sanningen genom att skriva om den. 

 
3.3.4 Flanören och anti-flanören i Paris 

Filmens huvudperson Gil är en utpräglad flanör. Han lever i välstånd, är om inte högutbildad 

i alla fall kulturellt bevandrad och verkar ofta vara sysslolös, särskilt nu när han är på 

semester. Dessutom älskar han att flanera, gärna i Paris och ännu hellre när det regnar. Han 

säger att strosa genom staden gör under för hans kreativitet. Vi vet också att Gil är smärtsamt 

nostalgisk och mycket hellre skulle levt under 1920-talet. Flanören är som sagt nostalgisk och 

flanerandet ett sätt att hantera moderniteten (Clarke 1997, 4-5). 

 

Genom Gils fästmö Inez får vi en tydlig antites till flanören. Vi skulle kunna kalla henne för 

en anti-flanör. Inez protesterar när Gil vill gå någonstans, föredrar att ta taxi från destination 

till destination och tycker inte det finns någonting vidrigare än att bli blöt i regnet. Anti-

flanören vill inte ta in detaljerna längs vägen som flanören, utan så snabbt som möjligt nå 

slutmålet. Att Gil är flanör och Inez anti-flanör är symptomatiskt för alla deras konflikter. Gil 
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vill flytta till Paris medan Inez vill till Malibu. Malibu har högre bilism och färre gågator per 

capita, vilket gör det mindre lämpat för flanerande än Paris. Gil vill skriva romaner medan 

Inez tycker han ska hålla sig till högavlönade filmjobb. Flanören upplevs vara mer kreativ 

och anti-flanören mer materialistisk. När Inez och Gil gör slut öppnar hon till och med dörren 

och säger ”Gå bara, gå bara! Promenera omkring på gatorna!” Anti-flanören framstår som 

väldigt osympatisk. Därför tycks Allen i den här filmen förorda 1800-talsidealet flanören, 

som är lika nostalgisk nu som då. 

 

Som Brigham (2013, 321) skriver, söker den postmoderna flanören ofta efter svaret på 

existentiella frågeställningar. Brigham (2013, 336-337) menar också att Gil gör en stor 

framgång i sökandet efter mening under sitt flanerande, när han inser att det postmoderna 

nuet alltid kommer att vara något otillfredsställande. Gil gör också störst framsteg som 

karaktär när han flanerar. Efter att ha lämnat Inez flanerar han förbi det upplysta Eiffeltornet 

och springer in i parisiskan Gabrielle. Det visar sig att hon också tycker Paris är som vackrast 

i regnet och de promenerar vidare tillsammans. 

 

Ett annat tillfälle då Gils flanerande blir något existentiellt är när han går med 1920-

talskvinnan Adriana genom en gatlyktupplyst park och frågar sig hur ett konstverk någonsin 

skulle kunna mäta sig med en storartad stad. Han säger att varje gata och boulevard är en 

egen speciell konstform. Han blir upplyft bara av att Paris finns i den annars kalla världen. 

”Vad vi vet är Paris den mest spännande platsen i universum.”, säger Gil. Vi ser inte många 

stjärnor i bild men kan ändå blicka upp över natthimlen. Staden blir en betryggade motpol till 

människans ensamhet i universum. 

 

Det går att tolka hela Midnatt i Paris som några nätters flanerande. Tidsresorna skulle mycket 

väl kunna vara en flanörs drömmar tillbaka till det gamla Paris, medan han går förbi det som 

finns kvar, nämligen de gamla byggnaderna. Tidsresorna påverkar inte Gils vanliga liv 

nämnvärt mer än om han bara hade flanerat och stilla reflekterat över det. De får honom att 

komma till rätta med sin egen situation och hans konflikter inom förhållandet – vad han vill 

kontra vad Inez vill. När han en gång tar med sig Inez och tidsportalen inte fungerar, behöver 

det inte bara bero på att klockan ännu inte slagit tolv, utan att flanerandets magi helt enkelt 

inte fungerar på en anti-flanör. 
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3.3.5 Protagonisten i Paris 

McKee (1998, 138) menar att en protagonist kan ha både ett conscious desire, alltså en 

medveten vilja eller medvetet mål samt ett unconscious desire, det vill säga en omedveten 

vilja eller omedvetet mål. I Gils fall stämmer detta, och staden kan kopplas till båda på olika 

sätt. Redan i den första dialogen ges en antydan till Gils medvetna mål när han frågar Inez om 

hon kan tänka sig bo i Paris efter att de gift sig. Därefter påtalar Gil denna önskan ytterligare 

två gånger inom fem minuter av filmen, och då har tre och en halv minut ägnats åt förtexter 

och montage. Sedan inträffar handlingens katalysator och Gil hamnar i 1920-talets Paris. Med 

detta kommer en förändring av hans målbild, han vill ständigt tillbaka till det gamla Paris och 

leva där. Det är också i och med det här som den omedvetna viljan, eller behovet, framträder. 

Han måste komma till bukt med sin nostalgiska sida och det är detta som utgör hans inre 

strid, men det är inte lätt. Även när han befinner sig i det nutida Paris dras han till det gamla. 

Detta tar sig bland annat i uttryck när Gil besöker ett museum och stannar framför en av 

Picassos tavlor som han fick ta del av under ett av sina besök till 1920-talet. Han går också 

till en marknad och köper Adrianas bok, en bok som berör tiden i det gamla Paris. Denna 

trend fortsätter och Gil återvänder till det gamla Paris, både i nutid och dåtid, och till slut är 

det den gamla staden som får Gil att inse att han behöver förlika sig med det faktum att han 

hör hemma i nuet. 

 

Gil och Adriana reser i slutet tillbaka ytterligare i tiden, till Paris under La belle époque, den 

epok som ägde rum innan Paris guldålder på 1920-talet, en tid som Adriana idoliserar och vill 

stanna i. Då inser Gil att alla generationer tror att det var bättre förr, men så är det inte. Han 

förstår att han hör hemma i sin tid och lyckas övervinna sin nostalgiska sida (Brigham 2013, 

336-337). Lindqvist (2009, 107-108) menar att en protagonist vanligtvis har en karaktärsbrist 

som han måste komma underfund med innan han kan nå sitt mål, och det är detta som sker 

med Gil. Hans förändring har ägt rum, han har fått bukt med sin nostalgiska sida och behovet 

är uppfyllt. Nu kan han nå sitt ursprungliga mål, att bo i Paris, och det är precis detta han gör. 

När han återvänder till det nutida Paris berättar han för Inez att han kommer stanna i Paris. 

Sedan avslutas filmen med att han för första gången inte återvänder till 1920-talet när 

möjligheten presenterar sig. Istället flanerar han i sin nya stad, det nutida Paris.   
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3.4 FÖRÄLSKAD I ROM 

Förälskad i Rom (2012) är regisserad och skriven av Woody Allen, som dessutom spelar en 

biroll. Filmen består av fyra parallella berättelser. Det inleds med turisten Hayley (Alison 

Pill) som blev ihop med advokaten Michelangelo (Flavio Parenti) när hon var i Rom. Det är 

nu dags för Hayleys amerikanska far Jerry (Woody Allen) och mor att träffa Michelangelos 

italienska föräldrar. Samtidigt tappar ett ungt italienskt gift par, Antonio (Alessandro Tiberi) 

och Milly (Alessandra Mastronardi), bort varandra under ett besök i huvudstaden. Under 

tiden tvingas Antonio låtsas för sin familj att den prostituerade kvinnan Anna (Penélope 

Cruz) är hans fru, medan Milly blir förförd av en berömd skådespelare. I en annan del av 

staden råkar den helt vanlige mannen Leopoldo (Roberto Benigni) på oklara grunder bli 

mycket berömd och ständigt förföljd av paparazzi-fotografer. Till sist har vi arkitektstudenten 

Jack (Jesse Eisenberg) som blir förälskad i sin fästmös bästa vän Monica (Ellen Page), men 

som tur är kan den erfarne arkitekten John (Alec Baldwin), närsomhelst ge honom råd. 

 
3.4.1 Roms anslag 

I och med att filmen använder sig av multiplot ser anslaget lite annorlunda ut. Det är flera 

centrala karaktärer som ska presenteras och det görs på olika platser i staden under olika 

tidpunkter. Det hela inleds med två bilder av Rom och sedan en kortare presentation av 

staden från en trafikpolis som berättar att allt i den här staden är en berättelse. Sedan går han 

vidare och presenterar just stadens berättelser, de mindre, egna berättelserna som tillsammans 

bildar filmens multiplot. Det faktum att staden utgör filmens början indikerar att den har en 

betydande roll. Detta tydliggörs av voice-overn som är genomgående i anslaget. I alla 

berättelselinjer kopplas minst en karaktär till staden Rom. Michelangelo kommer gående och 

det etableras genom voice-overn att han är från Rom. Antonio och Milly anländer till Roms 

centralstation och vi får berättat för oss att de är i Rom på bröllopsresa och planerar att 

bosätta sig där. Därefter stiftas det bekantskap med John och det visar sig att han är i Rom på 

semester. Slutligen presenteras Leopoldo som en vanlig medelklassinvånare i Rom. Rom är 

med andra ord det som alla berättelselinjer har gemensamt. 

 

I just Antonio och Millys del av anslaget finns det ytterligare en variabel som är intressant att 

nämna. Filmvetaren Charlotte Brunsdon (2012, 210) menar att det finns en trop inom film 

som kallas ”ankomsten”. Denna trop avser den lantliga, och oskyldiga människans ankomst 

till storstaden. Ett av problemen med denna trop är att det är svårt att anlända mitt i staden 

och därmed exponeras för landmärken som identifierar staden (Brunsdon 2012, 211). I 



 

26 

Antonio och Millys första scen anländer de till en tågstation, och det första som visas i scenen 

är en skylt där det står ”Roma Termini”. Det är alltså viktigt att veta att det är just Rom de har 

anlänt till, och detta betonar en av anslagets funktioner i den här filmen, att etablera vart vi 

befinner oss. 

 
3.4.2 Meta-Rom 

Religion och kristendom är ämnen som behandlas i den här filmen och det är inte konstigt att 

Rom för tankarna till den romersk-katolska kyrkan. Kristen symbolik gör sig bra i den här 

filmen eftersom Rom har en stark koppling till kristendom. Det gäller både den faktiska 

staden och meta-staden, eftersom det upprepats genom kulturen. Kopplingen mellan Rom och 

katolicism stärks också på ett meta-stadsplan i den här filmen då flera av filmens 

konstreferenser är av kristen art. Man utgår alltså ifrån kulturella konnotationer för att skildra 

staden, vilket gör det till en meta-stad (Li 2014, 29). Två amerikanska kvinnor träffar varsin 

italiensk man som heter Michelangelo respektive Leonardo. I förbigående ges vi 

associationer till kristna mästerverk från renässansen. Antonio besöker också Vatikanen med 

sin familj och låtsas-fru Anna. Familjen skäms då för att hon bryter mot klädkoden med en 

röd utmanande klänning. Filmen både hämtar från och bidrar till vår bild av meta-staden, 

genom att stärka den sortens bilder, av att Rom till exempel är väldigt katolskt. 

 

Antonio och Milly kommer ifrån och har gift sig i småstaden Pordenone. De är i Rom på 

smekmånad, ska eventuellt flytta dit och ser sig storögt omkring när de kliver av tåget. För de 

italienska småstadsborna innebär Rom möjligheter. När de diskuterar på hotellrummet förstår 

vi att bo i Rom är en dröm för dem och Antonio har chansen att få ett jobb som gör det 

möjligt. Milly är missnöjd med sin frisyr och säger att hon ser ut som en lärare från landet. 

Det visar att hon tycker landet innebär lågstatus. Rom är inte bara ett resmål utan även ett mål 

i parets liv, rent dramaturgiskt, där staden symboliserar en framgångsrik karriär, social status 

och ett lyckligt förhållande. 

 

När Milly sedan ger sig ut på Roms gator för att hitta en frisör får hon krångligare och 

krångligare vägbeskrivningar. På Piazza del Popolo är hon slutligen helt vilse, ser sig 

omkring ett helt varv, och har ingen aning om vilken gata hon ska ta. Hon står alltså inför ett 

vägval. Rom är känt för sin rätvinkliga stadsplan. Det är därför inte exceptionellt svårt att 

hitta där som det framställs i filmen. Att Milly hamnar på villovägar är istället en metafor för 

att hon som småstadsbo har svårt att orientera sig moraliskt i stadslivet. De värderingar hon 
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tagit med sig från Pordenone krockar med hur människorna i Rom beter sig. Det faktiska 

moraliska vägval Milly ställs inför, är när hon har bjudits med till den manlige 

skådespelarens hotellrum, som hon beskriver som Roms sexigaste man. Milly ligger istället 

sedan med en rånare, som då blir något slags manlig motsvarighet till den prostituerade 

kvinnan hennes man träffar. Woody Allen tar de kulturella konnotationerna och använder 

symboliken i dem för att förmedla sin bild av verkligheten som Li (2014, 29) säger att filmer 

med meta-stad gör. I det här fallet förhåller sig Allen kritiskt till den. 

 

Antonio går på en fest med sina släktingar och Anna, där det sägs att de viktigaste männen 

från Roms affärsvärld befinner sig. Här ser vi återigen hur Rom är en möjlighet för 

småstadsbon. Antonio passar dock inte in där. Det gör däremot Anna som tycks känna 

varenda en av affärsmännen. Rom är fint utåt men filmen säger oss att det bara är en fasad, 

förljuget och smutsigt bakom kulisserna. Det kan vara en kommentar till likväl det katolska 

samhället, samhällseliten som storstaden. De vanliga människorna är mer ärliga och ägnar sig 

inte åt prostitution och otrohet som affärsmännen och skådespelarna. Antonio säger till Anna 

att för honom är Milly som en Madonna och ett helgon. Att Anna är en prostituerad kvinna 

gör inte symboliken subtilare. Antonio och Anna går in i ett buskage i trädgården på festen 

som är lagom lustgårdsmässigt. Anna gissar att Antonio och Milly var oskulder när de gifte 

sig och han erkänner efter en stund att det stämmer. Anna säger att hon ska ge honom en 

lektion och de ger sig djupare in i lustgården. Anna är både ormen och frukten. Sju minuter 

senare känner Antonio stor skam för att ha begått äktenskapsbrott. ”Milly skulle aldrig vara 

otrogen”, säger Antonio. Filmen klipper till Milly som kliver in på den manlige 

skådespelarens hotellrum. Den kristna moralen framställ som ren yta. 

 

När de återförenas senare på dagen säger Milly att hon gick vilse i Rom. Hon har också gått 

vilse i sig själv och Rom blir en metafor för sexuella synder. Småstadsborna har inte umgåtts 

med alla Roms samhällsskikt utan bara affärsmän, skådespelare och två personer som står 

litegrann utanför samhället. Det är en avskalad bild som gör att den här versionen av meta-

staden Rom framstår tydligare. Antonio säger att de ska återvända till Pordenone. Rom var 

hans mål men när han har sett staden för vad den är, vill han inte längre ha det. Han är också 

rädd för att göra bort sig. Milly är mer tveksam till att åka tillbaka och har fått lite mersmak. 

 

Den kristna symboliken är som starkast i spåret med Antonio och Milly, men kristendom som 

aspekt i meta-staden Rom framställs som allra tydligast och komiskt i en scen med Leopoldo. 
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Han blir jagad av paparazzi-fotografer från ena sidan och försöker fly men möts av en katolsk 

procession från andra hållet och kan inte ta sig någonstans. Den här korsningen är epicentret 

för allt som är jobbigt i Allens meta-Rom, och antagligen hans värsta mardröm. I 

dokumentärfilmen Wild Man Blues (1997) ser vi Woody Allen på turné med hans jazzband i 

Europa. När de är i Venedig blir han jagad flera gånger av ihärdiga italienska paparazzi-

fotografer. Det är en väldigt specifik upplevelse som tycks ha format hans bild av Italien, 

alltså meta-Italien och sättet han valt att skildra det. 

 
3.4.3 Multi-Rom 

Som det har nämnts tidigare används multiplot för att skapa en dynamisk bild av ett specifikt 

samhälle. Det är just detta som sker i Förälskad i Rom. Genom multiplot-uppbyggnaden får 

vi uppleva staden från flera olika perspektiv, den får anta olika roller i de enskilda 

berättelserna och skildras på olika sätt i dessa. Bland de olika perspektiven finns det två som 

kan ses som huvudsakliga. Det ena är de som bor och är hemmahörande i Rom och det andra 

är de som besöker staden. 

 

Genom Leopoldo och Michelangelo skildras mer av en normal tillvaro i staden inledningsvis. 

I Leopoldo och Michelangelos berättelser vistas man mer i hemmet, man har vanliga yrken 

och ägnar sig mer åt det vardagliga. Detta poängteras tydligt i Leopoldos tidiga scener där det 

visas hur han går upp klockan sju, äter frukost med sin familj och går till sitt vanliga 

kontorsjobb där han står och småpratar med sina kollegor. Det här accentuerar även voice-

over-berättarens uppmaning om att allt är en berättelse i den här staden, och denna parallell 

kan dras än längre i Leopoldos fall. Av någon outgrundlig anledning börjar paparazzis 

plötsligt att flockas kring honom och han blir känd över en natt genom att berätta vad han äter 

till frukost, och sedan vad han har för typ av kalsonger. I den här staden är verkligen allt en 

berättelse, hur trivialt och basalt det än må vara. 

 

Genom besökarna får vi ett turistperspektiv på staden. Istället för vardagliga miljöer vistas de 

ofta ute i staden, antingen på uteserveringar eller vid olika landmärken där man insuper 

stadens arkitektur. Just arkitekturen är en bidragande orsak till den positiva och något 

storslagna skildringen av staden i John och Jacks berättelse där Rom intar rollen som 

arkitekturens stad. I John och Jacks berättelse påverkar staden, arkitekturens Rom, både det 

narrativa rummet och dialogen. Allting börjar med att Jack ska visa Monica Rom, och det han 

visar henne är arkitektur. Här likställs alltså staden Rom med dess arkitektur. De besöker 
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platser som Piazza del Campidoglio, och Colosseum, samtidigt som de diskuterar arkitektur 

sinsemellan och berömmer italienska arkitekter. Det är också vid ett senare besök av 

romerska ruiner som Jack inser att han har känslor för Monica, känslor som förstärks när de 

smyger in i en annan ruin, det gamla badhuset. Här berättar Monica att hon har blivit 

fullständigt ”förälskad i Rom”, trots den korta tid hon varit där. Och det är det Rom som Jack 

visat henne, Jacks Rom som hon har blivit förälskad i. Staden har visat sig vara avgörande för 

Jack och Monica, och den har på ett sätt fört dem samman. 

 

Om staden har skildrats på ett positivt sätt genom de amerikanska besökarna är det raka 

motsatsen som sker hos de italienska. Däremot har den precis som för Jack och Monica, en 

betydande roll i Antonio och Millys berättelse. Milly tappar bort sig i staden och förlorar sin 

telefon. Hon kan heller inte hitta tillbaka till hotellet och i det här skedet antar staden 

antagonistens roll, någonting som dramatikern Mats Ödeen (2005, 248) menar inte alltid 

behöver vara en person. Staden utgör i det här fallet en yttre antagonistisk kraft och ett hinder 

för henne och hennes mål. 

 

Antonio och Millys utanförskap gestaltas mycket genom dialogen och deras talmönster, 

någonting som Dancyger och Rush (2013, 4) menar vittnar om en karaktärs härkomst och 

socioekonomiska bakgrund. Antonio och Milly, småstadens representanter befinner sig på 

främmande mark och deras dialog genomsyras av tvivel och stakande, medan exempelvis 

skådespelaren och Anna, två människor av staden, är mycket lugnare och säkrare i tonen. De 

är vana vid staden, är en del av dess skröpliga verklighet, medan Antonio och Milly som 

aldrig har fått ta del av detta har det svårare att föra sig i dessa miljöer, och det påverkar deras 

framställning som underlägsna och oskyldiga. 

 
3.4.4 Romssymfonin 

Efter förtexterna för vi följa perspektivet av en bil som kör runt en rondell och får se en del 

av gatubilden. Inte mycket större stadsmontage än så, vilket är lite underligt med tanke på att 

arkitekturen annars har en viktig del i den här filmen. Det finns en likhet med 

stadssymfonierna i det att den här filmen någonstans ska representera ”all walks of life”. Alla 

karaktärerna får också som sagt en väldigt visuell presentation i anslaget. Det är dock bara 

karaktärer från medelklassen och uppåt. Filmen börjar på dagen och slutar på natten som 

många stadssymfonier också gör. Musiken är densamma i början och slutet: Volare av 

Domenico Modugno. Första gången är det i den vanlige radioversionen och i slutet en 
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speciell instrumentell version som spelas av en orkester på Spanska trappan. Det kan vara 

ytterligare ett sätt att säga att det finns många versioner av Rom. 

 
3.4.5 Flanören i Rom 

Arkitekten John är den här filmens store flanör. Han är rik och högutbildad som den 

arketypiske flanören (Brigham 2013, 321). John bodde i Rom för 30 år sedan och berättar för 

sin fru och några vänner att han var ung, dum och förälskad då. Istället för att följa med frun 

och vännerna till Roms ruiner vill han hellre gå runt för sig själv. ”Jag gillar inte sightseeing, 

föredrar att flanera på smågator.”, säger John. Han springer in i arkitektstudenten Jack som är 

en något ostadigare flanör. John följer sedan med Jack under ett år, då Jack blir förälskad i sin 

flickväns bästa vän Monica. John blir ett slags mentor till Jack. Eftersom John dyker upp i allt 

mer otrovärdiga situationer, på ett något surrealistiskt sätt, förstår vi att han inte är där i fysisk 

form. Genom ett antal ledtrådar kan man även plocka upp att Jack är John för 30 år sedan. 

John säger till Jack vad han hade velat säga till sitt 20-åriga jag. Det förklarar till exempel 

varför Jack står med penna och papper, uppspänd på ett stort staffli, vilket känns otidsenligt 

2012. John och Jack går i slutet tillbaka dit de träffades. Inte bara förstår vi här att John och 

Jack är samma person, utan även att hela den här berättelsen, bara har varit minnena från en 

flanör. John minns och återupplever, medan han flanerar. Berättelserna finns kvar i staden. 

 

Flanerande har beskrivits som ett sätt att hantera stadens föränderlighet (Clarke 1997, 4-5). 

Johns fru beskriver Rom som staden som aldrig förändras och John tycks instämma. Istället 

blir flanerandet ett sätt att hantera föränderligheten i det egna livet. John säger i början att han 

får ångest av Roms ruiner, vilket är märkligt eftersom han är arkitekt och borde vara 

intresserad av dem. Under filmen ser vi vilka emotionella band som är knutna till ruinerna. 

Till exempel introducerar Jack, Monica för Leonardo och de går alla tillsammans och tittar på 

ruiner, vilket är frustrerande för Jack som i hemlighet tycker om Monica. Hela gänget bryter 

sig sedan, på Monicas initiativ, in i ruinerna till Roms badhus där både ett kraftigt blixtoväder 

och en ångestladdad scen bryter ut. Jack säger en gång att han drömde om att förändra 

arkitekturen. John känner idag viss skam inför att han idag bara gör köpcentrum. Han tänker 

tillbaka på sina gamla drömmar med ett snett leende. John har återupplevt ett väldigt 

händelserikt år i sitt liv, genom att bara flanera några varv i staden. 
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4. Diskussion 
Analysen genomfördes med ändamålet att undersöka hur städer skildras i Woody Allens 

filmer och ta reda på stadens roll i berättelserna, samt hur den påverkar dem på ett narrativt 

plan. Detta ämnade vi besvara genom uppsatsens två frågeställningar: 

•  Vilken narrativ funktion har staden i Woody Allens filmer? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan hur städer gestaltas i filmerna? 

Med dessa frågor och analysunderlaget som utgångspunkt kommer vi nedan att diskutera och 

presentera resultatet vi kommit fram till. 

 
4.1 Stadens anslag 

Genom filmernas anslag presenteras den första och mest basala funktionen staden har i 

narrativet. Den utgör platsen där berättelsen kommer att utspela sig. Däremot finns det en 

skillnad mellan filmernas anslag, och den går att utläsa redan i öppningsbilden. I de tre filmer 

där vi anser att staden har en mer framträdande roll (Manhattan, Midnatt i Paris och 

Förälskad i Rom) börjar anslagen på samma sätt. I dessa filmer är öppningsbilden alltid på 

staden och det finns en urban anknytning. Vicky Cristina Barcelona öppnas inte med en bild 

på staden utan på en väggmålning vid Barcelonas flygplats. Det tar sedan ytterligare ett par 

minuter innan den första urbana anknytningen äger rum. 

 

I Manhattan, Midnatt i Paris och Förälskad i Rom diskuteras även staden i dialog under 

anslaget, och här etableras en av stadens andra funktioner i narrativet. Genom 

öppningsdialogerna förankras och kopplas huvudkaraktärerna till staden och i Manhattan och 

Midnatt i Paris ger de även sin syn på den. Den här synen påverkar indirekt skildringen av 

staden, då den ger en inblick i vad för typ av stad vi kommer att få ta del av. I Manhattan blir 

det exempelvis en stad kantad av den samtida kulturens förfall. I Vicky Cristina Barcelona 

nämns visserligen staden i den inledande dialogen, men den är inte lika central som i de andra 

filmerna och kopplas endast till en av de två huvudkaraktärerna. Med andra ord etableras 

staden tydligare i både ljud och bild i de filmer där den sedermera utgör den huvudsakliga 

skådeplatsen. I Vicky Cristina Barcelona som å andra sidan utspelar sig i olika städer och 

även på landsbygden är det inte samma fokus på staden, och den har inte en lika stor roll i 

filmen som i de andra fallen. 
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Även i de tre filmer med liknande anslag finns det skillnader. Förälskad i Rom inleds med 

bilder på Rom men det är endast två stycken. Därefter presenteras olika delar av staden 

genom voice-over-berättarens introduktion av karaktärerna. I Manhattan och Midnatt i Paris 

inleds däremot filmerna med längre montage bestående av stadsbilder under olika tidpunkter. 

Även om det inte är ett regelrätt montage i Förälskad i Rom gör dess multiplot-uppbyggnad 

att presentationen av karaktärerna fyller samma funktion som montagen i de två andra 

filmerna. Karaktärerna befinner sig nämligen i olika delar av staden vid olika tidpunkter och 

staden presenteras därmed visuellt på liknande sätt som i Manhattan och Midnatt i Paris. En 

annan likhet som råder mellan dessa tre filmer, är att städerna genom montagen rent visuellt 

gestaltas på ett romantiskt sätt. Montagen ackompanjeras av en lättsam musikslinga samtidigt 

som staden visas från sin allra bästa sida. 

 
4.2 Meta-staden 

Slutligen kan vi konstatera att alla filmer har en meta-stad, och att denna i sig utgör en 

narrativ funktion som etablerar och kontrollerar den fiktiva värld som berättelsen kommer att 

utspela sig i. I vissa av filmerna är meta-staden mer framträdande än i andra, men likväl 

existerar den i alla. I Vicky Cristina Barcelona och Förälskad i Rom utspelas 

handlingen/handlingarna på olika håll i staden och därmed skildras städerna som mer 

mångfacetterade än i Manhattan och Midnatt i Paris. I dessa filmer är meta-staden mer 

koncentrerad och vidhåller en och samma skildring. När det sedan kommer till Paris och Rom 

finns det ett utmärkande drag som särskiljer deras meta-städer från de andra två. Dessa meta-

städer är delvis konstruerade utifrån historiska konnotationer till den ursprungliga staden, och 

detta påverkar städernas gestaltning. Paris starka historiska koppling till 1920-talets stora 

konstnärer och författare gör att Paris gestaltas som konstnärerna och författarnas stad. Denna 

historiska koppling används också för att utforma den temporalt betingade meta-staden i 

Midnatt i Paris som utgör en narrativ funktion i sig då den möjliggör tidsresande, ett av 

grundfundamenten i narrativet. I Förälskad i Rom används stadens historiskt starka koppling 

till katolicismen och religion som grundpelare i utformningen av Roms meta-stad och därmed 

också porträtteringen av Rom som katolicismens stad. 
 

Någonting som förenar alla filmers meta-städer är de socioekonomiska och kulturella 

diskurserna som till stor del överensstämmer i filmerna. Dessa diskurser påverkar framförallt 

narrativets rum, men också dialogen i viss utsträckning. I filmerna möts karaktärerna ofta vid 

högt kulturellt aktade platser i staden så som konstmuseum och framträdande landmärken. I 
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samtliga av de analyserade filmerna finns välstånd och finkultur representerade på ett eller 

annat sätt och dessa går ofta hand i hand, då många av karaktärerna har välbetalda och 

konstnärliga yrken. I Manhattan blir dessa komponenter någonting som förknippas med 

staden och i förlängningen påverkar hur narrativets karaktärer framställs. De som inte är en 

del av meta-staden och dess diskurser får en outsider-stämpel. Detta förekommer även i 

Midnatt i Paris. Inez far är där en välbärgad affärsman som motsätter sig det mesta som 

associeras med finkultur och porträtteras därmed som aningen trångsynt och burdus, en 

utomstående i den finkulturella borgen som meta-Paris utgör. 

 
4.3 Spegelstadssymfonin 

Stadssymfoni-liknande montage förekommer i början och slutet av Manhattan och början av 

Midnatt i Paris. Det är alltså en likhet i hur städerna skildras. Att Woody Allen ofta 

implementerar stilgrepp som liknar dokumentärfilm, indikerar att det inte är någon slump 

(Girgus 2002, 9). Stadssymfonierna var på sin tid avantgarde och sågs som modernistiska 

(Corrigan & White 2015, 287-288). Det svartvita New York-montaget tar oss tillbaka till den 

tiden men futurismen är förbytt mot viss nostalgi. Om Manhattans montage hade en 

nostalgisk grundton har nostalgin i Paris tagit över hela bilden. Trots att Manhattan är 

svartvit och Midnatt i Paris i färg upplevs den senares montage som mycket mer nostalgiskt 

på grund av den långsamma jazzen, de varma färgerna och valet av gamla byggnader. Detta 

ställt mot New Yorks skyskrapor och Rhapsody in Blue som är delvis jazz och ståtlig 

symfoni. Anledningen är att Midnatt i Paris har ett fokus på historia medan Manhattan är en 

samtidsskildring. Nostalgi är givetvis också det stora temat i Midnatt i Paris. Gemensamt för 

båda dessa montage och de klassiska stadssymfonierna är att de visar en väldigt optimistisk 

syn på staden. Vi känner igen optimism och viss nostalgi i samtliga filmer. 

 

Alla fyra filmerna skildrar städer. Manhattan, Vicky Cristina Barcelona och Midnatt i Paris 

har dessutom karaktärer som skildrar städer. Karaktärerna skildrar också andra karaktärer 

och/eller berättelser som liknar respektive films. På så sätt blir de reflexiva, på samma sätt 

som Mannen med filmkameran som skildrar städer och en man (med en filmkamera) som 

skildrar städer. Att skildra sitt berättande genom sättet man skildrar staden, är ett verktyg i 

reflexivt narrativ som vi valt att kalla för spegelstaden. Spegelstaden är en narrativ funktion 

som staden fyller i flera av Woody Allens filmer. Det säger dock inte att staden är bättre 

lämpad för reflexivt narrativ än andra subjekt, till exempel mänskliga filmkaraktärer. Det 

förblir en hypotes. Vi har bara två exempel på att det har fungerat effektivt; Dziga Vertov och 
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Woody Allen. För att ta reda på om spegelstaden på något sett är mer verkningsfull krävs 

vidare studier av reflexiva narrativ med kopplingar till staden, i jämförelse med reflexiva 

narrativ där en stad inte skildras. 

 
4.4 Karaktärerna i staden 

När det kommer till protagonisterna är det i Antonio och Milly i Förälskad i Rom samt Gil i 

Midnatt i Paris det finns liknande narrativa funktioner att belysa. I dessa fall är staden 

kopplad till huvudkaraktärernas mål. Detta förekommer inte på samma sätt i Manhattan eller 

Vicky Cristina Barcelona. En av anledningarna till detta är att Antonio och Milly samt Gil är, 

vad vi kan urskilja, de enda huvudkaraktärerna med tydliga mål som sätts tidigt och till och 

med uttalas i dialogen. En annan gemensam faktor mellan dem är att staden och framförallt 

deras upplevelse av den är en starkt bidragande orsak till deras respektive 

karaktärsförändringar. Någonting som däremot separerar Rom och Paris, och Rom från 

resterande städer, är att Rom är den enda av städerna som någon gång innehar en 

antagonistisk roll i filmerna. 

 

I samtliga filmer sker också de första mötena mellan karaktärer i stor utsträckning vid stadens 

offentliga rum. Det är ytterligare en av stadens narrativa funktioner. I Manhattan sker Isaacs 

första möte med Mary på en konstutställning. Detta sker även i Vicky Cristina Barcelona där 

Juan Antonio introduceras vid just en konstutställning. Däremot finns det naturligtvis 

undantag. Exempelvis presenteras Maria Elena för första gången i Juan Antonios hem, en 

privat plats. Någonting som är genomgående i samtliga filmer är att karaktärer som blir 

varandras kärleksintressen oftast möts för första gången på en av stadens offentliga platser. 

Ett exempel på detta är utöver de som nämnts ovan Gil och Gabrielle i Midnatt i Paris, även 

om Gabrielle inte är Gils primära kärleksintresse inledningsvis. Midnatt i Paris är också den 

av filmerna som frångår kärleksmötet vid en offentlig plats. Gil och Adriana, hans andra 

kärleksintresse under filmen möts hemma hos Gertrude Stein. Dock är det många konstnärer 

och författare som rör sig in och ut ur huset, och Stein uttrycker ordagrant att hon håller öppet 

hus, men det är ändock ett privat rum. Dock är de offentliga rummen mest centrala i filmen, 

särskilt om vi betänker att tidsresorna kan vara en flanörs drömmar. 
 

4.5 Flanören i staden 

De drag som är typiska för flanören; välstånd, utbildning och sysslolöshet (Brigham 2013, 

321) känns igen i en majoritet av dessa filmers karaktärer och är en likhet i hur de som 
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befinner sig i staden skildras. Vissa av dem brukar till och med flanera. De största flanörerna 

är Gil från Midnatt till Paris och John från Förälskad i Rom. De har också gemensamt att de 

är framgångsrika men någorlunda missnöjda med att deras karriär varit ytlig. Flanörens 

betydelse accentueras också i Midnatt i Paris genom att Gils fästmö Inez hatar att flanera. Vi 

har kallat denna nya karaktärstyp för anti-flanör. Det går att tolka både Gils tidsresor till 

1920-talet och Johns besök hos sig själv för 30 år sedan som ingenting mer än flanörernas 

drömmar. Allt var bara en flanörsdröm. Det är staden som möjliggör detta och fyller i 

kombination med ett väl genomfört flanerade en narrativ funktion som tidsmaskin. Brigham 

(2013, 324-325) säger att Flanören kan resa långt i tanken trots att hen reser ett väldigt kort 

avstånd i verkligheten. Vi håller dock inte med Brigham (2013) om att flanören är 

framträdande i Manhattan, vilket visar att det går att tolka filmerna olika. Efter vår analys av 

Vicky Cristina Barcelona ser vi inte flanören som en viktig gestalt där heller. Det är en av de 

stora skillnaderna mellan filmerna, enligt oss. I Midnatt i Paris och Förälskad i Rom ser vi 

däremot flanerande i sin mest extrema form, näst efter att ta rygg på en sköldpadda. 

 

Flanören kan även söka svaren på existentiella frågor (Brigham 2013, 336-337). Det gör Gil 

och tycks även nå vissa insikter. Han brister ut att ”Vad vi vet är Paris den mest spännande 

platsen i universum.” och pekar på den livliga staden som antites till det tomma och 

meningslösa. Det återknyter till Manhattanbornas försök att slippa existentiella tankar med 

sitt triviala stadsliv, vilket representeras visuellt när Isaac och Mary traskar runt på Hayden 

Planetarium. Gil har också Paris natthimmel som bakgrund, vilket tillåter oss att se några 

ljusår längre bort. I Manhattan presenteras det cyniskt men i Midnatt i Paris som någonting 

vackert. Staden fyller i Woody Allens filmer den narrativa funktionen att hjälpa folk hantera 

människans obefintliga betydelse i universum. 

 
4.6 Övriga funktioner 

Millys krock mellan Pordenones värderingar och livet i Rom, liknar Marys krock mellan 

Philadelphias värderingar och livet i New York. Städer har funktionen att representera olika 

moraliska ideal och när man rör sig från stad till stad krockar de med varandra. Olika städer 

betyder även bruten kärlek. Flytten eller till och med flykten från staden har legat till grund 

för flera krossade hjärtan i de här filmerna. Vi presenteras en låg tilltro till 

långdistansförhållanden. Staden fyller här den narrativa funktionen att när du lämnar den 

lämnar du också kärleken. Kärleken finns bara inom staden. 
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4.7 Slutsats 

Vi konstaterar att staden har en avgörande roll i Woody Allens filmer. Huruvida den spelar 

huvudrollen är svårare att säga. Vår analys av stadens narrativa funktioner är givetvis vår 

egen tolkning och resultatet med därefter. Någon annans analys skulle kunna skilja sig från 

vår och leda till andra tolkningar. Vi kan ha även ha missat väsentliga funktioner. De 

narrativa funktioner vi tycker oss ha påträffat är i vart fall följande: 

 

Städerna gestaltas på olika sätt ofta kopplat till kulturella konnotationer, alltså meta-staden. 

Meta-staden fyller i sig en narrativ funktion genom att den etablerar och kontrollerar den 

fiktiva världen. Staden har också den narrativa funktionen som skådeplats, där handlingen 

utspelar sig. Utöver detta hittar vi ett antal andra narrativa funktioner som förekommer i olika 

grad genom filmerna. Stadens offentliga rum möjliggör ofta naturliga möten mellan 

karaktärerna och introduktioner till nya karaktärer. Varje protagonist behöver ett mål och 

staden kan fylla den narrativa funktionen. Att skildra staden används ofta som del av ett 

reflexivt narrativ i de här filmerna. Det är en narrativ funktion som vi kallat för spegelstaden. 

Flanören är en viktig gestalt i flera av filmerna och denna existerar framförallt i staden. För 

att kontrastera den har Woody Allen utvecklat ytterligare en gestalt som vi valt att kalla anti-

flanör. Staden gör det genomförbart för flanören att resa långt i tanken. Det har till och med 

lett till två tidsresor för karaktärerna. En majoritet av berättelserna i dessa städer är 

kärlekshistorier och vi presenteras en romantiserad bild av städerna. Vissa går så långt att de 

kan sägas ha en kärleksrelation till själva staden. Staden fyller den narrativa funktionen att 

låta folk hitta kärleken, men har höga krav. Så fort du lämnar staden blir du av med kärleken. 

Man kan vara, möta andra, sträva efter, spegla sig, flanera, åka tidsmaskin och bli förälskad i 

Allen-staden.  
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