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Abstrakt: 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och synliggöra det multimodala 

gestaltandet av inre tillstånd hos huvudkaraktären Henry i filmen Goodfellas 

(1990). För att besvara studiens frågeställning om hur kommunikationsformerna 

samverkar för att förmedla huvudkaraktärens inre tillstånd används bakomliggande 

teorier kring kommunikationsformerna, det vill säga: bilden, ljudet, musiken och 

klipprytmen. Analysmetoden grundar sig i Johnny Wingstedts tillvägagångssätt 

som han presenterar i kapitlet ”Funktionell analys av musik i film och andra 

multimodalt berättande gestaltningar”. Den slutsats som går att dra från denna 

uppsats är att det multimodala berättandet har dragit nytta av de olika 

kommunikationsformernas styrkor. Var och en av kommunikationsformerna har 

tilldelats den roll i berättandet som den kan förmedla i bästa möjliga mån, i 

relation till de andra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Multimodalitet, multimodalt berättande, Goodfellas, inre tillstånd, 
paranoia, kommunikationsformer, gestaltning. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

 
Juxtaposing a person with an environment that is boundless, collating him with a countless 

number of people passing by close to him and far away, relating a person to the whole world: 

that is the meaning of cinema.1 

 

Som Andrej Tarkovskij beskriver det i Sculpting in Time så måste en berättelse skapa en 

nyfikenhet hos publiken för att binda samman deras intresse med berättelsen. En berättelse 

kan berättas enbart med ord, likt en folksägen runt en brasa en sen sommarkväll. Men visar 

man samtidigt upp bilder kring den folksägen man berättar om får de som lyssnar en ny 

inblick i berättelsen, ännu en parameter att ta intryck ifrån tillsammans med det som berättas. 

Det är detta som lägger grunden till ett multimodalt berättande, en historia som berättas med 

hjälp av flera berättarverktyg för att ge en större helhet. 

 

Tillvägagångsätten för att skildra något audiovisuellt och att skapa ett intresse hos publiken i 

biosalongen är många. Men det som sker gemensamt är att det multimodala berättandet är en 

bidragande faktor till det filmiska berättandet, eftersom kommunikationen mellan filmskapare 

och åskådare sker via olika kommunikationsformer. Det vill säga ljud, bild, musik eller andra 

saker som berättar något, antingen visuellt eller audiellt. 

 

I den amerikanska filmen Goodfellas (1990) får åskådaren följa en huvudkaraktär som i ett 

tidigt skede får en position i de kriminella kretsarna.2 På sikt i filmen blir han snart en av de 

mest inflytelserika inom den maffiakrets som han lever och verkar i. Huvudkaraktärens 

personlighet utvecklas under filmens gång från en pojke, som från början parkerar bilar åt de 

äldre och mer inflytelserika inom maffiakretsen, till en makt- och drogmissbrukande karaktär 

som slutligen har tappat kontrollen över sitt sinne. I slutet av filmen finner jag en intressant 

sekvens där jag upplever att en stor del av paranoida inslag hos huvudkaraktären återfinns via 

det multimodala berättandet. Sekvensen är ungefär tio minuter lång och innehåller olika 

vardagliga ärenden som huvudkaraktären ska utföra. Men dessa ärenden visar sig vara 

problematiska att genomföra, detta på grund av det paranoida och försiktiga tillvägagångsättet 

som han utför ärendena genom. Det är denna paranoida gestaltning som filmskaparen har 

                                                        
1 Andrej Tarkovskij. Sculpting in Time. Austin: University of Texas Press, 1989. s. 66. 
2 Goodfellas. Regissör: Martin Scorsese. USA: Warner Bros, 1990. 
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åstadkommit, och som en filmtittare upplever, som jag har för avsikt att undersöka ur ett 

multimodalt berättande perspektiv. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie undersöker multimodalt berättande i film, mer specifikt hur huvudkaraktärens 

inre tankar och känslor i filmen Goodfellas (1990) gestaltas genom det multimodala. Syftet 

med studien är att undersöka hur filmskaparen har arbetat med de multimodala 

beståndsdelarna för att åskådaren ska förstå huvudkaraktärens inre tankar och känslor. På sikt 

kan denna uppsats bidra till att bredda, skapa en tydligare struktur och en ökad förståelse för 

berättarformen multimodalitet som helhet. 

 

För att kunna undersöka gestaltningen av det paranoida tillståndet kommer jag att behöva 

analysera filmens olika kommunikationsformer, som utgör gestaltningsformen multimodalitet. 

De kommunikationsformer som utgör det multimodala berättandet och som ligger till grund 

till denna uppsats är: bilden, ljudet, musiken och klipprytmen. Studiens huvudsakliga 

frågeställningar lyder därför: 

 

• Hur samverkar de multimodala kommunikationsformerna för att förmedla 

huvudkaraktärens inre tillstånd i filmen Goodfellas (1990)? 

• Vilka av de olika kommunikationsformerna bär det huvudsakliga meningsskapandet i 

materialet? 

 

1.3 Avgränsning 

Eftersom arbetet behandlar flera audiovisuella berättarkomponenter behöver arbetet 

uppenbarligen förhålla sig till en mindre del av filmen. Den filmsekvens som undersöks är 

därför vald eftersom det är då upplevelsen av huvudkaraktärens paranoia når sin klimax. 

Studiens resultat hade kunnat fått ett annat utfall om hela filmen hade analyserats, där man 

hade följt huvudkaraktären både före, under och efter den utvalda sekvensen. Även vissa 

beståndsdelar i det visuella som exempelvis bildsemiotik har uteblivit, då beslutet att 

inkludera andra visuella element som gynnar berättandet på ett bättre sätt. Detta skulle kunna 

leda till att resultatet kan variera om studien återupprepas och att man istället undersöker 

andra visuella beståndsdelar. 
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2. Teori och tidigare forskning 
2.1 Multimodalitet – ett komplext integrerat berättande 

Det mest grundläggande begreppet i denna uppsats är onekligen multimodalitet. Den 

utgångspunkt jag har valt som begreppsförklaring kring området är från Anders Björkvalls 

bok Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. För att reda ut begreppet tar vi en 

skriven text som ett exempel. En skriven text i sig är ett monomodalt berättande, det är alltså 

endast en kommunikationsform som används för att förmedla något. Men lägger man till 

ytterligare en kommunikationsform som till exempel en bild i samband med texten så blir det 

ett multimodalt berättarsätt. Alltså är en film med största sannolikhet ett multimodalt 

berättande, då den består av både rörliga bilder och ljud för att kommunicera något 

tillsammans. Men det betyder inte att det enbart behöver bestå av två kommunikationsformer, 

det går att addera ytterligare beståndsdelar som samverkar i berättandet.3  

 

2.2 Det multimodala berättandet i film 

Om vi nu berör det multimodala berättandet i film så behöver vi gå in djupare i begreppets 

mening. I boken Multimodality: Foundations, Research and Analysis – a Problem-Oriented 

Introduction tydliggörs byggstenarna och användandet av multimodalitet i filmberättande. För 

att se och förstå en film behöver man först se på multimodalitetens grunder, alltså de 

grundläggande kommunikationsformerna som utgör det multimodala.4 I den ovannämnda 

boken menar författarna att film ger det allra starkaste intrycket på åskådaren jämfört med 

andra former av multimodalt berättande i dagsläget. Detta eftersom allt som syns och hörs på 

bioduken är designat med ett specifikt syfte och integrerat med varandra på en högst komplex 

nivå,5 vilket leder till att det multimodala berättandet är ett så kraftfullt berättande medium.6 

Men till skillnad från exempelvis en sida i en tidning, som ger alla intryck samtidigt och där 

de olika bilder och texterna är till för att dra uppmärksamheten till sig,7 så fungerar film 

annorlunda. Eftersom en film utspelas längsmed en tidslinje så ger det möjlighet att berätta 

enligt tidslinjen, till skillnad från tidningssidan som ger alla intryck samtidigt. Detta leder till 

att intrycken och berättandet fortfarande är multimodala, men att man kan ge tyngdpunkten 

till berättandet via de olika kommunikationsformerna. Alltså kan det som i en scen 

                                                        
3 Anders Björkvall. Den visuella texten. 2 uppl. Studentlitteratur AB, 2019. s. 8. 
4 John Bateman, Janina Wildfeuer & Tuomo Hiippala. Multimodality: Foundations, Research and Analysis – a 
Problem-Oriented Introduction. Berlin/Boston: De Gruyter Inc, 2017. s. 328. 
5 Bateman, Wildfeuer & Hiippala, 2017. s. 327. 
6 Ibid, s. 328. 
7 Björkvall, 2019. s. 6. 
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åstadkommas via ljudet, till exempel en känsla av skräck, åstadkommas av det visuella i en 

annan scen.8 Det leder till att målet med en analys blir att ta reda på hur det fungerar att 

berätta något på ett specifikt sätt, eftersom man kan berätta och lägga tonvikten på de olika 

multimodala verktygen.9 

 

2.3 Kommunikationsformer – de multimodala beståndsdelarna 

2.3.1 Visuellt berättande 

Det som det visuella i en film kan bidra med för att förtydliga olika känslor eller budskap är 

essentiellt. Det som filmskaparen och författaren Bruce Block menar att det visuella 

huvudsakligen består av är: utrymme, linjer, form, ton, färg, rörelse och rytm.10 Men även om 

samtliga parametrar som det visuella består av förmedlar ett berättande, har jag valt att 

avgränsa mitt analyserande till en av dessa parametrar: utrymme. Detta på grund av en 

begränsad tidsram samt utrymme i uppsatsen, för att kunna få med de resterande delarna av 

det multimodala. Dock medför detta inte nödvändigtvis en begränsande syn på det visuella i 

det multimodala berättandet. Eftersom Block menar att denna visuella komponent kan hjälpa 

till att förmedla instängdhet och skillnader mellan karaktärer föreligger den utmärkt som 

analysverktyg enligt uppsatsens syfte. 

 

Eftersom utrymmet i bilden kan delas upp i olika delar kan man skapa något Bruce Block 

benämner som surface divisions [visuella skiljaktigheter]. Genom dessa skiljaktigheter kan 

man dela upp bilden på olika sätt: på hälften, i tredjedelar eller andra mönster.11 En visuell 

skiljaktighet är alltså något som delar upp bilden i två eller fler delar.12  Dessa visuella 

skiljaktigheter kan användas för att skapa skillnad på utrymme mellan karaktärer, men även 

för att skilja på deras emotionella tillstånd.13 En visuell skiljaktighet kan exempelvis vara 

                                                        
8 Bateman, Wildfeuer & Hiippala, 2017. s. 330. 
9 Ibid, s. 332. 
10 Bruce Block. The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media. 2 uppl. Focal 
Press, 2008. s. 2. 
11 Block, 2008. s. 66. 
12 Ibid, s. 68. 
13 Ibid, s. 72–74. 
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väggar, fönster eller objekt i för- och bakgrund som ramar in en karaktär rent visuellt (se fig. 

1.). 

 

 
Figur 1 – Bilden till vänster signalerar en skillnad på karaktärernas emotionella tillstånd medan den högra bilden förmedlar 
ensamhet, båda genom visuella skiljaktigheter. (Block, Bruce. The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital 
Media. 2 uppl. Focal Press, 2008. s. 73, 74.) 

 

Block nämner även closed space [stängt utrymme] som en del av bildens berättande. Han 

menar att det visuella som man ser redan består av ett stängt utrymme. Det vill säga att där 

bioduken tar slut tar, bildens ram vid, och skapar därför ett stängt utrymme; det som finns 

innanför.14 Men inuti denna ram som redan finns runtom filmen kan man i sig skapa nya 

ramar som kan agera som berättarverktyg. Genom att arbeta med vertikala eller horisontella 

linjer kan man förstärka bildramen och ytterligare betona instängdhet (se fig. 2.).15 

 

 
Figur 2 – De vertikala linjerna förstärker det redan stängda utrymmet som filmens ram utgör. (Block, Bruce. The Visual Story: Creating 
the Visual Structure of Film, TV and Digital Media. 2 uppl. Focal Press, 2008. s. 75.) 

 

2.3.2 Klipprytm 

Filmklippning är en konstform. En välklippt film gör att allt flyter på och åskådaren dras med 

i berättelsen utan att ifrågasätta det tekniska, om inte klipparen har för syfte att få åskådaren 

att ifrågasätta. Men vad är det som gör att filmklipparna är så pass skickliga i sitt arbete? Det 

är vad författaren Karen Pearlman i sin bok Cutting Rhythms: Shaping the film edit har försökt 

                                                        
14 Block, 2008. s. 74. 
15 Ibid, s. 75 
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att konkretisera. Vid frågan om hur en filmklippare vet att ett klipp är ett bra klipp blir svaren 

likartade: intuition, känsla eller ”you just know”.16 

 

Pearlman menar att vårt vardagliga liv består av rytm. Det finns naturliga motpoler som 

skapar en rytmisk balans i det vi gör: arbeta/vila – andas in/andas ut – vara vaken/sova.17 Det 

är den förståelsen för rytm som en filmklippare redan besitter, men som klipparen måste 

medvetandegöra för att i sin tur kunna forma rytmen i ett material till en berättelse.18 I 

Pearlmans bok har hon berört den film jag har som avsikt att analysera, Goodfellas (1990). 

Pearlman tar upp en viss form av klippning som hon benämner som event rhythm, vilket i 

stort sett kan sammanfattas till olika event [händelser] som upprepas konsekvent genom 

filmens gång. Alltså förenklat sagt likt de rytmiska motpoler som tidigare nämndes, fast i 

händelser. Dessa händelser kan bestå av scener eller sekvenser som utspelar sig under en hel 

film, med syftet att skapa en balans i filmens rytm.19 De olika händelserna i sig består av ny 

information eller en ändring i riktning för en karaktär i berättelsen. Pearlman beskriver att en 

förändring som ger en ny riktning i berättelsen är en händelse, vare sig händelsen ger en större 

eller mindre förändring i berättelsens riktning.20 

 

Det som Pearlman beskriver är hur filmen har sin balansgång mellan vardagliga händelser och 

det kriminella, som till slut leder till den filmsekvens som denna uppsats grundar sig i.21 

Varpå hon konstaterar att det hon benämner som event rhythm fortsätter in i den 

filmsekvensen där varje scen har frågan om han kommer att lyckas med sin uppgift eller 

hindras.22 Men det finns även rent visuella återupprepningar som kan skapa rytm menar John 

Suler och Richard D. Zakia. Dessa visuella upprepningar har en viss likhet med begreppet 

ledmotiv. Ett ledmotiv innebär att en ton eller melodi successivt upprepas i samband med 

något visuellt och på så vis skapar en anknytning för att representera exempelvis en 

rollfigur.23 Ett välkänt exempel är hajens ledmotiv i filmen Jaws (1975)24, när ledmotivet 

spelas upp förstår publiken direkt att hajen är närvarande utan behovet att se den. Men till 

                                                        
16 Karen Pearlman. Cutting Rhythms: Shaping the film edit. 1 uppl. Focal Press, 2009. s. 1. 
17 Pearlman, 2009. s. 7. 
18 Ibid, s. 8. 
19 Ibid, s. 131. 
20 Ibid, s. 85. 
21 Ibid, s. 148–149. 
22 Ibid, s. 151–152. 
23 Johnny Wingstedt. “Funktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande gestaltningar”. I På 
tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde, red. Gunnar Ternhag & Johnny Wingstedt. 
Göteborg: Bo Ejeby Förlag, 2012. s. 172. 
24 Jaws. Regissör: Steven Spielberg. USA: Universal Studios, 1975. 
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skillnad från ledmotiv är de visuella upprepningarnas syfte inte att skapa en anknytning till 

något, utan används bara på ett liknande sätt för att skapa en familjär igenkänning hos 

publiken. Alltså att man konsekvent under ett tidsförlopp visar publiken saker genom visuella 

element, som i sin tur skapar rytm i berättelsen. De återkommande bilderna ger berättelsen en 

slags rörelseenergi, eller som Suler och Zakia beskriver det: ”Recurring elements create a 

sense of momentum and continuation [...]. It’s a visual beat stretching across time and 

space”.25 

 

2.3.3 Filmljud 

För att beröra och knyta an den audiella rytmen i analysen tillsammans med teori kommer det 

att diskuteras tillsammans med Klas Dykhoffs bok Ljudbild eller Synvilla – en bok om 

filmljud och ljuddesign. Boken berör hur det bearbetade ljudet i film kan hjälpa till att föra ett 

narrativ framåt på ett effektivt sätt i samband med bilden. Filmljudets funktion i sig är i första 

hand till för att skapa en kontinuitet eftersom en film spelas in på flertal platser under en 

längre tidsperiod. Alltså måste ljudet först och främst övertyga åskådaren om att filmen är en 

enda oavbruten berättelse genom att överbrygga den diskontinuitet som sker mellan klippen.26 

 

I boken Multimodality: Foundations, Research and Analysis – a Problem-Oriented 

Introduction tas en typ av kontinuitet upp som skiljer sig från den tidigare nämnda 

kontinuiteten. Det som de ger exempel på är en scen med en explosion, där man får se 

explosionen ur flertal kameravinklar. Det är samma explosion som upprepar sig i de olika 

kameravinklarna, medan ljudbilden inte upprepar sig, utan fortlöper som vanligt.  Det som går 

att utläsa ifrån detta är att syftet i huvudsak inte är att dölja en diskontinuitet, likt det Dykhoff 

skriver om, utan man vill istället ge bilden av att explosionen är större och mer omfattande än 

den egentligen är. Alltså är syftet att förmedla en känsla till åskådarna vilket gör att de i boken 

Multimodality: Foundations, Research and Analysis – a Problem-Oriented Introduction  

benämner detta som ett coherent narrative27 [sammanhängande narrativ], som alltså skiljer 

sig från kontinuitet. 

 

När den grundläggande – eller berättande – kontinuiteten har bearbetats i ljudet kan man 

fokusera på hur ljudbilden ytterligare kan agera som berättarfunktion. Dykhoff listar ett par 
                                                        
25 John Suler & Richard D. Zakia. Perception and Imaging. Photography as a Way of Seeing. 5 uppl. New York: 
Routledge, 2017. s. 124–125. 
26 Klas Dykhoff. Ljudbild eller synvilla? en bok om filmljud och ljuddesign. Liber, 2002. s. 34–35. 
27 Bateman, Wildfeuer & Hiippala, 2017. s. 339. 
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berättarfunktioner som han anser att ljudet kan förmedla, däribland att leda åskådarens 

uppmärksamhet och att skapa eller betona rytm och tempo. Att leda åskådarens 

uppmärksamhet kan vara ett sätt att förbereda åskådaren på vad som ska ske härnäst. Det är 

väldigt vanligt i film att man hör, men inte ser något, och därför försöker åskådaren att leta 

efter saker i bild som kan förknippas med ljudet för att få en visuell bekräftelse.28 Ett exempel 

kan vara en bild med en vid brännvidd där man ser en stor grupp av människor och via ljudet 

hör man en tydlig röst, vilket gör att åskådaren letar efter vems röst det är som hörs. 

 

Men likt den föregående rubriken angående filmklippning och dess rytm så återfinns även den 

rytmiska aspekten i filmens ljudbild. Dykhoff menar att åskådaren är mer mottaglig för rytm 

via det audiella än det visuella.29 Detta betyder i praktiken att en film består av förhållandevis 

lugnt klipptempo medan ljudbilden agerar som den drivande rytmiska 

kommunikationsformen. Detta kan ske via ljudläggning av ljud i bilden såsom fotsteg, men 

även via musik. Om en musiksekvens spelas samtidigt som en karaktär gör något så söker 

åskådaren automatiskt efter korrelationer i ljud och bild som utgör en takt. Detta kan 

exempelvis vara sambandet mellan en karaktärs rörelser och musikens taktslag. Det som går 

att utläsa är att oavsett vad som sker visuellt i filmen så styr musiken takten i scenen och att 

om musiken och bilderna inte passar ihop, så anammar vi musikens takt automatiskt.30 Dock 

så bygger detta på att musikstilen är något som åskådaren har hört förut. En åskådare som är 

från en västerländsk kultur har svårt att direkt urskilja takten i musik från en kultur som vi är 

ovana vid.31 

 

2.3.4 Musikens berättarfunktion 

Om man nu fokuserar på musikens meningsskapande i kontext med bilden, så går det att 

urskilja tydliga berättarfunktioner även i vårt vardagliga liv. Om man ser på hur vår samtida 

värld förhåller sig till musiken så märker man tydligt hur människor själv skapar mening ur 

musik. Detta sker exempelvis genom streamingtjänsten Spotify, där en person kan ha olika 

låtspellistor baserade på sammanhanget, en för träning, avslappning och festligheter – för att 

framkalla en viss sinnesstämning. Detta resulterar i att människor skapar en förståelse för 

musiken och intuitivt kan förstå musikens mening eller sammanhang.32 Musiken som då 

                                                        
28 Dykhoff, 2002. s. 38, 44. 
29 Ibid, s. 46. 
30 Ibid, s. 42. 
31 Ibid, s. 41. 
32 Wingstedt, 2012. s. 160–161. 
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spelas i samspel med något visuellt har en specifik avsikt av filmskaparen, men eftersom 

musik kan uppfattas på olika sätt så kan man säga att den erbjuder betydelsepotentialer. Dessa 

betydelsepotentialer består av musikens beståndsdelar, rytm, melodi och så vidare. Det är 

sedan upp till åhöraren att tolka dessa betydelsepotentialer och sätta dem i sammanhang.33 

Men vad musiken kommunicerar, eller försöker kommunicera, är inte alltid reflekterat av 

åskådaren på ett medvetet plan. Trots detta så tas det upp undermedvetet och verkar aktivt 

bidra till hur åskådaren skapar mening ur en multimodal berättelse.34 

 

Musiken i en multimodalt berättad historia är alltså något som Johnny Wingstedt konstaterar 

har en kommunikativ och medberättande roll tillsammans med de övriga 

kommunikationsformerna. Han menar även att det är uppenbart att musik, på ett aktivt sätt, 

bidrar till hur en åskådare skapar mening i ett sådant sammanhang, exempelvis i film.35 

 

2.4 Paranoia – ett inre tillstånd 

Eftersom uppsatsen har för avsikt att undersöka hur det multimodala berättandet gestaltar 

huvudkaraktärens inre tillstånd, vilket kan liknas med paranoia, behöver ordets betydelse 

fastslås. Paranoia är något som kan förekomma vid en psykisk störning eller vid pågående 

psykos och leder ofta till någon form av känsla eller tanke kring förföljelse, hot eller 

konspiration. Uppfattningen av personen i fråga kan upplevas av omgivningen som bland 

annat överspänd, en oförmåga att slappna av och att vara defensiv.36 Problemet med 

definitionen är dock att trots dessa överensstämmande karaktärsdrag som finns i den 

filmsekvens som undersöks, så är paranoia en typ av vanföreställning och det som de upplever 

är inte sant. I filmsekvensen är dock dessa karaktärsdrag överensstämmande med 

huvudkaraktären förutom sanningsaspekten. Detta medför dock att trots att definitionen inte 

stämmer till fullo, är detta den mest applicerbara definitionen på karaktärens inre tillstånd. 

Vilket gör att hans beteende fortsättningsvis kommer att betraktas och benämnas som en form 

av paranoia i denna uppsats. 

 

                                                        
33 Ibid, s. 169. 
34 Johnny Wingstedt & Sture Brändström & Jan Berg. ”Narrative Music, Visuals and Meaning in Film”. I Visual 
Communication 9, nr. 2. Maj 2010, s. 193–210. s. 194. 
35 Wingstedt, 2012. s. 161. 
36 Lena Flyckt. Nationalencyklopedin, paranoia. 
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3. Metod 
3.1 Analysmetod 

Genom att ta hjälp av Johnny Wingstedts kapitel ”Funktionell analys av musik i film och 

andra multimodalt berättande gestaltningar”37 kommer det praktiska analysarbetet att ske 

genom att se filmsekvensen med studiens huvudsakliga frågeställningar i åtanke, alltså: Hur 

samverkar de multimodala kommunikationsformerna för att förmedla huvudkaraktärens inre 

tillstånd i filmen Goodfellas (1990)? Vilka av de olika kommunikationsformerna bär det 

huvudsakliga meningsskapandet i materialet? Men som Wingstedt nämner så är syftet i 

metoden inte att bocka av en fråga efter den andra. Syftet är snarare att uppmärksamma den 

subjektiva upplevelsen av materialet, detaljer i kommunikationsformerna och deras samspel 

för att kunna återbesöka och ge svar på frågeställningarna i slutdiskussionen av denna 

undersökning.38 

 

I analysen förekommer vissa utvalda bilder som är presenterade för att tydliggöra vad det 

visuella gestaltar, även i relation till det audiella, för att ge ett sammanhang till läsaren. Dessa 

bilder har valts ut då en beskrivning av dem i text inte kan ge läsaren en helhet, då det inte kan 

tas för givet att läsaren har sett den aktuella filmen. Även en tabell återfinns i analysen där en 

beskrivning finns om vad som pågår mellan bilden och musiken, då detta var den enda metod 

som skulle kunna kvarstå i ren textform och stillbild. 

 

För att kunna analysera den utvalda filmsekvensen utifrån de aspekter jag tidigare nämnt i 

syftet, det vill säga hur man åstadkommer gestaltningen av huvudkaraktärens tillstånd genom 

det multimodala berättandet, kommer jag att behöva fokusera på det multimodala berättandets 

olika beståndsdelar. Slutligen kommer dessa behöva föras ihop i en diskussion i slutet av 

uppsatsen, utifrån frågeställningarna. I det inledande stadiet av analysen behövdes 

filmsekvensen ses ett flertal gånger för att inte förbise detaljer som kan föreligga viktiga för 

uppsatsens syfte. Sekvensen sågs i sin hela, och oavbrutna, form totalt fyra gånger och 

spelades upp på en Macbook Pro med 13 tums skärm, varav ljudet spelades upp via ett par 

hörlurar från märket Marshall för att återge en god ljudkvalité. Under filmsekvensens gång 

antecknade jag tidsangivelser vid tillfällen som jag ansåg relatera till uppsatsens syfte. Det vill 

säga vad jag upplevde som särskilt utmärkande händelser som överensstämde med det 

                                                        
37 Wingstedt, 2012. s. 168–169. 
38 Ibid, s. 170–171. 
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tidigare definierade paranoida beteendet hos huvudkaraktären. Dessa tidsangivelser lade 

grunden till det material som analysen utgår ifrån, varpå dessa delar i filmsekvensen sågs 

flertalet gånger under analysens gång. 

 

Analyskapitlet är uppdelat i olika underrubriker med syftet att beröra de begrepp och teorier 

som nämndes i teorikapitlet separat. Dessa rubriker har försökt att placeras i den kronologiska 

ordning som de förekommer i filmen, dock finns undantag då multimodala beståndsdelar kan 

återfinnas samtidigt under filmsekvensens gång. 

 

3.2 Etik 

Eftersom denna uppsats utgår från en analys av en filmsekvens och dess beståndsdelar berör 

den inte individer på ett direkt sätt, som kan vara skadligt för den personliga integriteten, eller 

andra etiska dilemman. Efter att ha tagit del av forskningsetiska nämndens (FEN) etiska 

förhållningsregler vid Högskolan Dalarna anser jag inte att jag bestrider, eller på annat sätt 

berör, de forskningsetiska principer som man ska förhålla sig till.39 Därav kan det konstateras 

att ingen särskild etisk förhållning behövs göras från textförfattarens sida i den form 

uppsatsen är skriven. 

 

3.3 Metodkritik 

De bilder som har valts ut i analyskapitlet har inte i uppgift att återberätta en scen i sin helhet. 

Syftet är att de bilder som väljs ut för analysen är till för att läsaren ska ges en representativ 

skildring av vad som sker audiovisuellt för att i sin tur kunna bilda sig en uppfattning och 

förståelse av skedet. Detta kan dock leda till en missuppfattning ifall läsaren inte har samma 

tolkning kring den utvalda stillbilden som textförfattaren har. Stillbilden som ska representera 

den rörliga bildens helhet består i vissa fall av speciella kameraåkningar som har för avsikt att 

bidra till berättandet. Om en bristfällig beskrivning ges kan då syftet med att visa stillbilden 

vara förgäves. Det kvarstår att det är tekniskt omöjligt att skildra ett audiovisuellt medium i 

sin helhet i textform, vilket kan leda till misskommunikation mellan textskapare och läsare.40 

Även musikens berättarfunktion, i samband med det visuella, i filmsekvensen kan inneha 

olika innebörder för olika lyssnare beroende på individens sociala härkomst eller kultur.41 

 
                                                        
39 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 
Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
40 Bateman, Wildfeuer & Hiippala, 2017. s. 332. 
41 Wingstedt, Brändström & Berg, 2010. s. 197. 
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4. Analys 
4.1 Sekvensens utformning gentemot resten av filmen 

 
Filmens visuella komponenter har under den tidigare delen av filmen i regel bestått av 

kamerabilder som har fått ligga kvar i flertal sekunder och med lugna kameraåkningar. Men 

det som utmärker den utvalda sekvensen gentemot den övriga del av filmen, som har ett 

lugnare tempo i klippningen och kamerarörelser, är att tempot och rytmen nu har ökat. I 

sekvensen har ökningen av tempot resulterat i intensivare klipp, livligare och snabbare 

kamerarörelser vilket i stort sett leder till en livligare och rörigare upplevelse för åskådaren, 

gentemot det tidigare mer stilla tempot. 

 

Det som har lett upp till denna sekvens är att huvudkaraktären Henry Hill har gjort flera 

övertramp där han bland annat har trotsat uppmaningar om att inte sälja droger, ta droger och 

även att ha ljugit om inblandning i ett mord på en högre uppsatt person inom maffiakretsen. 

Henry har vid denna tidpunkt i filmen ådragit sig ett narkotikaberoende vilket den kommande 

sekvensen bland annat präglas av.  

 

Sekvensen inleds med ett klockslag som påvisar tid och dag, varpå klockslagen i sekvensen 

fortsätter till filmsekvensens slut, och vi som åskådare får följa med vad som utspelar sig som 

en vanlig dag för huvudkaraktären Henry. Under dagen utför han vardagligare sysslor som vi 

tidigare inte sett, dessa består av att leverera vapen, hämta och skjutsa sin lillebror, ansvara 

för matlagningen inför kvällens middag och förbereda för en knarksmuggling, vilket gör att 

klockslagens betydelse under dagen blir markanta för att förtydliga tidsförloppet. 

 

I slutet av sekvensen grips han av narkotikapoliser vilket gör att den sekvens som så tydligt 

var utformad som en egen, nästintill fristående, del i filmen tar sitt slut här och de 

tidsangivelser via klockslagen som åskådaren har sett upphör även i samband med gripandet.  
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Figur 3 – Filmsekvensens etableringsbild. Henry intar kokain, packar ned pistoler i en påse varpå han går med raska steg ut ur 
huset. 

 

4.2 Den rytmiska upptrappningen 

Som åskådare märker man av den abrupta ökningen av tempot endast några sekunder in i 

sekvensen. Den inledande bilden är en närbild på hur huvudkaraktären intar en hög med vitt 

pulver, som i filmens sammanhang utan tvekan är narkotika, samt en pipa på en pistol. Dessa 

omständigheter är inget utöver det ordinära, men i de bilder som följer klipps det från det vi 

nyss såg till hur Henry går med snabba steg till bilen, torkar näsan samt blickar upp mot 

himlen. Påsen med pistolerna kastas i bakluckan i en närbild, man får se honom blicka upp 

mot himlen igen och det klipps till trädtoppar med en helikopter som uppenbarar sig. En 

reaktionsbild på Henry följer, bakluckan stängs hastigt och det klipps till en hastig 

kameraåkning där han sätter sig i bilen. En jump-cut till när han sitter och kör uppenbarar sig 

och även här klipps det mellan honom och himlen, i ett försök att synliggöra den helikopter 

som tidigare uppenbarat sig. 

 

Den inledande delen av filmsekvensen som jag har beskrivit har en speltid på ungefär en 

minut, varav majoriteten av bilderna inte varade längre än ungefär tre till fyra sekunder och en 

tydlig rytm etablerades. Det står klart att sekvensen som åskådaren kommer att få se inte 

känns som den tidigare delen av filmen. Pearlman har beskrivit en typ av klippning som kallas 

event rhythm, som tidigare behandlats i teoriavsnittet. Hon menar att filmen i sig består av en 

förankring i denna typ av rytmiska klippning, som har lett fram till denna sekvens. Men det 
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som även framgår är att de händelser som sker i sekvensen även agerar som inbördes event 

rhythm. Alltså att denna dag som filmsekvensen består av balanseras av med- och motgångar 

genom dessa ärenden. Men hon nämner även det som jag har upptäckt genom mitt eget 

analyserande, att den sekvens som jag undersöker är en säregen sekvens och bör betraktas 

sådan då den bryter flödet gentemot resten av filmen.42 Goodfellas (1990) regissör Martin 

Scorsese har i en intervju bekräftat att filmen i sin helhet är, som han nämner det, hans version 

av snabb klippning. Han menar att klipptempot i film har mer eller mindre tvingats till att bli 

ännu snabbare, men att Goodfellas (1990) klipptempo i jämförelse med andra samtida filmer 

är gammaldags.43 Det som även återfinns i filmen är när han åker bil mellan ärendena, 

helikoptern i luften och hur en kastrull med sås visas upp under sekvensens gång, som 

samtliga är återkommande visuella element som blir familjära för åskådaren. Dessa visuella 

element agerar som en rytm genom upprepning, genom vad man kan nämna som visuella 

motiv, således agerar de som en visuell rytm över sekvensens tidsspann.44  

 
This climactic sequence [...] brings together the rhythms of the whole film and their meanings 

to create a sense that Henry’s destiny is defined by the way he lives, and the rhythms of his 

life have spun out of his control. These rhythms have sucked us in, too, so we feel with them 

how fun it is to be constantly in motion, fleeting, dodging, ducking, and sliding over 

precipices to land on our feet.45 

 

Den audiella aspekten av det rytmiska under den inledande delen av filmen startar redan 

under etableringsbilden som påvisar datum och tid för det vi ska se. Här börjar den musik som 

för publiken in i sekvensen med en tydlig rytm. Det musiken gör vid denna angivelse som en 

tydlig markering, är att bestämma det tempo i scenen som kommer att följa eftersom att rytm 

enklare etableras och förmedlas via ljud och musik än bilder och klipptempo. Det som även 

styrker detta i filmen är att det finns delar i filmsekvensen där bilder ligger kvar i bild lite 

längre än andra, men under de tio minuter som sekvensen pågår så förekommer det sex olika 

låtar som startar abrupt, men konsekvent, och således bestäms rytmen i scenen via det 

audiella.46 Det som musiken på så vis bidrar till är att trots att filmsekvensen som tidigare 

påtalat är en väl avstickande del av filmen, accepteras rytmen snabbt av åskådaren med hjälp 

                                                        
42 Pearlman, 2009. s. 149. 
43 David Bordwell. “Intensified Continuity Visual Style in Contemporary American Film”. I Film Quarterly, vol. 
55, nr. 3. s. 16–28. 2002. s. 23. 
44 Suler, Zakia, 2017. s. 124–125. 
45 Pearlman, 2009. s. 151. 
46 Dykhoff, 2002. s. 46. 
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av musiken. Eftersom åskådaren troligen har präglats av liknande musik och kan relatera till 

den och dess takt, så skapar det en förutfattad mening om hur scenen kommer att vara 

uppbyggd och minskar således överraskningen över hur annorlunda filmsekvensen är 

gentemot övriga delen av filmen.47 

 

4.3 Musiken i samspel med det visuella 

I samband med den inledande sekvensen har musiken en tydlig roll i den nya rytm som har 

etablerats i filmen. När sekvensen inleds hör man en basgång i en låt som sedan 

ackompanjeras av cymbaler varpå gitarrspelet kommer in i samband med att man ser Henry 

gå i rask takt i helbild, något som i detta sammanhang tyder på att något håller på att 

upptrappas eller att något har startat. Efter att helikoptern har presenterats i först ljud, och 

sedan bild, stänger Henry bakluckan och i nästkommande bild sätter han sig i bilen i rask takt, 

varpå texten i musiken lyder: ”you can climb a mountain, you can swim the sea”.48 Sedan 

tonas musiken ner något och han berättar om dagens ärenden genom en voice-over. 

 

4.3.1 Den kommenterande funktionen hos musiken 

Texten i musiken blir i detta sammanhang något som kommenterar händelserna i filmen via 

icke-diegetisk musik, som överblickar och skapar en uppfattning av händelserna varpå den 

kommenterar skeendet.49 Alltså är låttextens kommenterande funktion en aktivt 

meningsskapande parameter i detta sammanhang.50 Textens ord i sig kan i sammanhanget 

tolkas som att han har hinder framför sig, varpå orden mountain och sea är hindren, och det 

återkommande you can tyder på att han ska göra allt i sin väg för att genomföra de kommande 

ärendena. 

 

Denna musikaliska kommenterande funktion återkommer konsekvent under filmsekvensen 

och agerar i samband med det som sker samtidigt i det visuella (se fig. 4). Även om det vid 

vissa tillfällen inte förefaller att vara tydligt för åskådaren så kan det fortfarande tas upp på ett 

mindre medvetande plan.51 Exempelvis när Henry stänger bakluckan sker en hastig 

kamerarörelse upp till hans ansikte, medan gitarrsträngar hörs i samband med det visuella för 

att betona hans skarpa blick (se fig. 4, exempel 2). Medan det vid andra tillfällen är tydligt 

                                                        
47 Dykhoff, 2002. s. 41. 
48 Goodfellas, 1990. Tidkod: 1:53:58s. 
49 Wingstedt, Brändström & Berg, 2010. s. 206–207. 
50 Wingstedt, 2012. s. 169. 
51 Wingstedt, Brändström & Berg, 2010. s. 194. 
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och ligger högt i ljudmixen för att publiken ska associera det som sker visuellt med det 

audiella. Ett tydligt exempel finner man när Henry och hans fru Karen letar med blicken upp 

mot himlen efter helikoptern. Helikoptern är borta och de verkar lättade, samtidigt som 

musiken spelas högt i ljudmixen varpå låttexten som spelas lyder: Everything, everything is 

going to be alright this morning (se fig. 4, exempel 6). Här är det viktigt att notera var i 

filmen musiken kommer i förhållande till det visuella då dessa tillsammans utgör den 

kommunikation som filmskaparen har avsett. Om den hade legat enbart någon sekund framåt 

eller bakåt i tidslinjen hade musiken i förhållande till det visuella inte haft samma 

kommenterande funktion och hade kommunicerat något annat till åskådaren; således fått en 

annan mening.52 

 

                                                        
52 Wingstedt, Brändström & Berg, 2010. s. 205. 
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Figur 4 – Tabell med de olika låtarna som tydligt kommenterar det visuella skeendet. 
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4.4 Jump-cuts och sammanhängande narrativ 

En bit in i sekvensen är Henry på väg för att hämta upp sin lillebror från sjukhuset. Under 

bilfärden dit tänder han en cigarett samtidigt som han ständigt söker av himlen med blicken i 

jakt på helikoptern. Klockan är strax efter åtta på morgonen och han befinner sig mitt i 

morgontrafiken och en bilkrock har inträffat en bit fram på vägen. Detta upptäcks inte av 

Henry och har inte heller visats för åskådaren än. En ny låt tonas in och ett upprepande av 

orden ”I want it” sägs elva gånger i samband med att han fortsättningsvis letar efter 

helikoptern med blicken, något som subjektivt upplevs som stressande. När Henry till slut 

upptäcker olyckan i morgontrafiken framför honom ser vi honom snabbt trycka sig tillbaka i 

sätet och ett skrikande ljud från däcken som bromsas hörs (fig. 5, bild 3). I nästkommande 

bild i sidled ser vi honom trycka på bromspedalen (fig. 5, bild 5) och i ytterligare tre bilder ser 

man honom trycka på bromspedalen i varierande bildutsnitt; ett totalt antal av fem tryckningar 

på bromspedalen som går att tyda via ljud och bild (sammanlagt bilderna: 3,5,6,7 och 9). 

Ljudbildens kontinuitet i scenen fortsätter att vara obruten, det vill säga trots dessa 

upprepanden av bromsningar är ljudbilden intakt och sammanhängande, oberoende av de 

visuella jump-cuts som sker. 

 

 
Figur 5 – Henry tvärnitar när han närmar sig en kökrock. Bromsningarna upprepas i bilderna 3, 5, 6, 7 och 9 via jump-cuts. 

 

I en liknelse med Bateman, Wildfeuer och Hiippolas exempelanalys av filmen Die Hard with 

a Vengeance (1995) kan man finna likartade egenskaper i hur narrativet framförs med hjälp 
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av den intakta ljudbilden gentemot de återupprepade bilderna.53 Det som är relevant i deras 

beskrivning av hur en byggnad exploderar är hur explosionen i sig, alltså händelseförloppet, 

visas flertalet gånger trots att ljudbilden fortsättningsvis fortlöper. Detta kan jämföras med hur 

bromspedalens återupprepande inte ter sig störa filmupplevelsen, utan man bibehåller 

åskådaren inuti filmvärlden. Men till skillnad från filmskaparna till Die Hard with a 

Vengeance, vill man i Goodfellas snarare åstadkomma en inblick i Henrys huvud. Man 

framhäver hur han uppfattar situationen och att han aldrig får stopp på bilen trots dessa 

upprepade försök att bromsa, medan ljudbilden i sig fungerar som ett sätt att skapa ett 

sammanhängande narrativ.54 Detta skeende är något som sedan återupprepar sig på ett 

liknande sätt när Henry lagar mat senare i sekvensen. Man får se hur han knådar köttet och 

tittar ut mot ytterdörren, vilket upprepas ytterligare två gånger genom jump-cuts. Dock kan 

man som åskådare anta att han, till skillnad från bromsscenen, denna gång tittar flertalet 

gånger. Men genom att behålla ljudbildens kontinuitet är syftet att belysa hans oro inför att 

vara övervakad (fig. 6). 

 

 
Figur 6 – Henry knådar kött (bild 1), sedan klipps det till bild 2 och ytterligare en gång till bild 3 via jump-cuts. En närbild (bild 4) 
på hans händer och sedan ytterligare ett klipp till bild 5 där han återigen kollar mot ytterdörren. 

 

4.5 Closed space och surface divisions 

I filmsekvensen börjar det närma sig tills det är dags för Henry att sälja pistolerna till sin 

kontakt från Pittsburgh. Men eftersom Henry tror sig blivit förföljd under dagen tar han med 

sig sin fru Karen till hennes föräldrar för att gömma pistolerna som en försiktighetsåtgärd. De 

beger sig sedan vidare till en större butik, med en stor parkering och mycket folk, där Henry 

ringer upp sin kontakt från en mynttelefon utanför butiken. Via telefon berättar Henry att han 

                                                        
53 Bateman, Wildfeuer & Hiippala, 2017. s. 333–334. 
54 Ibid. s. 339. 
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tror att han är förföljd varpå hans kontakt avfärdar det som Henrys paranoia. Henry och Karen 

går in i affären och när de kommer ut ett tag senare är kameran positionerad tvärsöver 

parkeringen och man får se hur han tittar sig omkring (fig. 7). 

 

 
Figur 7 – Henry ser om helikoptern är kvar. Kamerans position agerar ”mänskliga ögon” och åskådaren blir på så vis deltagande i 
situationen som den övervakande parten. Kompositionen förstärker det instängda tillståndet. 

 

Sedan följer en bild där man ser hur de återigen befinner sig hos Karens föräldrar och han tar 

upp pistolerna som han har gömt. Den efterföljande bilden visar hur de befinner sig i vad som 

kan tolkas som gången utanför ett motell och kameran är återigen en bit bort och Henry tittar 

sig omkring som om han är förföljd (fig. 8). 
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Figur 8 – Henry är utanför motelldörren och ser bortåt i gången. Åskådaren möter nästan hans ögon och återigen befinner sig 
åskådaren i situationen. Henry är indelad i ett eget utrymme i bildkompositionen via vertikala linjer. 

 

Som tidigare berörts i teorikapitlet kan bilden delas in i olika utrymmen genom visuella 

skiljaktigheter såsom väggar, fönster eller linjer. I de ovanstående exemplen (fig. 7, 8) har 

filmskaparna delat in filmen i tredjedelar via vertikala linjer, även känt som division of 

thirds.55 Om vi börjar med att titta på hur Henry är positionerad i dessa två bilder från 

sekvensen så ser vi hur den är uppdelad i tre olika delar, varav han befinner sig i den mittersta 

delen. Dessa uppdelningar agerar som berättarverktyg i sekvensen och för att de ska kunna 

bidra till berättandet så knyter de an till de resterande sakerna som sker i bild. Exempelvis så 

befinner sig Henry alltid helt ensam inuti ramen, medan Karen är helt, eller delvis utanför. 

Detta separerar honom från henne visuellt och betonar således hans känslomässiga separation 

från omvärlden.56 Men även att bilderna i sig består av flertalet vertikala linjer gör att de 

förstärker det redan stängda utrymmet som filmen utspelas inom. Detta gör att det rent visuellt 

upplevs som att Henry är ännu mer inträngd och fångad.57 

 

Det dessa bilder även gör för åskådaren är att de, genom kamerapositioneringen som är i 

ögonhöjd, bjuder in åskådaren att se karaktärerna på ett sätt som människan normalt ser 

världen på. Det blir som det vi är vana att se i vardagen, alltså öga till öga. Detta öga-till-öga-

perspektiv agerar som en förstahands-upplevelse och gör att åskådaren relaterar till det, vilket 

                                                        
55 Block, 2008. s. 66. 
56 Ibid, s. 73-74. 
57 Ibid, s. 75. 
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i sig gör att man kan känna att man är på plats i skeendets stund.58 Vid ett tillfälle (fig. 8) tittar 

Henry nästan rakt in i kameran och det gör att man som publik upplever det som att han kollar 

in i ens egna ögon, vilket stärker det tidigare påståendet i detta stycke. 

 

5. Sammanfattande diskussion 
Om man återgår till syftet med denna uppsats så är det att undersöka hur huvudkaraktären 

Henrys inre tillstånd gestaltas via de multimodala berättarkomponenterna. För att då kunna 

dra en slutsats behöver de olika beståndsdelar jag har analyserat, som i samspel agerar som 

kommunikationsformer, knytas ihop och diskuteras. Det vill säga bilden, ljudet, musiken och 

klippningen måste i detta skede diskuteras tillsammans. 

 

5.1 Den rytmiska aspekten 

I början av analysen klargjordes det att den utvalda filmsekvensen utgör en tydlig skillnad 

gentemot den resterande delen av filmen. Rytmen trappades upp genom både det visuella och 

audiella, och den rytmen kvarstod sedan under hela sekvensen. Att rytmen trappas upp mot 

slutet av filmen, fram till klimaxen, är något som en åskådare skulle kunna förvänta sig. Men 

tempoförändringen som sker i början av filmsekvensen sker inte i en utdragen och 

välkomnande upptrappning, utan det sker intensivt och som åskådare får man vara vaksam för 

att hänga med. Musiken upplevs subjektivt som extra tydlig och markant där den flikar in och 

ut totalt nio gånger via sex olika låtar under tio minuter. Vid vissa skeenden har filmskaparen 

endast låtit texten i låten höras i början av en låt och sen direkt bytt till mittpunkten av en 

annan låt som redan är i full gång, vilket är ett effektivt sätt att behålla rytmen. 

 

Som tidigare nämnt i analysen så menar regissören av filmen, Martin Scorsese, att hela filmen 

är snabbt klippt. Men det vi har sett är att den upptrappning som görs i början av den 

undersökta filmsekvensen tydligt skiljer sig från övriga delar av filmen, vilket i sig kan göra 

att man upplever filmen som förhållandevis lugn fram till upptrappningen. Denna urskiljning 

som går att göra mellan sekvensen och den övriga delen av filmen kan stärka den upplevelse 

av rytmen som en åskådare presenteras för. 

 

                                                        
58 Suler, Zakia, 2017. s. 20–21. 
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5.2 Låttexterna kommenterar – en väg in i Henrys huvud 

De låtar som spelas under sekvensen har dock inte endast som uppgift att behålla eller skapa 

en rytm, utan de har även en tydlig berättarfunktion. I varje låt som spelas så kommenterar 

låttexten det som sker, i samspel med det visuella. Detta konstaterades tidigare i analysen men 

en fråga dyker då upp: varför berättas något två gånger? Något som en åskådare redan 

bevittnar blir övertydligt då även musiken berättar vad som sker. En tes skulle kunna vara att 

sekvensen som uppfattas som omvälvande behöver detta förtydligande för att kunna förstås på 

ett undermedvetet plan. Men det är även detta övertydliga berättande som förstärker det som 

Henry upplever. I scenen där han kör bil och letar efter helikoptern i himlen upprepas orden 

”I want it” åtta gånger i ett raskt tempo, detta blir väldigt tydligt och nästan jobbigt att se på. 

När han sedan upptäcker olyckan märker åskådaren hur hans tankar endast har varit på 

helikoptern och att han var utom räckhåll för omvärlden. Låttexten har alltså rollen att 

förstärka det Henry känner och upplever för att förmedla vidare det till åskådaren. 

 

5.3 Kontinuitet – att hålla samman narrativet 

I två utmärkande delar av sekvensen klipps det hastigt fram och tillbaka mellan bilder mitt 

framför ögonen på åskådaren, den ena där han bromsar hastigt för att undvika att köra in i en 

bil som redan har krockat, och den andra när han lagar mat och vänder sig för att hålla koll på 

dörren. I bägge delar kvarstår ljudbildens kontinuitet men det visuella inte är tidsmässigt 

sammanhängande. Det som Bateman, Wildfeuer och Hiippola nämner är att ljudbilden skapar 

ett sammanhängande narrativ för att inte bryta alltför mycket i tidsrummet, som jag även 

berörde i analysen. Det man skapar genom dessa berättarverktyg är ett multimodalt skapande 

av ett narrativ med ett syfte att föra in åskådaren i Henrys huvud. Genom detta upplever man i 

de två scenerna hans desperata försök att få stopp på bilen för att undvika polisiär kontakt, och 

att han inte ens i sitt hem kan känna sig säker och trygg utan är ständigt bevakad. 

 

5.4 Instängdhet 

För att förtydliga hans otrygghet och oro återfinns även den visuella aspekten som en del av 

det multimodala berättandet. Genom att vid den tidpunkt i sekvensen när man argumenterbart 

upplever Henry som mest stressad adderar filmskaparen en tydlig visuell komposition via 

tredjedelar och vertikala linjer, vars syfte är att rama in Henry i bilden. Som redan konstaterat 

i analysen får detta honom att verka infångad och känslomässigt separerad från omvärlden, 

samt att vi drygt trettiofem sekunder innan blivit påminda via en låt där texten har 
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återupprepat orden ”I’m a monkey” elva gånger, i ett försök att belysa hans inträngda och 

infångade tillvaro. 

 

5.5 Kommunikationsformernas samspel i Goodfellas 

Även om det inte är ett entydigt multimodalt samspel som står för den paranoida känslan 

genom hela sekvensen, så är det olika beståndsdelar vid olika tidpunkter som genom ett 

samförstånd och användande förmedlar denna känsla. Det går inte att bruka alla audiovisuella 

parametrar samtidigt för att förmedla det, utan det består av en komplex sammansättning av 

dessa olika delar som inom loppet av tio minuter samverkar för att förmedla det paranoida 

successivt till åskådaren. Men detta betyder inte att berättandet förs fram monomodalt och att 

det endast är en av beståndsdelarna som står för förmedlandet av känslan. Berättandet är 

fortsatt multimodalt men det är vissa av beståndsdelarna i olika scener eller bilder som bär 

tyngden av berättandet som framförs till åskådaren. Man skulle kunna säga att det 

multimodala berättandet är fragmenterat, alltså att de viktiga delarna för att förstå hans 

känslor portioneras ut successivt via de olika kommunikationsformerna. Exempelvis kan det 

visuella stå för tyngden av berättandet i en bild och det audiella i en annan. Men utan dess 

motparter skulle eventuellt åskådaren stå svarslös inför hur denne ska tyda huvudkaraktärens 

känslor. 

 

Det man i detta fall har gjort är att genom sekvensen bryta mot filmens egen ursprungliga 

norm vad gäller tempo, för att skapa en ny sekvens som åskådaren måste anpassa sig till och 

tvingas acceptera. Sedan har man lagt dessa pusselbitar längs sekvensen som innehåller de 

fragmenterade bitarna av hans känslor och genom de olika berättarverktygen har man arbetat 

fram hans inre. Det går därav inte att säga att det är ett konsekvent berättarsätt som 

filmskaparen har använt sig av, utan som konstaterat är det vitala tyngdpunkter som de olika 

berättarverktygen har hjälpts åt framföra till åskådaren. 

 

Som tidigare nämnt i teorikapitlet är det multimodala berättandet ett komplext berättande. 

Genom att dra detta till sin fördel kan man skapa dessa kommunikativa ledtrådar i form av de 

olika kommunikationsformerna för att skapa en helhet. I detta fall är det ett välutfört samspel 

mellan kommunikationsformernas styrkor, alltså: bildens instängdhet, musikens 

kommenterande funktion, klipprytmens balansgång och ljudets sammanhållande av 

kontinuiteten. Dessa utgör tillsammans den gestaltning av den inre känsla som 
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huvudkaraktären Henry bär inom sig genom de styrkor som respektive kommunikationsform 

har att erbjuda. 

 

5.6 Multimodalitet – ett forskningsområde under ständig utveckling 

I det samhälle som vi lever i idag stöter vi ständigt på olika kommunikationsformer, vare sig 

vi vill eller inte. Men när vi sätter oss ned i biosalongen för att låta oss översköljas av intryck 

från det som visas på bioduken är det ett aktivt val. Det som då blir filmens uppgift är att 

förtrolla publiken och låta oss känna, se och uppleva det som karaktärerna i filmen känner, ser 

och upplever. 

 

Det som denna uppsats har undersökt är hur man genom det multimodala berättandet har 

gestaltat det som huvudkaraktären i filmen Goodfellas (1990) känner och upplever. Genom att 

ha ifrågasatt, undersökt och synliggjort hur den undersökta filmsekvensen är berättad är detta 

ett försök att hjälpa till att bredda och bidra till det multimodala forskningsområdet. På sikt 

kan denna uppsats vara behjälplig som ett underlag till hur en multimodal analys fungerar i 

praktiken, och diskussionen kring de multimodala beståndsdelarnas samspel. 
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