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Abstract 

 

The purpose of this thesis was to analyse the interactive movie Bandersnatch, which 

is part of the media critical series Black Mirror. The main questions were focused on 

what Bandersnatch communicate about the power relationship between media and 

audience, the function of the interactive aspect, and media criticism. A multimodal 

method and film analysis were used to investigate this. The analysis and discussion 

were based on several media and communication theories regarding hegemony, 

mediatization and media criticism. 

The result showed that Bandersnatch communicate that the audience, and members 

of a mediatized society, are controlled by the media and the government and 

therefore does not have free will. This hegemony is upheld by the media that is used 

to create a false consciousness amongst the public. The interactive aspect of 

Bandersnatch reinforces this message. Although this is heavily communicated within 

the film, Black Mirror is not seeking actual reform of the hegemony which leaves 

the media criticism questionable.  

 

Keywords: Bandersnatch, Black Mirror, interactive movie, media criticism, 

hegemony  
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1. Inledning/bakgrund 

I slutet av 2018 släppte Netflix sin första interaktiva film Bandersnatch som företaget 

själva beskriver som “sinnesvidgande” (Netflix 2019A). Filmen handlar om Stefan 

Butler, en ung datorspelsprogrammerare som skapar datorspelet Bandersnatch. Filmen 

låter åskådaren med hjälp av fjärrkontrollen ta beslut om handlingen i filmen, allt från 

vilka flingor huvudpersonen ska äta till frukost till beslut kring hans karriär. Valen leder 

in åskådaren på olika “vägar”, alltså olika scener. Dessa scener kan antingen leda till en 

fortsättning av filmen, eller till en slutscen som resulterar i att åskådaren “skickas 

tillbaka” till en tidigare scen och då får möjligheten att göra ett nytt val.  Detta betyder 

att Bandersnatch inte har ett linjärt narrativ. Den här uppbyggnaden kan jämföras med 

den i datorspel, där man tvingas återvända till en tidigare del av spelet om man dör som 

resultat av att välja “fel väg”. 

Under filmens gång upptäcker Stefan Butler att han kontrolleras av åskådaren. I och 

med denna upptäckt börjar Stefans makt över sitt eget agerande att ifrågasättas, både av 

honom själv och andra karaktärer. Stefan Butlers misstankar, och senare vetskap, att 

någon kontrollerar hans handlingar väcker en känsla hos karaktären av han inte är i 

kontroll och att hans agerande därför inte spelar någon roll. Karaktärerna börjar 

successivt prata mer och mer om vilken makt den som gör valen besitter, och vad valens 

betydelse är. Eftersom Stefans handlingar är direkt kopplade till åskådarens interaktiva 

val blir denna kommunikation i filmen även riktad till åskådaren, hens maktposition och 

betydelse av hens val. 

Interaktiva filmer är inget nytt fenomen, vid en sökning på IMDb (2019A) finns det i 

skrivande stund 149 unika träffar. Bandersnatch är både den senaste och den 

populäraste just nu (ibid.). Vad som gör Bandersnatch till ett aktuellt studieämne är dels 

dess interaktiva aspekt i relation till handlingen, samt att det är den första fristående 

långfilmen i Netflixserien Black Mirror. Avsnitten i serien är även de fristående från 

varandra men har en kortare speltid än filmen. De handlar alla om dystopiska fiktiva 

scenarion kring media och teknologi där serien ur ett kritiskt perspektiv undersöker vad 

som kan hända när “mänsklighetens största innovationer och mörkaste instinkter möts” 

(Netflix 2019B, författarnas översättning). Paradoxalt använder sig skaparna även av 
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just media för att kommunicera detta. Bandersnatchs mediekritiska aspekt genom dess 

del i Black Mirror-serien såväl som det frekventa nämnandet om makt genom filmen 

och den interaktiva funktionen står till grund för de frågor den här uppsatsen är ägnad 

att besvara.  

 

1.1 Syfte  

Eftersom film historiskt sett har präglats av envägskommunikation syftar uppsatsen till 

att undersöka vad som händer i relationen mellan publik och film när filmen istället är 

interaktiv. Framför allt fokuserar uppsatsen på vad som kommuniceras kring 

maktförhållandet eftersom det är en central aspekt av filmen. Även filmens 

mediekritiska kontext ligger i fokus för uppsatsen. 

 

1.2 Frågeställning 

Vad kommunicerar Bandersnatch om relationen mellan publik och media, framförallt 

deras maktförhållande? 

▪ På vilket sätt kommuniceras denna relation? 

▪ Hur samspelar den interaktiva funktionen med filmens budskap? 

▪ Hur samspelar Black Mirrors mediekritiska perspektiv med filmens budskap? 

 

1.3 Begrepp 

Interaktiv/interaktivt val - De interaktiva valen är när åskådaren får möjligheten att göra 

val i filmen via exempelvis sin fjärrkontroll eller touchskärm. 

Version - Begreppet förekommer flertalet gånger i uppsatsen, särskilt under analysen. 

På grund av filmens interaktiva funktion visas olika scener i olika följder beroende på 

vilka val som görs, vilket resulterar i att det finns olika versioner av filmen. Begreppet 

syftar därför till att särskilja de olika versionerna av filmen som uppsatsen fokuserar på 

(se avsnitt 5.1 Versioner av filmen). 
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Väg - Detta begrepp syftar till de olika scenföljderna de interaktiva valen resulterar i. 

Beroende på vilka interaktiva val som görs får åskådaren se olika scenerna i olika 

följder. Dessa olika scenföljder kallas i uppsatsen för olika vägar.  

Återvändsgränd - Vissa interaktiva val leder åskådaren in på vad som i denna uppsats 

kallas återvändsgränder. Begreppet syftar till att förklara att åskådaren skickas tillbaka 

till en tidigare scen i filmen och får möjlighet att göra om ett tidigare interaktivt val.  

Klipp - En scen består av ett eller flera klipp, vilket syftar på en tagning filmad från en 

och samma kamera. Varje gång det klipps mellan olika kameror, vinklar eller scener är 

det ett nytt klipp.  

 

 

2. Teoretiska utgångspunkter  

De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen är utvalda för att skapa en bred teoretisk 

grund till undersökningen och analysen såväl som diskussionen. Dessa belyser aspekter 

som maktpositionen mellan media och publiken, samhällsstrukturer och medialisering, 

mediekritik samt synen på interaktivitet i filmer.   

 

2.1 Media, samhälle och makt 

Synen på publiken och medias respektive maktpositioner, alltså till vilken grad medias 

budskap influerar publiken och vise versa, har sett olika ut genom historien. Ett synsätt 

är agenda setting theory som handlar om att det är media som har makten att belysa 

frågor som i sin tur uppfattas viktiga av publiken (Berglez & Olausson 2009, s. 26) 

genom till exempel repetitiva budskap som ges mer utrymme i medieutbudet (Balnaves, 

Hemelryk Donald & Shoesmith 2009, s. 65–66). Vilka budskap och till vilken grad de 

budskapen får utrymme i Bandersnatch är något som kommer tas i beaktande under 

analysprocessen.  

När det kommer till diskurs kommer denna uppsats använda sig av Faircloughs 

diskursteori. Ur Faircloughs perspektiv är diskurs både en produkt av sin 

samhällskontext såväl som att den påverkar den (Machin & Mayr 2012, s. 21). Det 

betyder att diskurs används både för att skapa nya perspektiv och “sanningar” i 
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samhällen, och att upprätthålla och förstärka existerande sanningar (Bergström & 

Boréus 2005, s. 321). Detta innebär att medier och diskursen de använder har makt att 

påverka samhälleliga perspektiv och världsuppfattningar. 

Hegemoni är ett begrepp utvecklat av Antoni Gramsci (Balnaves, Hemelryk Donald & 

Shoesmith 2009, s. 89) som syftar på att beskriva att de styrande, eller dominerande, 

samhällsklasserna är beroende av att de dominerade klasserna tillåter deras styre 

(Gripsrud 2011, s. 89). Upprättandet av hegemoni och samhällsstrukturer sker genom 

falskt medvetande (Balnaves, Hemelryk Donald & Shoesmith 2009, s. 89; McQuail 

2010, s. 116). Falskt medvetande uppstår när de dominerade klasserna accepterar den 

styrande klassens styre som något naturligt och självklart och anpassar sig till exempel 

efter de rådande ideologierna (Balnaves, Hemelryk Donald & Shoesmith 2009, s. 306, 

307). Detta sker ofta med hjälp av media som producerar vad publiken anser vara sant 

såväl som verklighet (McQuail 2010, s. 101). Synsättet är en del av den marxistiska 

traditionen (ibid. s. 342).   

 

2.2 Medialisering  

Technological determinism är ett synsätt som menar att teknologi och dess utveckling är 

den största anledningen till social förändring (Balnaves, Hemelryk Donald & Shoesmith 

2009, s. 20) gällande ideologi såväl som diskurs (McQuail 2010, s. 103). Teorin söker 

samband mellan de dominanta kommunikationsplattformarna och samhällsstrukturer 

(ibid. s.101). I dagens samhälle är forskare mer försiktiga med att argumentera för att 

enbart teknologi är orsaken till samhällsförändringar, utan undersöker även det 

motsatta; hur samhällsstrukturer influerar den tekniska utvecklingen (ibid. s. 103).  

För individen betyder medialiseringen bland annat att media integrerats närmare inpå 

livet (Thornham, Bassett & Marris 2009, s. 791). Nya medietekniker och plattformar 

har mottagits med positiva och nyfikna ögon men samtidigt inte helt utan kritik av dess 

potentiella konsekvenser. Särskilt kritiserat är dess brist på regelverk och begränsningar 

av användandet. Nya medier är mer tillgängliga vilket vissa börjat ifrågasätta om det 

enbart är positivt eller vilka potentiella negativa konsekvenser som detta bär med sig. 

En kritiserad aspekt är att gränsen mellan användare och producent suddas ut, såväl som 
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gränsen mellan masskommunikation och personlig kommunikation. (McQuail 2010, 

s.136–137).  

I och med utvecklingen av media utvecklas även teoretiska perspektiv. Det går att 

argumentera för att ny teknik och nya medier försvagar den rådande hierarkin samtidigt 

som att nya tekniska möjligheter för övervakning av medieanvändarna kan tänkas 

användas för att gynna de redan rådande maktstrukturerna (ibid. s. 141).  

 

Medialiseringen har på en samhällelig nivå resulterat i att medborgare och mediepublik 

inte längre är två olika saker, utan varje medborgare i ett medialiserat samhälle tillhör 

även publiken (Robertson 2015, s. 74). Detta kan antingen gynna den rådande hierarkin 

genom att media används för att influera medborgare (ibid. s. 75), eller gynna 

medborgarna genom att de har möjligheten att skapa eget medieinnehåll och då bli 

delaktiga i offentligheten (ibid. s. 78).  

 

2.3 Mediekritik 

Det finns flera olika typer av mediekritik. I boken Mediekritik (Stiernstedt 2014, s. 15) 

utforskar flera författare olika fält inom området. En av dessa författare är Peter 

Jakobsson (Stiernstedt 2014, s. 54) som skriver om en form av liberal mediekritik som 

inte strävar efter en medial eller samhällelig förändring utan nöjer sig med det faktum 

att kritiken får utrymme att cirkulera. Författaren skriver att om kritiken tillåts vara en 

del av den befintliga kommunikationen är detta bevisning på att mediernas egen 

reglering fungerar som den ska. 

Linus Andersson skriver i samma bok om formalistisk mediekritik, där han bland annat 

skriver att det är vanligt inom mediekritisk film att avsluta filmen i osäkerhet för att 

skapa en mer svårsmält historia, och därav ge åskådaren utrymme för reflektion 

(Stiernstedt 2014, s. 79). Andersson skriver även om filosofen Jacques Rancières syn på 

mediekritik, som innebär att trovärdig mediekritik inte kan existera i ett medialiserat 

samhälle (Stiernstedt 2014, s. 82). Rancières ansåg att om kritikern inte var helt 

utomstående systemet som kritiserades saknas trovärdighet i kritiken, eftersom kritikern 

löper för stor risk att själv vara delaktig och bidragande i det kritiserade systemet. 
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Enligt Heike Graf, även hon i boken Mediekritik (Stiernstedt 2014, s. 175) har 

kritikbegreppet sin utgångspunkt inom den marxistiska samhällsanalysen. Enligt Graf 

handlar kritik inte bara om att beskriva rådande förhållanden utan även om att värdera 

och bidra till förändring och förbättring av samhällsförhållandena. 

 

2.4 Interaktivitet i film 

Filmer med ett typiskt linjärt narrativ positionerar åskådaren som passiv. Med den 

interaktiva aspekten inom narrativet sker en skiftning av denna position och åskådaren 

betraktas istället som mer aktiv (Stam 2000, s. 321). Interaktivitet skapar således en 

djupare inlevelse än vad ett linjärt narrativ gör (ibid.) eftersom åskådaren befinner sig i 

filmen snarare än att betrakta den (ibid. s. 318). 

I och med denna skiftning mellan en aktiv och passiv åskådare förändras också 

maktstrukturen, det sker en omstrukturering av tidigare hegemoni. Fysiska aspekter som 

exempelvis kön, ålder och etnicitet försvinner i virtuella verkligheter då användaren 

själv kan välja vem hen vill vara. Den ultimata kontrollen är dock fortfarande tilldelad 

skaparen av plattformen (ibid. s. 320).  

 

 

3. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen och studierna som har valts behandlar områden som 

Bandersnatch ingår i. Detta inkluderar filmens interaktiva aspekt samt dess del i det 

mediekritiska Black Mirror. Samtliga studies har hittats via databaserna Discovery och 

Google Scholar. 

 

3.1 Interaktivitet i film 

Artikeln “The More Control, the Better? The Effects of User Control om Movie Trailer 

Immersion and Enjoyment” (Oh, Chung & Han 2014) intresserar sig för användarstyrda 

funktioner inom media, framför allt i filmtrailers. Författarna undersöker om 

användarstyrd media skapar en djupare underhållning och inlevelse samt om detta 

skiljer sig beroende på genre (Oh, Chung & Han 2014, s. 81, 83). De interaktiva valen i 
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trailers är inte nödvändigtvis kopplat till olika händelseförlopp, vilket är vanligare i 

interaktiva långfilmer, utan handlar snarare om fördjupad information om specifika 

karaktärer eller extramaterial (ibid. s. 83). 

För att genomföra undersökningen användes två filmtrailers, en för dramafilmen Kite 

Runner och en för dokumentärfilmen Earth, dessa anpassades sedan med en hög 

respektive låg användarfunktion-version. 51 studenter fick sedan kolla på dessa, hälften 

såg trailers med en låg användarfunktion, alltså utan interaktiva val. Den andra hälften 

av deltagarna såg trailers med en hög användarfunktion med flera knappval för att 

komma åt diverse information (ibid. s 85). 

Alla deltagare fick sedan fylla i ett formulär med påståenden med svarsalternativ på en 

skala från ”strongly disagree” till ”strongly agree”. Påståendena handlade om kontroll 

över innehållet, navigering, information och hastighet, till vilken grad de tog till sig och 

förstod innehållet samt om och till vilken grad de blev underhållna och intresserade för 

filmen (ibid.). 

Resultatet de fick visar att användarkontroll i dramafilmtrailers sänker både inlevelsen 

till innehållet såväl som underhållningen för åskådaren. De deltagare som kollat på 

dramatrailern med hög användarfunktion svarade att de tappat intresset för filmen och 

var mindre fascinerade och engagerade (ibid. s. 87). Inom dokumentärfilmstrailern 

kunde ingen distinkt skillnad mellan de låg- respektive höganvändarfunktionsgrupperna 

åtskiljas när det kom till varken underhållning eller inlevelse (ibid. s. 86).  

I likhet med resultaten ovan redovisar även artikeln “Towards the interactive filmic 

narrative – ”Transparency”: An experimental approach” (de Sena Caires 2007) resultat 

som visar att interaktiva val gör det svårare för åskådaren att följa filmens narrativ 

jämfört med en typisk linjär film. Deltagarna i denna studie uppgav också att även om 

de hade möjlighet att styra filmens segmentordning hade de ändå liten vetskap över vad 

utgången av deras val egentligen innebar för filmens handling. Författaren menar att 

detta troligen handlar om det faktum att även om filmen är interaktiv är inte narrativet 

fritt för åskådaren att bestämma. Även om det finns flera möjliga narrativ i filmen att 

välja mellan är det i slutändan filmskaparen som har förbestämt dess regler (ibid. s. 

807). 
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Resultatet fick de Sena Caires (2007) fram genom att intervjua tio informanter genom 

en gruppintervju med fem personer samt fem individuella intervjuer. Alla deltagare 

hade innan intervjuerna fått se filmen Transparency som är framtagen särskilt för att 

studera interaktiva filmers narrativ såväl som åskådarens roll (ibid. s. 804). Studien 

utgår ifrån synsättet att åskådarens position skiftar från åskådare till deltagare (ibid. s. 

801). Denna skiftning diskuterades även i uppsatsen teoretiska utgångspunkter. 

 

3.2 Black Mirror  

I skrivande stund finns det ingen forskning som behandlar Bandersnatch, varken enskilt 

eller som en del av Black Mirror-serien. Det finns dock studier som behandlar tidigare 

delar av Black Mirror, bland annat “A Dark Reflection of Society: Analyzing Cultural 

Representations of State Control in Black Mirror” (Huber 2017) och “Dystopia on 

television: Black Mirror” (Cemiloğlu Altunay & Aşkan 2018). Båda dessa studier 

fokuserar på att analysera de första sju avsnitten av serien, det vill säga säsong ett, 

avsnitt 1–3 och säsong två, avsnitt 1–3 samt ett extraavsnitt i den andra säsongen. Båda 

studierna utgår från Black Mirror som en samhälls- och teknikkritisk avspegling av det 

nutida, västerländska, medialiserade samhället (Huber 2017, s. 1; Cemiloğlu Altunay & 

Aşkan 2018, s.330).  

Huber (2017, s. 2) skriver att Black Mirror kombinerar underhållning med syftet att 

skapa reflektion kring samhället. Hans analys grundas i kulturell och visuell kriminologi 

(ibid. s. 3) och fokuserar på hur Black Mirror framställer teknologins och medias 

inblandning i statens makt, bestraffning och övervakning (ibid. s.11). Enligt Huber 

(ibid. s. 14) kommuniceras budskap gällande hur samhällets hegemoni upprätthålls 

genom att medieunderhållning och ekonomisk belöning används för att distrahera 

arbetarklassen från orättvisor i samhället. Staten förlitar sig på media för att kontrollera 

medborgare, via exempelvis censur och distraherande underhållning, och om staten 

förlorar kontrollen över media förlorar de även sin maktposition över medborgarna 

(ibid. s. 28). Huber menar även att medborgare kontrolleras och övervakas via sociala 

medier som tillåter staten att få genomgående information, som individerna själva har 

tillhandahållit, gällande varje medborgares privatliv (ibid. s. 37).  
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Studien utförd av Cemiloğlu Altunay och Aşkan (2018) fokuserar på hur 

masskommunikation framställs i Black Mirror. De använder en kvalitativ 

innehållsanalys och utgår från perspektivet att media producerar perspektiv av 

verkligheten samt används för att orientera människor i deras sociokulturella kontext 

(ibid. s. 333). Enligt studien framställs samhället som en masspublik som tar del av 

sociala och politiska problem endast i form av trivialiserad underhållning via medier 

(ibid. s. 336, 338). Teknik och media utnyttjas för att manipulera och övervaka 

medborgare, vilket tillåter kapitaliska system att kontrollera medborgarna (ibid. s. 336). 

Detta normaliseras av medborgarnas dagliga medieanvändning (ibid.). Modern media 

och teknologi tillåter medborgare att delta i övervakningen, exempelvis genom att med 

hjälp av mobilen filma händelser av social och politisk vikt, vilket ytterligare 

normaliserar övervakningen i samhället (ibid. s. 338).  

De båda studierna når alltså liknande resultat i sina analyser: Black Mirror 

kommunicerar att media och teknologi används för att kontrollera och övervaka 

medborgare, en samhällsordning som bibehålls genom dominanta klassens utnyttjande 

av media samt medborgarnas egna deltagande i medielandskapet. Dessa studier har båda 

fokuserat på Black Mirrors innehåll när det producerades och ägdes av den brittiska 

public service-kanalen Channel 4 (Huber 2017; Cemiloğlu Altunay och Aşkan 2018). 

Denna uppsats fokuserar på Bandersnatch, som skapades efter att Black Mirror hade 

köpts upp av Netflix, som är nuvarande ägare och distributör (Netflix 2019A). Denna 

uppsats kommer inte endast fokusera på vad som kommuniceras via medieinnehållet, 

utan även via dess interaktiva aspekt.  

  

 

4. Metod  

Den metod som har använts för att besvara uppsatsens frågeställning är multimodal 

analys. Metoden är ett kvalitativt tillvägagångssätt som har sina rötter i semiotiken 

(Rasmussen 2014, s. 167). Det multimodala fokuserar på de olika elementen hos en text 

(Vigsø 2010, s. 234). I denna uppsats inkluderar det komponenterna i filmens form, 

innehållet samt de interaktiva valmöjligheterna. Dessa element analyserades i relation 

till varandra. 
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4.1 Analysmodell 

Det finns inte någon fast modell för multimodal kritisk diskursanalys, utan 

analysmodellen måste anpassas efter frågeställning och empiri (Wodak & Meyer 2016, 

s. 191). Den modell som användes i denna undersökning grundades i de fem stegen som 

föreslås av Wodak och Meyer (ibid.) med anpassningar till filmmediet: kontext, form 

och innehåll, undertext, komposition samt kritisk utvärdering. Filmens form och 

innehåll analyserades enligt Bordwell och Thompsons (2013) filmanalytiska modell. 

Analysen fokuserade på vilket budskap som förmedlas i dessa steg, eftersom det är en 

central aspekt inom filmkommunikation (ibid. s. 57). 

 

4.1.1 Kontext 

Bandersnatchs kontext är betydande i filmanalysen för att kunna orientera filmens 

diskurs och budskap. Denna kontext inkluderar dess genre, utformning och att filmen 

ägs samt distribueras av Netflix. 

 

4.1.2 Form och innehåll 

Textens form och innehåll analyserades med hjälp av filmanalys. Innehållet inkluderar 

karaktärernas repliker, handling och de interaktiva valen - alltså vad som explicit 

förekommer i filmen. Analysen av handlingen kommer förhålla sig till bland annat 

följande aspekter, som är vanligt förekommande och anses viktiga inom västerländsk 

populär-film: 

▪ Konflikt. Huvudkaraktären har ett mål hen vill uppnå, men det finns något som 

förhindrar målet från att uppnås och därmed skapas en konflikt. Konflikten är 

det centrala för filmens handling (Bordwell & Thompson 2013, s. 98).  

▪ Motivation. Anledningen till varför saker sker i handlingen. Även resultatet av 

skeenden, alltså motivationens effekt, anses intressant för publiken (Bordwell & 

Thompson 2013, s. 77). 

▪ Utvecklingssektioner. Delar av filmen där handlingen eller karaktärer utvecklas. 

Detta sker ofta genom att karaktärer får ny kunskap som påverkar deras 

agerande eller åsikter (Bordwell & Thompson 2013, s. 85). 
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▪ Klimax. Där filmens handling når sin dramatiska höjdpunkt. Detta görs ofta 

genom att minimera antalet möjliga lösningar på filmens konflikt; ofta kan det 

endast sluta på två olika sätt. Klimax brukar vara i slutet på filmen, precis innan 

filmens avslutande avtoning (Bordwell & Thompson 2013, s. 86). 

Formen handlar om de explicita aspekterna i skapandet av innehållet. I denna analys 

inkluderar det följande komponenter:  

▪ Miljö. Komponenter i miljön kan framhävas, eller döljas, genom placering, färg 

och kameravinkel (Bordwell & Thompson 2013, s. 115). 

▪ Framträdande. Skådespeleriet består av karaktärers gester, ansiktsuttryck och 

röst (Bordwell & Thompson 2013, s. 131). 

▪ Kostym och smink. Dessa används för att kommunicera karaktärers personlighet 

och situation. Färgval är centrala (Bordwell & Thompson 2013, s. 120).  

▪ Ljussättning. Ljus används för att rikta åskådarens uppmärksamhet mot 

specifika delar av en scen. Detta görs genom att använda olika ljuskällor, 

riktningar, kvalité och färger (Bordwell & Thompson 2013, s. 125). Åskådare 

lägger främst märke till kontraster och skillnader, något som ljussättning 

frekvent används för att skapa (Bordwell & Thompson 2013, s. 144).  

▪ Färgton. Vilka färger används i filmen, och hur mörka eller ljusa de är (Bordwell 

& Thompson 2013, s. 160). 

▪ Objektiv-perspektiv. Detta påverkar vad som syns skarpt respektive suddigt på 

bild. Saker kan framhävas genom att antingen stå ut skarpare än övriga 

komponenter, eller döljas genom att sjunka in i bakgrunden (Bordwell & 

Thompson 2013, s. 171). 

▪ Kamerans position. Detta inkluderar kamerans distans från objekt, vilket delas in 

i olika grader av helbild, halvbild och närbild. Det inkluderar även kamerans 

vinkel, vilket delas in i olika grader av nerifrån, framifrån och uppifrån 

(Bordwell & Thompson 2013, s. 190). En nerifrån-vinkel kallas för 

grodperspektiv, och en uppifrån-vinkel kallas för giraffperspektiv (Mral & 

Olinder 2011, s. 102).  

▪ Klippning. Detta bestämmer längden på ett klipp, vilket påverkar hur mycket 

dessa framhävs. Rytmen mellan olika klipp i en scen påverkar ytterligare vad 
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som framhävs och hur scenen upplevs av åskådaren (Bordwell & Thompson 

2013, s. 213). 

▪ Ljud. Centrala aspekter för ljudet är dess volym, ton, rytm och timbre, vilket är 

ljudets känsla och karaktär (Bordwell & Thompson 2013, s. 270–281). Ljud 

används ofta för att binda ihop och relatera andra komponenter med varandra, 

och ljudet i sig är inte i fokus. På grund av detta är ljud ofta längre ned i 

hierarkin än övriga komponenter (Bordwell & Thompson 2013, s. 272).  

 

4.1.3 Undertext 

Genom filmanalysen, och med utgång från kontexten, analyserades och tolkades 

undertexten. Det innebär en tolkning om vad som implicit sägs i texten och dess 

implicita, underliggande budskap (Bordwell & Thompson 2013, s. 59) samt möjliga 

perspektiv som har utelämnats. Genom att analysera vad som utelämnas kan filmens 

perspektiv tydliggöras, eftersom det tyder på vilken diskursiv riktning som har valts 

samt vilken som har valts bort (Wodak & Meyer 2016, s. 197). Analysen av undertexten 

ingick i filmanalysen. 

 

4.1.4 Komposition 

De enskilda komponenternas funktion och roll samt hur de interagerar tillsammans har 

kartlagts genom att analysera elementens hierarkiska uppbyggnad. Vilka komponenter 

får mest utrymme och betoning i texten, och hur interagerar komponenterna av olika 

hierarkiska nivåer? (Wodak & Meyer 2016, s. 199). Likheter och motsägelser 

komponenter emellan har analyserats samt hur det övergripande narrativet skapas 

genom kompositionen av komponenterna (Wodak & Meyer 2016, s. 198). Ytterligare 

har kompositionen och mönster mellan olika segment analyserats. Detta inkluderar 

rytmen och relationen mellan olika scener och segment (Bordwell & Thompson 2013, s. 

226), paralleller och likheter mellan olika segment (Bordwell & Thompson 2013, s. 66) 

samt motiv, alltså en återkommande komponent som repeteras genom filmen (Bordwell 

& Thompson 2013, s. 63). Analysen av kompositionen ingick i filmanalysen. 



 

15 

 

4.1.5 Kritisk utvärdering  

Det sista steget av analysmodellen fokuserar på vad filmen kommunicerar gällande sin 

sociokulturella kontext (Wodak & Meyer 2016, s. 199), vilket i detta fall är den 

medialiserade västvärlden ur perspektiv grundade i uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. De tidigare stegen i analysen har tydliggjort vad filmen kommunicerar. 

Filmens diskurs samt dess explicita och implicita budskap innehåller värderingar från 

sin sociokulturella kontext (Bordwell & Thompson 2013, s. 60). Därför analyseras 

filmen som en del av ett sociokulturellt sammanhang som den antingen förstärker, 

utmanar eller mörklägger (Wodak & Meyer 2016, s. 200). Den kritiska utvärderingen 

utfördes i diskussionen. 

 

4.2 Segmentering 

Filmen kommer att analyseras i segment (Bordwell & Thompson 2013, s. 68). 

Segmenteringen används för att göra det lättare för läsaren att orientera sig i analysen av 

filmen. Under analysen redovisas segmenteringen för respektive version av filmen, 

vilket tydliggör skillnader och upprepningar av händelseförloppet i materialet. För en 

fullständig lista av samtliga segment se bilaga 1. 

 

4.3 Bedömning av kvalitativ forskning 

Det råder delade åsikter kring vilka kriterier som bör prioriteras vid bedömning av 

kvalitativ forskning (Bryman 2018, s. 465). Nedan presenteras ett antal kriterier som 

stått till grund under uppsatsprocessen för att säkerhetsställa en så hög nivå som möjligt 

(Bryman 2018, s.75). 

▪ Trovärdighet och pålitlighet. Regler och riktlinjer för forskning ska ha följts, och 

forskningsprocessen samt resultaten ska redovisas på ett sådant utförligt och 

transparent sätt att de kan granskas av utomstående (Bryman 2018, s. 467–469). 

▪ Överförbarhet. Undersökningen bör vara så pass utförlig att den skulle kunna 

utföras och anpassas till andra kontexter (Bryman 2018, s. 468). 

▪ Möjlighet att styrka och konfirmera. Det ska tydligt framgå att forskaren inte 

medvetet har styrt resultatet utefter personliga åsikter och värderingar. Ett 

reflexivt förhållningssätt ska bibehållas (Bryman 2018, s. 75, 470).  
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5. Material  

Black Mirror: Bandersnatch släpptes på streamingtjänsten Netflix den 28 december 

2018. Filmen är listad under kategorierna “drama” samt “sci-fi och fantasy” med en 

rekommenderad åldersgräns från sexton år (Netflix 2019A). 

 

5.1 Versioner av filmen  

Filmens interaktiva aspekt resulterar i att Bandersnatch inte följer ett bestämt, linjärt 

narrativ. Det finns olika vägar att välja, som resulterar i att olika scener visas och olika 

val möjliggörs. Detta betyder att det finns olika versioner av filmen, och vilken version 

publiken får ta del av beror på vilka interaktiva val de gör. Denna uppsats fokuserar på 

två olika versioner som redovisas nedan. Netflix sparar informationen angående vilka 

val som har gjorts av tidigare visningar på samma profil (Netflix 2019A). För att 

undvika att de olika versionerna påverkas av tidigare visningar kommer de olika 

versionerna analyseras på enskilda, separata profiler.  

1. Väljer inte publiken något av valen inom 10 sekunder så väljer Bandersnatch 

istället. Alltså är det inte nödvändigt för publiken att göra valen; filmen kan göra 

samtliga val.  

2. Motsatta valen från Bandersnatch version valdes, för att undersöka vad som 

händer när åskådaren gör val som Bandersnatch inte föredrar. 

De scener som inte visades i de två ovanstående versionerna analyserades utifrån 

samma metod och perspektiv, däremot inte som en hel film utan som fristående scener. 

De interaktiva valen gjordes utifrån syftet att få ta del av de specifika scenerna. 

 

 

6. Analys och resultat 

Analysen behandlar Bandersnatchs kontext, segmentering av de båda versionerna, 

filmanalys av de båda versionerna samt ett sammanfattande avsnitt om återkommande 

gestaltning och motiv.  
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6.1 Kontext 

Bandersnatch är en del av serien Black Mirror. Seriens narrativ fokuserar på negativa 

resultat av att kombinera mänsklighetens mörka sidor med media och teknologi (Netflix 

2019B). Media och teknologi framställs ur ett kritiskt perspektiv, där de är centrala 

delar i en dystopi. Alltså ingår Bandersnatch i en dystopisk och mediekritisk kontext. 

Paradoxalt används media och teknologi för att kommunicera Black Mirrors 

mediekritiska diskurs. Seriens två första säsonger producerades och ägdes av den 

brittiska tv-kanalen Channel 4, men serien köptes sedan upp av Netflix (IMDb 2019B), 

en av de ledande företagen inom streaming. Bandersnatch ägs och distribueras av 

Netflix (2019A). Alltså är det ett av de mest framgångsrika medieföretagen som har 

varit delaktig i att skapa och sprida Bandersnatch och dess mediekritiska diskurs, vilket 

fördjupar paradoxen ytterligare.      

Bandersnatch är utformad som ett datorspel. Åskådaren är en aktiv deltagare som kan 

välja vilken väg huvudkaraktären ska ta, och gör åskådaren “fel” val skickas hen 

tillbaka i filmen till scenen där det felaktiga valet togs, och får då chansen att göra ett 

nytt val. Denna interaktiva aspekt tillåter åskådaren att bli delaktig i filmen och dess 

narrativ (Stam 2000, s. 321). Bandersnatch handlar om att huvudkaraktären Stefan 

Butler ska skapa datorspelet Bandersnatch, men genom filmens gång blir han mer och 

mer medveten om att han kontrolleras av åskådaren, något som gör att filmens handling 

skiftar sitt fokus från datorspelet till kontrollerandet av Stefan. Alltså är datorspel och 

interaktivitet inte endast centralt för filmens utformning, utan även det centrala i filmens 

narrativ.  

 

6.2 Händelseförlopp och segmentering 

Nedan följer segmentföljden för version 1 samt version 2. För fullständig lista över alla 

segment se bilaga 1. Vissa segment visas inte i båda versionerna och de visas inte i 

samma ordning. Den övergripande handlingen är dock densamma; Stefan ska 

programmera spelet Bandersnatch för spelföretaget Tuckersoft. Under arbetets gång 

förlorar Stefan mer och mer kontroll över sitt agerande, som istället styrs av åskådaren, 

och han börjar successivt inse att någon annan styr hans beslut. Detta leder till att Stefan 

får svårigheter med att skapa spelet och får hjälp med situationen av sin terapeut Dr. 
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Haynes och Tuckersoft-kollegan Colin. Stefan fortsätter ändå att förlora kontroll vilket 

resulterar i att han mördar sin pappa och hamnar i fängelset. 

 

Version 1, Bandersnatchs version Version 2, motsatt version 

 

I. Introduktion I. Introduktion 

1. Frukost 

a. Stefan vaknar 

b. Han äter frukost tillsammans med 

hans pappa 

c. Interaktivt val: Sugar Puffs alt. 

Frosties till frukost 

 

1. Frukost 

a. Stefan vaknar 

b. Han äter frukost tillsammans med 

hans pappa 

c. Interaktivt val: Sugar Puffs alt. 

Frosties till frukost 

 

2. Bussen 

a. Stefan kliver på bussen och sätter 

sig på ett säte 

b. Interaktivt val: Thompson Twins 

alt. Now 2 

2. Bussen 

a. Stefan kliver på bussen och sätter 

sig på ett säte 

b. Interaktivt val: Thompson Twins 

alt. Now 2  

3A. Tuckersoft 

a. Stefan står utanför byggnaden 

b. När han kliver in på kontoret möts 

han av Mohan 

c. Stefan presenteras för Colin 

d. Stefan, Mohan och Colin har möte 

om Bandersnatch 

E. Interaktivt val Tacka ja alt. Tacka 

nej till Mohans erbjudande 

3A. Tuckersoft 

a. Stefan står utanför byggnaden 

b. När han kliver in på kontoret möts 

han av Mohan 

c. Stefan presenteras för Colin 

d. Stefan, Mohan och Colin har möte 

om Bandersnatch 

e. Interaktivt val Tacka ja alt. Tacka 

nej till Mohans erbjudande 

4A. Recension 

a. Hoppat fram fem månader i tiden, 

är hemma 

b. Tv-recension av Bandersnatch, det 

får 0/5 stjärnor 

C. Återvändsgränd 

4B. Recension 

a. Pratar med pappan om mötet, är 

hemma 

b. Tv-recension av Colins spel, 4/5 

stjärnor 

 

3B. Tuckersoft 

a. Sefan, Mohan och Colin har möte 

om Bandersnatch 

b. Colin har läst boken Bandersnatch 

c. Interaktivt val: Tacka ja alt. Tacka 

nej till Mohans erbjudande 

d. Stefan får en deadline 12 

september  

5B. Dr. Haynes kontor 

a. Stefan pratar om mötet på 

Tuckersoft 

b. Interaktivt val: Prata alt. Prata inte 

om vad som hänt hans mamma 

c. Dr. Haynes uppmuntrar Stefan att 

prata om mamman 

d. Interaktivt val: Prata alt. Prata inte 

om vad som hänt hans mamma 
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4B. Recension 

a. Pratar med pappan om mötet, är 

hemma 

b. Tv-recension av Colins spel, 4/5 

stjärnor 

 

7. WHSmith 

a. Stefan köper en vinylskiva, 

interaktivt val: Phaedra alt. The 

Bermuda Triangle 

b. Stefan läser boken “The Lives of 

Jerome F Davies” 

c. Stefan kommer hem och sätter på 

vinylskivan 

d. Stefan arbetar med Bandersnatch 

5A. Dr. Haynes kontor 

a. Stefan pratar om mötet på 

Tuckersoft 

b. Interaktivt val: Prata alt. Prata inte 

om vad som hänt hans mamma 

c. c. Stefan pratar om sin mamma 

8B. Hemma 

a. Interaktivt val: Häll te över datorn 

alt. Skrik åt pappa 

b. Stefan skriker på pappan 

c. pappan skjutsar Stefan till Dr. 

Haynes kontor 

d. Interaktivt val: Gå in till Dr. 

Haynes alt. Följ efter Colin 

6. Minne 

a. Stefan som femåring blir av med 

sin gosedjurskanin 

b. Interaktivt val: Följ inte med 

mamman 

c. mamman går till tåget 

d. c. Tv-program om tågolycka 

(mamman har dött) 

15C. Colins lägenhet 

a. Stefan och Colin går till Colins 

lägenhet 

b. Kitty och Pearl presenteras för 

Stefan 

c. Interaktivt val: ja, ta droger alt. 

Nej, ta inte droger 

d. Stefan blir drogad av Colin 

e. Colin håller monolog om hur 

världen fungerar  

f. Interaktivt val: Stefan tar livet av 

sig alt. Colin tar livet av sig 

g. Stefan ser demonen Pax 

7. WHSmith 

a. Stefan köper en vinylskiva, 

interaktivt val: Phaedra alt. The 

Bermuda Triangle 

b. Stefan läser boken “The Lives of 

Jerome F Davies” 

c. Stefan kommer hem och sätter på 

vinylskivan 

d. Stefan arbetar med Bandersnatch 

  

9A. Dr. Haynes kontor 

a. Stefan berättar att han känner sig 

kontrollerad 

b. Interaktivt val: bit på naglarna alt. 

Dra i öronsnibb 

c. Stefan kämpar emot valet 

d. Stefan pratar med pappan på vägen 

hem 

e. Interaktivt val: ta tabletter alt. Inte 

ta tabletter 

8A. Hemma 

a. Stefan arbetar med Bandersnatch 

b. Pappan ger Stefan en kopp te och 

bjuder in till lunch 

10B. Tuckersoft  

a. Colin är försvunnen 

b. Stefan och Mohan har möte på 

Tuckersoft, Bandersnatch är inte 
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c. Interaktivt val: Häll te över datorn 

alt. Skrik åt pappa 

d. Stefan häller te över datorn, som 

går sönder 

e. Återvändsgränd 

klart i tid 

c. Stefan får helgen på sig att göra 

klart spelet 

d. Stefan får VHS med dokumentären 

av kille på kontoret 

8B. Hemma 

a. Interaktivt val: Häll te över datorn 

alt. Skrik åt pappa 

b. Stefan skriker på pappan 

c. pappan skjutsar Stefan till Dr. 

Haynes kontor 

d. Interaktivt val: Gå in till Dr. 

Haynes alt. Följ efter Colin 

11B. Dokumentären 

a. Stefan kollar på dokumentären 

b. Interaktivt val: Förstör datorn alt. 

Slå i bordet 

c. Stefan arbetar med Bandersnatch 

d. Interaktivt val: Plocka upp 

familjefoto alt. Plocka upp boken 

”Look door, Get Key” 

9A. Dr. Haynes kontor 

a. Stefan berättar att han känner sig 

kontrollerad 

b. Interaktivt val: bit på naglarna alt. 

Dra i öronsnibb 

c. Stefan kämpar emot valet 

d. Stefan pratar med pappan på vägen 

hem 

e. Interaktivt val: ta tabletter alt. Inte 

ta tabletter 

19C. Hemmakontor 

a. Stefan hittar kassaskåpet på 

hemmakontoret 

b. Interaktivt val: Skriv in lösenord 

JFD alt. PAX 

c. Pax attackerar Stefan 

d. Stefan vaknar i sin säng 

4C. Recension 

a. Fyra månader senare, är utanför 

WHSmith 

b. Tv-recension av Bandersnatch, 

2,5/5 stjärnor 

c. Återvändsgränd 

13E. Kontrollerad 

a. Stefan arbetar med Bandersnatch 

b. Interaktivt val: Häll te över datorn 

alt. Förstör datorn 

c. Stefan frågar vem som kontrollerar 

honom 

d. Interaktivt val: Netflix alt. Glyfen 

e. Stefan blir rädd  

10A. Tuckersoft 

a. Interaktivt val: spola ner tabletter 

alt. Kasta tabletter 

b. Stefan, Mohan och Colin har ett 

möte på Tuckersoft, Bandersnatch 

är inte klart i tid 

c. Stefan får helgen på sig att göra 

klart spelet 

d. Stefan får VHS med dokumentären 

av Colin 

16B. Döda pappa 

a. Interaktivt val: Döda pappa alt. 

Backa undan 

b. Pappan tröstar Stefan 

c. Återvändsgränd 
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11A. Dokumentären 

a. Stefan arbetar med Bandersnatch 

b. Stefan kollar på dokumentären 

c. Interaktivt val: förstör datorn alt. 

Slå i bordet 

d. Stefan förstör datorn 

e. Återvändsgränd 

16D. Döda pappa 

a. Interaktivt val: Prata om mamma 

alt. Döda pappan 

b. Stefan dödar pappan 

 

11B. Dokumentären 

a. Stefan kollar på dokumentären 

b. Interaktivt val: Förstör datorn alt. 

Slå i bordet 

c. Stefan arbetar med Bandersnatch 

d. Interaktivt val: Plocka upp 

familjefoto alt. Plocka upp boken 

”Look door, Get Key” 

17B. Pappans lik 

a. Interaktivt val: Begrav kroppen alt. 

Stycka kroppen 

b. Stefan ringer Dr. Haynes kontor 

12. Minne 

a. Stefan går genom spegeln och blir 

sitt yngre jag 

b. Mamman och pappan tjafsar, 

gömmer gosedjurskaninen 

18. Dr. Haynes kontor 

a. Stefan pratar med Dr. Haynes om 

att han gjort klart spelet 

13A. Kontrollerad 

a. Stefan arbetar med Bandersnatch 

b. Interaktivt val: Häll te över datorn 

alt. Förstör datorn 

c. Stefan frågar vem som kontrollerar 

honom 

d. Interaktivt val: Netflix alt. Glyfen 

e. Netflix förklaras för Stefan 

f. Interaktivt val: Berätta mer alt. 

Försök förklara 

g. Interaktivt val: Berätta mer alt. 

Avbryt samtal 

4F. Recension 

a. Tv-recension av Bandersnatch, får 

5/5 stjärnor 

b. Pearl arbetar med Bandersnatch för 

Netflix. 

c. Interaktivt val: Häll te över datorn 

alt. Förstör datorn 

d. Återvändsgränd 

14A. Dr. Haynes & Netflix 

a. Stefan pratar om Netflix med Dr. 

Haynes 

b. Interaktivt val: Ja, gör det 

intressantare alt. Ja, för fan 

c. Stefan och Dr. Haynes slåss 

d. Interaktivt val: hoppa ut genom 

fönstret alt. Slåss 

e. Rummet visar sig vara en kuliss 

och händelsen en scen på en 

inspelningsplats 

17D. Pappans lik 

a. Interaktivt val: Begrav alt. Stycka 

kroppen 

b. Mohan ringer Stefan 

c. Interaktivt val: Ja, Bandersnatch är 

klart i tid alt. Nej 

d. Stefan begraver pappan när Mohan 

kommer dit 

e. Stefan dödar Mohan 
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f. Återvändsgränd  

15A. Colins lägenhet 

a. Stefan och Colin går till Colins 

lägenhet 

b. Kitty och Pearl presenteras för 

Stefan 

c. Interaktivt val: ja, ta droger alt. 

Nej, ta inte droger 

d. Stefan och Colin blir 

drogpåverkade 

e. Colin håller monolog om hur 

världen fungerar  

f. Interaktivt val: Stefan tar livet av 

sig alt. Colin tar livet av sig 

4H. Recension 

a. Tv-recension av Bandersnatch, 

Stefan är arresterad för mord 

b. Colin intervjuas 

c. Stefan är i fängelset, ritar glyfer 

d. Återvändsgränd 

4D. Recension 

a. Fyra månader senare, utanför 

WHSmith 

b. Tv-recension av Bandersnatch, 

Stefan har dött 

c. Återvändsgränd 

6. Minne 

a. Stefan som femåring blir av med 

sin gosedjurskanin 

b. Interaktivt val: Följ inte med 

mamman 

c. Mamman går till tåget 

d. Tv-program om tågolycka 

15B. Colins lägenhet 

a. Stefan och Colin är på Colins 

balkong 

b. Interaktivt val: Stefan tar livet av 

sig alt. Colin tar livet av sig 

 

10C. Tuckersoft 

a. Stefan och Mohan har ett möte på 

Tuckersoft, Bandernatch är inte 

klart i tid 

b. Stefan får helgen på sig att göra 

klart spelet 

c. Stefan får VHS med dokumentären 

”Mind´s Eye” 

d. Colin spolar fram filmen 

9B. Dr. Haynes kontor 

a. Stefan pratar om att han känner sig 

kontrollerad med Dr. Haynes, han 

säger att de redan pratat om detta 

11D. Dokumentären 

a. Stefan arbetar med Bandersnatch 

b. Interaktivt val: Plocka upp 

familjefoto alt. Plocka upp boken 

”Look Door, Get Key” 

c. Stefan somnar, vaknar sedan 

10B. Tuckersoft 

a. Colin är försvunnen 

b. Stefan och Mohan har möte på 

Tuckersoft, Bandersnatch är inte 

klart i tid 

c. Stefan får helgen på sig att göra 

klart spelet 

d. Stefan får VHS med dokumentären 

av kille på kontoret 

19E. Hemmakontor 

a. Interaktivt val: Skriv in lösenord 

PAX alt. PAC 

b. Stefan upptäcker att pappan har 

utfört studien P.A.C.S. på honom 

c. Stefan dödar pappan 

d. Återvändsgränd 
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11C. Dokumentären 

a. Stefan arbetar med Bandersnatch 

och kollar på dokumentären 

b. Interaktivt val: Plocka upp 

familjefoto alt. Plocka upp boken 

”Look Door, Get Key” 

c. Stefan somnar, vaknar sen 

d. Stefan blir knivhuggen av Jerome 

F Davies 

13D. Kontrollerad 

a. Stefan frågar vem som kontrollerar 

honom  

b. Interaktivt val: P.A.C.S. alt. Glyfen 

c. Stefan blir rädd 

13B. Kontrollerad 

a. Stefan frågar vem som kontrollerar 

honom 

b. Interaktivt val: Netflix alt. Glyfen 

c. Stefan blir rädd 

16C. Döda pappa 

a. Stefan dödar pappan 

 

16A. Döda pappa 

a. Interaktivt val: Döda pappa alt. 

Backa undan 

b. Stefan dödar pappan 

17E. Pappans lik 

a. Interaktivt val: Begrav kroppen alt. 

Stycka kroppen 

b. Stefan pratar med Mohan på 

telefon 

c. Stefan begraver pappan när Colin 

kommer dit 

d. Interaktivt val: Döda Colin alt. 

Släpp honom 

e. Colin och Stefan diskuterar 

mordtekniker, Stefan dödar Colin 

17A. Pappans lik 

a. Interaktivt val: Begrav kroppen alt. 

Stycka kroppen 

b. Mohan ringer Stefan 

c. Interaktivt val: Ja, Bandersnatch 

är klart i tid alt. Nej 

d. Stefan begraver pappan 

e. Kitty hälsar på Stefan 

f. Interaktivt val: Ingen aning var 

Colin är alt. Han hoppade 

g. Grannhunden gräver upp pappans 

lik 

4E Recension 

a. Tv-recension av Bandersnatch, 

Stefan är arresterad för mord 

b. Mohan intervjuas 

c. Stefan är i fängelset, ritar glyfer 

d. Återvändsgränd 

 

 

 

 

4E. Recension 

a. Tv-recension av Bandersnatch, 

Stefan är arresterad för mord 

b. Mohan intervjuas 

c. Stefan är i fängelse, ritar glyfer 

d. Återvändsgränd 

13F. Kontrollerad 

a. Stefan frågar vem som kontrollerar 

honom 

b. Interaktivt val: P.A.C.S. alt. Glyfen 

c. Stefan dödar pappan 
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17B. Pappans lik 

a. Interaktivt val: Begrav kroppen alt. 

Stycka kroppen 

b. Stefan ringer Dr. Haynes kontor 

17D. Pappans lik 

a. Interaktivt val: Begrav kroppen alt. 

Stycka kroppen 

b. Mohan ringer Stefan 

c. Interaktivt val: Ja, Bandersnatch är 

klart i tid alt. Nej 

d. Stefan begraver pappan när Mohan 

kommer dit 

e. Stefan dödar Mohan 

18. Dr Haynes kontor 

a. Stefan pratar med Dr. Haynes om 

att han gjort klart spelet 

4H. Recension 

a. Tv-recension av Bandersnatch, 

Stefan är arresterad för mord 

b. Colin intervjuas 

c. Stefan är i fängelse, ritar glyfer 

d. Återvändsgränd 

4F. Recension 

a. Tv-recension av Bandersnatch, får 

5/5 stjärnor 

b. Pearl arbetar med Bandersnatch för 

Netflix. 

c. Interaktivt val: Häll te över datorn 

alt. Förstör datorn 

d. Återvändsgränd 

 

19A. Hemmakontor 

a. Stefan hittar kassaskåpet på 

hemmakontoret 

b. Interaktivt val: Skriv in lösenord 

TOY alt. PAC 

c. Klipps till dåtid, barn-Stefan visas 

d. Interaktivt val: Ja följ med 

mamman alt. Nej 

e. Barn-Stefan och mamman är på 

tåget 

f. Tonårs-Stefan dör på Dr. Haynes 

kontor 

g. Återvändsgränd 

 

19B. Hemmakontor 

a. Interaktivt val: Program & Control 

b. Stefan upptäcker att pappan har 

utfört studien P.A.C.S. på honom 

c. Stefan dödar pappan 

d. Återvändsgränd 

 

13C. Kontrollerad 

d. Stefan frågar vem som kontrollerar 

honom 
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e. Interaktivt val: P.A.C.S. alt. Glyfen 

f. Stefan konfronterar pappan 

angående P.A.C.S. 

17C. Döda pappa 

a. Stefan dödar pappan 

b. Stefan försöker ringa Dr. Haynes 

c. Interaktivt val: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

Fyra siffror kan väljas 

d. Stefan begraver pappan 

e. Grannhunden gräver upp pappans 

lik 

 

4G. Recension 

a. Tv-recension av Bandersnatch, 

Stefan mördade pappan, får 2,5/5 

stjärnor 

b. Stefan är i fängelset, ritar glyfer 

 

 

 

 

6.3 Filmanalys 

I följande del analyseras Bandersnatchs form, innehåll, komposition och undertext. 

Avsnittet avslutas med en analys av gestaltning och motiv som är återkommande genom 

hela filmen. 

 

6.3.1 Version 1, Bandersnatchs version 

 

Uppsatsförfattarna har säkerhetsställt att valen som görs av Bandersnatch, när åskådaren 

inte väljer att delta i de interaktiva valen, inte är slumpade utan Bandersnatchs val följer 

ett bestämt mönster. Vid analysen fick båda uppsatsförfattare samma version av filmen. 

 

Innan filmen börjar sker en introduktion till hur filmens interaktiva val fungerar. En röst 

berättar att det kommer komma alternativ under filmens gång som åskådaren väljer 

mellan med hjälp av fjärrkontrollen. Kvinnan frågar sedan om åskådaren förstår. 

Interaktivt val: ja eller nej. Bandersnatch väljer nej. Kvinnan ger ytterligare en 

förklaring och frågar samma fråga igen. Interaktivt val: ja eller nej. Bandersnatch väljer 

nej. Filmen startar. 
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Segment 1. Frukost: En digitalklocka visar 8:30, ett alarm startar. Det är den 9 juli 

1984. Glad musik spelas i bakgrunden. Stefan vaknar med ett ryck i sin säng, med ett 

plötsligt djupt andetag som om han drömt något otäckt eller blir rädd av alarmet. 

Stefan är i badrummet där han tar några tabletter. Stefan går ut i hallen och möter sin 

pappa. Pappan stänger och låser en dörr, han ser ut att bli påkommen när han ser Stefan. 

De befinner sig nu i köket. Stefan sitter vid köksbordet och bläddrar distanserat i Jerome 

F Davies bok Bandersnatch. Han verkar stressad inför dagen. Stefan berättar att han ska 

på ett möte på spelföretaget Tuckersoft. Stefan pratar exalterat om Bandersnatch, en 

”choose your own adventure-bok”, men pappan verkar inte speciellt intresserad, 

stämningen är stel och deras relation verkar spänd. Pappan undrar vad Stefan vill ha för 

flingor. Interaktivt val: Sugar Puffs eller Frosties. Bandersnatch väljer Sugar Puffs. 

Pappan ser grannens hund vid staketet genom köksfönstret. Han blir irriterad och bankar 

på fönsterrutan så att den ska försvinna. Pappan uttrycker att hunden kommer bli deras 

död medan kameran är i närbild på honom. 

 

Segment 2. Bussen: Stefan kliver på bussen och sätter på sig hörlurar, kameran zoomar 

in på Stefans händer som håller i en bandspelare. Interaktivt val: Thompson Twins eller 

Now 2. Bandersnatch väljer Thompson Twins. Stefan startar musiken. Den spelas högt 

medan kameran filmar svepande genom bussens fönster. Bussen åker förbi en 

reklamskylt där det är klottrat en glyf som ser likadan ut som en återkommande symbol 

i Black Mirror-avsnittet White Bear. Bredvid glyfen står det klottrat “no future”. 

 

Segment 3A. Tuckersoft: Stefan står framför skyskrapan där Tuckersoft har sitt kontor. 

Han står med ryggen mot kameran som filmar honom i ett skarpt grodperspektiv, vilket 

skapar bilden av att skyskrapan reser sig högt framför Stefan. När Stefan kliver in i 

kontorets färglösa korridorer rör han sig långsamt och osäkert, han möts av en glad 

man, Tuckersofts grundare Mohan Tokhar, i kostym som välkomnar Stefan. De står och 

talar framför en affisch där det står Metl Hedd, som har samma grafik som Black 

Mirror-avsnittet Metalhead. Stefan presenteras även för Colin Ritman, en framgångsrik 

spelprogrammerare som Stefan ser mycket upp till. Colin tvekar en sekund innan han 

skakar Stefans hand. Han har en nonchalant attityd och hans blonda hår, mörka 

ögonbryn och röda tröja får honom att sticka ut från omgivningen. Han tänder en 

cigarett. Kameran filmar även Colin svagt nedifrån vilket indikerar på maktposition. 
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Colin visar sitt senaste spel Nozhdyve, vilket även är ett namn på ett tidigare Black 

Mirror-avsnitt. Datorn är i centrum av bilden och de andra lutar sig in i bilden. Spelet 

kraschar och de diskuterar felet. 

 

I nästa scen sitter Stefan, Colin och Mohan på ett mer avskilt kontor och Stefan visar sitt 

spel Bandersnatch som är baserad på boken han läst vid frukostbordet. Stefan är 

exalterad och betydligt mer pratsam när han talar om spelet jämfört med tidigare. De 

kollar spelet där demonen Pax säger ”Puny human!!! Will you worship me?” På 

skärmen där spelet visas syns även två alternativ likt de åskådaren av filmen får göra. 

Colin säger åt Stefan att välja ”worship” men Stefan säger emot och menar att Pax är 

”the thief of destiny”. Colin tar då upp boken Bandersnatch som ligger bredvid Stefan 

på bordet och säger att han har den hemma men aldrig har läst den. Colin frågar 

nonchalant om det inte var han som halshögg sin fru. 

 

Mohan tar spelkontrollen från Stefan och gör ett val, bilden slocknar och Stefan 

förklarar att han inte har programmerat den vägen än. Mohan säger att han vill släppa 

spelet i god tid innan jul och erbjuder Stefan att komma och jobba på kontoret. Han 

gestikulerar mycket med händer och armar. Stefans kroppsspråk är mer stillsamt, han 

gestikulerar mer med ansiktet. Interaktivt val: säg ja till erbjudande eller nej. 

Bandersnatch väljer ja. När Stefan säger ja ler han. Han filmas i giraffperspektiv. 

Mohan slår ihop händerna och blir exalterad, Colin ler besviket och kollar ner i marken. 

Mohan sätter upp begränsningar för projektet och Stefan ser mindre glad ut och kollar åt 

sidan. Mohan filmas i det hittills mest markanta grodperspektivet. Colin reser sig, lägger 

handen på Stefans axel och säger ”sorry mate, wrong path.” och blinkar med ena ögat. 

Även han filmas i ett mer markant grodperspektiv. Colins halva ansikte är skuggat, den 

andra halvan är i ljus. Stefan vrider på huvudet vid Colins kommentar och hela hans 

ansikte hamnar då i mörker. 

 

Segment 4A. Recension: Fem månader senare visas ett recensionsprogram på en tv. 

Stefans spel får 0/5 stjärnor. Recensenten säger att spelet är för kort och känns 

påskyndat. Detta är troligen en följd av Mohans korta tidsplan och begränsningar. 

Stefan och hans pappa sitter bredvid varandra i soffan i ett mörkt vardagsrum. Stefan 

kollar sammanbitet på tv:n, och säger”I should try again”. Han är upprörd och slår 
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händerna i soffan när han reser sig upp. ”I´m trying again” säger han bestämt när han 

lämnar rummet. 

 

Återvändsgränd, filmen spolas tillbaka. Kortare bitar av handlingen klipps ihop. Stefan 

vaknar, tar tabletterna, ser pappan låsa dörren, de pratar om Bandersnatch vid 

frukostbordet, hunden, Stefan väljer musik på bussen, han står framför skyskrapan, 

Tuckersoft-loggan och det första mötet med Mohan. Colin sitter vid datorn på 

Tuckersoft kontor och den nya versionen av filmen börjar. Colin ser fundersamt på 

Stefan och frågar ”Have we met before?”, Stefan svarar nej. Colin ser undrande ut. 

Återigen visar Colin sitt nya spel Nohzdyve. När spelet kraschar säger Stefan ”Buffer 

error”. Colin och Mohan vänder sig mot honom och ser förvånade ut. Colin frågar 

misstänksamt hur han vet det. I scenen är ljuset riktat mot Stefans ansikte medan de 

andras ansikten är skuggade. Det är en snabbare klippning jämfört med tidigare. 

 

Segment 3B. Tuckersoft: Återigen befinner de tre sig i samma avskilda kontor som 

tidigare. Denna gången vet Colin, utan Stefan hjälp, att demonen Pax är ”the thief of 

destiny”. Stefan frågar om han läst Bandersnatch och Colin svarar att författaren är en 

visionär. Den här gången är det Mohan som frågar om det inte var han som halshögg sin 

fru istället för Colin. 

 

Mohan tar spelkontrollen från Stefan och när han gör valet släcks skärmen igen. Stefan 

förklarar att han inte programmerat den vägen än och Mohan frågar om spelet innehåller 

många vägar. Stefan svarar ja och Colin säger ”Lots of diverse realities in that book”, 

med kameran fokuserad på hans ansikte. ”It was ahead of its time, in as much as time 

exists” fortsätter Colin och vänder huvudet mot Stefan som ser frågande ut. Mohan ger 

Stefan samma erbjudande som förra gången. Interaktivt val: ja eller nej. Bandersnatch 

väljer nej. Stefan ser själv förvånad ut av att säga nej, likaså Mohan och Colin. Stefan 

förklarar att han måste få skriva spelet på sitt eget sätt, hemma. Mohan visar ingen 

förståelse men Colin stöttar Stefans val. Stefan får en deadline den 12 september och 

skakar Mohans hand. Colin och Stefan går ut från rummet med Colin i täten. Colin 

frågar Stefan vad han lyssnar på och Stefan svarar Thompson Twins, som var ett 

interaktivt val från tidigare i filmen.  
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Segment 4B. Recension: Pappan lagar mat när Stefan kommer hem. Pappan fimpar en 

cigarett och vill skaka Stefans hand för att gratulera honom till kontraktet. Stefan ryggar 

tillbaka och säger att han har köttfärs på händerna. Pappan ser besviken ut. De samtalar 

om spelkontraktet och pappan ifrågasätter när Stefan berättar att han ska skriva spelet 

hemma. Stefans tonläge är likgiltigt och han visar mycket mindre känslor än på 

kontoret. 

 

En tv-recension av Colins spel Metlhedd visas. Det är samma program som recenserade 

Stefans spel tidigare i filmen (segment 4A Recension, sida 27). Stefan kollar på 

programmet ensam på tv:n i sitt rum. Programledaren säger att man dör mycket i spelet 

vilket resulterar i att man får försöka igen, men de har ingenting emot det. Kameran 

zoomar in på en bok med titeln ”Look Door, Get Key” som ligger på Stefans bord. 

Sedan visas en närbild på ett familjefoto med mamman, pappan och Stefan.  

 

Segment 5A. Dr Haynes kontor: Stefan befinner sig på sin terapeuts Dr. Haynes 

kontor. De sitter mittemot varandra. Stefan har på sig en röd tröja. Stefan ser glad ut när 

han berättar om händelserna på Tuckersofts kontor, men låter oroligare när han berättar 

att han sa nej till att jobba på kontoret och att kontrolleras av dem. Han ansikte är 

mestadels skuggat. Det bryts till ett nytt klipp, en framifrån-vinkel riktad på Stefan, 

hans ansikte är halvt upplyst då han säger att han inte vet varifrån impulsen att säga nej 

kom ifrån. Dr. Haynes är i ljus, hon svarar att hon är glad för hans skull. Stefan säger att 

hon låter som hans pappa och berättar att pappan går på hans nerver ibland. Musik med 

mörk timbre börjar spelas. Stefan säger att det känns som att han övervakas när han 

måste fortsätta sina sessioner hos Dr. Haynes. Stefans ansikte filmas återigen framifrån 

med ett halvt upplyst ansikte när han säger det. Dr. Haynes nämner att en årsdag närmar 

sig och att det brukar vara en svår tid på året för Stefan. Interaktivt val: ja, prata om 

mamman eller nej. Bandersnatch väljer ja. Dr Haynes säger att det kan vara bra att 

återbesöka sitt förflutna flera gånger för man kan upptäcka saker man inte märkte förr. 

 

Segment 6. Minne: Stefan berättar om sin mamma. Hans röst hörs samtidigt som 

filmklipp av det han berättar, alltså Stefans minne, visas. Femårige Stefan står med en 

gosedjurskanin i handen. Det är ett mörkt, heltäckande rött ljus i rummet. Det ändras till 

ett nytt klipp med en annan kameravinkel och utan det röda ljuset. Nu syns färger i mer 
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brunaktiga toner och med kornig kvalité, vilket inger känslan att scenen är äldre än 

övriga scener i filmen. Det bryts till ett nytt klipp där barnet sover i en säng i samma 

rum. Stefans berättarröst säger att hans pappa tyckte det var löjligt med gosedjur för ett 

femårigt barn. Pappan tar gosedjurskaninen från under sängen där barnet sover. På 

morgonen står Stefans mamma i rummet och frågar om han vill följa med henne på en 

tågresa. Stefan letar efter gosedjurskaninen med ryggen vänd mot mamman. Interaktivt 

val: nej, följ inte med mamman, det enda alternativet. Pappan kommer in i rummet och 

säger att mamman måste gå till tåget, de lämnar båda rummet. Stefan tittar då upp från 

sitt letande och kollar mot den tomma dörren och korridoren utanför. Stefans 

berättarröst säger att det var hans fel. Det klipps tillbaka till scenen på Dr. Haynes 

kontor, där hon säger till Stefan att han inte kunde ha vetat vad som skulle ha kunnat 

hända. Det klipps till en scen med brunaktiga toner, där barn-Stefan och pappan på ett 

tv-program där de säger att det har varit en tågolycka. Undertexten är att mamman har 

dött i tågolyckan. Det klipps nu återigen till Dr. Haynes kontor. Stefan säger att han 

hatar sin pappa för vad som hände. Dr. Haynes, som är helt upplyst, säger “we can’t 

change [the past] in hindsight, we must learn to accept that”. Sedan reser hon sig upp, 

Stefan går ut ur kontoret, och Dr. Haynes säger att kan ringa henne när han vill, “you 

know my number”.  

 

Segment 7. WHSmith: Stefan går över en gata. Det är ljust och färgglatt med mycket 

gula färger. Det är snabba växlingar mellan olika klipp. Stefan går in i affären 

WHSmith. Han kollar på vinyler. Interaktivt val: Phaedera eller The Bermuda Triangle. 

Bandersnatch väljer Phadera. Stefan ser boken “The Lives of Jerome F Davis”. 

Tuckersoft-spelet Metl Hedd finns också i affären. Stefan köper vinylen och boken och 

läser den på vägen hem. I boken står det om konspirationer om hjärntvättning och 

Bandersnatch. Det finns bilder på ett blodigt golv, en vägg täckt i papper med 

anteckningar, ben täckta i blod och en demon som håller i sitt egna, avhuggna huvud. 

Olycksbådande, entonig, elektronisk musik spelas.  

Stefan är i sitt sovrum, han sätter på vinylen han köpte. Närbilder av Stefans 

anteckningar av spelstrukturen för Bandersnatch visas. Det är ett flödesdiagram över 

olika val och vägar som sträcker sig över flera papper. Ett val leder till vägarna 

“scientists” och “government officers”. Stefan sitter hukad över sitt skrivbord och 

skriver anteckningar hela dagen.  
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Segment 8A. Hemma: Stefan fortsätter arbeta med Bandersnatch tills augusti. Han 

sitter vid sitt skrivbord, läser boken “Look Door, Get Key: A Guide to Writing 

Adventure Games”, har anteckningar över halva sovrumsväggen.  Stefan begraver 

ansiktet i sina knutna händer, med en kameravinkel som visar att anteckningarna på 

väggen reser sig över honom. Stefan ser frustrerad och trött ut. Pappan kommer in i 

rummet med en kopp te och bjuder med Stefan på lunch, och uttrycker att han är orolig 

över att Stefan jobbat så intensivt med spelet den senaste tiden. Interaktivt val: häll te 

över datorn eller skrik åt pappa. Bandersnatch väljer häll te över datorn. Stefan kollar 

på datorn där något har gått fel med spelet. Pappan höjer rösten och säger att han vill 

hjälpa Stefan, men Stefan reagerar inte utan sitter med ryggen vänd mot honom. Stefan 

tar upp teet pappan kom in med och häller det över tangentbordet med sammanbitet 

ansikte. Datorn går sönder, pappan ropar upprört att Stefan förstör allt sitt arbete. 

Interaktivt val: gå tillbaka, det är enda alternativet. En tv-apparat visar scenen man kan 

välja.  

 

Segment 8B. Hemma: Det spolas tillbaka till när spelet slutar funka. Interaktivt val: 

häll te över datorn eller skrik åt pappa. Bandersnatch väljer skrik åt pappa.  Stefan 

ställer sig upp och skriker “dad fuck off” med knutna nävar. Han ser först arg ut, sedan 

förvirrad. Hans ansikte ligger i skugga. Stefan säger förlåt och ser förvirrad och hjälplös 

ut. Pappan tvingar Stefan att följa med på lunchen. Stefan sover i bilen. Pappan har inte 

skjutsat Stefan till ett lunchställe, utan har egentligen kört honom till Dr. Haynes kontor. 

Stefan rör sig snabbt och ser smått panikslagen ut. Stefan ser Colin, från Tuckersoft, en 

bit bort på gatan. Interaktivt val: gå in till Dr. Haynes eller följ efter Colin. 

Bandersnatch väljer gå in till Dr. Haynes.  

 

Segment 9A. Dr. Haynes kontor: Stefan pratar med Dr. Haynes på hennes kontor. Han 

säger att han inte har kontroll över små obetydliga saker såsom vad han äter till frukost, 

vilken musik han lyssnar på, om han skriker på pappa eller inte. Dessa tre exempel är 

interaktiva val som åskådaren har gjort åt Stefan tidigare i filmen. Kameran zoomar in 

på Stefans ansikte, som är halvt upplyst, när han pratar. Han säger att det inte känns som 

att han styr sina besult. Dr. Haynes ser tveksam ut och frågar om han hör röster. Stefan 

säger att det inte är röster, utan snarare “an impulse”. Han fipplar med händerna och rör 

obekvämt på kroppen. Stefan och Dr. Haynes visas i profil, han är mer upplyst än henne 
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när hon ifrågasätter hans mentala tillstånd. Interaktivt val: bita på naglarna eller dra i 

öronsnibben. Bandersnatch väljer bit på naglarna. Stefan höjer ena handen för att bita 

på naglarna, men tar sin andra hand och trycker ner den första handen mot bordet. Han 

kämpar mot impulsen att bita på naglarna. Dr. Haynes pratar om hans medicin, han ska 

få en högre dos. Stefan gömmer sina bråkande händer i armhålorna och låtsas se 

oberörd ut. Dr. Haynes räcker fram ett recept för Stefans medicin. Han går ut från 

kontoret, Dr. Haynes säger “you know my number”. Pappan står och tjuvlyssnar utanför 

kontorsdörren. Pappan frågar Stefan hur sessionen har gått innan de kör hem. Stefan står 

i badrummet och kollar på sig själv i spegel, han häller tabletter i handen. Interaktivt 

val: ta dem eller spola ner dem. Bandersnatch väljer ta dem. 

 

Segment 4C. Recension: Det klipps till fyra månader senare. Stefan kollar in i ett 

skyltfönster där Bandersnatch finns. Det klipps till att han sitter ensam hemma och 

kollar på en tv-recension av Bandersnatch. Recensenten ger spelet 2,5/5 stjärnor och 

säger att det inte känns färdigt. Han pratar om att han hoppas skaparna gör andra val om 

de får en andra chans i livet, men sorgligt nog får man inte det. Stefan säger “I should 

try again”. Interaktivt val: gå tillbaka eller följ efter Colin. Två tv-apparater visar 

scenerna man kan välja mellan. Bandersnatch väljer gå tillbaka. 

 

Segment 10A. Tuckersoft: Stefan står i sitt badrum med tabletter i handen. Interaktivt 

val: kasta bort dem eller spola ner dem. Bandersnatch väljer spola ner dem. Det klipps 

till tre veckor senare. Det spelas högljudd, olycksbådande musik. Stefan arbetar med 

Bandersnatch i sitt rum. Det klipps till 12 september, “delivery day”. Stefan är på 

Tuckersofts kontor. En person bläddrar bland Nozhdyve-kasetter. Stefan är med Mohan 

på ett avskilt kontor och visar honom det klara Bandersnatch-spelet. Mohan säger “good 

I doubled the advertising”. På datorn syns en gul figur med solglasögon, och valen 

“backa undan” och “döda agent”. Stefan väljer “döda agent” och spelet lägger av. Han 

säger att det inte ska hända och ser lite stressad ut. Mohan börjar klaga på spelet. Sen 

visas Colin, som man inte sett tidigare i rummet. Colin frågar nonchalant “did you add a 

new path?”. Stefan svarar “government conspiracy” och säger att det är en viktig del av 

spelet. Han biter stressat på naglarna. Stefan övertalar Mohan att han ska få helgen på 

sig att göra klart spelet och den nya vägen, Mohan blir irriterad men går med på det. 

Mohan lämnar rummet. Colin kastar en VHS till Stefan och säger att han spelat in en 
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dokumentär om Jerome F Davis som inspiration för Stefan. Colin filmas i ett skarpt 

grodperspektiv. 

 

Segment 11A. Dokumentären: Stefan arbetar på sitt sovrum. Det spelas 

olycksbådande, stressig musik. Det är nu ännu mer papper med anteckningar på 

skrivbordet och på väggen. Boken “Look Door, Get Key” och VHS:en från Colin visas i 

närbild. Det klipps till att Stefan går i hallen, där pappan låser en dörr. Det är samma 

dörr som han låst i tidigare scener. Stefan bär in en VHS-spelare på sitt rum och börjar 

kolla på dokumentären. Först visas en reklam för Sugar Puffs, flingorna som valdes i 

filmens första interaktiva val. Stefan arbetar medans dokumentären spelas. En 

berättarröst säger att Davies självmedicinerade dagligen med hallucinogener. 

Dokumentären visar när Davis arbetar hukandes över sitt arbete, såsom Stefan brukar 

sitta när han arbetar. Berättarrösten säger att Davies fick ett “complete mental 

breakdown” medan han arbetade med boken Bandersnatch, och att Davies blev besatt 

av en glyf-symbol som han ritade om och om igen. Glyfen är formad som en vägdelning 

i ett flödesdiagram och representerar parallella verkligheter. Det är samma glyf som var 

klottrat på en reklamskylt tidigare i filmen (segment 2, s. 26). Dokumentären klipper till 

en äldre kvinna som talar om Davies. Kvinnan kollar rakt in i kameran under hela tiden 

hon pratar. Hon säger att Davies tyckte att han saknade kontroll eftersom hans fru gav 

honom psykoaktiva droger på order av demonen Pax, en slags lejonfigur som han hade 

sett i en vision. Stefan kollar förundrat på dokumentären och tar fram en teckning som 

ser ut som en blandning av en demon och ett lejonhuvud. Den äldre kvinnan säger “it 

made him kill her. He decapitated her and daubed the glyph symbol on the walls with 

her blood”. Davies papper med anteckningar, som består av flödesdiagram som liknar 

Stefans, är täckta och skrivna i blod. Anteckningarna sitter uppför väggen, liksom 

Stefans anteckningar i hans sovrum. Den äldre kvinnan säger “after his arrest, he told 

the police we exist in multiple parallel realities at once. One reality for each possible 

cause of action, which renders free will meaningless, nothing but an illusion”. 

Interaktivt val: förstör datorn eller slå i bordet. Bandersnatch väljer förstör datorn. 

Den äldre kvinnan fortsätter prata: “whatever we chose to do in life there is another 

reality where we do the complete opposite. If you follow that line of thinking to its 

logical conclusion, then you’re absolved of any guilt from your actions”. Stefan slår 

sönder datorn, begraver ansikten i sina händer och backar undan från skrivbordet. 
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Kvinnan: “It’s outside of your control [...] so why not commit murder?”. Pappan 

springer in i rummet och kramar om Stefan. Kvinnan: “You’re just a puppet. You’re not 

in control”. Återvändsgränd: Interaktivt val: gå tillbaka eller följ efter Colin. Två tv-

apparater visar scenerna man kan välja mellan. Bandersnatch väljer gå tillbaka. 

 

Segment 11B. Dokumentären: Den äldre kvinnans monolog visas igen. Interaktivt val: 

förstör datorn eller slå i bordet. Bandersnatch väljer slå i bordet. Stefan slår i bordet 

och fortsätter sedan arbeta. Det är mörkt i Stefans rum. Han kollar på sina anteckningar 

och reser sig upp, han verkar skrämd. Han har röda tejpbitar formade som glyf-

symbolen som håller upp anteckningarna på väggarna. Han stänger av VHS:en när den 

äldre kvinnan har sagt “you’re not in control”. Stefan kollar sig stressat omkring i 

rummet. Interaktivt val: plocka upp familjefoto eller plocka upp boken “Look Door, Get 

Key”. Bandersnatch väljer plocka upp familjefoto. Stefan somnar i sängen med fotot i 

händerna. 

 

Segment 12. Minne: Stefan vaknar mitt i natten. Han lägger ifrån sig fotot och går till 

badrummet, han ser frånvarande ut. Stefan sticker in sin hand i badrumsspegeln. 

Handen sjunker in i spegeln. Han sticker in sin andra hand och sitt huvud. Det klipps till 

en spegelvänd vinkel, där man ser Stefan som barn krypa ut ur spegeln. Färgtonen har 

blivit mer brunaktig och kvalitén är kornigare, vilket indikerar att detta är en scen från 

tidigare i Stefans liv. Barnet som krupit ut ur spegeln letar upp gosedjurskaninen. Barnet 

hör föräldrarna tjafsa, pappan säger att han inte tycker att Stefan ska leka med 

gosedjuret och gömmer det.  

 

Segment 13A. Kontrollerad: Klippning till Stefan som, i nutid, med ett ryck vaknar i 

sängen. Klippning till att han återigen arbetar. Han ser otålig ut. Interaktivt val: häll te 

över datorn eller förstör datorn. Bandersnatch väljer häll te över datorn. Stefans hand 

rycker mot te-koppen, men han strävar emot impulsen. Han ropar “no!” och kollar upp 

mot taket, ett änglalikt ljus syns när han med höjd röst frågar “Who´s doing this to me? 

I know there´s someone there [...] just give me a sign”. Interaktivt val: Netflix eller 

glyfen. Bandersnatch väljer Netflix. Stefan ser lite förvirrad ut och hans ansikte är helt 

upplyst när han kollar på skärmen där det börjar dyka upp text. “I’m watching you on 

Netflix” skrivs ut. Stefan ser chockad ut. “I make decisions for you” skrivs ut. Stefan 
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säger “Who… what the fuck is Netflix?”. Interaktivt val: berätta mer eller försök 

förklara. Bandernsatch väljer berätta mer. Stefan säger “seriously what does that 

mean?”. “It is a streaming entertainment platform from the early 21st century” skrivs ut. 

Stefan säger “I don't know what that means”. Interaktivt val: berätta mer eller avbryt 

samtal. Bandersnatch väljer berätta mer. Stefan säger “You´re not making any sense, 

can you make sense”. “It's like tv, but online. I control it” skrivs ut. Olycksbådande 

musik spelas i bakgrunden. Stefan ser rädd ut, skakar på huvudet, hoppar bort lite från 

skärmen och säger “I don't understand”. Texten på skärmen försvinner och pappan 

dyker upp i rummet. Han frågar vem Stefan pratar med. Stefan hoppar till av pappans 

röst, och säger att det låter galet men han kontrolleras av någon från framtiden. Pappan 

kollar oroligt på Stefan och erbjuder honom att ringa Dr. Haynes. Stefan tackar ja. 

 

Segment 14A. Dr. Haynes och Netflix: Stefan pratar med Dr. Haynes på hennes 

kontor, hon har en röd tröja på sig. Stefan berättar om Netflix. Han ser frustrerad ut och 

fipplar med händerna. Dr. Haynes föreslår att de ska ta isär detta logiskt och säger 

leende “all of this is happening to entertain someone. Someone who’s controlling you. 

So why aren't you in a more entertaining scenario?”. Stefan ser fundersam ut. Dr. 

Haynes: “If this was entertainment, surely you’d make it more interesting”. Interaktivt 

val: ja eller ja, för fan. Bandersnatch väljer ja. Stefan kastar kaffe i Dr. Haynes ansikte. 

Hon skriker och hämtar ett slagträ i metall. Dr. Haynes säger “Come at me. Come on, 

mama's boy”. Interaktivt val: hoppa ut genom fönstret eller slåss mot henne. 

Bandersnatch väljer hoppa ut genom fönstret. Stefan springer mot fönstret och försöker 

öppna det. En röst ropar “cut!” och en ringklocka hörs. Stefan kollar sig förvirrat 

omkring. En kvinna kliver in i bilden och säger “Sorry, are you okay?”. Klippning till 

en del av rummet som inte tidigare har visats. Det finns inget rum där, utan en 

inspelningsplats. En person ger Dr. Haynes en kopp kaffe, hon står lugnt och dricker ur 

koppen. Stefan ser chockad ut och kollar sig förvirrat omkring. Stefan förklarar att han 

tänkte hoppa ut genom fönstret. Kvinnan säger att det inte går att öppna fönstret. Man 

ser nu att rummet är endast är en kuliss. Kvinnan säger “You’re not scripted to jump 

out, see Mike?” och visar Stefan ett manus. “It’s the fight scene now”. Stefan ser 

fortfarande förvirrad ut. Hans pappa sitter i en stol på inspelningsplatsen och kollar på 

telefonen. Stefan säger “It´s Stefan” till kvinnan, som kallar på en läkare.  
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Återvändsgränd: Interaktivt val: följ efter Colin, det enda alternativet. Två tv-apparater 

visar scenen man kan välja. Det finns ett extra val att gå till eftertexterna. Bandersnatch 

väljer följ efter Colin. Snabbspolning med scener av filmen som avslutas med att Stefan 

skriker på pappan och pappan kör honom till Dr. Haynes kontor.  

 

Segment 15A. Colins lägenhet: Stefan går, utan ett ord, bort från pappan och går fram 

till Colin. Colin frågar hur det går med Bandersnatch, Stefan svarar att det går dåligt. 

Colin säger att han ska hjälpa Stefan och bjuder hem honom till sin lägenhet. Smått 

olycksbådande musik spelas. Colins flickvän Kitty är där, hon har grönt ögonsmink och 

orange hår. Hon har mycket färggladare stil än de andra karaktärerna. Hon håller i deras 

bebis  Pearl. Hon ger Pearl till Colin. Colin presenterar dem för Stefan, och förklarar för 

Kitty att han ska hjälpa Stefan. Klippning till att Colin sitter i en fåtölj och Stefan sitter i 

en soffa mittemot honom. Colin röker och erbjuder cigaretten till Stefan, som tar ett 

tveksamt bloss från cigaretten och hostar efteråt. Kameran sveper långsamt mellan de 

två karaktärerna. Colin tar fram två små vita pappersbitar, med lejon-liknande figurer 

på, på sina fingertoppar. Det är troligen någon sorts drog. Han säger “it let´s you see the 

bigger picture”. Stefan tittar tveksamt på honom. Colin säger “it will help you 

understand. It´s your choice. Totally up to you, no pressure”. Interaktivt val: ja eller nej. 

Bandersnatch väljer ja. 

 

Colin och Stefan lägger varsin pappersbit på sin tunga. Techno-aktig musik börjar 

spelas. Stefans pupiller växer, Colin skrattar. Ljuset i rummet växlar mellan röd, blå, 

grön och gul. Stefan läser en tidning och skrattar mycket, han ser att affischerna på 

väggarna rör sig. De är tydligt påverkade av drogen. Stefan leker med affischerna och 

sina händer, som han ser ljus komma ut ur, medan Colin håller en monolog med en 

stadig och fokuserad ton: “There are loads of different realities, snaking off like roots. 

What we do on one path affects what happens on the others paths. Time is a construct. 

People think you can’t go back and change thing, but you can. That’s what flashbacks 

are. They’re invitations to go back and make different choices. When you make a 

decision you think it’s you doing it but it’s not. It’s the spirit that’s connected to our 

world that decides what we do and we just have to go along for the ride. Mirrors let you 

move through time. The government monitors people, they pay people to pretend to be 

your relatives and they put drugs in your food and they film you. There’s messages in 
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every game. Like Pac-man. Do you know what PAC stands for? P-A-C, program and 

control. He’s program and control man. The whole thing’s a metaphor. He thinks he got 

free will but really, he’s trapped in a maze, in a system. All he can do is consume. He’s 

pursued by demons that are probably just in his own head. And if he manages to escape 

by slipping out one side of the maze, what happens? He comes right back in the other 

side. People think it’s a happy game. It’s not a happy game. It’s a fucking nightmare 

world, and the worst thing is that it’s real and we live in it. It’s all code. If you listen 

closely you can hear the numbers. There’s a cosmic flowchart that dictates where you 

can and where you can’t go”. Under monologen går Colin runt, han pratar med mer 

kraft i rösten och rör mer på armar och händer än han brukar göra. Han kollar rakt på 

Stefan när han pratar, vilket emellanåt filmas från en vinkel som gör att han nästan 

kollar direkt in i kameran. Stefan verkar inte lyssna på Colin, han stirrar ut i luften och 

ler fånigt. Ju mer Colin pratar, desto mer fånig, glad och frånvarande ser Stefan ut. 

Colin säger “I’ve given you the knowledge. I’ve set you free” och tar av sig sina 

glasögon och tar tag i Stefans ansikte. De står nära varandra och ser varandra direkt i 

ögonen. Stefan kollar förvirrat på Colin, och ser att hans ögon börjar växa och hänga lite 

utanför ögonlocken. Colin säger “Do you understand?” med ett brådskande tonläge. 

Stefan ler fånigt och säger “Maybe. Yes, sort of” och skrattar till. Colin säger “I’ll show 

you what I mean” och sätter på sig glasögonen igen, vilket får hans ögon att se normala 

ut igen. Colin tar med Stefan ut på balkongen, det lyser rött inifrån lägenheten. Colin 

säger “We’re on one path now, you and me. It’s irrelevant how a path ends. It’s how our 

decisions along that path affects the whole that matters. Do you believe me?”. Stefan, 

som ser frånvarande och glad ut, svarar “I don’t know”. Colin säger att han kan bevisa 

att han har rätt, och att en av dem ska hoppa över balkongräcket. Stefan kollar oroligt 

över balkongkanten och säger “You’ll die”. Colin säger “It wouldn’t matter ‘cause there 

are other timelines. How many times have you seen Pac-man die? Doesn’t bother him. 

He just tries again. Who’s going to jump?”. Interaktivt val: Stefan eller Colin. 

Bandersnatch väljer Stefan. Stefan hoppar över balkongräcket. 

 

Segment 4D. Recension: Klippning till fyra månader senare. Bandersnatch står i 

WHSmiths skyltfönstret. En tv i skyltfönstret visar en recension av Bandersnatch. 

Recensenten säger att Stefan har dött och ger spelet en dålig recension. Interaktivt val: 
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gå tillbaka eller besök Dr. Haynes. Två tv-apparater visar scenerna man kan välja 

mellan. Bandersnatch väljer gå tillbaka. 

 

Segment 15B. Colins lägenhet: Colin och Stefan är på balkongen, en av dem ska 

hoppa. Interaktivt val: Stefan eller Colin. Bandersnatch väljer Colin. Colin hoppar 

oberört över balkongräcket och dör. Kitty kommer och frågar Stefan var Colin är, hon 

skriker när hon ser Colins lik. Stefan ser demonen Pax komma springandes mot honom. 

 

Segment 9B. Dr. Haynes kontor: Stefan vaknar med ett ryck i sin pappas bil. Pappan 

har skjutsat honom till Dr. Haynes. Stefan säger “Colin jumped and I didn’t stop him”. 

Han går in till Dr. Haynes kontor. De pratar om att Stefan kontrolleras och Stefan säger 

“We’ve talked about this before. I’m sure of it. You say I feel guilt over what happened 

to my mom and you give me a higher dosage”. Stefan låter aggressivare än vanligt, Dr. 

Haynes ser obekväm och lite rädd ut.  

 

Segment 10B. Tuckersoft: Stefan är i badrummet hemma, han häller tabletter i handen. 

Han arbetar vid sitt skrivbord. Klippning till Tuckersofts kontor, där någon bläddrar 

bland Nozhdyve-kassetter. Stefan pratar med Mohan och frågar var Colin är, klippning 

till Colins tomma stol och skrivbord med avslagna datorer. Mohan säger att Colin inte 

har varit på jobbet utan är och tar droger. Klippning till Stefan och Mohan på ett avskilt 

kontor, Stefan visar Mohan Bandersnatch. Spelet är inte klart, som det var planerat att 

det skulle vara, men Stefan övertalar Mohan att han ska få helgen på sig att göra klart 

Bandersnatch. En kille kommer in på kontoret, han ger Stefan en VHS och säger “Colin 

wanted me to give you this. For inspiration”. Det är dokumentären  som handlar om 

Jerome F Davies.  

 

Segment 11C. Dokumentären: Stefan är hemma och arbetar samtidigt som han kollar 

på dokumentären. Den äldre kvinnan i dokumentären säger “They’re not your own 

actions. They’re out of your control. Your fate has been dictated, so why not kill? 

You’re not in control”. Stefan stänger av VHS:en. Interaktivt val: plocka upp 

familjefoto eller plocka upp boken “Look Door, Get Key”. Bandersnatch väljer plocka 

upp familjefoto. Stefan lägger sig i sängen med fotot. Han vaknar på morgonen och 
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fortsätter arbeta. Han är stirrig och reser sig plötsligt upp. Jerome F Davies dyker upp 

bakom Stefan och hugger honom i magen. Stefan blöder ur munnen. 

 

Segment 13B. Kontrollerad: Stefan vaknar med ett ryck i sängen. Han arbetar. Hans 

hand rycker och han frågar mot taket “Who is doing this to me?”. Interaktivt val: Netflix 

eller glyfen. Bandersnatch väljer glyfen. Glyfen dyker upp på datorn. Pappan kommer 

in i rummet och frågar Stefan vad han gör. Olycksbådande musik spelas. Stefan ser 

livrädd ut, han springer ur rummet och säger “I’m controlled by someone”.  

 

Segment 16A. Döda pappa: Stefan och pappan har sprungit ner till köket, Stefan kollar 

på askfatet på diskbänken. Interaktivt val: döda pappa eller backa undan. Bandersnatch 

väljer döda pappa. “Döda [agent]” och “backa undan” var även valen i Stefans spel 

Bandersnatch, där Stefan valde att döda agenten som var klädd i gult och glasögon, 

liksom Stefans pappa är större delen av filmen. Pappan försöker lugna ner Stefan. 

Stefan ber pappan hålla sig borta, han försöker streta emot men tillslut slår han pappan i 

huvudet med askfatet. Pappan dör. Stefan kollar först på liket, sedan upp i taket och 

säger “What should I do?”. 

 

Segment 17A. Pappans lik:  Interaktivt val: begrav kroppen eller stycka kroppen. 

Bandersnatch väljer begrav kroppen. Stefan säger “okay”. Hemtelefonen ringer, Stefan 

svarar. Det är Mohan, han frågar hur det går med Stefans arbete. Mohan säger att 

annonser för spelet har släppts och frågar om Bandersnatch är klar till på måndag. 

Interaktivt val: ja eller nej. Bandersnatch väljer ja.  

 

Klippning till Tuckersofts kontor. Kitty är där och frågar Mohan var Colin är, hon är 

orolig över hans försvinnande. De säger att de inte vet, men han lämnade en VHS till 

Stefan. Kitty går hem till Stefan, som begraver sin pappa. När hon plingar på hämtar 

Stefan en kniv som han gömmer i byxlinningen innan han öppnar dörren. Stefan säger 

att de har träffats förr, Kitty säger att de inte har gjort det. Hon frågar var Colin är. 

Interaktivt val: ingen aning eller han hoppade. Bandersnatch väljer ingen aning. Stefan 

avslutar konversationen och stänger dörren.  
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Klippning till trädgården, där Stefan har begravt pappans lik. Klippning till att Stefan 

arbetar på sitt rum, det är mörkt i rummet. Det är flera glyfer på anteckningarna på 

väggen. Stefan hör en hund skälla och går till fönstret, han ser att grannens hund gräver 

upp pappans lik.  

 

Segment 4E. Recension: Tv-recension av Bandersnatch. Recensenten säger sedan att 

Tuckersoft har gått i konkurs på grund av att Stefan har arresterats för mordet på sin 

pappa. Tv-programmet klipper till en intervju med Mohan, som säger att han inte kunde 

vetat att Stefan var labil och att Mohan själv också är ett offer och inte borde 

skuldbeläggas. De nämner att Colin fortfarande är försvunnen och att Stefan har sagt att 

han såg Colin ta livet av sig i en vision. Stefan kollar på tv-recensionen från en 

fängelsecell. Han ritar glyfer på väggen i cellen. 

 

Återvändsgränd: Interaktivt val: stycka eller begrav, det enda alternativet. En tv-

apparat visar scenen man kan välja. Det finns ett extra val att gå till eftertexterna. 

Bandersnatch väljer stycka eller begrav. Efter valet hörs Colins röst: “how many times 

have you seen Pac-man die? Doesn’t bother him, does it? He just tries again”. 

Snabbspolning från filmens början som avslutas med att Stefan dödar sin pappa.  

 

Segment 17B. Pappans lik: Interaktivt val: begrav kroppen eller stycka kroppen. 

Bandersnatch väljer stycka kroppen. Stefan säger “Oh my god, really?” och ser lidande 

ut. Han ringer Dr. Haynes kontor och bokar in en session för morgondagen. Klippning 

till Tuckersofts kontor. På grund av samtalet till Dr. Haynes når inte Mohan fram till 

Stefan när han ringer angående Bandersnatch. Mohan och Colin pratar på kontoret, de  

beslutar att ge Stefan mer tid till att göra klart spelet.  

 

Segment 18. Dr. Haynes kontor: Stefan arbetar på sitt rum. Klippning till Dr. Haynes 

kontor, hon och Stefan pratar. Stefan säger att hans pappa är hos Stefans syster i 

Frankrike. Klippning till när Stefan står i hemmet och sågar upp pappans lik. Klippning 

tillbaka till Dr. Haynes kontor. Stefan säger “Now I can work in a meaningful way. I’ve 

had a bit of a breakthrough with the game. [...] Finished, delivered, everything. I’d been 

trying to give the player too much choice. So I went back and stripped loads out. And 

now they’ve only got the illusion of free will, but really I decide the ending”. Stefan ler, 
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lite ondskefullt, och olycksbådande musik spelas. Klippning till Stefans rum, där hans 

anteckningar tar upp hela väggen och även sitter i taket. Pappans huvud ligger blodigt 

på Stefans byrå. Stefan ler när han kollar på Bandersnatch på sin dator.  

 

Segment 4F Recension: Tv-recension där Bandersnatch får 5/5 stjärnor. Klippning till 

ett nyhetsprogram som sänds på 2010-talet. En reporter pratar om Bandersnatch, bakom 

henne syns klippet från tv-recensionen. Reportern säger att man strax efter recensionen 

fick veta att Stefan mördat sin pappa och att Bandersnatch då drogs in från försäljning 

och makulerades. Reportern berättar att det nu finns en ny programmerare som vill 

återskapa Bandersnatch och det klipps till en intervju med programmeraren. Det är Pearl 

Ritman, Colins dotter. Pearl pratar om Bandersnatch och säger “the concept of free will 

is fascinating.  [...] I’m developing this for a streaming platform”. Reportern säger 

“there’s rumours that platform is Netflix”. Pearl svarar att hon inte kan prata om rykten. 

Det klipps till att Pearl sitter hukad över ett skrivbord och arbetar med Bandersnatch. I 

hennes anteckningar finns valet “captured by Pax” eller “captured by government”. Hon 

startar Bandersnatch på en av skärmarna. Filmens första scen, då Stefan vaknar med ett 

ryck i sin säng, visas. Bilden flimrar på skärmen och en glyf syns snabbt. Interaktivt 

val: häll te över datorn eller förstör datorn. Bandersnatch väljer häll te över datorn. 

Pearl häller uttryckslöst te över datorn. Eftertexter klipps periodvis in genom hela 

scenen.  

 

Återvändsgränd: Interaktivt val: hämta kanin hos pappa, det enda alternativet. En tv-

apparat visar scenen man kan välja. Det finns ett extra val att gå till eftertexterna. 

Bandersnatch väljer hämta kanin hos pappa. Snabbspolning från filmens början som 

avslutas med att Stefan ligger i sängen och läser boken “Look Door, Get Key”.  

 

Segment 19A. Hemmakontor: Stefan vaknar mitt i natten och går zombie-aktigt in till 

pappans sovrum. Pappan sover. Stefan tar en nyckel ur pappans byxficka, och låser upp 

dörren som pappan har visats låsa flera gånger tidigare i filmen. Det är ett pulserande 

ljus i rummet, som är ett hemmakontor. Det finns ett kassaskåp som Stefan försöker låsa 

upp, han måste skriva in en kod. Interaktivt val: TOY eller PAC. Bandersnatch väljer 

TOY.  
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Kassaskåpet låses upp, gosedjurskaninen ligger i det. Pappan är nu i rummet och 

färgtonen är brunaktigare och kvalitén är kornig, det ett klipp från förr i tiden. Stefan är 

fem år. Pappan frågar Stefan vad han gör där inne, och säger åt honom att lägga tillbaka 

gosedjuret där det hör hemma. Stefan går och lägger gosedjuret under sin säng. Tonårs-

Stefan står nu i sovrummet och kollar på barn-Stefan, som ligger i sängen. Mamman 

kommer in i rummet och säger att de ska till tåget. Barn-Stefan hittar gosedjurskaninen 

och kan därför följa med mamman. Interaktivt val: ja eller nej. Bandersnatch väljer ja.  

Barn-Stefan följer med mamman. Glad musik spelas och de går glatt till tåget. De sitter 

på tåget, barn-Stefan kollar uttryckslöst ut i luften och blundar. Skärmen blir svart. 

Klippning till Dr. Haynes kontor. En man håller handen på en arms puls och säger “he’s 

dead”. Dr. Haynes säger “I don’t understand. We were talking. He just closed his eyes 

for a second”. Stefans lik sitter i stolen, mannen som tog hans puls sitter på ena sidan 

om honom och pappan på den andra. Pappan säger förlåt. 

 

Återvändsgränd: Interaktivt val: program & control, det enda alternativet. En tv-

apparat visar scenen man kan välja. Det finns ett extra val att gå till eftertexterna. 

Bandersnatch väljer program & control.  

 

Segment 19B. Hemmakontor: Snabbspolning från filmens början som avslutas med att 

Stefan skriver in PAC på kassaskåpet.Stefan öppnar det och hittar massor av 

patientjournaler i kassaskåpet, Stefan hittar en med hans namn på. Det står även 

“Program And Control Study P.A.C.S.” på den. Glyfen finns på pappren i mappen. Det 

finns fler foton på Stefan i mappen, där han exempelvis kliver ur pappans bil, arbetar i 

sitt rum och är ett barn. Stefan hittar även provrör, VHS-kassetter och en tv i 

kassaskåpet. Stefan kollar på en VHS, det är en inspelning av en av Stefans sessioner 

hos Dr. Haynes. Det finns en VHS med etiketten “trauma insertion”. Det är en video av 

pappan som drogar barn-Stefan och tar hans gosedjurskanin. Barnet är helt klätt i 

klarröda kläder och går längs hallen som har rött golv. I barn-Stefans sovrum är det ett 

helt rött ljus. Mamman kommer in i rummet, barn-Stefan hittar inte gosedjuret. 

Mamman ber barn-Stefan följa med henne. Klippning till kameravinkel som visar att 

rummet endast är en kuliss. Klippning till tonårs-Stefan som kollar på VHS:en på 

kontoret. Pappan står bakom honom nu och säger “you weren’t supposed to know”. 
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Stefan frågar vad som händer med höjd och upprörd röst. Pappan står tyst. Stefan tar ett 

askfat och slår den i pappans huvud i ilska.  

 

Segment 13C. Kontrollerad: Snabbspolning av att Stefan vaknar med ett ryck i 

sängen, han arbetar, han frågar vem som kontrollerar honom. Interaktivt val: P.A.C.S 

eller glyfen. Bandersnatch väljer P.A.C.S. Det skrivs ut “programs and control study” 

på Stefans datorskärm. Stefan slår i bordet, pappan kommer in i rummet och frågar 

Stefan vad som är fel. Stefan ser väldigt ilsken ut och går ut ur rummet. Pappan springer 

efter. Stefan säger han vet att pappan och Dr. haynes har drogat och filmat honom som 

del i P.A.C.S. Pappan svarar att Stefan är sjuk och de borde åka till Dr. Haynes kontor.  

 

Segment 17C. Döda pappa: Stefan tar upp askfatet och slår pappan i huvudet så han 

dör. Dr. Haynes röst hörs, hon säger “you know my number”. Snabba, korta klipp från 

tidigare scener visas. Stefan kollar upp i taket och frågar högt vad telefonnumret till Dr. 

Haynes är. Ännu en snabbspolning, denna gång av kortare klipp av scenerna som nyss 

visades i den tidigare snabbspolningen, följande ord hörs: “two”, “oh”, “five”, “four”, 

“one”. Interaktivt val: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fem siffror kan väljas. Bandersnatch 

väljer en 0. Stefan trycker 0 på telefonen, telefonen ringer inte upp någon. Klippning till 

att han begraver pappan i trädgården. Klippning till att Stefan arbetar på sitt rum, med 

jord i ansiktet. Grannhunden hittar liket i trädgården.  

 

Segment 4G. Recension: Tv-recension av Bandersnatch där de säger att Stefan har 

mördat sin pappa. Recensenten ger Bandersnatch 2,5/5 stjärnor med kommentaren “you 

must try harder”. Stefan ser tv-recensionen från en fängelsecell där han ritar glyfer på 

väggen.  

 

Eftertexter visas. Filmen är slut. 

 

6.3.2 Version 2, motsatt version 

 

I version 2 valdes de motsatta alternativen från Bandersnatchs version. Scener som har 

ingått i den version 1 kommer inte analyseras igen, de kommer enbart analyseras ur ett 

helhetsperspektiv till version 2.  
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I. Introduktion: Innan filmen börjar presenteras dess interaktiva aspekt. När åskådaren 

får frågan om hen förstår, svarar vi denna gången ja istället för nej och filmen startar 

utan några fortsatta förklaringar. 

 

Stefan vaknar och äter frukost med pappan. Pappan frågar vilka flingor Stefan vill ha 

till frukost och åskådaren får ett val: Sugar Puffs alt. Frosties. Alternativet Frosties 

väljs. Pappan ställer fram det valda flingpaketet. I övrigt fortsätter segmentet som i 

version 1 (segment 1, s. 26). 

 

Stefan kliver på bussen. Åskådaren får välja om Stefan ska lyssna på Thompson Twins 

alt. Now 2. Now 2 väljs. Valet resulterar inte i någon förändring av segmentet förutom 

att Now 2 spelas som bakgrundsmusik istället. (segment 2, s. 26) 

Stefan kommer fram till Tuckersoft och presenteras för Mohan och Colin som visar 

honom Nohzdyve. Stefan visar sedan sitt spel vilket leder till att Mohan erbjuder Stefan 

att komma och jobba på kontoret (segment 3A, s. 26). Interaktivt val: Säg ja alt. Säg 

nej. Alternativet Nej väljs. Scenen fortsätter som segment 3B (s. 28), med en mindre 

förändring: i slutet av scenen frågar Colin Stefan vad han lyssnar på när han arbetar, 

istället för att svara bandtiteln från tidigare interaktivt val vilken han gjorde i version 1, 

svarar han istället att han lyssnar på olika kassettblandningar. 

 

Stefan kommer hem, pratar med pappan och kollar på recension av Colins spel 

(segment 4B, s. 29). 

 

Segment 5B. Dr. Haynes kontor: Session hos Dr. Haynes. Terapeuten frågar Stefan 

om han vill prata om mamman. Interaktivt val: Ja alt. Nej. Alternativet nej väljs. 

Närbild på Stefan visas och han skakar uppgivet på huvudet. ”No” säger han och kollar 

ner i marken, ansiktet är mestadels skuggat. ”What good does it do? To run over things 

again and again.” Kamerans fokus flyttar från Stefan till Dr. Haynes, hennes ansikte är 

upplyst. ”Think carefully, you really might learn something new” hennes blick är fäst på 

Stefan och tonläget är bestämt och manande. ”So I´ll ask again” avslutar hon. Samma 

val presenteras för åskådaren igen: Ja alt. Nej. Alternativet nej väljs igen. ”I said no 

and I meant it.” Säger Stefan bestämt. Han kollar på Dr. Haynes med en mörk blick och 
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ansiktet är mycket skuggat. Dr. Haynes accepterar Stefans svar men påminner Stefan att 

det bara är att ringa om det är något, hennes ansikte är mer skuggat än tidigare. 

Stefan går till WHSmith. Interaktivt val: Phaedera alt. The Bermuda Triangle. The 

Bermuda Triangle väljs. Scenen fortsätter utan någon förändring från urval 1. Stefan 

köper skivan och boken ”The Lives of Jerome F Davies” som han läser på bussen hem. 

Väl hemma sätter Stefan på The Bermuda Triangle, skivan han nyss köpt, sedan sitter 

han vid sitt skrivbord och arbetar med spelet (segment 7, s. 30).  

 

Pappan kommer in i rummet med en kopp te medan Stefan sitter och jobbar. Spelet 

kraschar. Interaktivt val: Häll te på datorn alt. Skrik på pappa. Alternativet skrik på 

pappa väljs och Stefan skriker på pappan som tar med honom till Dr. Haynes 

mottagning. När de står utanför mottagningen får Stefan syn på Colin. Interaktivt val: 

Gå in till dr. Haynes alt. Följ efter Colin. Följ efter Colin väljs. (segment 8B, s. 31). 

 

Segment 15C. Colins lägenhet: Colin bjuder hem Stefan till sig (segment 15A, s. 36). 

Hemma hos Colin räcker Colin fram droger och erbjuder Stefan att ta dem. Interaktivt 

val: Ja alt. Nej. Alternativet nej väljs. Stefans ansikte skuggas och blir mörkt när valet 

är gjort. ”No I'm alright, thanks though.” svarar han och lutar sig tillbaka. Han vänder 

bort blicken. ”Just thought I'd give you the choice” svarar Colin uttryckslöst. Hans 

ansikte är upplyst och filmas svagt nedifrån. Colin lutar sig tillbaka, han stirrar hela 

tiden på Stefan med en intensiv blick samtidigt som han lägger drogpappret på sin 

tunga. Det visas i närbild. Stefan kollar obekvämt bort. Colin reser sig och lägger det 

andra pappret i en mugg på bordet medan Stefan fortfarande kollar bort. Colin ställer 

fram muggen närmare Stefan och påminner honom att inte glömma bort sitt te. Stefan 

tar upp koppen och dricker. Bilden är väldigt inzoomad på hans ansikte och det är 

mörkt, inte mycket mer än konturerna av Stefans ansikte syns. Stefan sitter i soffan och 

kollar sig runt och ler, han är märkbart påverkad. ”What have you done?” frågar han 

med ett skratt. ”I chose for you” svarar Colin med ett nöjt ansiktsuttryck, han sitter 

bakåtlutad och filmas svagt nedifrån. ”Are you okay with that?” frågar han. Stefan 

skrattar fram ett ja till svar och de båda börjar skratta. Även Stefan filmas svagt nedifrån 

nu. Colin pratar om hur samhället fungerar. De går ut på balkongen där Colin säger att 

en av dem ska hoppa, han förklarar att det inte spelar någon roll att man dör eftersom 

det finns andra tidslinjer. Åskådaren får välja vem av dem som ska hoppa: Stefan alt. 



 

46 

 

Colin. Alternativet att Colin ska hoppa väljs. Colin hoppar (segment 15B, s. 38). Han 

vaknar i detta ögonblick i pappans bil med ett djupt andetag. 

 

Stefan går in till Dr. Haynes där han pratar om att han känner att han inte har kontroll 

över sina handlingar (segment 9A, s 31). Interaktivt val: Bit på naglarna alt. Dra i 

öronsnibb. Dra i öronsnibb väljs. Stefan stretar emot impulsen att dra i öronsnibben, i 

övrigt ändras inte händelseförloppet i segmentet. Efter sessionen står Stefan hemma i 

sitt badrum. Han häller upp tabletter i sin hand. Interaktivt val: Kasta bort dem alt. 

Spola ner dem. Spola ner dem väljs. Stefan kastar ner tabletterna i toalettstolen och 

spolar ner dem. Bilden blir svart. 

 

”Tre veckor senare – Delivery Day” Stefan är på Tuckersofts kontor och ska presentera 

Bandersnatch för Mohan. Colin är försvunnen. Stefan visar spelet och det kraschar, han 

får helgen på sig att fixa felet. En kille på kontoret ger Stefan dokumentären om Jerome 

F Davies till Stefan åt Colins vägnar (segment 10B, s. 38).  

 

Stefan sitter hemma och jobbar med spelet (se segment 11B, s. 34). Han kollar på 

dokumentären om Jerome F Davis i bakgrunden (se segment 11A, s. 33). I början av 

dokumentären visas en reklam för Kellogs Frosties från valet i början av filmen, till 

skillnad från Sugar Puffs i tidigare version. Interaktivt val: Förstör dator alt. Slå i 

bordet. Slå i bordet väljs och Stefan bankar med händerna i skrivbordet och fortsätter 

sedan jobba. Han blir chockad och reser sig hastigt upp efter att ha lyssnat på 

monologen i dokumentären. Interaktivt val: Plocka upp familjefoto alt. Plocka upp 

boken. Alternativet plocka upp boken väljs. Det visas en närbild på boken ”Look Door, 

Get Key”. Stefan plockar upp den och lägger sig för att läsa den i sin säng. Han öppnar 

boken och börjar bläddra.  

 

Segment 19C. Hemmakontor: Stefan vaknar mitt i natten, tar en nyckel från sin pappa 

och går till hemmakontoret (segment 19A, s. 41). Åskådaren får välja vilket lösenord 

han ska testa: JFD alt. PAX. Lösenordet PAX väljs och Stefan skriver in lösenordet på 

kassaskåpet men det är fel. Han sliter lite i dörrarna och musiken blir intensivare. Men 

ett djupt andetag vänder sig Stefan om, han blir skrämd. Två kloliknande händer håller 

om dörrkanten. Musiken och den blinkande belysningen blir intensivare. Stefan blir 
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påhoppad av demonen Pax. Han vaknar i ett ryck och andas lättat ut. Han ligger i sin 

säng, det är morgon.  

 

13D. Kontrollerad: Stefan vaknar med ett ryck i sin säng. Arbetar sedan med spelet 

som kraschar. Interaktivt val: Häll te över datorn alt. Förstör datorn. Förstör datorn 

väljs. Stefans stretar emot impulsen att förstöra datorn, Han skriker uppgivet ut och 

frågar vem som är där. Interaktivt val: Netflix alt. Glyfen. Alternativet Glyfen väljs. 

Pappan kommer in i rummet och Stefan skriker att han inte har någon kontroll (segment 

13B, s. 39).  

 

Segment 16B. Döda pappa: Stefan och pappan springer ner i köket. Stefan får syn på 

askkoppen som står på bänken. Interaktivt val: Döda pappa alt. Backa undan. 

Alternativet backa undan väljs och Stefan skriker på sin pappa att backa undan. Han 

upprepar hela tiden att han inte har någon kontroll. Pappan försöker trösta Stefan och få 

honom att lugna sin genom att uppmana honom att kontrollera sin andning. Stefan står 

hukad över köksbänken, han gråter panikartat och trycker ner sin hand mot bänkskivan. 

Pappan hukar sig över Stefan och ger honom en tröstande kram. Återvändsgränd: Två 

tv-apparater visas bredvid varandra i skärmen. På ena tv:n visas dr. Haynes och på den 

andra visas den situation som nyss utspelat sig med pappan. Interaktivt val: Prata om 

mamma alt. Döda pappan. Döda pappan väljs och filmen återvänder till situationen 

som utspelade sig strax innan.  

 

Segment 16D: Stefan får syn på askkoppen och vädjar till pappan att backa undan, han 

upprepar att han inte har kontroll innan han slår askkoppen i huvudet på pappan som 

trillar ihop. I nästa sekvens sitter Stefan på huk bakom köksbänken, kameran filmar 

svepande från hans rygg till hans ansikte. Stefan kollar upp i luften och frågar vad han 

ska göra (segment 16A, s. 39).  

 

Segment 17B. Pappans lik: Interaktivt val: Begrav kroppen alt. Stycka kroppen. Stycka 

kroppen väljs. Stefan ser plågad ut ”God, really?” säger han. Stefan ringer Dr. Haynes 

kontor, en sekreterare svarar och säger att hon är med en klient när Stefan frågar efter 

Dr. Haynes. Sekreteraren erbjuder däremot att boka in Stefan på tid imorgon på 

morgonen. Samtalet till dr. Haynes gör att Mohan som försöker ringa Stefan inte 
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kommer fram. Sekvensen visar nu kontoret där Kitty springer in och frågar upprört efter 

Colin. Mohan möter henne och frågar vad han kan hjälpa till med. Kitty frågar när 

Mohan sist såg Colin och killen i bakgrunden avbryter och säger att det var när Colin 

gav honom VHS:en att ge till Stefan. Kitty frågar bestämt vem Stefan är och Mohan 

uppmanar dem att lämna Stefan utanför eftersom han jobbar. 

 

Stefan och Dr. Haynes sitter på hennes kontor. Dr. Haynes frågar om Stefans pappa och 

han svarar att han hälsar på sin syster i Frankrike. Stefan berättar nöjt att han är klar 

med spelet och att han gett spelarna en illusion av kontroll (segment 18, s. 40).  

Samtalet med terapeuten följs av ett recensionsprogram där Bandersnatch får 5/5 

stjärnor. Sedan klipps det till ett nutida nyhetsprogram där de berättar att klippet var 

från strax innan Stefan blev gripen för mord. De berättar sedan att Pearl Ritman, Colins 

dotter, nu vill återskapa spelet Pearl jobbar med Bandersnatch när spelet kraschar och 

hon svär för sig själv (se segment 4F, s. 41). Interaktivt val: Häll te över datorn alt. 

Förstör datorn. Förstör datorn väljs och Pearl tar upp tangentbordet och smäller det i 

skärmen på datorn. Valet innebär ingen ytterligare förändring av segmentet.  

 

Återvändsgränd. En centrerad tv-apparat visas med valet: Stycka eller begrav. Detta är 

enda valet, alternativt kan man välja att gå till eftertexterna.  

 

Segment 17D. Pappans lik: Filmen spolar tillbaka från början, Colins röst säger ”how 

many times have you seen Pac-man die, doesn't bother him”, sedan visas korta klipp 

som avslutas med att Stefan dödar pappan. Han frågar vad han ska göra. Interaktivt val: 

Begrav kroppen alt. Stycka kroppen. Begrav kroppen valdes och Stefan säger ”okay”. 

Vid detta val ringer Stefan inte Dr. Haynes och missar därför inte Mohans samtal. 

Mohan är upprörd och säger att det står mycket pengar på spel om Stefan inte levererar. 

Han frågar argt om spelet kommer vara klart i slutet på dagen. Interaktivt val. Ja alt. 

Nej. Alternativet nej väljs. ”No?!” skriker Mohan upprört. Han hotar med att komma 

över och avslutar samtalet med att skrika att spelet ska vara klart i slutet på dagen innan 

han lägger på luren. Colin som sitter inne på Mohans kontor under samtalet säger åt 

Mohan att ”He needs to explore all the possibilities, all realities.”. Mohan svär och går 

mot Colins uppmaning hem till Stefan. 
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Stefan står i trädgården och gräver. Sedan är han inne i huset och ska släpa undan 

pappans kropp när Mohan ringer på dörrklockan och bankar på dörren. Bilden blir mörk 

och väldigt blå i tonen. Stefan kollar nervöst upp och släpper det han håller på med. 

Bakgrundsljud likt ett dunkande hjärta spelas. Stefan försöker gömma sig men öppnar 

sedan dörren efter att ha hämtat en kökskniv. Mohan och tränger sig igenom dörren och 

ber Stefan visa vad han har gjort, när Stefan svarar stressat att han inte gjort någonting 

blir han ännu argare. Först då går det upp för Stefan att Mohan pratar om spelet och inte 

mordet och han ler lättat och svarar att det har han gjort. Mohan frågar vad det är för fel 

på Stefan, precis då ser Mohan pappans lik. ”Fuck” säger han. Stefan sträcker fram 

kniven han haft bakom ryggen. Bilden blir svart. 

 

Segment 4H. Recension: Ett recensionsprogram visas och programledaren börjar 

berätta om chocken efter mordet på Mohan, som skett sex månader tidigare. Ett 

reportage börjar spelas och de berättar om Tuckersofts tidigare framgångar såväl som 

förväntningarna inför Bandersnatch. Det säger att spelet aldrig släpptes på grund av 

mordmisstankarna mot Stefan. Colin visas i bild när han tänder en cigarett, reportern 

frågar honom om vad han skulle sagt till Stefan om han kunde höra honom. Colin säger 

att han skulle säga åt Stefan att göra några andra val om han kunde leva sitt liv igen. 

Reportern kommenterar att det inte går att leva om sitt liv och Colin svarar ”Come on 

mate, dare to dream.” Reportaget fortsätter med att de berättar att Colin, strax efter 

intervjun, gripits för narkotikainnehav. Stefan kollar på programmet från en 

fängelsecell. 

 

Återvändsgränd: En tv med ett val visas: Prata om mamman. Detta är det enda valet 

förutom att gå till eftertexter. Filmen snabbspolas från början och avslutas med att 

Stefan är hos Dr. Haynes. Hon frågar om Stefan vill prata om sin mamma och han 

börjar berätta.  

 

Minnesbilder av en gosedjurskanin visas. Interaktivt val: Åskådaren får välja om Stefan 

ska följa med mamman men de finns bara ett alternativ: Nej (se segment 6, s. 30).  

 

Segment 10C. Tuckersoft: Snabbspolning av filmen börjar igen. Stefan har precis visat 

spelet för Mohan och det kraschar, han får helgen på sig att fixa det. Colin kliver in i 
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rummet och säger ”skip to the next bit”, han slänger VHS:en med dokumentären om 

Jerome F Davis på bordet framför Stefan. ”What?” undrar Stefan. ”For fuck sake, I'll 

skip it for you” Colin klappar uttryckslöst med händerna. 

 

Segment 11D. Dokumentären: Det klipps till segment 11B (s. 34) där Stefan sitter och 

jobbar med dokumentären i bakgrunden, samma scen som är visad tidigare i versionen. 

Den äldre kvinnan i filmen säger ”so why not commit murder?” och Stefan ställer sig 

chockat upp och stänger av tv:n. Interaktivt val: Plocka upp familjefoto alt. Plocka upp 

boken. Det andra valet väljs och Stefan lägger sig i sängen och läser.  

 

Segment 19E Hemmakontor: Precis som tidigare somnar han och vaknar nattetid, går 

in i pappans rum och snor nyckeln och låser upp dörren med kassaskåpet. Stefan 

behöver skriva in ett lösenord till kassaskåpet.  Interaktivt val: PAX alt. PAC. Stefan 

skriver in PAC och hittar bevis på att pappan har utfört studien P.A.C.S, program and 

control study, på Stefan. Pappan kommer in i rummet och Stefan slår honom i huvudet 

med ett askfat (segment 19B, s. 42).  

 

Segment 13D: Stefan vaknar med ett ryck i sin säng, det är nu dag. Stefan jobbar 

stressat vid sitt skrivbord, åskådaren är tillbaka vid scenen när Stefan frågar vem som 

kontrollerar honom. Interaktivt val: PACS alt. Glyf. Glyf väljs. 

Glyfen dyker upp på datorskärmen och pappan kommer in i rummet för att fråga vad 

han gör, han är orolig (se segment 13B, s. 39).  

 

Segment 16C. Döda pappa: Stefan skriker att han inte har kontroll och springer ner i 

köket där han slår askkoppen i huvudet till pappa (segment 16A, s. 39). Det är samma 

händelseförlopp som tidigare men det utspelar sig snabbare. 

 

Segment 17E. Pappans lik: Stefan frågar vad han ska göra med sin döda pappas. 

Interaktivt val: Begrav kroppen alt. Stycka kroppen. Begrav kroppen väljs och Stefan 

säger okej.  Telefonen ringer och Stefan plockar upp luren och säger ”yeah, end of the 

day” och lägger sedan på. Han vet denna gången redan innan han svarar att det är 

Mohan som ringt. Mohan blir irriterad och skickar Colin för att se hur det går med 

spelet. Han plingar på dörren när Stefan släpar pappans kropp. Stefan öppnar och Colin 
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frågar nonchalant om han behöver hjälp och kliver förbi Stefan in i huset. Han ber 

Stefan leda honom till spelet men tar sig friheten att gå upp för trappan och gå in på 

hans rum. ”Fucking hell, you went right down the hole mate, right down there” säger 

han när han får se Stefans alla anteckningar över skrivbordet och väggarna. Colin 

vänder sig om ser Stefan hålla i en kniv. ”I killed my dad” säger Stefan. ”right…” svarar 

Colin, han filmas i giraffperspektiv. Colin frågar om Stefan tänker släppa honom eller 

döda honom och säger att det är hans val, till den grad han har ett. Interaktivt val: Släpp 

honom alt. Döda honom. Döda honom väljs och Stefan höjer kniven ”I´m sorry” säger 

han. 

 

Colin svarar nonchalant att det inte tjänar någonting till att diskutera saken, men 

tillägger att han ska använda något annat än kniven Stefan håller i eftersom de sticks. 

Han visar inga känslor. Fundersamt ser sig Colin runt och letar efter något trubbigt. Han 

fortsätter med att säga att det är mer humant att bedöva honom först. Till sist hittar 

Colin en trästaty på Stefans skrivbord som han räcker fram till Stefan. Han säger att de 

ses i nästa liv och böjer sig ner framför Stefan, han spänner ansiktet och gör sig beredd. 

Stefan tvekar och Colin säger åt honom att slå på huvudet. Stefan slår och Colin trillar 

ihop. 

 

Segment 4E. Recension: I nästa klipp visas samma recensionsprogram som efter 

mordet på Mohan. De berättar att Stefan sitter bakom galler för mordet av hans pappa 

och Colin. I reportaget intervjuas Mohan denna gången istället för Colin. Hans omdöme 

ifrågasätts och vi får veta att Tuckersoft har stängts igen. Stefan kollar återigen på 

programmet från fängelsecellen och ritar glyf-tecknet på väggen (segment 4E, s. 40). 

Återvändsgränd: Interaktivt val: VEM DÄR? Det är de enda valet förutom att gå till 

eftertexter.  

 

Segment 13F. Kontrollerad: Filmen hoppar tillbaka till scenen och åskådaren får 

välja vem som kontrollerar honom: P.A.C.S alt. Glyf. Glyf väljs och Stefan dödar 

pappan. Interaktivt val: Begrav kroppen alt. Stycka kroppen. Stycka kroppen väljs. 

Telefonen ringer och denna gången lyfter bara Stefan och lägger på luren vilket 

resulterar i att Mohan åker dit, ser pappans kropp och blir mördad (slutet på segment 

17D, s. 48). Alla klipp är ännu kortare klippta denna gången och händelseförloppet 
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utspelar sig fort. Sedan visas samma reportage som vid förra gången Mohan mördades 

(se segment 4H, s. 49). Stefan kollar från fängelset.  

 

Återvändsgränd: VEM DÄR? Eller gå till eftertexter. Valet VEM DÄR? resulterar i att 

den sista versionen av händelseförloppet visas om och om igen. Segmenten loopas och 

denna versionen av filmen får inget slut. 

 

6.3.3 Övriga scener  

 

Segment 14B. Dr Haynes och Netflix: Stefan pratar med Dr Haynes om att Netflix 

kontrollerar honom (segment 14A, s. 35). Interaktivt val: hoppa ut ur fönstret eller 

slåss. Slåss väljs. Dr Haynes försöker slå Stefan med två batonger, Stefan duckar och 

välter henne över ett bord. Pappan kommer in och slåss med Stefan, det slutar med att 

pappan trycker upp Stefan mot väggen i ett strypgrepp. Interaktivt val: karateslag eller 

ge pungspark. Karateslag väljs. Stefan slår pappan på näsan så att pappan tappar 

greppet om Stefan. Pappan får tag på Stefan igen och drar ut honom från Dr Haynes 

kontor, medan Stefan skriker “how’s that for entertainment you psychiatric fuck. 

Fucked your day up good and proper, didn’t we? Me and my friend from the future”. 

Stefan skrattar. Växlingen mellan alla klipp är snabb, intensiv musik spelas. 

Om ge pungspark väljs istället för karateslag sparkar Stefan pappan på pungen istället 

för att slå honom på näsan, i övrigt är segmentet detsamma. 

 

Segment 17F. Pappans lik: Kitty besöker Stefan (segment 17A, s. 39). Interaktivt val: 

Ingen aning eller Colin hoppade. Colin hoppade väljs. Konversationen skiljer sig från 

segment 17A, denna gång säger Stefan att Colin hoppade från balkongräcket och att 

Kitty var där när det hände. Kitty är förvirrad, hon säger att det inte har hänt. Stefan 

suckar lättat, ler stort och säger “I wasn’t sure if it actually happened”. Kitty frågar om 

Stefan är drogpåverkad, han svarar att han gjort av sig med sina piller men han vet inte 

varför. Stefan stänger dörren i Kittys ansikte. Klippning till att Stefan begraver pappan i 

trädgården. Stefan arbetar på sitt rum med jord i ansiktet, och hör grannhunden skälla.  

 

Segment 17G. Pappans lik: Interaktivt val: låt Colin gå eller döda honom. Låt honom 

gå väljs. Stefan säger att han inte kommer döda Colin. Colin går ut ur rummet, Stefan 
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står stilla med kniven i sin hand. Klippning till att Stefan begraver pappan i trädgården 

när han hör sirener i bakgrunden.  

 

Segment 17H. Pappans lik: Interaktivt val: slå Dr Haynes telefonnummer. 20541 

väljs. Stefan når fram till Dr Haynes assistent. Stefan ber assistenten lämna följande 

meddelande till Dr Haynes: “[...] I know they’ve been monitoring me, [...] her and dad. 

The program and control study. They’re monitoring me now, aren’t they? Tell her I’ve 

killed my dad and I’m gonna kill her next”. Assistenten ser förvirrad ut medan Stefan 

pratar. Klippning till att Stefan begraver pappan i trädgården när han hör sirener i 

bakgrunden.  

 

Segment 19D. Hemmakontor: Stefan smyger in i pappans rum och tar nyckeln till 

hans kontor. Inne på kontoret finns ett kassaskåp (segment 19A, s. 41). Interaktivt val, 

skriv in lösenord: JFD alt. PAX. JFD väljs. Det är fel lösenord. Stefan drar i dörrarna på 

kassaskåpet och försöker förgäves öppna det. Bakom Stefan uppenbaras Jerome F 

Davis. Stefan blir skrämd och vänder sig hastigt om. Davies skrattar ondskefullt, sedan 

vaknar Stefan med ett ryck i sängen.  

 

Segment 20. Extrascen: Stefan sitter på bussen. Han sätter på ett kassettband som det 

står Bandersnatch på. Han filmas ur flera olika vinklar. Det enda ljudet som hörs är ett 

modem som försöker koppla till en telefonlinje. Filmen tar slut. 

 

6.4 Analys av återkommande gestaltning och motiv 

 

Det är en mörk, dov färgton genom hela filmen. Det förekommer många närbilder 

genom hela filmen, exempelvis på ansikten, händer och böcker. Det är ofta ingen 

bakgrundsmusik. Under de interaktiva valen spelas nästan alltid olycksbådande, entonig 

musik och kameran zoomar långsamt in på Stefan.  

Stefan har ett stelt och stilla kroppsspråk, han har ofta höjda axlar och rör oftast inte på 

kroppen särskilt mycket. Stefan filmas ofta i ögonhöjd eller ur olika grader av 

giraffperspektiv, vilket indikerar brist på makt (Mral & Olinder 2011, s. 102). Mohan 

och Colin filmas oftast i grodperspektiv vilket indikerar att de har makt (ibid.). Mohan 
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har ett aktivt kroppsspråk och talar ofta om kommersiella ting. Colin har ett avslappnat 

kroppsspråk och visar få känslor genom filmen, han har ett nonchalant förhållningssätt. 

Pappan klär sig i gult och brunt i dova toner, samma färger som förekommer hemma 

hos pappan och Stefan. Hemma hos dem är det mörkare och rörigare än på övriga 

platser. Detta indikerar på att hemmet är en dystrare plats för Stefan än andra ställen 

som visas i filmen. Skiftningen i Stefans attityd när han befinner sig hemma jämfört 

med hans beteende på övriga platser visar att Stefan har en mer ansträngd relation med 

sitt hemmaliv.  

De flesta återvändsgränderna är segment som innehåller ett recensionsprogram. Det 

innebär att åskådaren har valt “fel” och skickas tillbaka för att göra ett nytt val. Stefan 

säger ett par gånger att han måste “försöka igen” när han får en dålig recension. Detta 

innebär att målet att få en bra recensionerna är en av konflikterna i filmen, eftersom 

Stefan kontinuerligt arbetar för att uppnå detta. De gånger han lyckas sitter han i 

fängelset och segmentet blir även då en återvändsgränd. Den andra konflikten i filmen 

är att Stefan inte har kontroll över sina beslut; flertalet gånger uttrycker Stefan att han 

inte vill göra besluten som de interaktiva valen styr över och därmed hindras han från 

att agera på sättet han vill. Både Stefans brist på kontroll och skapandet av spelet 

Bandersnatch är centrala för filmens handling.  

Filmens utvecklingssektioner är när Stefan förstår mer och mer att han kontrolleras av 

någon. Denna insikt får honom att ändra sitt tankesätt och beteende. 

Utvecklingssektionerna markeras ofta av klippets belysning. När en karaktär talar om 

kontroll eller liknande är deras ansikte tydligt belyst, och när det framgår att Stefan inte 

förstår att han kontrolleras av de interaktiva valen är hans ansikte i skugga. När Stefan 

börjar förstå att han kontrolleras, men inte förstår till vilken grad eller detaljerna än, är 

hans ansikte halvt skuggat och halvt upplyst. Detta visar att han har börjat utvecklingen 

men inte har helt slutfört den.   

Glyfen är ett motiv, som förekommer allt oftare genom filmens gång. Glyfen 

representerar parallella verkligheter och dess frekventa förekomst signalerar att detta är 

centralt i filmens budskap.  

Även färgen röd är ett motiv. Det förekommer i scenerna där barn-Stefan utsätts för 

P.A.C.S, i Colins lägenhet, Dr. Haynes som alltid har rött ögonsmink, Stefans medicin, 
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tapeten på WHSmith och i Tuckersofts inredning. Den röda färgen står ut extra mycket 

på grund av filmens dova färgton, som lämnar de flesta andra färger grådaskiga medan 

den röda är relativt klar. 

 

7. Diskussion 

Den huvudsakliga frågeställningen för uppsatsen är “Vad kommunicerar Bandersnatch 

om relationen mellan publik och media, framförallt deras maktförhållande?”. I 

filmanalysen går det att urskilja en återkommande diskurs gällande media och publikens 

maktförhållande, som även stöds av filmens interaktiva aspekt. Detta kommer 

diskuteras nedan tillsammans med delfrågeställningarna utifrån perspektiven 

interaktivitet, symbolik och budskap samt mediekritik.  

 

7.1 Interaktivitet 

Handlingen i version 1 och 2 är relativt lika, många scener är återkommande i de båda 

versionerna men visas i olika följd. I och med detta får åskådaren ta del av liknande 

information oavsett version och därav går även samma budskap att urskiljas eftersom 

helheten av filmen är densamma. Repetitiva budskap ses utifrån uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt agenda setting theory som exempel på sändarens agenda. Vilka budskap 

som fått utrymme och till vilken grad, i de båda versionerna har därför varit viktiga 

aspekter inom analysen såväl som i följande diskussion. 

De första valen i båda versionerna, vilka flingor Stefan ska äta till frukost och vilket 

kassettband han ska lyssna på när han åker bussen till Tuckersoft (segment 1 och 2, s. 

26), är val som inte har någon större betydelse för utvecklingen av händelseförloppet. 

Dessa vals funktion, såväl som den korta introduktionen innan filmen, är troligtvis 

snarare att introducera åskådaren till den interaktiva funktionen. Enligt Bordwell och 

Thompson (2013, s. 54) präglas åskådaren av förväntningar kring logik, mening, 

mönster och liknande som har formats av tidigare erfarenheter. Därav måste ett nytt 

mönster först introduceras för åskådaren för att denne sedan ska kunna förstå och sätta 

sina egna förväntningar. Ytterligare ett sätt att förtydliga detta skulle också kunna vara 

funktionens likhet till datorspel som är en etablerad medieform (ibid. s. 54, 56).  
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I version 1 leddes åskådaren till en början in på fler återvändsgränder än i version 2, det 

vill säga den motsatta versionen. Dessa återvändsgränder skapar djup i filmen och 

åskådaren får lära känna Stefan mer än i version 2, exempelvis varför Stefan bör säga 

nej till jobberbjudandet på Tuckersoft (segment 3A, s. 26; segment 4A, s. 27). 

Åskådaren får också tidigt i version 1 veta vad som hänt Stefans mamma och får ta del 

av Stefans trauma, något som åskådaren i version 2 får ta del av betydligt senare. Detta 

är även till följd av en återvändsgränd där det inte finns något annat val än att låta 

Stefan berätta om mamman. Det indikerar att scener och information som Bandersnatch, 

och därmed Netflix, anser vara viktiga för händelseförloppet och/eller det huvudsakliga 

budskapet inte går att undkomma oavsett vilka interaktiva val åskådaren gör, de följer 

enbart en annan ordning.  

En annan aspekt som stärker detta resonemang är det faktum att version 2 inte får något 

avslut, de sista scenerna av filmen loopas och för att ta sig ur loopen måste åskådaren 

tillsist följa Bandersnatchs vägvisning ändå. Åskådarens makt liknar vad Stefan säger 

till Dr. Haynes när han berättar att han gjort klart Bandersnatch (segment 18, s. 40) “[...] 

they’ve only got the illusion of free will, but really I decide the ending”. 

Handlingsförloppet såväl som filmens slut är i slutändan inte upp till åskådaren att 

bestämma, utan är förbestämt utifrån Netflix agenda. Vid ett par tillfällen i filmen som 

exempelvis när Stefan mamma ber honom följa med henne till tåget i tillbakablicken 

(segment 6, s. 30) visas ett interaktivt val men med enbart ett alternativ. Åskådaren har 

inget annat val än att följa Netflix agenda men det presenteras ändå som ett val, något 

som kan tolkas som ännu en demonstration av att fri vilja är en illusion.  

Återvändsgränder och upprepningar av filmens klimax bidrar till en slags 

avdramatisering och gör det svårare att hänga med i händelseförloppet. Detta i enighet 

med de Sena Caires (2007) forskning som visar att interaktivitet gör det svårare att följa 

filmens narrativ jämfört med linjära filmer. Deltagarna i denna studie uppgav även att 

de trots de interaktiva valen haft liten kontroll över filmens utgång. Gör åskådaren ett 

felaktigt val i Bandersnatch skickas hen tillbaka för att göra om valet och på så sätt 

minskas åskådaren maktaspekt ytterligare.  

Oh, Chung och Han (2014) redovisar i deras studie att interaktivitet i dramafilmstrailers 

sänker inlevelsen och fascinationen såväl som att det bidrar till att åskådaren tappar 
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intresset, något som går att applicera på Bandersnatchs komplexa händelseförlopp och 

återupprepade antiklimax. Detta motsäger dock de teoretiska utgångspunkterna om att 

interaktivitet skapar en djupare inlevelse till filmen. Interaktiva val må göra åskådaren 

mer aktiv eftersom denne gör aktiva val under filmens gång, med det betyder inte 

nödvändigtvis att åskådaren knyter ett närmare band till karaktärerna och handlingen.  

 

 

7.2 Symbolik och budskap 

Åskådaren får information samtidigt som Stefan, och det är flera ställen där en karaktär 

säger något till Stefan som även kan tolkas som riktat till åskådaren. Exempel på detta 

är när Colin säger “wrong path” vid det första valet som leder till en återvändsgränd i 

version 1 (segment 3A, s. 26), när Dr. Haynes ger Stefan flera möjligheter att prata om 

sin mamma samtidigt som åskådaren får en till möjlighet att göra det (segment 5B, s. 

44), och när Stefan själv säger “I should try again” vid upprepade tillfällen när 

åskådaren når en återvändsgränd. Detta i samband med att åskådaren styr Stefans val 

tyder på att Stefan representerar åskådaren. I ett medialiserat samhällsperspektiv kan 

åskådaren, alltså en del av en publik, beskrivas som en medborgare (Robertson 2015, s. 

74). Om Stefan symboliserar åskådaren innebär det att det som kommuniceras om 

Stefan i filmen också kommuniceras om åskådaren, och därmed om medborgarna i ett 

medialiserat samhälle. Det är återkommande att Stefan saknar kontroll över sina val och 

att han styrs av någon, vilket symboliserar att medborgare i mediesamhället saknar 

kontroll och blir styrda. Detta kommuniceras exempelvis genom att brist på kontroll är 

ett återkommande ämne bland karaktärerna, när Colin drogar Stefan mot hans vilja och 

säger att han gjort valet åt honom (segment 15C, s. 45) och när Stefan försöker kämpa 

emot åskådarens val men misslyckas (segment 9A, s. 31; segment 16A, s. 39). 

Budskapet förstärks även av filmens interaktiva aspekt, som inte ger åskådaren egentlig 

kontroll över filmen.  

Colin presenteras som framgångsrik, han kan kontrollera händelseförloppets flöde 

(segment 10C, s. 50) och filmas vanligtvis ur grodperspektiv, en vinkel som indikerar 

en maktposition. Detta visar att han besitter makt. Han besitter även mycket kunskap, 

nästan på ett allvetande plan. Detta visas på flera ställen genom filmen, men allra 

tydligast är det i segment 15 (s. 36) när Colin berättar för Stefan att speglar låter en resa 
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i tiden, flashbacks tillåter en andra chans att göra andra val och att valen som görs på en 

väg påverkar verklighetens helhet. Dessa tre exempel förekommer i flera scener i 

filmen, vilket visar att det Colin säger stämmer överens med filmens “verklighet”. 

Under Colins monolog i segment 15 liknar han verkligheten med spelet Pac-man, och 

att medborgare liksom Pac-man inte kan fly från systemet de lever i och att “all he can 

do is consume”. Detta beskriver ett konsumtionssamhälle som medborgare inte kan 

undfly. Han säger även att “people think it’s a happy game. It’s not happy. It’s a fucking 

nightmare world and the worst thing is that we live in it”. Detta kan tolkas som att 

medborgare ser media som något underhållande och glatt, men Colin menar att 

underhållningen är en fasad för det hemska samhället vi lever i. Budskapet att media 

används för att distrahera medborgare från samhällsstrukturer är även en återkommande 

diskurs i de två första säsongerna av Black Mirror enligt studierna av Huber (2017) 

samt Cemiloğlu Altunay och Aşkan (2018). När Colin berättar om dessa 

samhällsstrukturer för Stefan så ler han fånigt och visar inga tecken på att ta in vad 

Colin säger. Detta förstärker budskapet om att medborgare inte inser vad de lever i för 

samhälle, utan distraheras av olika former av underhållning, något som kan liknas vad 

ett falskt medvetande. När medborgare inte är medvetna om de rådande 

samhällsstrukturerna och att de kontrolleras av dominerande klasser lever de i ett falskt 

medvetande. Colin försöker förklara för Stefan att det råder en hegemoni och att 

medborgare kontrolleras av systemet, men Stefan inser inte att han kontrolleras förrän 

ett tag in i filmen, och han förstår inte Colins beskrivning av att de lever i ett 

konsumtionssamhälle som de inte kan undfly. De tidigare studierna om Black Mirror 

har också funnit budskap gällande hegemoni (Huber 2017; Cemiloğlu Altunay och 

Aşkan 2018). Colin lever inte under ett falskt medvetande eftersom han är fullt 

medveten om hur den rådande hegemonin fungerar, men han är ändå fast i systemet som 

han beskriver. Detta indikeras även genom att Colins ansikte är upplyst den större delen 

av filmen, vilket är ett återkommande sätt filmen kommunicerar medvetenhet om 

samhällsstrukturen på. Colin har accepterat sin plats i hegemonin, där han besitter en 

viss makt. Detta innebär att systemet inte kan undflys endast genom att bryta det falska 

medvetandet, utan att en hegemoni även kan upprätthållas av att medborgare accepterar 

den rådande hierarkin, vilket beskriver Gramscis synsätt på hegemoni. Detta koncept 

visas även när Stefan vet att Netflix kontrollerar honom och han börjar fråga vad han 
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ska göra för val och han följer valet trots att han själv inte vill göra det, som när han ser 

lidande ut och säger “oh god, really?” innan han börjar stycka pappans lik (segment 

17B, s. 40).  

Colin nämner att staten betalar människor för att låtsas vara medborgares släktingar för 

att sedan droga och filma dem. Detta är exakt vad Stefans pappa gör mot honom 

(segment 19A, s. 41). I segment 16 (s. 39) får åskådaren valet att antingen “döda” eller 

“backa undan” gällande Stefans pappa, vilket är samma val för agenten i datorspelet 

Bandersnatch (segment 3, s. 26). Agenten och pappan klär sig båda i glasögon och gula 

färger. Stefan säger att agenten är del av en väg gällande konspirationsteorier om staten. 

Detta kan tolkas som att pappan symboliserar statskontroll och övervakning av 

medborgare, vilket enligt den tidigare forskningen är ett återkommande tema i Black 

Mirror (Huber 2017; Cemiloğlu Altunay och Aşkan 2018). 

Studien P.A.C.S. som pappan utför står för “program and control study”, och enligt 

Colin betyder Pac-man “program and control man”. Att pappan och P.A.C.S. 

symboliserar staten, och det liknas vid det popkulturella medie-fenomenet Pac-man, kan 

tolkas som att staten som symboliseras är en medialiserad stat. P.A.C.S. uttalas likadant 

som demonen Pax, vilket skapar ett tydligt band mellan dem. Pax kopplas även till den 

symboliserade staten via en bild i boken “The Lives of Jerome F Davies” där Pax håller 

i sitt avhuggna huvud, och senare i segment 18 (s. 40) ligger pappans avhuggna huvud 

på Stefans byrå, samt att det i Pearl Ritmans anteckningar finns ett vägval mellan 

“captured by Pax” och “captured by government”. Det finns alltså ett tydligt band 

mellan Pax och staten. Pax nämns för första gången, i båda versionerna av filmen, i 

spelet Bandersnatch i segment 3 (s. 26) där han säger “Puny human!!! Will you worship 

me?” och Stefan beskriver honom som “the thief of destiny”. Detta kan tolkas som att 

staten ser ner på medborgare och ser människor som “puny”, och att de förväntas dyrka 

den dominerande klassen.  

Stefan misstänker att Dr. Haynes också är delaktig i P.A.C.S. Hon har alltid rött 

ögonsmink på sig, och röd är ett motiv som även används under trauma-experimentet i 

P.A.C.S. (segment 19B, s. 42) och när Colin berättar för Stefan om samhällets 

hegemoni, vilket tyder ytterligare på att Dr. Haynes är inblandad i symbolismen för 

staten. Rött syns även i Tuckersofts samt WHSmiths inredning, vilket är två ställen som 
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möjliggör mediekonsumering och därmed kopplar ihop symbolismen mellan 

mediekonsumtion och staten. Hon ger ofta Stefan och åskådaren hjälpsamma råd, såsom 

när han ger Stefan samt åskådaren en till möjlighet att tala om hans mamma efter att 

Stefan sagt att han inte vill prata om henne (segment 5B, s. 44). När Stefan berättar för 

henne att han kontrolleras ger hon dock inget hjälpsamt råd, utan ifrågasätter hans 

mentala tillstånd och ger honom en högre dosering av hans medicin, som är röd- och 

gul-färgad (segment 9A, s. 31). Detta kan tolkas som att hon försöker dölja hegemonin 

som Stefan har upptäckt. I en senare scen (segment 14B, s. 52) berättar Stefan för Dr. 

Haynes att han kontrolleras av Netflix. I scenen har Dr. Haynes även på sig en klarröd 

tröja, något som kan tolkas som ett tydliggörande att hon är en del av den medialiserade 

staten. Dr. Haynes ger då Stefan samt åskådaren valet att göra scenen mer intressant, 

men det blir ingen skillnad på resten av segmentet oavsett om “ja” eller “ja, för fan” 

väljs, vilket visar att valet endast inger en illusion av kontroll för åskådaren som 

egentligen inte har makt att påverka situationen. Stefan måste sedan slåss mot Dr. 

Haynes och sin pappa eller försöka fly. Om han försöker fly upptäcker han att 

flyktvägen inte är verklig, och han kan därmed inte fly. Pac-man har tidigare beskrivits 

som någon som inte kan fly från systemet han lever i, och när han tror att han hittat en 

flyktväg visar det sig att han endast är tillbaka i systemet igen. Om Stefan istället slåss 

mot Dr. Haynes och hans pappa så förlorar han slagsmålet. Detta kan tolkas som att 

man inte kan fly undan staten och dess hegemoni, och man kan inte heller besegra den.  

Mohan är grundare och ägare av ett framgångsrikt företag och pratar vanligtvis om 

kommersiella saker såsom annonsering, ekonomisk investering och produktion. Detta 

kan tolkas som att Mohan och Tuckersoft representerar kapitalism och 

konsumtionssamhälle. Begränsningar han sätter för Stefans programmerande, med 

målet att släppa spelet innan jul för att kunna maximera försäljningssiffrorna, resulterar 

i att spelet Bandersnatch får en dålig recension och inte uppnår sin fulla potential. Den 

enda gången Stefan lyckas få en bra recension har han inte förhållit sig till Mohans 

begränsningar, och han har mördat pappan och sagt till Dr. Haynes att det har tillåtit 

honom att arbeta på ett mer meningsfullt sätt (segment 18, s. 40). Detta kan tolkas som 

att Mohans kommersiella fokus samt pappan förhindrade Stefan att arbeta på ett 

meningsfullt sätt och skapa något bättre. Om Mohan ses som en symbol för kapitalism 
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och konsumtionssamhället, och pappan symboliserar en kontrollerande stat, kan detta 

händelseförlopp tolkas som att de kommersiella systemen i samhället samt staten 

förhindrar medborgare från att skapa och delta i aktiviteter som är meningsfulla, vilket 

faller i linje med tidigare budskap om att media distraherar medborgare från 

verkligheten. Att Mohan vanligtvis filmas i grodperspektiv, något som indikerar att han 

har en maktposition, bidrar ytterligare till budskapet att kapitalismen bidrar till den 

dominerande klassens makt i samhället. 

Det finns flera likheter mellan Stefan och Jerome F Davies upplevelser i filmen. Deras 

anteckningar, hukade arbetsställningar, användning av glyfen, deras kontakt med 

demonen Pax, och upplevelsen av avsaknad kontroll och parallella verkligheter. I 

segment 4F (s. 41) när Pearl Ritman skapar filmen Bandersnatch för Netflix börjar hon 

kontrolleras, något som indikerar att även hon kommer delta i denna parallella 

upplevelse. Detta kommunicerar att Stefans upplevelser är något som upprepas genom 

tiderna. Alltså är samhällssystemet som kommuniceras inte något tillfälligt, utan ett 

bestående system som har funnits i flera år och gäller än idag. Både Pearl och Stefan var 

medvetna om att tidigare skapare av Bandersnatch hade blivit galna mördare, men de 

väljer ändå att fortsätta skapandet. Det kan tolkas som att medborgare försätter sig i en 

dålig situation genom att följa samma mönster och att skapa medieinnehåll, vilket liknar 

resultat från Cemiloğlu Altunay och Aşkans (2018) studie gällande att mediekontroll 

delvis upprätthålls genom att medborgare själva deltar i medielandskapet. De tre 

skaparna anpassar Bandersnatch efter den senaste tekniken i sina respektive situationer. 

Detta kan kopplas till teorier om technological determinism, som innebär att teknik 

utvecklas parallellt med samhället. I denna situation så anpassas medieinnehållet efter 

respektive medieplattform, men medieinnehållet i sig är detsamma. Det innebär att även 

samhället är detsamma. 

Genom filmens refereras flera tidigare Black Mirror-avsnitt, främst White Bear, 

Nosedive och Metalhead. Detta är inte endast representationer av avsnitten i sig, utan 

även en representation av deras budskap (Bordwell & Thompson 2013, s. 58). Nosedive 

handlar om ett tungt medialiserat samhälle där gillningar på ens sociala medier avgör 

ens livsstandard och möjligheter i samhället. Detta kan även kopplas till de 

återkommande tv-recensionerna i Bandersnatch. En av konflikterna i filmen är att 
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Stefan vill få en bra recension, liksom Nosedives huvudkaraktärs konflikt är att få bra 

“recensioner” och gillningar. Den enda gången Stefan lyckas med att få 5/5 stjärnor är 

när han medvetet har skapat en illusion av makt istället för att ge spelaren riktig kontroll 

över spelet, liksom hur filmen Bandersnatch är uppbyggd, men även då är scenen en 

återvändsgränd. Att det inte går att uppnå en bra recension utan en återvändsgränd kan 

tolkas som att en bra recension inte bör vara ens mål, för även om du uppnår det har du 

gjort fel val. Det felaktiga valet ligger i att försöka få bekräftelsen och lyckas inom 

media, vilket även kommuniceras i Nosedive.  

Glyfen, ett av filmens främsta motiv, används även i Black Mirror-avsnittet White Bear. 

Detta avsnitt analyserades i studierna utförda av Huber (2017) samt Cemiloğlu Altunay 

och Aşkan (2018) och båda studierna kom fram till att budskapet som kommunicerades 

var att media används för att kontrollera och övervaka medborgare, vilket är delaktigt i 

att implementera och standardisera en hegemoni i samhället. Detta är i linje med 

analysen av Bandersnatch som har utförts i denna uppsats. 

Avsnittet Metalhead refereras i Bandersnatch genom Colins spel “Metl Hedd”. Avsnittet 

handlar om hur robotar i form av hundar vänder sig mot mänskligheten och utplånar 

den. Hundarna är utformade på samma sätt som figuren på postern till “Metl Hedd” som 

visas vid ett par tillfällen i filmen. I början av filmen ser pappan även grannhunden i 

trädgården och uttrycker “It will be the death of us”, något som kan tänkas vara 

ytterligare en koppling till avsnittet, såväl som att hunden senare hittar pappans lik 

(segment 17A, s. 39; segment 17C, s. 43; segment 17F, s. 52). Budskapet i Black 

Mirror-avsnittet kan tolkas som en varning om hur teknik skapade av människan tar 

över kontrollen av dem. Detta är i linje med Bandersnatchs budskap om att media och 

teknik har tagit kontrollen över medborgare, samt att media och teknik inte är riskfritt 

för medborgare. 

 

7.3 Mediekritik 

Forskning och teorier gällande mediekritik fokuserar ofta på journalistik, vilket inte är 

aktuellt för denna uppsats som fokuseras på den mer ovanliga medie- och 

samhällskritiken i form av populärfilm. Att filmen ägs och distribueras av Netflix, ett av 
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de ledande företagen inom streaming, gör mediekritiken ännu mer unik. Att kritiken, 

enligt diskussionen ovan, gäller ett konsumtionssamhälle där media är del av en 

dominerande klass som kontrollerar medborgare innebär att Netflix kritiserar sin egen 

roll i detta samhälle. I segment 13A (s. 34) väljer Bandersnatch att berätta för Stefan att 

han kontrolleras av Netflix. Netflix väljer alltså att beskriva sig själv som 

kontrollerande, och skriver meddelandet “I make decisions for you” till Stefan. Att 

Netflix positionerar sig själv som dominant väcker frågor gällande mediekritiken i 

filmen. Det kommuniceras att medborgare inte kan fly undan systemet och den 

dominerande klassen, vilket innebär att publiken inte kan fly från Netflix. Netflix och 

Black Mirrors diskurs grundas i mediekritik, men att kritisera sin egen position genom 

att distribuera en film som drar in intäkter och som marknadsförs med ord såsom 

“sinnesutvidgande” utmanar inte den rådande samhällsordningen. Filmens diskurs 

utmanar konsumtionssamhällets hegemoni, men utförandet förstärker Netflix position 

och därmed den situationen som diskursen utmanar. Alltså kan Bandersnatch tolkas som 

ett förstärkande av den rådande samhällsordningen, maskerat som utmanande. Detta kan 

kategoriseras som en sorts liberal mediekritik som endast kritiserar medier utan att söka 

faktiskt förändring av medie- eller samhällsstrukturer. Kritiken i sig anses då vara 

tillräcklig för att det visar att det är möjligt att reglera och ifrågasätta medierna 

(Stiernstedt 2014, s. 54). Mediekritiken kan även ses som icke-trovärdig, eftersom 

Netflix själv förstärker systemet som kritiseras (ibid. s. 82). 

 

7.4 Sammanfattning 

Det återupprepade budskapet genom Bandersnatch är att fri vilja är en illusion och att de 

interaktiva valen i slutändan inte ger åskådaren någon faktiskt kontroll över det 

slutgilitiga budskapet hen konsumerar genom att titta på filmen. Undertexten av detta 

budskap tolkas i denna uppsats som en kritik mot samhällsstrukturer och mediesystem 

förklädda som underhållning genom att måla upp en medialiserad stat som övervakar 

och kontrollerar dess medborgare/publik genom att upprätthålla ett falskt medvetande. 

Detta är det huvudsakliga budskap som Bandersnatch kommunicerar kring 

maktförhållandet mellan media och publik, vilket var denna uppsats huvudsakliga 

frågeställning. Genom filmens interaktiva funktion förstärks detta budskap. Media och 
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staten är de dominerande samhällsklasserna, något filmen syftar till att belysa och 

kritisera, vilket faller i linje med Black Mirrors mediekritiska grund. Kritiken fokuserar 

dock snarare på upplysning och inte reform av systemet, vilket gör trovärdigheten i 

kritiken tvivelaktig. 

 

 

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Vid insamlingen av tidigare forskning till denna uppsats saknades ett utbud relevant 

forskning kring mediekritik i form av underhållnings- och populärmedia. Mycket av den 

rådande forskningen som hittats syftar snarare till att förklara sambandet mellan 

mediekritik och journalistik. På grund av detta föreslås mer forskning som behandlar 

exempelvis självkritisk populärmedia.  
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9. Bilagor 

 

9.1 Fullständig segmentering 

 

I. Introduktion. 

1.     Frukost  

a.     Stefan vaknar 

b.     Han äter frukost tillsammans med hans pappa 

c.     Interaktivt val: Sugar Puffs alt. Frosties till frukost 

2.     Bussen 

a.     Stefan åker buss 

b.     Interaktivt val: Thompson Twins alt. Now 2 

3A. Tuckersoft 

a.     Stefan står utanför byggnaden 

b.     När han kliver in på kontoret möts han av Mohan 

c.     Stefan presenteras för Colin 

d.     Stefan, Mohan och Colin har möte om Bandersnatch 

e.     Interaktivt val: Tacka ja alt. tacka nej till Mohans erbjudande att jobba 

ihop 

3B. Tuckersoft 

a. Stefan, Mohan och Colin har möte om Bandersnatch 

b. Colin har läst boken Bandersnatch 

c. Interaktivt val: tacka ja alt. tacka nej till Mohans erbjudande 

d. Stefan får en deadline 12 september 

4A.     Recension 

a.     Hoppat fram fem månader i tiden, är hemma 

b.     Tv-recension av Bandersnatch, 0/5 stjärnor 

c.     Återvändsgränd 

4B.     Recension 
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a.     Pratar med pappan om mötet, är hemma 

b.     Tv-recension av Colins spel, 4/5 stjärnor 

4C. Recension 

a. Fyra månader senare, är utanför WHS mith 

b. Tv-recension av Bandersnatch, två och en halv av fem stjärnor 

c. Återvändsgränd 

4D. Recension 

a. Fyra månader senare, är utanför WHSmith 

b. Tv-recension av Bandersnatch, Stefan har dött 

c. Återvändsgränd 

4E. Recension 

a. Tv-recension av Bandersnatch, Stefan är arresterad för mord 

b. Mohan intervjuas 

c. Stefan är i fängelset, ritar glyfer 

d. Återvändsgränd 

4F. Recension 

a. Tv-recension av Bandersnatch, får 5/5 stjärnor 

b. Pearl arbetar med Bandersnatch för Netflix 

c. Interaktivt val: häll te över datorn alt. förstör datorn 

d. Återvändsgränd 

4G. Recension 

a. Tv-recension av Bandersnatch, Stefan mördade pappan, får 2,5/5 stjärnor 

b. Stefan är i fängelset, ritar glyfer 

4H. Recension 

a. Tv-recension av Bandersnatch, Stefan är arresterad för mord 

b. Colin intervjuas 

c. Stefan är i fängelset, ritar glyfer 

d. Återvändsgränd 

5A.     Dr. Haynes kontor 
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a. Stefan pratar om mötet på Tuckersoft 

b. Interaktivt val: Prata alt. Prata inte om vad som hänt hans mamma 

c. Stefan pratar om sin mamma 

5B. Dr Haynes kontor 

a. Stefan pratar om mötet på Tuckersoft 

b. Interaktivt val: Prata alt. Prata inte om vad som hänt hans mamma 

c. Dr Haynes uppmuntrar Stefan att prata om mamman, han nekar 

d. Interaktivt val: Prata alt. Prata inte om vad som hänt hans mamma 

6.     Minne 

a. Stefan som femåring blir av med sitt kanin-gosedjur 

b. Interaktivt val: Följ inte med mamman 

c. Mamman går till tåget 

d. Tv-program om tågolycka 

7.     WHSmith 

a. Stefan köper en vinylskiva, interaktivt val: Phaedera alt. The Bermuda 

Triangle 

b. Stefan läser boken The Lives of Jerome F Davies 

c. Stefan kommer hem och sätter på vinylskivan 

d. Stefan arbetar med Bandersnatch 

8A. Hemma 

a. Stefan arbetar med Bandersnatch, det är augusti 

b. Pappan ger Stefan te och bjuder in till lunch 

c. Interaktivt val: häll te över datorn alt. skrik åt pappa 

d. Stefan häller te över datorn, som går sönder 

e. Återvändsgränd 

8B. Hemma 

a. Interaktivt val: häll te över datorn alt. skrik åt pappa 

b. Stefan skriker på pappan 

c. Pappan skjutsar Stefan till Dr. Haynes kontor 

d. Interaktivt val: gå in till Dr. Haynes alt. följ efter Colin 
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9A. Dr. Haynes kontor 

a. Stefan berättar att han känner sig kontrollerad 

b. Interaktivt val: bit på naglarna alt. dra i öronsnibb 

c. Stefan kämpar emot valet 

d. Stefan pratar med pappan på vägen hem 

e. Interaktivt val: ta tabletter alt. inte ta tabletter 

9B. Dr. Haynes  

a. Stefan pratar att han känner sig kontrollerad med Dr. Haynes, han säger 

att de redan pratat om detta 

10A. Tuckersoft 

b. Interaktivt val: spola ner tabletter alt. kasta tabletter 

c. Stefan, Mohan och Colin har ett möte på Tuckersoft, Bandersnatch är 

inte klart i tid 

d. Stefan får helgen på sig att göra klart spelet 

e. Stefan får VHS med dokumentären ”Mind’s Eye” av Colin 

10B. Tuckersoft 

a. Colin är försvunnen 

b. Stefan och Mohan har ett möte på Tuckersoft, Bandersnatch är inte klart 

i tid 

c. Stefan får helgen på sig att göra klart spelet 

d. Stefan får VHS med dokumentären ”Mind’s Eye” av kille på kontoret 

10C. Tuckersoft 

a. Stefan och Mohan har ett möte på Tuckersoft, Bandersnatch är inte klart 

i tid 

b. Stefan får helgen på sig att göra klart spelet 

c. Stefan får VHS med dokumentären ”Mind’s Eye” 

d. Colin spolar fram filmen 

11A. Dokumentären 

a. Stefan arbetar med Bandersnatch 

b. Stefan kollar på dokumentären ”Mind’s Eye” 



 

71 

 

c. Interaktivt val: förstör datorn alt. slå i bordet 

d. Stefan förstör datorn 

e. Återvändsgränd 

11B. Dokumentären 

a. Stefan kollar på dokumentären ”Mind’s Eye” 

b. Interaktivt val: förstör datorn alt. slå i bordet 

c. Stefan arbetar med Bandersnatch 

d. Interaktivt val: plocka upp familjefoto alt. boken ”Look Door, Get Key” 

11C. Dokumentären 

a. Stefan arbetar med Bandersnatch och kollar på dokumentären ”Mind’s 

Eye” 

b. Interaktivt val: plocka upp familjefoto alt. boken ”Look Door, Get Key” 

c. Stefan sover, vaknar sen 

d. Stefan blir knivhuggen av Jerome F Davies 

11D. Dokumentären 

a. Stefan arbetar med Bandersnatch och kollar på dokumentären ”Mind’s 

Eye” 

b. Interaktivt val: plocka upp familjefoto alt. boken ”Look Door, Get Key” 

c. Stefan sover, vaknar sen 

12. Minne 

a. Stefan går genom spegeln och blir sitt yngre jag 

b. Mamman och pappan tjafsar, gömmer gosedjurskaninen 

13A. Kontrollerad 

a. Stefan arbetar med Bandersnatch 

b. Interaktivt val: häll te över datorn alt. förstör datorn 

c. Stefan frågar vem som kontrollerar honom 

d. Interaktivt val: svara Netflix alt. glyfen 

e. Netflix förklaras för Stefan 

f. Interaktivt val: Berätta mer alt. Försök förklara 

g. Interaktivt val: berätta mer alt. avbryt samtal 
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13B. Kontrollerad 

a. Stefan frågar vem som kontrollerar honom 

b. Interaktivt val: Netflix alt. glyfen 

c. Stefan blir rädd 

13C. Kontrollerad 

a. Stefan frågar vem som kontrollerar honom 

b. Interaktivt val: P.A.C.S. alt. glyfen 

c. Stefan konfronterar pappan angående P.A.C.S. 

13D. Kontrollerad 

a. Stefan frågar vem som kontrollerar honom  

b. Interaktivt val: P.A.C.S. alt. Glyfen 

c. Stefan blir rädd 

13E. Kontrollerad 

a. Stefan arbetar med Bandersnatch 

b. Interaktivt val: häll te över datorn alt. förstör datorn 

c. Stefan frågar vem som kontrollerar honom 

d. Interaktivt val: svara Netflix alt. Glyfen 

e. Stefan blir rädd 

13F. Kontrollerad 

a. Stefan frågar vem som kontrollerar honom 

b. Interaktivt val: P.A.C.S. alt. Glyfen 

c. Stefan dödar pappan 

14A. Dr. Haynes och Netflix 

a. Stefan pratar om Netflix med Dr. Haynes 

b. Interaktivt val: ja, gör det intressantare alt. ja, för fan 

c. Stefan och Dr. Haynes slåss 

d. Interaktivt val: hoppa ut genom fönstret alt. slåss 

e. Rummet visar sig vara en kuliss och händelsen en scen på en 

inspelningsplats 

f. Återvändsgränd 
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14B. Dr. Haynes och Netflix 

a. Stefan pratar om Netflix med Dr. Haynes 

b. Interaktivt val: ja, gör det intressantare alt. ja, för fan 

c. Stefan och Dr. Haynes slåss 

d. Interaktivt val: hoppa ut genom fönstret alt. slåss 

e. Stefan slåss med Dr Haynes och sin pappa 

15A. Colins lägenhet 

a. Stefan och Colin går till Colins lägenhet 

b. Kitty och Pearl presenteras för Stefan 

c. Interaktivt val: ja, ta droger alt. nej, ta inte droger 

d. Stefan och Colin blir drogpåverkade 

e. Colin håller monolog om hur världen fungerar 

f. Interaktivt val: Stefan tar livet av sig alt. Colin tar livet av sig 

15B. Colin lägenhet 

a. Stefan och Colin är på Colins balkong 

b. Interaktivt val: Stefan tar livet av sig alt. Colin tar livet av sig 

15C. Colins lägenhet 

a. Stefan och Colin går till Colins lägenhet 

b. Kitty och Pearl presenteras för Stefan 

c. Interaktivt val: ja, ta droger alt. nej, ta inte droger 

d. Stefan blir drogad av Colin 

e. Colin håller monolog om hur världen fungerar 

f. Interaktivt val: Stefan tar livet av sig alt. Colin tar livet av sig 

g. Stefan ser demonen Pax 

16A. Döda pappa 

a. Interaktivt val: döda pappa alt. backa undan 

b. Stefan dödar pappan 

16B. Döda pappa 

a. Interaktivt val: döda pappa alt. backa undan 

b. Pappan tröstar Stefan 
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c. Återvändsgränd 

16C. Döda pappa 

a. Stefan dödar pappan 

16D. Döda pappan 

a. Interaktivt val: Prata om mamma alt. Döda pappan 

b. Stefan dödar pappan 

17A. Pappans lik 

b. Interaktivt val: begrav kroppen alt. stycka kroppen 

c. Mohan ringer Stefan 

d. Interaktivt val: ja, Bandersnatch är klar på måndag alt. nej 

e. Stefan begraver pappan 

f. Kitty hälsar på Stefan 

g. Interaktivt val: ingen aning var Colin är alt. han hoppade 

h. Grannhunden gräver upp pappans lik 

17B. Pappans lik 

a. Interaktiv valt: begrav kroppen alt. stycka kroppen 

b. Stefan ringer Dr. Haynes kontor 

17C. Pappans lik 

a. Stefan dödar pappan 

b. Stefan försöker ringa Dr. Haynes 

c. Interaktivt val: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fyra siffror kan väljas 

d. Stefan begraver pappan 

e. Hunden gräver upp pappans lik 

17D. Pappans lik 

a. Interaktivt val: begrav kroppen alt. stycka kroppen 

b. Mohan ringer Stefan 

c. Interaktivt val: ja, Bandersnatch är klar på måndag alt. nej 

d. Stefan begraver pappan när Mohan kommer 

e. Stefan dödar Mohan 
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17E. Pappans lik 

a. Interaktivt val: begrav kroppen alt. stycka kroppen 

b. Stefan pratar med Mohan på telefon 

c. Stefan begraver pappan när Colin kommer 

d. Interaktivt val: döda Colin alt. släpp honom 

e. Colin och Stefan diskuterar mordtekniker, Stefan dödar Colin 

17F. Pappans lik 

a. Interaktivt val: begrav kroppen alt. stycka kroppen 

b. Mohan ringer Stefan 

c. Interaktivt val: ja, Bandersnatch är klar på måndag alt. nej 

d. Stefan begraver pappan 

e. Kitty hälsar på Stefan 

f. Interaktivt val: ingen aning var Colin är alt. han hoppade 

g. Stefan blir lättad av att Colin inte dött 

h. Hunden gräver upp pappans lik 

17G. Pappans lik 

a. Stefan pratar med Mohan på telefon 

b. Stefan begraver pappan när Colin kommer 

c. Interaktivt val: döda Colin alt. släpp honom 

d. Stefan hör sirener när han begraver pappan 

17H. Pappans lik 

a. Stefan dödar pappan 

b. Stefan försöker ringa Dr. Haynes 

c. Interaktivt val: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fyra siffror kan väljas 

d. Stefan mordhotar Dr Haynes 

e. Stefan hör sirener när han begraver pappan 

18. Dr. Haynes kontor 

a. Stefan pratar med Dr. Haynes om att han gjort klart spelet 

19A. Hemmakontor 

a. Stefan hittar kassaskåpet på hemmakontoret 
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b. Interaktivt val: lösenord TOY alt. PAC 

c. Klipps till dåtid, barn-Stefan visas 

d. Interaktiv val: ja, följ med mamman alt. nej 

e. Barn-Stefan och mamman är på tåget 

f. Tonårs-Stefan dör på Dr. Haynes kontor 

g. Återvändsgränd 

19B. Hemmakontor 

a. Interaktivt val: program & control 

b. Stefan upptäcker att pappan har utfört studien P.A.C.S. på honom 

c. Stefan dödar pappan 

d. Återvändsgränd  

19C. Hemmakontor 

a. Stefan hittar kassaskåpet på hemmakontoret 

b. Interaktivt val: lösenord JFD alt. PAX 

c. Pax attackerar Stefan 

d. Stefan vaknar i sin säng 

19D. Hemmakontor 

a. Stefan hittar kassaskåpet på hemmakontoret 

b. Interaktivt val: lösenord JFD alt. PAX 

c. Jerome F Davis dyker upp bakom Stefan 

19E. Hemmakontor 

a. Stefan hittar kassaskåpet på hemmakontoret 

b. Interaktivt val: skriv in lösenord PAX alt. PAC 

c. Stefan upptäcker att pappan har utfört studien P.A.C.S. på honom 

d. Stefan dödar pappan 

e. Återvändsgränd  

E: Eftertexter 

 

20. Extrascen 

a. Stefan lyssnar på en Bandersnatch-kassett på bussen 


