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1. Inledning 

Mitt val att skriva om ett alternativt Hollywood grundar sig i en ren fascination. En högst 

personlig åsikt är att mångt om mycket av det som producerades under New Hollywood var 

viktiga och nyskapande filmer. Idag ser vi Quentin Tarantino, Robert Rodriguez och David 

Fincher med flera som representerar för mig, om inte fullt ut, independentfilmare och inte 

heller fullt ut fristående från Hollywood ändå en motpol och ett annat alternativ. Jag ser dem 

som människor som älskar film och älskar att göra film. Och det är deras förhållande till film 

som driver dem. Motivet till uppsatsen är alltså en fascination för filmare som älskar att leka 

med mediet och hitta nya vinklar och grepp. Att det flera gånger lyckats ser jag som en bonus. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Idag är Hollywood större än någonsin och de ekonomiska rekordvinsterna avlöser varandra. 

Vi ser ett klimat där producenter i allmänhet och stora filmbolag i synnerhet får allt mer 

växande makt och inflytande över produkten - filmen. Auteuren som en gång räddade 

Hollywoodindustrin försvann till förmån för blockbustern där ekonomiska faktorer har 

slutgiltiga ordet.1 

 

Filmklimatet i USA har inte alltid sett ut såhär. Under 1960-talet hade de stora filmbolagen 

gjort en rad ekonomiska fiaskon och med dragkraft från televisionen minskade intresset för 

filmen och biografbesökandet kraftigt. Amerikansk film var på dekis och orsaken var brist på 

nyskapande och att man adresserade fel målgrupper. Detta öppnade dörren för nya, unga 

filmskapare där många influerats starkt av Europas och främst Frankrikes metoder att göra 

film. De nyskapande regissörerna anammade auteurteorin och höll starkt på sin integritet som 

upphovsmän och lät inte de stora Hollywoodbolagen lägga sig i produktionen. Åren som kom 

att följa kom att kallas New Hollywood och introducerade namn som Martin Scorsese, 

Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, Peter Bogdanovich, Roman Polanski, 

Sam Peckinpah och Robert Altman (de två sistnämnda lär du känna mer i denna text). 

Publiken, och då i synnerhet den unga fick åter upp ögonen för filmen och filmerna 

överträffade varandra i nyskapande och nya metoder och stilistiska konventioner. 

Människorna inom New Hollywood hade tagit över produktionen helt och lät de stora 

filmbolagen stå i bakgrunden och snällt titta på när publiksuccé på publiksuccé radades upp. 

                                                 
1 Bordwell, David; The Way Hollywood Tells It; London: University of California Press; 2006; s. 3 
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Hollywood och dess största bolag hade blivit förpassade till vilsna distributörer som inte stod 

med mycket andra alternativ än att lita på regissörer och manusförfattare. De skulle dock så 

småningom komma ikapp och revolutionen inom amerikansk film ebbade långsamt ut. 

 

I dagens Hollywood är klimatet det motsatta. Hollywood är en industri med hög rang och 

många av de independentbolag som idag ska motsvara och representera det alternativa 

Hollywood ingår i de stora koncerner bolagen förvandlats till. Ur en ekonomisk faktor är detta 

givetvis ytterst värdefullt för Hollywood då de också producerar filmer med låg budget vilket 

minimerar riskerna för ekonomiskt fiasko. Ur en annan vinkel kan man se det som att de 

hjälper till att finansiera sin egen motpol. Det intressanta är hur Hollywoodindustrin förhåller 

sig till den kritik filmarna riktar mot dem. Genom att titta på de namn som räknats upp och 

slog igenom under New Hollywood kan man dra slutsatsen att en motpol till Hollywoods 

mainstream och High Concept är nödvändig och till och med ytterst viktig för att finna nya 

filmskapare med nya idéer. För hur är man nyskapande om man inte kritiserar det gamla?  

 

 

1.1.1 New Hollywood 

Under 1960-talet blåste förändringens vindar i USA. En mer spridd kritik mot landets krig i 

Vietnam och ett öppnare sinne till sådant som tidigare setts som otänkbart började etableras. 

Som exempel lanserades p-pillret under detta årtionde vilket pekar på en mer frigjord kvinna, 

utöver detta fick också drogkulturen sitt stora genombrott.2 I början av 1960-talet lanserade 

The Majors – MGM, Warner Brothers, United Artists, Paramount, 20th Century-Fox, 

Columbia, Disney och Universal många filmer med stor budget.3 Trots att filmbolagen hade 

gjort upp med televisionen och fick mycket betalt för filmerna som sändes av de olika 

nätverken gick biografbesökandet ständigt ned.4 Vi kunde se tendenser där The Majors nu 

förlorade mycket pengar och distribuerade färre filmer till följd av de ekonomiska flopparna 

från filmer som Cleopatra (1963).5 Många av bolagen inom The Majors bytte ägare och kom 

att ingå i större koncerner.6 Import av filmer från exempelvis Storbritannien och Frankrike 

                                                 
2 Bordwell, David & Thompson, Kristin; Film History: An introduction; 2. ed.; Boston, Mass.: McGraw-Hill; 
2003; s. 512 
3 Ibid.; s. 512 
4 Ibid.; s. 512 
5 Ibid.; s. 513 
6 Ibid.; s. 513 
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ledde efter hand till att censurbestämmelserna revs upp och förnyades till ett system som 

gynnade möjligheterna att filma mer genreinriktade filmer innehållandes våld och sex.7 

 

På independentflanken under denna tid stod Roger Corman med sitt bolag AIP (American 

Independent Pictures).8 Corman lät unga nya filmare, många av dem nyutgångna 

filmstudenter med stora kunskaper om bland annat europeisk film och auteurteorin arbeta med 

olika filmprojekt inom hans bolag.9 Filmerna var vad man kallade ”B-filmer” eller 

”genrefilmer” och de hade ofta mycket låg budget och filmarna arbetade för låg lön men med 

stort inflytande. Namn som Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, John 

Milius, Brian De Palma, Robert De Niro och Jack Nicholson arbetade alla någon gång med ett 

av Roger Corman och AIP:s filmprojekt.10 Filmerna lyckades mycket bra i ungdomskulturen 

på drive-in- biograferna och de stora Hollywoodbolagen fick nu upp ögonen för denna metod 

och gav sig in på den gångbara spelmarknaden för att åter locka den stora publiken tillbaka till 

filmdukarna11. Bonnie and Clyde (1967), Midnight Cowboy (1969) och The Graduate (1967) 

lyckats spela in mångdubbelt sin egen budget och filmbolagen var nu fast införstådda med att 

detta var vägen att gå.12 

 

För The Majors innebar det dock att många av de regissörer som anlitades förespråkade 

auteurteorin och således fick de se sina filmer med mycket influenser från europeisk 

konstfilm. Hollywoods studiosystem lades ner och såldes, filmerna spelades in on-location 

och mer frihet till regissör och skådespelare tvingade producenter och filmbolagspampar ofta 

att stå vid sidan om och titta på. François Truffaut och Jean-Luc Godard från Franska Nya 

Vågen var influenskällor för filmare som Dennis Hopper och dennes oerhörda succé med 

Easy Rider (1969) och Brian De Palma där jump-cuts och historier med ett löst förhållande till 

orsak-verkan kan nämnas som exempel på filmiska grepp.13 Många kamper pågick mellan 

regissörer och filmbolagen där regissörerna kämpade hårt för sin personliga vision. Ett vanligt 

missförstånd när det kommer till New Hollywood är att de största succéfilmerna och dess 

regissörer arbetade oberoende av de stora filmbolagen, som independentfilmare. Detta är dock 

felaktigt då de flesta filmer, om inte producerats av något bolag inom The Majors så 

                                                 
7 Bordwell, David & Thompson, Kristin; Film History: An introduction;.; s. 515 
8 Ibid.; s. 530 
9 Ibid.; s. 530 
10 Ibid.; s. 530 
11 Ibid.; s. 512 
12 Ibid.; s. 513 
13 Ibid.; s. 518 
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åtminstone distribuerats av dem.14 Det ska sägas att regissörerna var både kritiska mot 

amerikansk film samtidigt som många av dem också nyttjade vad de ansåg vara godbitarna 

från tidigare decennier och förnyade olika genrer. Sam Peckinpahs The Wild Bunch (1969) 

och Straw Dogs (1971) tog täten vad gällande våld på biograferna vilket inte hade varit 

möjligt utan förnyelsen av censurreglerna eller det klimat USA befann sig i.15 

 

Francis Ford Coppola var det mest hyllade av den nya generationens filmskapare efter sitt 

definitiva genombrott med The Rain People (1969), producerat av hans egna 

produktionsbolag där bland andra George Lucas ingick, American Zoetrope.16 Han har själv 

sagt med anledning av förnyelsen och av Hollywood och nyskapande filmer:”The way to 

power is not always to merely challenge the Establishment, but first make a place in it and 

then challenge and double-cross the Establishment.”17 Denna taktik skulle dock visa sig 

misslyckad då det 1971 infördes ett för The Majors gynnsamt skattesystem som genererade 

tillbaka stora summor pengar.18 Detta tillsammans med de stora publiksuccéerna av Coppolas 

egna filmer The Godfather (1972) samt The Godfather: Part II (1974) i gott sällskap med 

filmer som The Exorcist (1973, William Friedkin) Jaws (1975, Steven Spielberg) och Star 

Wars (1979, George Lucas) påverkade New Hollywood i en riktning bort från 

lågbudgetproduktioner och influenser av europeisk konstfilm tillbaka till Classical Hollywood 

Cinema och vad som sedermera också kom att kallas High Concept. 

 

 

1.1.2 Alternativt Hollywood idag 

För att resonera kring det alternativa Hollywood idag och söka sätta mer eller mindre fasta 

definitioner på begreppet är det oundvikligt att titta på independentrörelsen. Som tidigare 

diskuterat är dagens independentrörelse dock svår att definiera. 

 

In the past, the tag “independent” was applied to low-budget pictures 
that played for a week in the local art house. Referring to nonstudio, 
low-budget movies, distributed by a maverick company, the label 
had clearer meaning. In the 1990s, however, things have changed. Companies 
like Disney, Warners, and Universal have taken over independents 
such as Miramax, New Line, and October, and indies’ budgets 

                                                 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/New_Hollywood 2006-11-17 
15 Bordwell & Thompson; Film History; s. 514 
16 Ibid.; s. 519 
17 Thompson, Kristin; Storytelling in the new Hollywood : understanding classical narrative technique; London: 
Harvard University Press; 1999; s. 5 
18 Bordwell & Thompson; Film History; s. 522 



 6 

have increased to as much as $50 million.19 
 

Är det ekonomiska element som styr ordets betydelse eller är det filmskaparnas vision och 

självständighet från producenter och filmbolagspampar som är av avgörande vikt? Men 

behöver då en alternativ Hollywoodrörelse vara helt independent? För denna uppsats och dess 

syfte spelar marknadsmässiga aspekter mindre roll då det är estetiken och narrationen som är 

avgörande. Visserligen är dessa ekonomiska aspekter också tätt knutna till huruvida en 

filmskapare tillåts fria tyglar för att uppfylla dennes vision. Det är mycket lättare att vara 

independent och alternativ om man inte har pressen att spela in stora pengar på biograferna.20 

New Hollywood är ett bevis på att trots inblandning av stora Hollywoodbolag, vilket utesluter 

att filmerna skall definieras som fullständigt independent, en alternativ estetik och 

berättarstruktur är möjlig. Paralleller mellan New Hollywood och det alternativa Hollywood 

idag är många och intressanta. En gemensam nämnare dem emellan kan vara auteurteorin, om 

än med en viss förflyttning från en person till flera. För uppsatsens räkning definieras det 

alternativa Hollywood idag som en rörelse med en fot på var sin sida om Hollywoods stora 

bolag som på något sätt utmanar den samma. Där de har oberoende produktionsbolag men har 

möjlighet att distribueras av The Big Nine och dess koncerner. Detta underlättar nämligen för 

upphovsmannen att undvika pressen att filmen måste tillfredsställa en bred publik och således 

bringa stor ekonomisk vinst. Eller som filmkritikern Roger Ebert en gång sa angående 

debatten om independentrörelsen: 

 

It’s a film made outside the traditional Hollywood studio 
system, often with unconventional financing, and it’s made because it 
expresses the director’s personal vision rather than someone’s notion of 
box-office success.21 

 
 

1.2 Problemformulering 

Även om New Hollywood inte lämpas jämföras med vad vi idag kallar independentfilmen 

skall det dock nämnas att det inte heller är nödvändigt ur ett kritiskt perspektiv. Filmerna 

inom New Hollywood kunde både produceras och distribueras eller endast distribueras av The 

Majors. Den kontext amerikansk film befann sig i tillät inte de stora filmbolagen att neka 

filmskaparna dess önskemål av rent ekonomiska skäl. Idag är denna situation annorlunda. 
                                                 
19 Levy, Emanuel; Cinema of Outsiders: The Rise of American Independent Film. 
New York, NY, USA: New York University Press, 1999. s. 3 
 
20 Ibid.; s. 3 
21 Ibid.; s. 3 
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Många av bolagen inom The Big Nine har ekonomisk säkerhet nog att i teorin styra över sina 

produktioners innehåll och dess budskap. 

 

Sam Peckinpah och Robert Altman var två regissörer inom New Hollywood som var speciellt 

utmärkande på att inte låta sig styras av producenterna och deras arbetsgivare. De månade om 

sina visioner och konstnärliga frihet och fick ofta kämpa hårt för att få sin vilja igenom. De 

har också sedermera erhållit flertalet erkännelser för deras nyskapande inom filmmediet. 

 

I dagens kontext är som tidigare nämnt förutsättningarna annorlunda om man inte vill följa 

den traditionella vägen. Även om riskmedvetenheten hos de stora filmbolagen även var hög 

under New Hollywood är de idag inte lika pressade att satsa på filmer de inte är säkra på 

kommer att resultera i någon form av ekonomisk vinst. De filmer de inte har höga 

förhoppningar på men ändå tror kan tillfredsställa en viss målgrupp produceras inom deras 

egna independentbolag. Kanske hittar man svaret på Hollywoods motpol också inom industrin 

själv? Quentin Tarantino och Robert Rodriguez är två regissörer i vår samtid som tar avstånd 

från klassiskt Hollywoodberättande för att istället gå sina egna vägar. Samtidigt står de med 

en fot på var sin sida av mainstream och independent då de produceras av egna bolag men 

distribueras av bolag inom The Big Nines koncerner. Hur visar sig deras ställningstagande 

och kritik, hyllningar samt bearbetningar av de klassiska konventionerna i filmerna? Kan man 

genom att diskutera dessa fyra regissörer och några av deras filmer i tillhörande kontext också 

ge förklaringar till filmernas framgångar? 

 

Om mainstream och High Concept filmer inom Hollywood och USA inte är nyskapande, vart 

hittar då de nya filmskaparna sina influenser? Och framförallt, vad var det som gjorde New 

Hollywood banbrytande? 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen ämnar studera stilistiskt samt berättarstrategiskt alternativ till Hollywood och kritik 

mot klassiskt amerikansk filmskapande med analysobjekt från såväl New Hollywood som vår 

egen samtid. Önskan är att med analyser av fyra specifika regissörer som representerar dessa 

två kontexter skönja skillnader och likheter i hur filmskapandet gått till väga och hanterats för 

att således diskutera det alternativa Hollywoods utveckling från New Hollywoods 
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revolutionskontext till dagens filmklimat där Hollywood har större makt än någonsin. Syftet 

är vidare att närma sig vår egen samtids kontext och det filmklimat det alternativa Hollywood 

lever i idag. 

 

Ett större medvetande om varifrån de specifika regissörerna hämtat sina influenser och 

således varifrån de alternativa konventionerna har sin begynnelse, om så är från 

independentrörelsen, icke-amerikansk film eller i verkligheten inte är några alternativa 

konventioner är något annat som detta arbete har för avsikt att närma sig. 

 

Förhoppningen är också att med denna uppsats ge en ny innebörd till det alternativa 

Hollywood där inte bara ideologiska samt kommersiella perspektiv diskuteras utan där också 

denna rörelses ställning som just ett alternativ till klassiska filmer och som ett viktigt medium 

för filmens utvecklande uppmärksammas. Förutom de frågeställningar som följer under 

diskuteras också i större drag vad filmerna kan säga om sin samtid och varifrån filmskaparna 

kan ha funnit sina influenser.  

 

För att uppnå syftet med uppsatsen ställs följande frågeställningar: 

• Hur uttrycker sig kritiken mot Hollywood från de specifika filmskaparna i deras filmer? 

• Hur bryter de, hyllar och bearbetar de klassiska konventionerna? 

 

1.4 Tidigare forskning 

Intressanta diskussioner kring filmens förändring, främst det dramaturgiska har iakttagits med 

spänning. Thomas Elsaesser och Warren Buckland menar i sin Studying Contemporary 

American Film att det givetvis är så att filmen förändrats.22 De framhäver influenserna från 

europeisk konstfilm från 50- och 60-talet som introducerade ett lättare förhållningssätt till 

orsak-verkan konventionen, öppnare slut och en mindre beslutsam hjälte.23 Samtidigt lyfter de 

fram en pånyttfödelse av de starka stereotyperna hämtade från tidigare tv-serier.24 Kristin 

Thompson håller inte alls med och i sin Storytelling in the New Hollywood där hon bland 

annat är av åsikten att auteurgenerationen, med vilket hon menar generationen under New 

Hollywood hade två inverkningar på Hollywoodindustrin, inget av dem påverkade dock 

                                                 
22 Elsaesser, Thomas; Studying contemporary American film : a guide to movie analysis; London: Arnold; 2002; 
s. 28 
23 Ibid.; s. 29 
24 Ibid.; s. 29 
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historieberättandet.25 Hon kritiserar Thomas Elsaesser och Warren Buckland för att ha valt ut 

filmer som passar in i en postmodern tradition och sedan dra slutsatser därifrån.26 Det 

intressanta är att Kristin Thompson väljer ut filmer att analysera som alla kan kategoriseras 

inom High Concept eller Classical Hollywood Cinema vilket givetvis inte ligger i konflikt 

med uppsatsens ståndpunkt att Classical Hollywood Cinema lever kvar. Thompson hävdar 

alltså att Elsaesser applicerat sin metod på en film vilken passar hans metod bäst, i detta fall 

Bram Stoker’s Dracula (1992) samtidigt som hon i sin presentation redogör att hon har för 

avsikt att bevisa att det klassiska systemet lever vidare med hjälp av tio analyser, däribland 

Back to the Future (1985)), The Silence of the Lambs (1991), The Hunt for Red October 

(1990) och Alien (1979) vilket onekligen kan ses som ett tecken på att hon själv är lika 

selektiv.27 Genom att nämna bitar ur Justin Wyatts definition av High Concept diskuterar 

Thompson vidare och menar bland annat att historiskt sett har filmer alltid drivits av 

ekonomiska intressen och att de ska vara lätta att pitcha både för publik och producent.28 

 

När det kommer till de mer alternativa filmerna under New Hollywood menar Thompson att 

de trots allt bara representerade en liten del av de filmer som producerades och distribuerades 

av de stora Hollywoodbolagen.29  Det stämmer säkerligen men även en liten del kan ha en stor 

inverkan. För detta arbete är dessa diskussioner om förändringar inom Hollywood alltför 

stora. Det ligger heller ej i uppsatsens syfte att undersöka huruvida ett större skifte i 

berättargrepp skett, utan snarare att analysera distinktionerna mellan fyra olika regissörers 

stilistiska och narrativa grepp där Classical Hollywood Cinema och sedermera High Concept 

representerar Hollywood. Större frågor om hela filmmediets förskjutning skall endast ses som 

matnyttigt att bära med sig i bakhuvudet och ge en blick för vidare läsning när detta arbete 

inte längre räcker till. För att diskutera det alternativa Hollywood idag har antologin New 

Punk Cinema sammanställd av Nicholas Rombes studerats. Här framställs New Punk Cinema 

som en rörelse där filmer som utmanar de traditionella koderna från Hollywoods 

mainstream.30 Rombes menar vidare att dessa filmer (några exempel han nämner är The Blair 

Witch Project (1999) och Fight Club (1999)) friskt blandar allt från avantgarde teknik till det 

kommersiella Hollywoods berättarstrategi med rörelser som Franska Nya Vågen och italiensk 

                                                 
25 Thompson, Kristin; Storytelling in New Hollywood; s. 7 
26 Ibid.; s. 7 
27 Ibid.; s. 9 
28 Ibid.; s. 3 
29 Ibid.; s. 5 
30 New punk cinema / edited by Nicholas Rombes; Edinburgh: Edinburgh University Press; 2005; 
s. 2 
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Neorealism.31 Att dessa filmer inte kan kategoriseras som independentfilmer spelar i dagens 

samhälle mindre roll då begreppet independentfilm är diffust med stort inflytande från 

Hollywood.32 New Punk Cinema skall ses som en tendens snarare än en rörelse för att inte 

förneka det faktum att en film som är New Punk Cinema också kan vara något annat, inte 

uteslutande New Punk, likt ordet ”noir” som Paul Schrader menar inte är en specifik genre 

utan snarare en stämning och ton.33 Definitionen av New Punk Cinema går vidare och 

Rombes lyfter fram en ”do-it-yourself” metod där regissörer nästintill har ett romantiskt 

förhållande till filmen och är av uppfattningen att alla kan skapa en film, ett intresse för 

enkelhet vilket underlättar för experimentering och framförallt ett paradoxalt förhållande till 

vad som är autentiskt och verkligt.34 Detta passar väl in på de fyra regissörer som behandlas 

och analyseras i detta arbete. 

 

Mycket av diskussionerna rörande alternativt Hollywood, från New Hollywood till idag 

problematiserar definitionerna av såväl Hollywood och det alternativa. Relativt frekvent 

missförstår författarna varandra och tappar bort sig i dessa preciseringar. Bruce Isaacs hävdar 

exempelvis att det är felaktigt att identifiera Hollywood och mainstream i en och samma 

betydelse och hävda att de står för liknande estetik.35 Givetvis är Hollywood så mycket mer 

än vad detta arbete resonerar kring. Men fasta definitioner som Classical Hollywood Cinema 

och High Concept är likt väl grundat i filmteorin och kan mycket väl kännas igen på liknande 

estetik och berättargrepp. Det är dessa två koncept som i detta arbete står som underlag för en 

definition av Hollywood i denna uppsats. 

 

 

1.5 Urval och avgränsning 

Forskningen kretsar kring fyra regissörer och deras stilistiska filmskapande. Två av dessa 

regissörer, Robert Altman och Sam Peckinpah, hade sina mest uppmärksammade år under 

New Hollywood och de filmer som analyseras är därav från den kontexten. De andra två, 

Quentin Tarantino och Robert Rodriguez, gör filmer i vår egen tid och representerar det 

alternativa Hollywood idag. Arbetet behandlar endast filmer som producerats av amerikanska 

filmbolag då syftet med uppsatsen är att undersöka hur filmskapare inom en amerikansk 

                                                 
31 New punk cinema / edited by Nicholas Rombes; s. 2 
32 Ibid.; s. 2 
33 Ibid.; s. 3-4 
34 Ibid.; s. 12 
35 Ibid.; s. 130 
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kontext ställer sig till det maktfulla Hollywood då de själva lever inom denna kontext. 

Forskningen ämnar med andra ord inte beröra alternativ till Hollywoodfilmer som produceras 

utanför amerikanska filmbolags gränser annat än om de möjligtvis influerat de filmskapare 

som analyseras. De stilistiska filmanalyserna ämnar diskutera det som kan ses som brott mot 

klassiska filmkonventioner inom USA eller nyskapande i annan mening och har inte för avsikt 

att ge en större redogörelse om filmernas stilistiska struktur. När de analyserade filmerna 

ställs mot Hollywood är det främst mainstreamfilm där teorier som High Concept och 

Classical Hollywood Cinema kan tänkas ingå med enkel anledning att det krasst räknas vara 

dessa filmer som håller hårt på klassiska konventioner och igenkännande för att bli 

garanterade en viss publik. 

 

Mångfalden av regissörer, samt en film av de vardera, motiveras då tillämpningen av 

frågeställningarna ger en större bredd och tjänar syftet med arbetet att skönja hur regissörer 

med fötterna emellan Hollywood och independentrörelsen verkar i större grad än exempelvis 

att arbeta med två regissörer och fler filmer. Givetvis och nödvändigtvis reser sig frågan hur 

en sådan undersökning är representativ för det alternativa Hollywood i stort. Krasst kan sägas 

att uppsatsen inte ger någon större representation över en hel rörelse och slutsatser som gör 

anspråk på övergripande svar och revolutionerande fynd utelämnas därmed. Ifrågasättningar 

kring huruvida en film av varje regissör är representativ nog för filmskaparens stildrag är 

ytterligare en invändning. Det är dock viktigt att här poängtera att en sådan representation inte 

heller är nödvändig för att uppfylla uppsatsens syfte. Författaren utesluter ej att skifte i 

stildrag förekommer i takt med regissörers utveckling som både filmskapare och person, men 

poängen med arbetet är inte att följa regissörerna och deras utveckling utan att skönja den 

alternativa estetiken de någon gång på vägen i sitt skapande nyttjat. Arbetet driver ingen tes 

som har för avsikt att bevisa att dessa regissörer och de specifika filmerna besitter en 

alternativ estetik utan ställer istället frågorna, om och hur? Därmed inte sagt att regissörernas 

filmer i faktum skiljer sig från varandra. Men en sådan bestämmelse har inte plats i denna 

analys. Valet av just dessa fyra regissörer kommer till förklaringen att de arbetar/arbetat inom 

samma genre vilket gör analysen mer applicerbar på Classical Hollywood Cinema samt att de 

mångt om mycket riktat sig till liknande målgrupper. 
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1.6 Metod och material 

För att svara på frågeställningarna och uppnå syftet kommer det genomföras en 

neoformalistisk stilanalys på fyra filmer där främst förnyelse, hyllningar samt brott mot 

klassiska konventioner står i fokus. Förhoppningen med analysen av dessa filmer är att en 

större vetskap om deras nyskapande och brott mot det klassiska och gamla skall kunna 

skönjas. I analyserna ingår alla stilistiska delar, samt narration vilket diskuteras i teoridelen. 

Dock har varje film en aning koncentration på ett viss element, nämnt efter varje film. 

 

Genom att analysera Sam Peckinpahs The Getaway (1972) i sin kontext inom New 

Hollywood där det resoneras kring Peckinpahs intention att inte ligga Hollywood till lags utan 

att gå sin egen väg med stor aspiration på auteurteorin och huruvida detta yttrar sig i filmen är 

avsikten att komma till en slutsats om vilka metoder denne regissör valde för att just vara 

nyskapande. Att inte förhålla sig till de regler som varit inpräntade i amerikansk film sedan 

1920-talet är givetvis svårt och resonemang kring kontexten i stort är nödvändig för en 

djupare förståelse av betydelsen med de nya idéerna. Diskussioner kring filmens genre är 

både intressant och oundvikligt och slutsatser från ett sådant resonemang kan ge en god bild 

av hur stereotyper nyttjades och framställdes av Sam Peckinpah. Classical Hollywood 

Cinemas konventioner ställs mot de som skönjas i analysen och en komparation dem emellan 

visar vad man kan klassa som brott och nyskapande. I ett närmande kring Sam Peckinpahs 

referenser är förhoppningen att dennes influenser skall skönjas. Här koncentreras analysen 

extra på klippningen. 

 

Robert Altmans McCabe & Mrs. Miller (1971) är en dramawestern vilket är spännande då 

denna genre är så säregen och historiskt beroende att brott mot klassiska konventioner lätt kan 

komma att ses som overkliga på grund av att vår egen kunskap om denna tid har hämtats 

mycket från just filmer. Men som Mats Jönsson diskuterat så säger (historisk) Hollywoodfilm 

mer om sin produktionskontext än om historien som skildras och av denna anledning är just 

Robert Altmans film intressant att analysera.36 Filmen skiljer sig bitvis i genre från de andra 

tre då McCabe & Mrs. Miller är mer applicerbar på dramagenren. Detta utesluter dock inte att 

filmen faktiskt är en western och bitvis erbjuder actionsekvenser. Denna analys tittar närmare 

på narrationen. 

                                                 
36 Jönsson, Mats; 1960- Film och historia: historisk Hollywoodfilm 1960-2000; Lund, 2004; s. 213 
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Pulp Fiction (1994) regisserad av den ständigt diskuterade men än dock omåttligt populäre 

Quentin Tarantino är ett spännande analysobjekt när det kommer till förnyelse och uppbrott 

från klassiskt filmskapande. Han om någon har tillskrivits som banbrytare och pionjär. 

Quentin Tarantino var också med att starta produktionsbolaget A Band Apart som arbetar som 

ett alternativ till de stora Hollywoodbolagen och är därav högintressant för uppsatsens 

utgångspunkt.37 Pulp Fiction var också detta produktionsbolags första film. En analys av 

denna film kan alltså representera hur ett nytt bolag, utanför Hollywoods stora koncerner 

väljer att producera sin film. Även här görs en analys efter de tidigare nämna 

frågeställningarna och en jämförelse görs först och främst gentemot konventionerna för High 

Concept, men också för Classical Hollywood Cinema. Intressant är också här kontexten då 

Hollywood vid denna tidpunkt har helt andra förutsättningar än under New Hollywood. I Pulp 

Fiction är kameraarbetet ämne för djupare analys. 

 

Tillsist representerar Robert Rodriguez med sin film Sin City (2005) det alternativa 

Hollywood i vår alldeles färskaste samtid. Just valet av Sin City grundar sig i hur denna film 

har nyttjat den nya digitala videotekniken. Det är förutom de tidigare frågeställningarna här 

också tänkt att resonera kring vilken påverkan detta kan ha på det alternativa Hollywood i 

allmänhet och Hollywood i synnerhet. Samtidigt som den nya tekniken låter Hollywood 

producera mer effektbaserade filmer som i längden också blir mindre kostsamma öppnar det 

också upp dörren för nya filmskapare. Hur väljer Rodriguez att nyttja just det nya systemet? 

Här diskuteras de flesta stilistiska grenarna i samband, givetvis också det grafiska. 

 

De fyra filmerna är närbesläktade när det kommer till genre och gör det därför möjligt att 

tillämpa studier gällande genrekonventioner i Classical Hollywood Cinema för att finna svar 

på hur dessa fyra regissörer i just dessa fyra filmer valt att leka med, referera och hylla samt 

bryta mot just dessa konventioner. 

 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen har hittills givit en bakgrund om såväl historisk som nutida kontext för den 

alternativa Hollywoodestetiken och två av dessa rörelser. Ett problem har presenterats och 

syftet med arbetet har klarlagts. Urval och begränsningar har låtit läsaren uppfatta vad denne 

                                                 
37 http://en.wikipedia.org/wiki/A_Band_Apart; 2006-11-11 
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kan vänta sig av arbetet samt vad som uppsatsen inte ämnar avhandla. Det har förts en 

diskussion kring tidigare forskning och ett framförande av analysmaterialet samt vilken metod 

som kommer att tillämpas och detta har givit läsaren en insikt av författarens tankar kring 

filmerna och dess upphovsmän och en motivering till valet av just detta material. 

Frågeställningar har preciserat ytterligare vad uppsatsen kommer att koncentrera sig på under 

analyskapitlet. I nästa kapitel diskuteras och redogörs för den teori som arbetet vilar på och de 

definitioner som krävs för att känna till Classical Hollywood Cinema och dess konventioner. 

Sedermera tar analyserna plats i eget kapitel för att följas av en slutdiskussion och 

sammanfattning av uppsatsens helhet. 

 

 

2. Teori 

Som tidigare nämnts bygger arbetet på den neoformalistiska teorin angående estetik och 

narration av den enkla anledningen att författaren under sina studier fostrats i denna lära. 

Neoformalismens främsta förespråkare heter David Bordwell och Kristin Thompson och de 

menar att en film präglas av en sammanvävning av en berättarstruktur och det stilistiska 

systemet. Mise-en-scen betyder ”iscensättning” och härstammar från teatern.38 När det sedan 

anpassats för filmen har begreppet fått innebörden av det som vi ser i bildrutan, vilket krasst 

innebär kostym och smink, ljus, miljö samt koreografi.39 Genom att forma mise-en-scen efter 

eget tycke får regissören möjlighet att återge sin vision av en specifik scen och styr därmed 

filmens estetik.40 Bordwell och Thompson menar att när det kommer till analys av mise-en-

scen är det dess funktion och förhållande till filmens helhet som bör tas i beaktning och att 

förkasta en iscensättning för att den inte är realistisk är felaktigt om filmen i sitt sammanhang 

och sin kontext inte aspirerar på realism.41 Ett typiskt exempel på detta faktum kan vara 

science-fictionfilmen där realismen från vår egen kontext ligger långt ifrån filmens genre där 

iscensättningen mycket väl kan vara realistisk utifrån dess egna premisser. 

 

För arbetets genomförande är inte en genomgång av det stilistiska systemet nödvändig utan 

istället förekommer en diskussion kring Classical Hollywood Cinema knutit till detta system 

                                                 
38 Bordwell, David & Thompson, Kristin; Film Art: An Introduction; 7. ed.; New York: McGraw-Hill; 2004; s. 
176 
39 Ibid; s. 176 
40 Ibis; s. 176 
41 Ibis; s. 177 
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för att läsaren skall få en inblick i denna teori och den begreppsapparat som kan komma 

nyttjas i efterföljande analyser. 

 

 

2.1 Classical Hollywood Cinema 

Uppsatsen nyttjar i sin studie över alternativa Hollywoodfilmer och om de förefaller vara, och 

i så fall hur, sådana genom en komparation med Classical Hollywood Cinema. Detta med 

anledning, vilket namnet antyder, att denna metod av filmproduktion och berättande är både 

klassisk och dominerande i amerikansk film. 

 

Classical Hollywood Cinema har sin start runt 1917 och dominerade amerikanskt 

filmberättande och estetik i årtionden till och med 1960-talet.42 Sedermera har diskussioner 

om en ny filmform förts, kallad New Hollywood, vilket redogjorts för tidigare i detta arbete. 

Samtidigt som de neoformalistiska förespråkarna menar att skillnaden är vag hävdar diverse 

postmodernistiska teoretiker och forskare att förändringen är betydligt skarpare.43 Huruvida 

någon av sidorna kan sägas sitta på den absoluta sanningen ämnas det ej resoneras kring i 

denna uppsats då det empiriska materialet inte är i närheten av tillräcklig representation och 

säkerligen inte heller kommer bringa tillräckliga resultat. Det ligger förövrigt inte heller i 

arbetets syfte att ta någon ställning eller att förkasta en teori. Läsaren påminns här att 

uppsatsens syfte är att skönja om och hur de utvalda filmerna avviker, hyllar eller omarbetar 

konventioner för stil och berättande inom Classical Hollywood Cinema. 

 

Den klassiska Hollywoodfilmen innehåller enligt David Bordwell:”…psychologically defined 

individuals who struggle to solve a clear-cut problem or to attain specific goals. In the course 

of this struggle, the characters enter into conflict with others or with external circumstances. 

The story ends with a decisive victory or defeat, a resolution of the problem and a clear 

achievement or nonachievement of the goals.”  

 

För att få ett grepp över de klassiska konventionerna och normen för hur Classical Hollywood 

Cinema ser ut och fungerar måste vi ta hänsyn till tre olika nivåer.44 Den första nivån är de 

                                                 
42 Bordwell, David; Classical Hollywood Cinema: film style & mode of production to 1960; London: Routledge; 
1991; s. 3 
43 Bordwell & Thompson; Film Art; s. 105 
44 Bordwell, David; Classical Hollywood Cinema; s. 6 
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filmiska greppen så som trepunktsbelysning och redigeringens kontinuitetssystem. Vetskapen 

om dessa filmiska grepp räcker dock inte långt då man ska analysera filmer utifrån Classical 

Hollywood Cinema då det finns flertalet grepp som ingår i ett så kallad paradigm, vilket 

innebär att det finns flertalet grepp för samma kod. Sålunda får alltså ett filmiskt grepp 

betydelse när vi förstår dess funktion. Genom att känna till och förstå systemen samt hur de 

olika greppen fungerar inom dessa kan man avgöra om vi ser ett stilbrott eller inte. De tre 

systemen som David Bordwell talar om är systemet för narrativ logik, den filmiska tiden samt 

det filmiska rummet. Samtliga element inom det stilistiska systemet kan tjäna ett av dessa 

system och kan också relatera till varandra vilket för oss in på den tredje nivån vilket är precis 

relationen mellan de ovan nämnda systemen.45 Bordwell menar här vidare att man inom 

klassisk Hollywoodstil dock inte behandlar dessa system som likvärdiga och systemen för tid 

och rum nyttjas nästan uteslutande som verktyg för den narrativa logiken.46 

 

Det är i dessa tre system och förhållandet dem emellan vi sedan kan skönja stilistiska 

konventioner i filmer, om de är traditionella enligt Classical Hollywood Cinema eller om de 

utgör något brott eller en ny stilistisk konvention och är således vad denna uppsats ämnar 

studera närmare. Genom att distansera narration (story) från estetiken eller verktygen för att 

berätta filmen (plot) bringas en högre vetskap om hur dessa element också arbetar 

tillsammans.47 Då en stilanalys är vad som skall tillämpas på det empiriska materialet i detta 

arbete kommer tyngdpunkten ligga på plot utan att för den sakens skull utesluta story i 

analyserna. 

 

Den narrativa logiken innebär att filmen har en kausal relation och uppbyggnad.48 Orsak-

verkan relationen är en uppbyggnad som får narrationen att hela tiden förflyttas framåt. Krasst 

beskrivit kan det förklaras som att en scen innehåller ett problem, löser detta problemet och 

skapar samtidigt ett nytt problem, som sedan återknyts till efterkommande scen. Så fortsätter 

filmen vilket skapar ett linjärt berättande fram till upplösningen där samtliga problem blir 

lösta och publiken kan gå hem utan obesvarade frågor.49 Inom den kausala strukturen befinner 

sig ofta två handlingar, där en av dem innefattar en heterosexuell romans och den andra kan 

                                                 
45 Bordwell, David; Classical Hollywood Cinema; s. 6 
46 Ibid.; s. 6 
47 Ibid.; s. 12 
48 Ibid.; s. 13 
49 Bordwell, David; Narration in the fiction film; London: Methuen; 1985; s. 158 
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vara allt från en strävan efter mer pengar, eller att bekämpa brott.50 Det är naturligtvis så att 

orsak-verkan kedjan bygger mycket på den dramaturgiska kurvan och de klassiska 

berättarstrukturerna som exempelvis att protagonisten ställs mot ett hinder för att bygga en 

karaktär med motiv och mål vilket förefaller överflödigt att redogöra grundligare för på denna 

nivå.  

 

Den kausala relationen sammanfattas av teoretikern Lewis Herman: “Care must be taken that 

every hole is plugged; that every loose string is tied together; that every entrance and exit is 

fully motivated, and that they are not made for some obviously contrived reason; that every 

coincidence is sufficiently motivated to make it credible; that there is no conflict between 

what has gone on before, what is going on currently, and what will happen in the future; that 

there is complete consistency between present dialogue and past action – that no baffling 

question marks are left over at the end of the picture to detract from the audience’s 

appreciation of it.51 

 

I förhållandet mellan plot och story krävs avvägda motiveringar för att inte störa den klassiska 

filmens helhet. Alla estetiska val och filmiska grepp skall kunna motiveras. 52 Det finns ett 

antal olika motiveringar som fungerar som fasta principer och underlättar för hur filmen 

skapas. Den kompositionella och också vanligaste motiveringen lyder som sådan att en 

karaktär skall ha ett motiv och mål och detta skall presenteras, med andra ord 

storyinformation. Den realistiska motivationen skall återspegla filmens genre eller tidpunkt 

efter åskådarens förkunskaper. En western bör innehålla hästar och så vidare. En annan 

motivering är den intertextuella där vi som åskådare tar med oss våra tidigare förkunskaper 

om en skådespelare eller filmgenre och därav accepterar vad som porträtteras.53 Ett filmiskt 

grepp kan alltså motiveras på samtliga vis som exempelvis en flashback. Kompositionellt 

motiveras den för att den kan ge en viss grad av storyinformation, realistiskt motiverad är den 

om den symboliserar en karaktärs minne och intertextuellt om flashbacken är konventionell 

för en viss genre.54 

 

                                                 
50 Bordwell, David; Narration in the fiction film; s. 157 
51 Bordwell, David; Classical Hollywood Cinema; s. 18 
52 Ibid.; s. 19 
53 Ibid.; s. 19 
54 Ibid.; s. 19 
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Den filmiska tiden, det temporala elementet inom film relaterar till hur filmens plot kan 

nyttjas för att tjäna narrationen. Tiden i narrationen i Classical Hollywood Cinema är 

vanligtvis kronologisk vilket innebär att exempelvis en flashforward inte är tillåten inom 

klassiskt filmberättande då ingen av de tre motiveringarna som tidigare nämnts kan 

förknippas med denna.55 Av samma orsak som också tidigare exemplifierats är flashback dock 

tillåtet, men inte speciellt vanligt.56 Inom filmens temporala funktion är också vad som inte är 

viktigt för storyn inte heller synligt i ploten vilket skapar vad vi kallar ellipser som gör sig till 

synes med en rad olika konventioner, nedtoningar eller en karaktär som rör sig ur bild är de 

som nyttjats frekvent på senare tid.57 Inom Classical Hollywood Cinema är inte 

parallellklippningen speciellt vanlig då det kräver logiska relationer snarare än kausala och 

kronologiska. Detta skall dock inte missuppfattas med korsklippningen som nyttjas frekvent i 

bland annat shot/reverse shot. Korsklippningen nyttjas temporalt samtidigt som 

parallellklippningen inte har det kravet.58 

 

Det spatiala, filmens rum, är inom klassisk Hollywoodfilm starkt influerat av målningen och 

framförallt post-renässansen med centrerade bildkompositioner.59 Här hittar vi förklaringen 

till panoreringar och tiltar som syftar på att en karaktär alltid skall befinna sig i rätt 

komposition i bilden vilket är platsen där ögat fastnar. Koreografi är mycket baserat på 

skådespelarnas mimik och gester. Sålunda är det spatiala elementet väsentligt för den kausala 

narrationen.60 Det spatiala elementet syftar också till att orientera åskådaren vilket 

konventionellt innebär att vid byte av miljö etableras rum direkt i scenens inledning. 

 

Inom Classical Hollywood Cinema är kontinuitetssystemet avgörande, vilket syftar på 

klippningen. Den spatiala kontinuiteten motsvarar vad som är allmänt känt som 180 graders 

regeln.61 Denna regel låter filmskaparen tänka sig en halvcirkel som denne är tillåten att 

klippa mellan. Om regissören bryter mot denna regel och filmar exempelvis två karaktärer 

över denna tänkta linje som går parallellt mellan dem upplever åskådaren att karaktärerna 

                                                 
55 Bordwell, David; Classical Hollywood Cinema; s. 42 
56 Ibid.; s. 42 
57 Ibid.; s. 44 
58 Ibid.; s. 48 
59 Ibid.; s. 50-51 
60 Ibid.; s. 55 
61 Ibid.; s. 310 
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plötsligt bytt plats och narrationen kommer i skymundan vilket inte tjänar Classical 

Hollywoods syfte.62 

 

Det är alldeles uppenbart att Classical Hollywood Cinema ej består av en fullständig struktur 

eller ett enkelt recept. Alla dessa element och nivåer sätts i relation till varandra för att 

definiera huruvida en film kan definieras inom det klassiska konceptet. För uppsatsens 

genomförande är en redogörelse av samtligt material gällande Classical Hollywood Cinema 

varken greppbar eller nödvändig. Den kausala förankringen är vad som kommer att läggas 

störst vikt på och dess relation till tid och rum impliceras så väl som uppfattas vara möjligt. 

Med anledning av arbetets begränsning, för vad som redovisas i såväl teoretisk diskussion 

samt slutgiltig analys, understryks det härmed att flertalet av de begrepp samt resonemang 

kring den filmiska strukturen sammanfaller mångt om mycket med neoformalismens tidigare 

diskussioner om filmform i exempelvis den för läsaren välkända boken Film Art. 

 

 

3. Filmanalyser 

Här följer nu de fyra filmanalyserna och en diskussion dem emellan förekommer senare under 

slutdiskussionen. För handlingsreferat av filmerna hänvisas läsaren till uppsatsens bilagor. 

 

 

3.1 The Getaway (1972) 

The Getaway är ren actionfilm med en klassisk story. Bankstöten. 1972 hade Sam Peckinpah 

redan regisserat en handfull kritikerrosade filmer men aldrig slagit speciellt stort på den 

kommersiella banan. Det skulle sedermera visa sig att denna film spelade in pengar och 

lockade publiken till biograferna.63 

 

Något intressant i The Getaway är inledningssekvensen som presenterar protagonisten Doc 

(Steve McQueen) i fängelset. Han är klart och tydligt störd över att sitta inspärrad och således 

låter Peckinpah detta ta uttryck i drömsekvenser. Då Classical Hollywood Cinema håller hårt 

på kontinuitetssystemet kräver detta att spatiala förflyttningar presenteras med en 

etableringsbild för att orientera åskådaren. Vad Peckinpah här gör är parallellklippningar, 

                                                 
62 Bordwell, David; Classical Hollywood Cinema; s. 311 
63 http://www.imdb.com/title/tt0068638/business 2006-11-27 
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vilket bryter mot det klassiska filmberättandet och flyttar inte bara berättandet spatialt utan 

också temporalt när vi kan se Doc i flera olika miljöer samtidigt. Intressant nog nyttjas en 

ljudbrygga från föregående scen och hänger kvar under resterande klipp. Orsaken till 

Peckinpahs parallellklippning i inledningssekvensen är för att symbolisera det kaos Doc 

upplever i sin hjärna vilket kulminerar och blir än tydligare när inledningssekvensen lider mot 

sitt slut och klippens hastighet ökar kraftigt för att avslutas i en freezeframe föreställandes 

Doc med ansiktet i händerna. Nu har åskådaren också fått en presentation av protagonisten 

som visar en klar orsak till hans efterkommande handlingar vilket styrker filmens förankring i 

den klassiska orsak-verkan kedjan. 

 

När Doc väl kommit ut åker han med sin fru Carol (Ali MacGraw) till en badplats. Efter en 

etableringsbild skönjas slumpmässiga närbilder som vid flertalet tillfällen bryter mot 180 

graderregeln definitivt okonventionellt för Classical Hollywood Cinema och den tätt knutna 

spatiala matchningen.64 Sedan tar vi del av en drömsekvens föreställandes Doc bada med sin 

fru, i slow-motion, som är upphackad i parallellklippning med storyns nu. Här ges inga 

ledtrådar att en drömsekvens skall inledas så som exempelvis en inzoomning eller närbild 

utan istället sker hårda klipp. Det okonventionella är dock att drömsekvensen visar sig vara en 

flashforward, något som inte är tillåtet inom Classical Hollywood Cinema och den temporala 

förflyttningen förklaras först i nästkommande scen, där åskådaren får detta förklarat för sig 

genom att Doc och Carol anländer hem i blöta kläder. Att Peckinpah väljer sådana klipp stör 

givetvis narrationen som får komma i andra hand men visar också åskådaren implicit att 

förhållandet mellan Doc och Carol är krystat efter fyra år ifrån varandra. Här presenteras 

också vad åskådaren kommer att förstå en dubbelt kausal linje, där den heterosexuella 

romansen enligt Classical Hollywood Cinemas recept åter tar plats. 

 

Sam Peckinpah nyttjar tydligt genom filmens gång mycket halvnärbilder som bildsnitt, vilket 

han också väldigt ofta låter fungera som etableringsbild. Detta är visserligen väldigt ovanligt 

för klassiskt filmberättande då Classical Hollywood Cinema förespråkar att en etableringsbild 

skall orientera åskådaren spatialt och presentera dess karaktärer vilket således innebär att 

utsnittet bör vara något större, exempelvis pan american. Vad som Peckinpah istället vilar på i 

detta fall är en realistisk motivering, där de många halvnärbilderna också innehåller någon 

form av förklaring till karaktärers spatiala befinnelse. Exempelvis klipper filmen till en 
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närbild på ett lås till ett kassaskåp, därför är klippet realistiskt motiverat då det spelar på 

åskådarens tidigare kunskap om vad ett kassaskåp är och var det vanligtvis brukar befinna sig, 

i detta fall en bank. Här kan man alltså tala om en bearbetning av en klassisk konvention som 

etableringsbilden som Peckinpah lyfter fram. Likt som Yasjiro Uzu skapar en konvention av 

kamerans höjd för att han är konsistent i nyttjandet och kamerans höjd symboliserar något 

specifikt kan man också i The Getaway tyda att Peckinpah låter närbilden skapa en etablering. 

Tillsammans med parallellklippningen verkar närbilden i scenens inledning som en 

presentation för vilken karaktär åskådaren skall följa och förväntas då att själv orientera sig 

spatialt och framförallt temporalt.65 Med detta i åtanke vänder alltså Peckinpah på scenens 

traditionella uppbyggnad av etablering och förflyttar kameran längre bort istället för längre 

fram. 

 

En intressant aspekt är de komiska inslagen vilka får filmen att upplevas som att den driver en 

aning med sig själv och sin egna klassiska narration. Som när den äldre damen, helt plötsligt i 

den spännande jakten på tåget vill ha hjälp med sin tunga väska och Doc slänger upp den på 

hyllan i farten och hon svara med ett tack. En annan scen är när Doc precis visat sig mycket 

mäktig och tvingat två poliser ner på marken och skjutit sönder deras polisbil. När han sedan 

ska hoppa in i flyktbilen backar Carol vilket får vår tuffa protagonist att trilla och tappa 

geväret. Doc’s två medhjälpare till bankrånet presenteras i deras första scen på en trampbåt 

vilket ger en oerhörd komisk känsla och kontrasterar skarpt till hur två hårda karaktärer i en 

actionfilm konventionellt presenteras. När sedan vår protagonists gömmställe avslöjats tar ett 

gäng antagonister upp jakten och de tränger in sig sex personer med höga stora cowboyhattar i 

en liten bil och åker iväg. Peckinpah skapar en subtil parodi på sina föregångare och alla 

klassiska scener finns med, så som en mörk källare där planeringen inför stöten görs och 

spanandet på banksäkerhetens rutiner. Detta är naturligtvis lika mycket en hyllning som en 

kritik till klassiska bankstötsfilmer då genrekonventionerna bryts vid enstaka tillfällen 

samtidigt som de följs slaviskt i andra delar. 

 

Parallellklippningen som exemplifierats tidigare fortsätter under filmens förlopp och i 

kombination med snabb frekvens i klippningen, hela 1917 stycken klipp vilket är väldigt 

mycket för en film på 70-talet alstrar Peckinpah ett mycket högt tempo trots att åskådaren 

också får ta del av långa scener med statisk kamera.66 Det höga tempot i sig är inte 
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okonventionellt utan det är den temporala förflyttningen som framkallar tempot som står i 

konflikt med Classical Hollywood Cinemas teori. 

 

Peckinpah drar sig inte från att bryta mot 180 graderregeln vilket kan exemplifieras med den 

långa scenen när Doc jagar en man som lagt beslag på stöldgodset på ett tåg. Scenen 

parallellklipps mellan bilder på tåget och utanför där Carol står och väntar på sin make. När 

Doc filmat från perrongen, hoppar på tåget följs nästa scen inifrån tåget där vi tydligt kan se 

att det åker åt andra hållet. Peckinpah problematiserar förhållandet mellan plot och story då 

den spatiala förflyttningen inte kan placeras in i någon av de tre motiveringarna. 

 

Filmens klimax är en direkt hyllning till den klassiska actionfilmen. Här möts slutligen de tre 

grupperna filmen parallellt följt, för en slutstrid. Peckinpah aspirerar på en tydlig kausal 

förankring där karaktärernas tidigare presenterade motiv blir uppenbart tydligt. De spatiala 

förflyttningarna verkar för narrationens bästa, att konstruera upp en spänning. Extra tydligt ter 

sig detta också när musiken som tidigare tjänat narrationen tystnar och endast ljudeffekter och 

dialog kan lystras. Våldet i filmen ligger hand i hand med hur New Hollywood utvecklats 

efter den upprivna censuren.67 Parallellklippningen byts mot det för Classical Hollywood 

Cinema accepterade crosscutting och således blir den temporala förflyttningen ett verktyg för 

orsak-verkan kedjan. Istället för att åskådaren tidigare haft en högre grad av depth of storyinfo 

förpassas denne nu till ett svagare sådant. Filmen slutar med att svara på alla frågor och 

således har The Getaway ett tydligt klassiskt slut.68 

 

The Getaway är en symbios av temporala och spatiala förflyttningar som vid flertalet tillfällen 

kontrasterar mot Classical Hollywood Cinema men som lika ofta samverkar med samma 

rörelse. De filmiska greppen som kännetecknar Sam Peckinpahs filmberättande är framförallt 

slow-motion sekvenser blandat med oerhört snabba klipp och mycket spatialt desorienterade 

närbilder som i filmens helhet sedan sluter upp och framkallar en ny etableringskonvention 

med separata funktioner som filmiska grepp. De estetiska valen kan säkerligen motiveras i 

form av konstnärliga sådana men i enlighet med Classical Hollywood Cinemas tre 

motiveringspunkter bryter Peckinpahs abrupta stil.69 
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3.2 McCabe & Mrs. Miller (1971) 

Robert Altmans alster är inspelad 1971 under rådande New Hollywoodkontext. Filmen 

placeras in under genren westerndrama och kommer således att diskuteras utifrån klassiska 

westernkonventioner. Att Altmans film skiljer sig avsevärt och är unik i jämförelse med just 

de klassiska westernfilmer, personifierade av John Wayne, är tydligt och ofrånkomligt. 

 

McCabe & Mrs. Miller utspelar sig inte i ett varmt ökenlandskap som är brukligt för en 

westernfilm utan är inspelad i Vancouver med ett kallt klimat och skitig miljö. Detta 

kontrasterar intressant nog filmens premiss och karaktärsporträttering som olikt de ganska 

kalla och opersonliga karaktärerna ur en klassisk western i McCabe & Mrs. Miller istället 

ersatts med varma och mänskliga personer. 

 

Altmans metod och filmiska grepp att presentera och porträttera sina karaktärer är inte bara en 

kontrast mot de klassiska westernkonventionerna utan bryter mot många stereotyper inom 

Classical Hollywood Cinema. I filmens inledning anländer filmens protagonist McCabe 

(Warren Beatty) ridandes på en häst till lugna toner av Leonard Cohen. När han stannat 

utanför den lilla byns saloon muttrar han något för sig själv vilket presenterar honom som en 

något osäker men ändå driven person. När han sedan träder in i saloonen vänder hans 

personlighet och byborna får intrycket av att han är en okänd man med ökänt rykte. 

 

Första scenen inne i saloonen är inte bara en presentation av de karaktärer som kommer att 

följas under filmen gång utan här introducerar också Altman sitt kameraarbete tydligt. 

Kameran befinner sig hela tiden avvaktande en liten bit från händelseförloppet men 

paradoxalt nog samtidigt mitt i smeten. Kamerans roll är inte bara en iakttagande roll likt den 

i klassisk Hollywoodfilm där åskådaren sitter och följer vad som sker på vita duken utan tar 

istället plats som en passiv karaktär och låter publiken träda in i filmen och ersätta kameran. 

Med hjälp av överlappande dialoger och en koreografi som låter skådespelarna improvisera 

fram sina repliker och befinna sig på de platser de normalt skulle ha funnits i en saloon ger 

iscensättningen ett mycket realistiskt intryck. Inne i saloonen är det inga traditionella 

presentationer av karaktärerna där vi får reda på vad de har för motiv eller plats i filmens 

narration. Alla bara finns där, för att de bor i byn och inte har något bättre för sig än att dricka 

whiskey och spela poker på saloonen. De är bybor, ingen har en större roll än någon annan. 
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Denna känsla infinner sig mycket med anledning av Robert Altmans manus och avsaknad av 

skriven dialog. Altman är känd för sin ovilja att skriva dialog i manus för att han inte finner 

detta vara väsentligt för filmens handling.70 Vi får klart för oss att denna dag är vilken dag 

som helst i bybornas liv och de känner varandra redan så väl att en presentation av dem skulle 

kännas konstlad. Det infinner sig en känsla av att alla karaktärer är statister, intressant är dock 

att det är precis tvärtom. Altman tog med sig ett busslass med improvisationsskådespelare 

från San Fransisco till filminspelningen just för att han ville ha mycket improvisation i 

filmen.71 Presentationen vore också onödig för det visar sig att vi som åskådare inte behöver 

veta vad karaktärerna har för mål och motiv, något som i en Classical Hollywood Cinema 

film är en av grundpelarna för en karaktärs personlighet. De bara finns där för att filmen 

utspelar sig i en by där invånarna i en överhängande majoritet är män.  

 

Karaktärernas dialoger kan handla om allt från hur de skall trimma sitt skägg till dåliga skämt 

om grodor. Åskådaren får ta del av mycket av denna vardagliga dialog som inom Classical 

Hollywood Cinematraditionen inte fått plats. Detta är naturligtvis en konsekvens av att 

Altman inte skriver in dialoger i sina manus vilket vid vissa tillfällen retade Warren Beatty 

som införde dialog på de platser han fann nödvändiga.72 Men Altmans vision av realism och 

denna avsaknad av bestämd dialog tjänar filmens syfte då improvisationer ger filmen en 

mycket okonstlad känsla. Detta betyder givetvis också att mycket av de dialogerna som 

infinner sig inte har en funktion i orsak-verkan reaktionen vilket är ett tydligt brott mot de 

klassiska westernreplikerna som kan vara både råbarkade och coola. Något som sedermera 

blivit ett typiskt Altmansignum är de överlappande dialogerna. Dessa är också en konsekvens 

av koreografin som lämnar mycket rum för improvisation och är också en av orsakerna till att 

kameran inte bara känns iakttagande utan som en egen karaktär i form av åskådaren. Man hör 

inte alltid allting som sägs men det är inte heller nödvändigt då detta grepp ytterligare stärker 

den realism som präglar filmen igenom. Att höra alla repliker är något vi åskådare tidigare 

blivit mycket bortskämda med och Altmans grepp är både nyskapande och unikt. 

 

Filmens färg kan liknas vid ett gammalt fotografi vilket Altman, trots möjligheter att ordna i 

efterarbetet, löste genom att filma med olika filter. Detta med orsak av att han inte ville att 
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filmbolaget skulle ha möjligheten att ändra filmens ton om han själv skulle få sparken.73 

Ljussättningen känns väldigt snål vilket ger intrycket av att det ljus som filmen har, skaffas 

från de ljusskällor vi ser i bild. Detta grepp är inte unikt när det kommer till westernfilmer 

eller historiska filmer utan färg och ljussättningen kan ses som en hyllning till de tidigare 

konventionerna för historieskildring.  

 

Kostymerna är väldigt realistiska för filmens tid och miljö. Den intressanta och viktiga 

kontrasten till andra westernfilmer är den påtagliga avsaknaden av vapen vilket tyder på att de 

lever i ett fredligt samhälle, näst intill idylliskt. Detta understyrker tydligare att åskådaren inte 

tittar på en cowboywestern. McCabe som är en utomstående karaktär från början är den enda 

som bär revolver då och då. 

 

Även om filmen är kontinuerligt klippt återges ingen tidsuppfattning inom klassiska grepp. 

Här får publike se staden växa sig större och stadens utveckling avslöjar också filmens 

tidsförlopp för oss. McCabe & Mrs. Miller har ett mycket lågt tempo vilket också 

symboliserar den lugna och fridfulla staden. Det som kontrasterar den klassiska westernfilmen 

är att det lugna tempot inte är där för att öka spänningen och den otåliga väntan på handling, 

utan för att understryka avsaknaden av konflikter. 

 

Musiken är mycket sparsmakad. Förutom några låtar av Leonard Cohen använder Altman 

diegetiskt ljud i form av en fiolspelande karaktär på saloonen. Ljudet präglas i stort av de 

överlappande dialogerna och filmen upplevs aldrig som tyst. I den klassiska filmen har 

musiken ofta en större roll när det kommer till skapande av olika stämningar när vi i McCabe 

& Mrs. Miller  istället får stämningen berättad för oss via dialogerna och koreografin. 

 

Till skillnad mot konventioner i en ordinär western är denna films karaktärer långt från det 

stereotypiska. Här är det en total avsaknad av de klassiska heroiska rollerna. Påtagligt blir 

detta när Mrs. Miller (Julie Christie) kommer in i bilden. Hon kontrasterar McCabe med 

hennes bestämda mål och tuffa stil. Från att varit en respekterad och mystisk man försvinner 

McCabe något och beblandas mer med de andra byborna för att tillhöra en i familjen. Mrs. 

Miller däremot bibehåller denna mystik och lyckas mer eller mindre kontrollera den vilsne 

McCabe och hans beslut. David Bordwell och Kristin Thompson talar om den mer frigjorda 

                                                 
73 Kommentatorspår dvd; McCabe & Mrs. Miller 



 26 

kvinnan under 60-talet vilket gör sig till synes i Altmans film där Mrs. Miller styr över 

protagonisten på ovan nämna sätt.74 Speciellt påtagligt blir detta i en western där de manliga 

rollerna traditionellt är mycket starka. Mrs. Miller får makt över McCabe redan efter hennes 

inträde i filmen när hon övertalar honom att bli kompanjon med henne. Det är sällan en 

kvinna under denna tid tillåts vara så intelligent och kunnig om affärer vilket traditionellt varit 

mannens syssla. Mrs. Miller är en så pass stark kvinna att hon vid flertalet tillfällen får 

McCabe att känna sig bortgjord då hans egna akademiska brister blir påtagliga. Mrs. Millers 

grepp om McCabe blir tillslut extra påtagligt när han efter mycket principfasta vägranden 

tillslut ger upp och tar det bad hon hela tiden krävt av honom. De övriga kvinnorna i filmen, 

till yrket prostituerade, möts med god respekt och scenen där en full man i saloonen drar ner 

en kvinna i sitt knä och tvingar henne sitta där uteblir. Här avbildas prostitutionen som vilket 

arbete som helst där kvinnorna arbetar på egna villkor och männen ser upp till dem. Aldrig 

sker någon misshandel eller förnedring. Kvinnorna blir istället som en i gänget, tillhörandes 

den stora familjen i den lilla staden. Däremot förekommer den klassiska exploateringen av 

nakna kvinnor för att tillfredsställa den manliga blicken. 

 

Det förekommer en intressant scen där Altman leker med de klassiska konventionerna och ger 

ett sken av att en traditionell revolverduell skall ske. McCabe har precis fått berättat för sig av 

Mrs. Miller att han kommer bli skjuten av det stora företagets lakejer efter att tackat nej till ett 

bud på hans egendomar. En okänd man anländer på häst i utkanten av staden och ryktet går 

snabbt. McCabe bestämmer sig för att gå dit och när han närmar sig stannar han upp och 

lyfter sin hand i position för att snabbt kunna dra sin revolver. Altman klipper sedan till den 

okända mannen som nu klivit fram ur skuggan och vi ser tydligt att det är en ung pojke som 

också förklarar att han har anlänt för att titta till det berömda horhuset. McCabe slappnar av 

och bjuder in mannen direkt. I denna scen tror åskådaren genast att McCabe skall dra sin 

revolver och skjuta den främmande mannen i bästa hjältemanér. När detta sedan uteblir har 

Altman skapat ett intressant stilbrott och tydliggjort för publiken att de inte ser på en klassisk 

western. 

 

Filmen aspirerar hela tiden på realism och det blir väldigt tydligt i filmens klimax när McCabe 

ställs mot antagonisten och dennes två underhuggare. Istället för att som i en traditionell 

western gå ut och möta dem på en öppen gata och dra vapen så gömmer han sig. Mer och mer 
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styrks bilden av McCabe som en okonventionell hjälte och när han skjuter den förste av 

antagonisterna i ryggen är möjligheterna att bli en ny John Wayne helt bortblåst. Sedermera 

skjuter han också antagonist nummer två i ryggen för att i filmens absoluta klimax spela död 

och överrumpla den främste protagonisten genom att skjuta honom i pannan. Detta för att 

sedan avlida av sina egna skador i en snödriva. 

 

Filmens klimax parallellklipps frekvent mellan McCabes flykt, bybornas tappra arbete att 

släcka den brinnande kyrkan (som ingen förutom prästen någonsin går in i) och Mrs. Miller 

liggandes i stadens motsvarighet till Chinatown rökandes opium. I en klassisk film hade 

kanske Mrs. Miller oroat sig mer för McCabe och tillslut kommit till hans undsättning och 

vårdat honom för att han skall undvika sitt öde att dö ute i den djupa snön. Men filmen saknar 

klassiska hjältar och hon ligger istället omringad av sin egen rök. Detta tydliggör också 

McCabes roll i samhället som trots en relativt mäktig man då han äger stora delar av staden, 

står han själv för sitt eget öde och ingen annan är speciellt intresserad. Filmen lämnar 

otraditionellt nog vissa frågor vid filmens slut och protagonisten är en mindre beslutsam 

hjälte.75 Vad hände till exempel med staden efter McCabes död? Även om antydningar till 

känslor huvudkaraktärerna emellan, framförallt från McCabes sida, får inte mannen kvinnan 

utan har begått ett misstag som han inte lyckas klara sig ur och dör utan 

stämningsförstärkande musik vilket vore konventionellt för en film inom Classical Hollywood 

Cinema.76 Även om filmen avslutas med protagonistens död är det i kontrast till de klassiska 

westernfilmerna en film om liv och människor istället för hur många som skall dö. 

 

 

3.3 Pulp Fiction (1994) 

Pulp Fiction är Quentin Tarantinos andra film som regissör. Efter kritikersuccén med 

Reservoir Dogs (1992) och många utmärkningar på independentfilmfestivalen Sundance 

skulle denna film komma att bli hans definitiva genombrott hos åskådarna. Paradoxalt nog är 

Pulp Fiction lika originell och banbrytande som den är en hyllning till det klassiska 

filmberättandet. 

 

Filmens grafiska anslag tangerar det typsnitt som konventionellt nyttjas för westernfilmen och 

redan här blir det således tydligt hur Tarantino arbetar för en hyllning till en specifik genre. 
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Filmen har ett episodberättande vilket innebär att filmen inte har en kronologisk ordning utan 

berättar sin historia utifrån olika karaktärer och deras öden. Detta är något som efter Pulp 

Fiction blivit en mycket populär metod för berättarstrukturen. Tydligt kan man inse att 

Tarantino haft detta i åtanke innan redigeringen då den skrivna dialogen knyter ihop många 

trådar och lägger grund för vad som skall komma senare i filmen. Just den ibland ickekausala 

men också kausala dialogen är något som kontrasterar avsevärt med andra filmer från mitten 

av 1990-talet och bakåt i allmänhet och Classical Hollywood Cinema i synnerhet. Även om 

många av de dialoger karaktärerna emellan sedermera har visat sig haft en viktig roll för 

filmens narration och trovärdighet är de inte skrivna endast för att föra narrationen framåt och 

förklara för åskådaren vad som händer eller kommer att ske likt man såg tendenser till inom 

New Hollywood.77 I Pulp Fiction får vi ta del av repliker och dialog från den undre världen 

som sker i det vardagliga livet. Allmänna diskussioner och vad man skulle kunna kalla för 

skitsnack och elaka gliringar lägger ofta upp en förklaring till karaktärernas handlingar som 

åskådaren får läsa mellan raderna. Här är det fullt av hyllningar och referenser till Tarantinos 

egna förebilder som Douglas Sirk och Howard Hawks.78 Denna hyllning tar också form av 

kostym och sminkning samt karaktärsdrag där exempelvis Mia Wallace (Uma Thurman) är en 

direkt hyllning till en kvinnlig karaktär i Jean-Luc Godards film A Woman is a Woman 

(1961). Således kontrasterar Pulp Fiction Classical Hollywood Cinemas recept om att allt som 

inte för narrationen framåt skall bort men förnyar samtidigt den kausala förankringen genom 

att presentera karaktärers motiv och drag på ett okonventionellt sätt. 

 

Ett estetiskt tilltag som är påtagligt och återkommer under filmens förlopp är att Tarantino 

dröjer med att presentera karaktärers ansikten. När Butch (Bruce Willis) får instruktioner av 

Marsellus Wallace (Ving Rhames) ser vi inte Marsellus ansikte vilket vore en konventionell 

shot/reverse shot utan som mest hans bakhuvud. En fixerad kamera filmar istället Butch 

reaktion och mimik när han lyssnar till vad Marsellus har att säga. Marsellus repliker hörs off-

screen vilket är ett ytterligare stildrag som Tarantino frekvent nyttjar i filmens fortgående. 

Detta har två anledningar. Den första är att scenen får en mycket spännande mystik och 

Marsellus i form av maffiaboss upplevs som mycket maktfull person och Butch sätts i 

underläge. Det andra är att koncentrationen ligger på just Butch reaktioner och mimiken blir 

mycket tydligare och avgörande för scenens framställning. På liknande sätt introducerar 

Tarantino Mia Wallace. När Vince (John Travolta) anländer till hennes bostad kommunicerar 
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de via en intercomtelefon och Tarantino låter kameran fixera hennes bakhuvud och avslöjar 

bara den nyttjade tekniken för ändamålet, vilket i sig är en hyllning till tekniken från 70-talet. 

I denna scen nyttjas denna estetik för att symbolisera det spända mötet och laddar upp den 

redan problematiska träffen. Att mötet kan komma att bli problemfyllt har presenterats 

tidigare då en oskyldig diskussion mellan Vince och Jules (Samuel L. Jackson) på väg till ett 

jobb resonerat kring deras boss överbeskyddande hand över sin hustru Mia. Mer ledtrådar att 

detta möte skall gå illa illustreras då Tarantino demonstrativt använder ett grodperspektiv med 

halvnära bildsnitt och filmar Mia och Vince försiktigt och uppklippt när de konverserar vid ett 

middagsbord. När sedan Mia återvänder till bordet efter att sniffat kokain på toaletten är 

kameran mer konventionell och nyttjar det klassiska shot/reverse-shot vilket implicerar just 

kokainets framstående inverkan framöver. Detta är ytterligare exempel på hur Tarantinos 

episodberättande vävs samman och det ickelinjära berättandet motiveras kompositionellt. Den 

kompositionella motiveringen är dock upphackad vilket får åskådaren att först efter att skådat 

hela filmen i sin helhet inse de kausala förhållandena och får en riktig förklaring till orsak-

verkan kedjan och karaktärernas motiv. Genom spatiala och temporala förflyttningar där 

filmens plot motverkar narrationen i den grad att det egentligen är oväsentligt huruvida filmen 

berättas kontinuerligt problematiserar Classical Hollywood Cinemas uttalande om enkelhet 

och lättförståelse. 

 

Som tidigare nämnts är Pulp Fiction en hyllning till många andra filmskapare. Den 

sedermera, för filmen signikativa scenen, där Mia och Vince dansar har Tarantino hänvisat till 

Jean-Luc Godards Bande à part (1964).79 

 

Kamerans tar ofta på sig en övervakande roll som en passiv karaktär i filmen. När Vince och 

Jules promenerar till sitt jobb använder filmens regissör en dolly och åker med karaktärerna i 

korridorerna. När de sedan är framme vid den dörr de skall inträda tittar de på klockan och 

inser att det inte är dags ännu. De fortsätter bort men kameran stannar kvar vid dörren. När det 

sedan är dags säger Jules: ”It’s time. Let’s get into character.” och kameran iakttar de båda 

när de närmar sig och följer dem sedan med en panorering och fixerar bilden på deras ryggar 

och åskådaren får ta del av deras dialog, som nu återigen iscensätts med karaktärernas ryggar 

mot kameran. En annan intressant metod Tarantino brukar är kameran som stannar kvar när 

åskådare rör sig mellan rum vilket illustreras när Lance (Eric Stoltz) letar efter en 

                                                 
79 Kommentatorspår dvd; Pulp Fiction 
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adrenalinspruta febrilt. Kameran stannar då utanför rummet och vi hör bara hans nervösa 

skrikande off-screen för att ibland skymta när han dyker upp i bild. Här vill regissören att 

åskådaren skall bli ännu mer nervös och vilja delta i sökandet. Denna metod kan ses som en 

explicit hyllning till Classical Hollywood Cinema där Tarantino synliggör vid återkommande 

tillfällen kamerans funktion som en övervakande blick och konventionen blir påtaglig och 

begriplig för den faktiska åskådaren. 

 

I Pulp Fiction finns ingen tydlig kausal linje om heterosexuell kärlek. Däremot bjuder filmen 

på en våldtäktsscen där en man konventionellt nog står för våldtäkten. Men okonventionellt 

nog är det också en man som blir våldtagen. Framförallt är det män som befinner sig i fysisk 

position att inte behöva bli våldtagna vilket tillsammans med sammanhanget och den senare 

jargongen skapar en komisk känsla av en scen som annars skulle ha varit allvarlig. Att skildra 

homosexualitet, som kärlek eller på det sätter Tarantino valt att göra kan inte sägas motsvara 

det Classical Hollywood Cinema av den enkla anledning att sådana ämnen inte porträtteras 

enligt den traditionen där istället just den heterosexuella kärleken har sin plats.80 

 

Istället för vad som i Classical Hollywood Cinema brukar vara normalt, att bygga en film med 

få karaktärer och flera händelser knutna till dem, vänder Tarantino på detta koncept och 

bygger sin film med hjälp av många karaktärer, befinnandes på spatiala och temporala olika 

nivåer, och deras kausala relationer vävs samman till en stor huvudhistoria.81 

 

Tarantinos hyllningar till film noir tar plats vid ett flertal tillfällen. När Vince åker för att 

hämta Mia inför deras date syns det tydligt att bakgrunden projiceras för att skapa rörelse från 

en gata. Något som frekvent nyttjats i gamla filmer för just bilscener då tekniken inte 

möjliggjorde att filma från en bil i rörelse. En liknande frekvens skönjas i scenen där Butch 

åker i en taxi på flykt från den boxningsmatch han precis, trots att lovat det motsatta, vunnit. 

När Vince tar Mia till Lance för att rädda hennes liv efter en överdos skådas en klassisk 

iscensättning på en mörk gata där gatlamporna reflekteras på den våta gatan. Vince kör en 

cabriolet vilket nyttjats flitigt under tidigare noirfilmer.82 

 

                                                 
80 Bordwell, David; Narration in the fiction film; s. 157 
81 Bordwell, David; Classical Hollywood Cinema : film style & mode of production to 1960; s. 16 
82 Kommentatorspår dvd; Pulp Fiction 
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Tarantino skapar samtidigt en egen klassisk konvention då han intertextuellt refererar till sina 

tidigare verk, scener och de konventioner han brutit mark återanvänder han så att 

konventionen skapas.83 Detta är dock inte i enlighet med den klassiska filmen men visar hur 

arbetet med nya konventioner kan gå till. 

 

Mestadels av Pulp Fiction är filmad on-location med stort undantag för den detaljerat 

uppbyggda restaurangen Jack Rabbit Slims. Detta kontrasterar hur Classical Hollywood 

Cinema och High Concept filmer vanligtvis arbetar där de flesta av scenerna filmas framför 

uppbyggda kulisser i studio. Musiken är alltid diegetisk delvis för att alltför flitigt bruk av 

musik skulle underminera de dialoger som är så viktiga för filmens narration. Med framförallt 

den episodiska berättarstrukturen samt flertalet nya kameraåkningar och iakttagande 

kameravinklar låter Quentin Tarantino såväl klassiska som nya konventioner samverka för att 

förnya men samtidigt bringa sken till Classical Hollywood Cinemas filmberättande och 

traditioner. När den röda tråden slutligen knyts ihop är det som tidigare till synes varit löst 

förankrade dialoger och historier alla kausalt förankrade i narrativa logiken där i faktum 

temporala och spatiala förhållanden tjänar story på ett nykonventionellt tillvägagångssätt.84 

Likt som Emanuel Levy säger om dagens independentfilm där likt den klassiska auteurteorin 

om regissörens vision kan också i Pulp Fiction skönjas att Quentin Tarantinos vision varit den 

centrala.85 

 

 

3.4 Sin City (2005) 

Robert Rodriguez har gjort en adaption på Frank Millers grafiska noveller om den mörka 

staden Sin City vilket givetvis inbjuder till en hel del stilistiska skillnader gentemot Classical 

Hollywood Cinema. Något som också ska diskuteras utifrån denna film är den nya tekniken, 

som kan komma vara en hjälp för fler filmare som arbetar utanför Hollywood, såväl stilistiskt 

som etablerat. Detta skulle gynna det experimenterande som teoretikern Nicholas Rombes 

talar om som en renässans av auteurteorin.86 Det bör påpekas att denna diskussion förs i 

slutdiskussionen då resonemanget kan komma bli en aning spekulativt. 

 

                                                 
83 Bordwell, David; Classical Hollywood Cinema : film style & mode of production to 1960; 19 
84 Ibid.; s. 13 
85 Levy, Emanuel; Cinema of Outsiders: The Rise of American Independent Film; s. 3 
86 New punk cinema / edited by Nicholas Rombes; s. 12 
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Sin City erinrar starkt till de klassiska konventionerna för film noir. Med allt från mörk 

ljussättning till den saxofonmusik som kännetecknar den estetiska och narrativa tonen under 

filmens process. Det faktum att Sin City inte bara påminner utan också på flertalet sätt klart 

och tydligt uttrycker stilistiska konventioner definierbart med film noir är ej helt problemfritt 

när det kommer till diskussioner om Classical Hollywood Cinema och kontraster dem 

emellan. David Bordwell skriver bland annat:”These films blend casual unity with a new 

realistic and generic motivation, and the result no more subverts the classical film than crime 

undercuts the orthodox novel.”87  Även om inte uppsatsen ämnar diskutera djupare huruvida 

film noir egentligen är klassiskt eller ej eftersom det kräver en annan studie så är det 

intressant hur resonemangen fortdriver och de kännetecken som Bordwell pratar om är likväl 

karaktäristiska för Sin City. 

 

Exempelvis är den interna karaktärskonflikten som gör sig känd med internt diegetiskt ljud, 

det vill säga i form av karaktärens tankar, något som Sin City till stor del vilar på när 

presentation av de olika karaktärernas motiv styrker den kausala förankringen filmen ändå 

besitter narrativt. Den psykologiska drivenhet som introduceras är inte typisk för Classical 

Hollywood Cinema av medvetande själ då de klassiska filmerna sällan eller aldrig låter sin 

karaktär vara i form av icke stereotypiskt natur. Såväl i Sin City som i andra filmer inom noir-

tendensen är det konventionellt med ohederliga poliser och attraktiva hjältar vilka inte sällan 

har ett mindre, enligt amerikanska värderingar, hedervärt yrke. Genom att film noir vänder på 

de konventionella stereotyperna är de likväl realistiskt motiverade i den värld åskådaren 

presenterats i och härav också Bordwells antydning att film noir i sig inte kan karaktäriseras 

som en kontrast till Classical Hollywood Cinema. 

 

Sin City fortsätter att hylla film noir och följa dess konventioner vilket samtidigt betyder att 

man bryter traditionell dramaturgi. Filmen har en episodstruktur och de tre protagonister vi 

följer har olika bakgrunder och motiv. Deras öden skiljer sig dock men kan förklaras efter 

strukturen för film noir. Hartigan (Bruce Willis) dödar för att rädda ett barn som sedermera 

växer upp och han måste åter rädda henne. Slutligen tar han sitt liv för att hon inte ska 

fortsätta vara i fara och hans öde motsvarar basis för film noir.88 Marv (Mickey Rourke) 

mördar för att hämnas en kvinna. Han får sedermera sona sitt straff och detta ställer det 

                                                 
87 Bordwell, David; Classical Hollywood Cinema; s. 77 
88 Ibid.; s. 76 
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problematiska med icke heroiska hjältar tillrätta enligt noir.89 Dwight (Clive Owen) dör inte, 

eftersom han dödar för att hjälpa andra. Det är dock ej narrationen som är av största intresse 

när det kommer till Sin City och dess hyllningar, brott och bearbetningar av klassiska 

Hollywoodkonventioner utan det stilistiska och diverse filmiska grepp inom mise-en-scene. 

 

Ljussättningen i Sin City är mörk. Rodriguez har valt att följa Frank Millers grafiska noveller 

som är svartvita förutom några få karaktärer. Att filma svartvitt är inget konventionellt brott 

utan det är de utmärkande färgerna som skapar en explicit kontrast och markerar ett visuellt 

stilgrepp utan varken kompositionell, realistisk eller intertextuell motivering förutom den 

uppenbara anledningen att det var så Frank Miller porträtterade karaktärerna. Filmen blandar 

genrer och filmiska toner från tidigare nämnda noir men också martial arts vilket relativt ofta 

nyttjas i slagsmålsscener.90 Specialeffekterna tydliggör sig själva och problematiserar de 

spatiala förhållanden filmens plot arbetar inom. Att Hartigan exempelvis sitter i en bur, vilken 

illustreras som fritt svävande i ett tomt inte, utan tillhörande bakgrund väcker åskådaren och 

bryter narrationen till den grad att Classical Hollywood Cinemas intentioner om ett osynligt 

berättande inte längre är att diskutera. Att Rodriguez ej aspirerar på någon spatial eller 

temporal kontinuitet förefaller vara ett trendbrott och att försöka motivera detta 

kompositionellt, realistiskt eller intertextuellt komplicerar filmens förhållande med den 

kausala narrationen i den mån att händelser således varken inträffar enligt ett linjärt och 

kontinuerligt berättande såväl som att storyduration inte antyder någon specifik realistisk 

motivering. 

 

Med anledning av att Sin City berättar tre historier, i ett episodberättande, bryter filmen mot 

det linjära berättandet och Classical Hollywood Cinemas förbud mot parallellklippning. En 

scen bjuder på en intressant bearbetning och förnyelse av klassiska konventioner. Hartigan för 

en dialog med sin polispartner (Michael Madsen). Kameran håller kvar på Hartigan när 

polispartnern svarar. En grafisk matchning förflyttar karaktärerna spatialt till en bil och 

således har en spatial och temporal förflyttning skett genom en ljudbrygga i kombination med 

en grafisk matchning. 

 

Koreografin tyder på en överdriven efterstävan mot film noir och skådespelarna framför sina 

repliker mer teatermässigt än vad som är brukligt för Classical Hollywood Cinema. Detta 
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styrks tydligt med de berättande rösterna och i kombination dem emellan blir narrationen 

uppenbart tydlig. Kostym och smink är intertextuellt motiverade med anledning av den 

grafiska novellens estetiska framhävning av groteska karaktärer likt Marv’s kraftigt 

väderbitna ansikte. 

 

Det negativa rummet brukar Robert Rodriguez, inte som en tendens utan med större fördel 

som en regel, att ge en temporal etablering tillsammans med ljudbryggor som genererar ett 

tydligt filmiskt grepp okonventionellt mot Classical Hollywood Cinema vilket proklamerar 

åskådaren händelseförloppet på ett oväntat sätt. Bildkompositionen tillsammans med ljus samt 

färgsättning bidrar till ett kontrastbygge som införlivar en orientering om narrationens 

förhållande till ploten vilket framkallar en ny konvention för att bedra åskådaren om det 

spatiala sammanhanget. 

 

En hyllning till klassiskt filmberättande och konventioner typiskt för bilscener ger sig till 

synes när karaktärerna i Sin City utför samma handlingar och Rodriguez likt hur 

filmberättande inte bara inom Classical Hollywood Cinema utan också i övrig film 

producerad några årtionden tillbaka återkallar detta. När karaktärer kör eller åker i bilar 

projiceras i bakgrunden filmer som skall föreställa gatorna och miljön utanför fordonet. 

Miljöerna är som tidigare nämnt synonymt för film noir i den bemärkelsen att filmen utspelar 

sig på mörka ständigt blöta gator och gränder vilket åter skall ses som en hyllning för noir 

konventioner. Kameravinklarna är inte sällan väldigt höga och frekvent filmar Rodriguez 

scenerna rakt uppifrån och skapar då en allusion till inte bara grafiska noveller utan också 

videospel från förr vilka producerades i denna vinkel. Det är en metod för att leka med de 

gamla konventionerna och presentera dem på ett mer tydligt sätt vilket oundvikligen drar 

tankarna till resonemang om hyllning för dem samma. Narrationen och berättarstrukturen har 

ändå en stark förankring i det klassiska filmberättandet och Rodriguez förkastar inte Classical 

Hollywood Cinema lika mycket som han i själva verket hyllar det genom framförallt 

bearbetningar och porträtteringar i egenskap av traditionella filmiska grepp vilka framförs 

med såväl implicita som explicita metoder. Att mise-en-scene i Sin City är extra anpassat efter 

Rodriguez stilistiska tycke är givetvis också speciellt tydligt eftersom mycket av det vi ser i 

ploten är framställt digitalt.91 

 

                                                 
91 Bordwell, David & Thompson, Kristin; Film Art: An Introduction; s. 176 



 35 

4. Slutdiskussion 

Slutdiskussionen inleder med en fortsättning på analysen av Sin City där den nya tekniken 

diskuteras kort som en möjlig chans för fler filmrörelser att produceras och distribueras. 

Resonemanget är direkt kopplat till problemformuleringen där det diskuterades kring 

Hollywoodkoncernernas oligopol som försvårar för nya aktörer på banan. 

 

Robert Rodriguez filmade Sin Ciy med digitalkamera vilket är ett avsevärt billigare alternativ 

än den traditionella tekniken.92 Genom att använda sig av datortekniken spelades många av 

filmens scener framför en greenscreen där bakgrund och miljö skapades digitalt och endast tre 

scener hade byggda kulisser.93 Med detta i åtanke, och filmens stilistiska kvalitéer på 

näthinnan är det inte svårt att spekulera kring filmmediets utseende i framtiden. Inga 

värderingar om vad som förefaller främst gynnsamt skall här göras men det kan dock sägas att 

om Sin City kunde skapas mestadels med datorteknik bringar detta vägen för att en rad av nya 

filmskapare kan finna enklare vägar att finansiera sina projekt när kostnaderna sänks avsevärt. 

Detta bringar i slutändan till fler filmer där en alternativ Hollywoodestetik oberoende av 

Hollywoodbolagens pengar kan producera och även distribuera sina verk. En spännande tanke 

som i framtiden kan förändra maktbalansen på filmvärldens karta. 

 

Efter analysernas genomförande kan det onekligen sägas att det inte finns några tydliga svar 

på hur de filmer vilka förts studie över fungerar som kontrast eller ej till Classical Hollywood 

Cinema. Det förefaller uppenbart att med anledning av att definitionerna för den klassiska 

Hollywoodfilmen kan ses som allt för allmänna och breda, framkallar svårigheter i att bringa 

definitiva svar om hur en filmskapare kan arbeta för att bilda motsats till denna filmform. Då 

uppenbara avvikelser som avantgarde förbisetts kan det ifrågasättas huruvida en sådan studie 

gynnat arbetet samt valda metoder med större fördel. Onekligen skulle en sådan studie givit 

mer kontraster men syftet med arbetet har inte bara varit att skönja konventionella avvikelser 

utan också att studera såväl hyllningar som bearbetningar av den tydliga narrativa filmen med 

anledning att denna enligt författarens förutfattade mening har en, låt säga, svårare 

förhållningsgrund att spela inom. Det är troligtvis också på grund av att filmerna har en tydlig 

narrativ form som slutsatsen kan dras att de analyserade filmerna varken stilistiskt eller 

berättarstrategiskt skiljer sig i högre grad från filmer inom det klassiska amerikanska 

filmberättandet. Men några intressanta iakttagelser kunde dock göras. 
                                                 
92 http://www.imdb.com/title/tt0401792/technical; 2006-12-09 
93 http://www.imdb.com/title/tt0401792/trivia; 2006-12-09 
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Genom studierna av de fyra filmerna blev det för författaren tydligt att de två verk som 

producerats inom New Hollywood kontexten nyttjade de stilistiska konventionerna i högre 

grad än de två andra filmerna som en kritik mot den traditionella Hollywoodfilmen. Slutsatsen 

av denna iakttagelse kan tänkas finna sin förklaring i just den specifika kontexten där 

amerikanska filmskapare i större mån sökte förnya det filmklimat de kommit att tröttna på. En 

närliggande orsak som också framstår som rimlig är den kontexten som innebar större 

utmaning från andra länder och filmkulturer vilka idag om inte försvunnit helt likväl fallit i 

skymundan. Således är slutsatsen om vad filmerna säger om sin samtid att produktionerna och 

regissörerna kritiserar när annan kritik är som störst och när publiken förefaller nöjda nyttjar 

man konceptet. Samtidigt är det en uppenbar orsak i vad som redan diskuterats, att 

filmbolagen idag har större kontroll än vad som var fallet under New Hollywood. Det skall 

dock understrykas att detta inte utesluter att regissörerna förnyar eller bryter mot några få 

konventioner för att skapa nya filmiska grepp. 

 

Studien har frambringat avvikelser från Classical Hollywood Cinema i främst klippning och 

lösare kausal förankring. I dessa två element har regissörerna petat med såväl spatiala som 

temporala förflyttningar som inte ständigt samverkat med den narrativa logiken. Detta till 

trots har författaren i filmerna tydligt skönjt tendenser till medvetna brott för att väcka 

åskådaren från att svepas in fullständigt i narrationen. Att tala om Cinema of Attraction är 

givetvis att ta i men de filmer som förts studie på ligger i alla fall närmare den historiska form 

av filmberättande än vad de filmer inom Classical Hollywood Cinematraditionen kan sägas 

befinna sig. En annan distinktion som uppdagats de två perioderna mellan är 

berättarstrukturen. Det intressanta här är inte att perioderna skiljer sig. McCabe & Mrs. Miller 

samt Pulp Fiction är de två filmer som skiljer sig primärt från Classical Hollywood Cinema 

samtidigt som The Getaway har en tydlig klassisk berättarstil i enlighet med den samma. 

Detta innebär framförallt att filmer kan skilja sig på flera plan. Något som visserligen inte 

kommer som någon överraskning. Vad som dock genom uppsatsens arbete uppfattats i större 

grad är hur pass bred definitionen av Classical Hollywood Cinema ändå är och hur 

problematiskt det blir att greppa denna definition i ett arbete av denna storlek.  

 

Kritik mot arbetet kan förekomma på ett antal olika nivåer. Delvis kan det komma ifrågasättas 

huruvida forskningen varit relevant då materialet inte kan uppfattas som tillräckligt 

representativt för studier med större frågor som exempelvis de angivna frågeställningarna om 

samtid, kritik och förhållande till Hollywood. Så långt stämmer också den kritiken. Men som 
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författaren påpekat tidigare är studien inte ämnat för att bringa några stora slutsatser och 

således har de ovan nämna frågeställningarna figurerat i bakgrund av den istället 

överhängande frågan om konventioner och dess förändring i utvalda filmer. Här hävdas det 

bestämt att sådana iakttagelser kan skönjas och också har bringat resultat i form av en närmare 

förståelse hur de utnämnda regissörerna ämnat skapa sina verk i förhållande till Classical 

Hollywood Cinema. Om nu svaren inte blivit allt för många är det dock viktigt att inse att 

studien också bringat förklaring till detta. En slutgiltig kritik kan vara analysernas omfattning 

och att de kan förefalla en aning koncisa. Detta hittar sin anledning i arbetets avgränsning där 

det möjligtvis varit för snäv förhållning till frågeställningarna. Vidare beror det säkerligen på 

den breda teori och en begränsning av denna vilket medfört svårigheter att föra diskussionerna 

djupare. Detta uppfattas dock inte bringa ett större problem då arbetet inte ämnat följa det 

djupgående vilket säkerligen skulle ha krävt ett mindre material men som i förlängningen inte 

då kunnat bringa de önskade resultaten.  

 

För att konkret redovisa de slutsatser som faktiskt arbetet frambringat kan nämnas den 

okonventionella klippningen, den lösare förankringen i de kausala förhållandena, en 

positivare inställning till att behålla vissa sekvenser vilka skulle avlägsnas inom den 

traditionella Hollywoodfilmen samt en mer smutsig, verklighetstrogen sida av den narrativa 

logiken. Detta arbete bringar ändå material till vidare forskning inte bara för de valda filmer 

utan med metod och teori vilka båda i ett mer omfattande arbete torde kunna framkalla 

resultat om framförallt förhållanden mellan filmiska grepp och paradigm samt dess system. 

En längre studie angående Classical Hollywood Cinema vore att önska för vidare forskning 

tillsammans med ett snävare perspektiv på alternativ Hollywoodestetik utan för den sakens 

skull förlora syftet att studera filmer inom amerikanska gränser och med en klart och tydligt 

narrativ filmform. En intressant aspekt, vilket skulle agera som komplement till begånget 

arbete, skulle vara en förhållning till postmodernistiska teorin vilket återspeglar sig i de 

diskussioner som presenterats i bland annat tidigare forskning.  

Som slutord kan sägas att de studerade filmernas alternativa estetik inte går att ta miste på 

men att de likväl hittar sin centrala förankring i klassisk Hollywoodfilm. Sam Peckinpah får 

melankoliskt avsluta slutdiskussionen: 

 

The end of a picture is always an end of a life.94 

 
                                                 
94 http://www.imdb.com/name/nm0001603/bio; 20026-12-10 
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5. Sammanfattning 

Uppsatsen har ämnat göra en undersökning huruvida man kan skönja stilistiska samt narrativa 

kontraster mellan Classical Hollywood Cinema och alternativ Hollywoodestetik. Två olika 

kontexter har erbjudit fyra filmer där två filmer representerat New Hollywoodrörelsen och två 

andra burit etiketten som alternativ Hollywoodfilm idag. Filmerna som förts analys på har i 

följd och ordning varit: The Getaway (Sam Peckinpah, 1972), McCabe & Mrs. Miller (Robert 

Altman, 1971), Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994) samt Sin City (Robert Rodriguez, 

2005). I arbetet har en bakgrund för såväl New Hollywood som det alternativa Hollywood 

idag introducerats för att bringa läsaren mer insikt om de båda periodernas 

produktionsförhållanden samt förutsättningar. Syftet med arbetet har varit att diskutera dagens 

alternativ till Hollywood i ett förhållande till New Hollywood där många av dagens 

filmregissörer har sin debut och att sätta ljus på hur regissörer som inte arbetar med 

traditionella filmmetoder bringar ett förändrat sätt att skapa film. Vidare har syftet varit att 

påvisa vikten av en alternativ Hollywoodestetik. Den överhängande frågeställningen har varit: 

Hur bryter de (valda regissörerna), hyllar och bearbetar klassiska konventioner?  

 

Uppsatsen har kunnat dra slutsatserna att Classical Hollywood Cinema är ett brett begrepp 

vilket försvårat definitiva och tydliga svar på de konventioner som funnits efter analyserna. 

Ändock har en förändring i främst klippteknik och en lösare förankring till de kausala 

förhållandena kunnat skönjas samtidigt som vissa distinktioner mellan New Hollywood och 

dagens alternativ till Hollywoodestetik kunnat visa tendenser till kritik mot Hollywood från 

främst New Hollywoodfilmerna där dagens filmer istället erinrat minnen om det klassiska på 

ett nytt konventionellt sätt. Onekligen finns det påtagliga skillnader mot Classical Hollywood 

Cinema, men de är snarare enstaka filmiska grepp i form av byggstenar än stora kontraster 

vilket inte heller skulle ämnas för filmer med narrativ logik. 
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6. Källförteckning 

Här redogörs nu för det material som nyttjats eller nämnts för uppsatsens genomförande. 
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Bilagor 

 

I. Handlingsreferat: The Getaway (1972) 

Sam Peckinpah regisserar en bankrånarfilm. Doc McCoy sitter i fängelse vilket han absolut 

inte gillar. Han ber sin fru gå till Jack Benyon som sitter i styrelsen för villkorliga 

frigivningar. Hon gör detta och lyckas få Doc frigiven mot att han utför ett bankrån 

tillsammans med två av Benyons män, Rudy och Frank. Sagt och gjort. Planeringen går 

smärtfritt men bankrånet slutar inte som de hade tänkt sig. Frank blir tvungen att skjuta vakten 

och nu stressar bankrånarna där ifrån. Rudy och Frank åker egen bil och Rudy skjuter Frank. 

När Rudy sedan möter Doc planerar han att döda honom. Men Doc lyckas skjuta Rudy först 

och smiter iväg med sin fru för att åka ner till ett hotell vid gränsen till Mexiko. Rudy dör 

dock inte utan tar upp jakten. Efter många omvägar och diverse jaktsekvenser möts de 

slutligen på hotellet. 

 

II. Handlingsreferat: McCabe & Mrs. Miller (1971) 

En man (McCabe) anländer till liten by i nordvästra USA i början på 1900-talet där invånarna 

domineras av män. Hans motiv är att bygga ett horhus och tjäna sig pengar. En så kallad 

lyxhora (Mrs. Miller) anländer under stadens uppbyggnad och övertalar McCabe att bli 

kompanjon med henne. Hon importerar ytterligare ett antal lyxhoror och får McCabe och 

stadens invånare att bygga ett vackrare hus med tillhörande badhus för att affärerna ska gå 

bättre. McCabe blir förälskad i Mrs. Miller men är för stolt för att erkänna det. Staden 

blomstrar och ett företag har fått upp ögonen för McCabes tillgångar och skickar två 

affärsmän för att köpa ut honom. Han tackar bestämt nej i förhoppning om att de ska höja sitt 

bud. Så blir dock inte fallet utan de skickar en lönnmördare som gör McCabe nervös. 

Lönnmördaren och hans medhjälpare konfronterar sedan McCabe som gömmer sig för att 

döda dem alla innan han själv avlider av sina egna skador. 
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III. Handlingsreferat: Pulp Fiction (1994) 

Två såkallade Wackers spelade av John Travolta och Samuel L. Jackson får i uppgift att 

eliminera diverse människor som blåst deras boss och återta det som tillhör honom. En boxare 

spelad av Bruce Willis slåss mellan sin stolthet och chansen att tjäna pengar. Stoltheten vinner 

och han flyr från bossen som han lurat på pengar men räddar också denne sedermera när han 

blir våldtagen och kan lämna staden med sin flickvän. En man och hustru funderar över sin 

brottsliga karriär och bestämmer sig för att börja råna restauranger istället för spritbutiker. 

 

IV. Handlingsreferat: Sin City (2005) 

Tre historier om tre män med olika syften vilket leder till oerhört mycket våld. Sin City är en 

film gjord på Frank Millers grafiska noveller om staden. En polis som försöker rädda en lite 

flicka från våldtäkt, en person som kan jämföras med en gladiator som hämnas sin älskarinna 

och en man som råkar i trubbel när han skyddar sin nya flickvän från sin tidigare pojkväns 

knytnävar. Historierna berättas i episoder.  

 


