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Abstract 
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Handledare: Eirik Frisvold Hanssen 

 

Syftet med min analys är att se via en neoformalistisk stilanalys vilka grepp som filmen Sin 

City har hämtat från film noir. Jag ser även via intertextuella kopplingar vad Sin City har 

hämtat från serietidningen som filmen baseras på. Fokus i analysen ligger dock på fyra grepp 

som jag anser är de mest klassiska film noirgreppen; Ljussättning, Femme fatale, en mörk 

värld och protagonisten. Jag kommer bl.a. fram till att Sin Citys använder sig av klassiska film 

noirstilgrepp men drar dem till det extrema, kanske för att passa in på den serievärld som 

filmen är länkad till. Filmen använder sig även flitigt av hypermarkerade objekt för att leda in 

åskådaren på mer estetiska tankebanor. 
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1.  Inledning 

Jag har nog alltid haft en viss kärlek till film noir, även innan jag överhuvudtaget visste vad film 

noir var för något. När jag på senare tid insett vad film noir faktiskt är, och har funderat lite över 

filmer som kan ha anammat stilgrepp från film noir, så inser jag att många filmer med influenser 

från film noir, exempelvis filmen Sin City, är filmer som jag är stormförtjust i. Det är just filmen 

Sin City som jag valt att analysera i denna uppsats. Anledningen till att jag vill analysera denna 

film är att när jag först såg filmen så slogs jag av hur vackert berättat den var och jag kände 

genast att jag vill analysera den. Det intressanta med att analysera en film är att upptäcka nya 

saker och grepp i en film och se hur pass genomtänkt och medveten en film är. 

 

De flesta människor som ser på en film som baserar sig på film noirs byggstenar, eller stilstenar, 

förstår kanske inte att filmen faktiskt har en tydlig historia som leder direkt tillbaka till 40-50 

talets film noir. De kan snarare dra intertextuella referenser till andra filmer som i sin tur baserar 

sig mycket på film noir stilen, som till exempel Blade Runner. Just av den anledningen kan det 

vara intressant att analysera och upplysa om hur pass mycket en film, i mitt fall Sin City, 

verkligen har hämtat från en stil som hade sin storhetstid på 40-50 talet, och hur pass lika eller 

olika nya noir jämte gamla noir faktiskt är.  

1.1 Bakgrund 
Sin City är annorlunda film som står ut från mängden. Med tydliga influenser från film noir 

berättar filmen en historia om en mörk värld som är fylld av våld, hämnd och misär. Men i detta 

mörker finns det ett budskap om kärlek som är oövervinnelig.  

 

Filmen presenteras i svart och vitt men har inslag av färger på saker som skaparna vill betona 

eller bara använda som ett stilistiskt grepp. Jag ska även se på filmen intertextuellt och med det 

menar jag att jag ska se på vilka relationer Sin City har till andra filmer och medier, som till 

exempel serietidningen som filmen baseras på. 

 

Basin City, eller Sin City som staden är mer känd för, är full av kriminella, korrupta poliser och 

sexiga kvinnor. Filmen baseras på tre av Frank Millers serietidningar Sin City, The Yellow 

bastard och The Big Fat Kill. I den första får vi följa Hartigan, en polis med ett hjärtproblem och 
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med ett löfte att skydda strippan Nancy. I den andra historien får vi följa Marv och hans uppdrag 

att hämnas den enda kvinnan som visade någon form av kärlek till honom, Goldie. I tredje 

historien får vi följa Dwight som undersöker hans flickväns ex och slutar upp med att försvara 

kvinnorna i Old Town och hans före detta kärlek. Som en ram kring alla historierna får vi även 

följa i två korta sekvenser en poetisk yrkesmördare. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att jämföra filmen Sin City med den klassiska stilen 

film noir för att se om det finns några skillnader/likheter mellan dem. Jag ämnar göra en 

jämförelse utifrån valda grepp från film noir. Jag ska försöka svara på detta genom denna 

frågeställning: 

 

• Vilka typiska stilgrepp från film noir hittar man i Sin City, med främst fokus på 

ljussättning, femme fatale, mörk värld och protagonisten. 

1.3 Avgränsningar 
Jag utesluter film noirs kontext till samhället och hur dess efterkrigsdramaturgi användes. Jag 

kommer alltså inte gå in på hur samhället påverkade hur man gjorde film under 40- 50talet. Jag 

kommer dock att löst gå in på hur Sin City har anammat film noirs stil på dagens samhälle. Du 

kan till exempel inte beskriva att ett samhälle är våldsamt bara för att någon har en pistol, det är 

vardagsmat för varje actionfilm till exempel. För att provocera och chockera så måsta du ta till 

med värre våld än så. 

 

Jag begränsar mig till stilgrepp från neoformalismen och intertextanalys då de är de två teorierna 

jag har användning av för att just analysera stilen och intertextualitet i filmen.  

 

En annan begränsning jag gjort är att jag endast analyserar en film (Sin City) mot stilen film noir. 

Detta då jag anser att jag vill göra en fyllig analys av hela den filmen, istället för att lite ytligare 

analysera fler filmer, som skulle vara fallet som jag hade fler filmer att analysera. 
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2. Teori  och tidigare forskning 

I detta kapitel går jag igenom de teorier, tidigare forskning och begreppsapparat som jag 

använder mig av i uppsatsen, jag gör även en presentation av film noir och de viktigaste greppen 

inom film noir. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

2.1.1 Film noir 
Enligt Film History beskrivs film noir som en väldigt luddig genre där man inte kan säga exakt 

vad som är film noir och vad som inte är det, och helst ska man inte säga genre i huvud taget då 

det mer är en stil och ett sätt att berätta en historia på.1 Jag kommer att referera till film noir som 

”stilen” eller ”film noir”.  

 

Termen film noir myntades av franska kritiker som efter andra världskrigets handelsblockad fick 

fem amerikanska filmer samma vecka. Alla filmerna utspelade sig i en värld plågad av våld, brott 

och misär med en allmän ton av pessimism men som ändå var olik den gangstergenre som var 

populär under 30talet. Även om många film noir handlar just om brott så kan stilen bryta gränser 

och sträcka sig över många genrer som Sci-Fi, Romans, etc.2 Namnet film noir kommer från en 

översättning av en serie av amerikanska hårdkokta deckarböcker som kallades för Série Noire i 

Frankrike. Till skillnad från gangstergenren där hjälten ofta var en professionell 

fullblodsblodsgangster så är hjälten i film noir en känslig, hjälplös och passiv kriminell med 

mycket självtvivel och med en berättarröst som beskriver vad hjälten tycker och tänker, ofta i 

kortfattade hårda uttalanden, hårda som bestämda säkra uttalanden med en skarp cynisk ton. 

Hjälten är ofta naiv vilket leder till att han ofta blir inlurad i en kriminell värld genom en så 

kallad ”Femme Fatale” som förför och manipulerar hjälten till att göra något som hon behöver.3 I 

boken The Noir Style talar de om att Femme Fatal är androgyn då hon har tagit den manliga 

symbolen pistolen och gjort den hennes egna och i deras exempel Kiss me deadly4 så har kvinnan 

kort hår vilket stärker den androgyna känslan. Androgyn är kanske fel ordval, kvinnan har tagit 
                                                 
1 Thompson, Kristin & Bordwell, David (2003) 
2 Leitch, Thomas (2002) 
3 Ibid 
4 Film från 1955 
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vissa aspekter som är manliga och har nu både starka erotiska kvinnliga sidor men även en dödlig 

manlig sida. Femme Fatale härstammar till stor del från expressionismen. I boken The Noir Style 

menar de på att femme fatale ofta beskrivs med munnen lite öppen och delar av benen, helst låren 

ska vara delvis synliga för att antyda på hennes sexualitet och för att visa hennes manliga och 

dödliga sida så har de ofta en pistol i handen och kortklippt hår. The Noir Style analyserar mer 

stillbilder så de utgår mer från en utvald bild från filmen och menar inte att de alltid går omkring 

lättklädda och med en pistol i handen.5 

 

Det är svårt att definiera film noirs exakta stilgrepp då det inte finns några exakta stilgrepp för 

film noir, men man kan se grepp som återkommer i många film noir och därav kan man 

klassificera greppen som typiska för vad vi nu i efterhand kallar just film noir.6 The Maltese 

Falcon7 etablerade många av de greppen och konventionerna som idag kanske kan räknas som 

film noirs kärna. Humphry Bogart blev känd med hans roll som Sam Spade, en privatdetektiv 

som måste bestämma om han ska anmäla filmens Femme Fatale, som han älskar, till polisen. En 

typisk film noir utspelar sig i en storstad på natten när det regnar, på labyrintiska bakgator, 

regniga kullerstensgator och sjaskiga barer.8 

 

Ljussättningen i en film noir är ett av stilgreppen som kanske är lättast och se och som påverkar 

en markant del. Utfylladsljuset som annars bara ska komplettera, skapar nu hög kontrast och 

väldigt skarpt ljus. Detta skapar obalans i den visuella kompositionen med bländade, urblekta 

ytor kontrasterat med mycket skuggor där skuggorna kan täcka viktiga on-screen ytor och 

ansiktsuttryck. Film noir använder sig ofta av nattscener då kontrasten mellan omvärlden och 

hjältens lilla upplysta värld blir som starkast då, plus att det givetvis ökar på den mörka dystra 

känsla som råder i en film noir. Vidvinkellins användes ofta för att öka djupet i en bild och för att 

överdriva uppenbara djup inom bilden. Den djupa bilden tillsammans med den kalla mise-en-

scéne som rådde skapade man paralleller till expressionismen och dess abstrakta och 

surrealistiska sätt.9 

 

                                                 
5 Silver, Alain & Ursini, James 
6 Leitch, Thomas (2002) 
7 Film från 1941 
8 Thompson, Kristin & Bordwell, David (2003) s234 
9 Leitch, Thomas 
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Man använde sig även av vinklade kameravinklar till exempel, nerifrån för att låta en bov se 

hemskare ut eller uppifrån för att låta en karaktär se liten ut och fast i dess omgivning. Citizen 

Kane anses ha invigt en del av film noir stilen med att använda sig av djup fokus och en 

expressionistisk mise-en-scéne. Det går inte att bara utgå från filmers detektivsujett och det går 

inte heller att bara se det som visuell stil utan man måste se till båda sujetten och stilen för att nå 

någon form av balans i noirstilen. Enligt Crime Films så är Double Indemnity10 den enda 

noirfilmen som inte har ifrågasatts om den verkligen är en sann film noir. Double Indemnity har 

fångat både den mörka stilen och den handlingen i en värld som är kolsvart. 11 

 

Stilen har även bland annat hämtat inspiration från tyska expressionismen, som nämdes ovan, och 

även franska poetiska realismen. Att det är mycket tyska influenser är inte särskilt konstigt då 

många av dem som gjorde film i USA under 40talet var just tyska immigranter som blivit 

importerade från den tyska filmindustrin.12 

 

Enligt det engelska uppslagsverket på Internet, Wikipedia13, så ska människor som speglas i en 

eller flera nivåer i speglar användas som ett grepp i film noir.  Även scener filmade med någon 

form av ojämnt eller frostat glas framför kameran för att skapa en förvriden effekt på bilden 

används i film noir. Ett annat grepp som används i berättandet av en film noir är flashbacks och 

flashforwards där om en berättarröst är med i filmen ofta är medveten om förflyttningen i filmen 

och även ofta ansvarig för den. 

 

I boken Hollywood genres and postwar America14 diskuterar man film noir i dess kontext till 

samhället och dåtidens familjer. I näst intill alla film noir så är både mamma-och pappagestalter 

frånvarande. Ett exempel på det är i filmen The Big Sleep, där fadern inte är frånvarande men 

mycket sjuk och kan därav inte vara ”mannen i huset”. På grund av bristande förälderkontroll blir 

hans två döttrar rebelliska och impulsiva. De två döttrarna börjar dricka mycket, spela bort 

pengar och vara sexuellt öppna.  

 

                                                 
10 Film från 1944 
11 Leitch, Thomas  
12 Thompson, Kristin & Bordwell, David, (2003) 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Film_noir#Visual_style 
14 Chopra-Gant, Mike (2006) 
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Med en frånvarande pappa och med kvinnor som har allt mer makt, genom till exempel att 

kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden och stal männens jobb. Femme Fatale är en symbol för 

kvinnors påbörjade maktställning eller kanske mannens rädsla för kvinnans nya maktställning.15 

 

För att sammanfatta vad jag anser är de mest klassiska stilgreppen för film noir: 

• En detektivhistoria där protagonisten har ett stort dilemma över om han ska göra rätt eller 

om han ska följa sitt hjärta.  

• Ljussättningen skall använda sig av skarpt utfyllnadsljus som skapar hög kontrast och 

väldigt skarpt ljus. Detta skapar starka kontraster mellan bländade vita ytor och kolsvarta 

skuggor och där skuggorna kan täcka för viktiga onscreen ytor såsom ansikten osv.  Film 

noir använder sig ofta av nattscener då kontrasten mellan omvärlden och hjältens lilla 

upplysta värld blir som starkast då.  

• En kvinna som ”lurar” eller lockar och manipulerar in protagonisten på en kriminell bana 

för att hjälpa henne. Protagonisten är ofta känslig, hjälplös detektiv eller kriminell man 

som lever mellan två samhällsskikt och där han måste använda sig av sina kriminella 

färdigheter för att uppnå den rättvisa han anser är rätt. Kvinnan som lurar in mannen på 

detta kriminella spår kallas femme fatale, ungefärlig översättning är ”dödlig kvinna”.  

• Den diegetiska världen är en kall storstad som är plågad av misär och våld där 

protagonisten måste använda sig av de kriminellas färdigheter, som jag sa ovan, för att 

överleva och för att nå hans mål. Filmen utspelar sig på mörka regniga bakgator med 

starkt punktljus från till exempel en gatlykta som kommer rakt ovanför som skapar 

mystiska skuggor. 

• En berättarröst används ofta där protagonistens återberättar hans tankar och åsikter med 

en skarp cynisk ton. 

• Speglar och andra men används för att förvrida och förvirra en scen i en film. Ett annat 

grepp som används i berättandet av en film noir är flashbacks och flashforwards. 

Cigaretter är ännu ett motiv som förekommer i alla film noir. 

Fokus i analysen kommer att ligga på de fyra första punkterna då de är de största och mest 

väsentliga greppen inom film noir.. 

                                                 
15 Chopra-Gant, Mike (2006) 
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2.1.2 Neoformalismen 
Neoformalismen grundar sig i formalismen som uppstod i Ryssland, tidigt 1900-tal.16 Där man 

fokuserade på ordet främmandegörande, man menade att percetionen sker per automatik av ren 

vana. Ett konstverks uppgift är att främmandegöra vår omgivning istället för att se den med våra 

vanliga invanda ögon ska vi nu se den med helt nya ögon som granskar det som annars är invant. 

När man gör en neoformalistisk analys så analyserar man något eller några grepp i en film och ser 

på motiveringen till att just det greppet användes just där.17 Neoformalisterna menar att även 

mening och handling kan vara främmandegörande. Grundarna till neoformalismen heter Kristin 

Thompson och David Bordwell. De menar att genom att främmandegöra kan vi analysera de 

olika grepp och se vad var och en av greppen har för funktion för filmen. Neoformalisterna anser 

att stilgrepp såsom musik och färg har lika stor tyngd i en analys som mening och handling. 

 

Neoformalism handlar också om att analysera narrationen i en film och hur stilen och sujetten 

tillsammans uppmanar oss till att skapa en fabula. Sujetten är det som direkt presenteras för oss 

åskådare, inklusive kausala relationer, den kronologiska ordningen och det spatiala rummet och 

fabula är det vi skapar kognitivt i vår fantasi utifrån det vi ser i en films narration och 

verklighet.18 Två centrala begrepp inom neoformalismen är mise-en-scen och kinematografi,  där 

mise-en-scen är det som vi ser framför oss när vi tittar på en film som till exempel, färg, form, 

mönster och omgivningar.19 Kinematografi omfattar det som görs med och i kameran, som till 

exempel från vilket avstånd man filmar eller från vilken vinkel eller om man skakar på kameran 

för att öka realismen. I neoformalismen så menar man att alla grepp som används i en film är 

motiverade på ett av följande fyra vis: 

 

Kompositionell: Grepp som är nödvändiga för filmens narration och orsak och verkan. Greppen 

behöver inte vara realistiska om det hjälper narrationen eller dramatiken på något sätt. T.ex. 

extrema närbilder är inte nödvändiga men de skapar en hotande eller intim känsla. 20 

 

                                                 
16 Thompson (1995) s. 44. 
17 Jernudd (2000) s. 248. 
18 Bordwell, Thompson (2004) s. 504f. 
19 Jernudd (2000) s. 250. 
20 Thompson (1995) s. 55. 
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Realistisk: Realistiska grepp är de grepp som spelar på de realistiska normer som vi känner till, 

realistiska inom filmens normer och verklighet. Vi accepterar att dem hoppar från hus till hus och 

slåss i trädtopparna i Crounching Tiger Hidden Dragon21 för att det är realistiskt i deras fiktiva 

värld.22 

Transtextuell: Grepp som vi känner igen och förstår då det är accepterade och kända normer 

inom alla filmer. Greppen finns innan filmen och filmmakaren använder sig av dessa grepp för att 

göra sig förstådd. Som t.ex. ”P.O.V. shots” är ju inget naturligt eller något vi är vana vid från den 

verkliga världen, men det är numera ett välkänd och välanvänt grepp inom filmvärlden. 23 

Konstnärlig: Konstärliga motiveringar är precis som det låter som, de grepp som har en 

konstnärlig mening med sig. Konstnärliga grepp är delvis till för att skapa filmens form, de andra 

motiveringarna kan inte existera utan den konstnärliga motiveringen. En konstnärlig motivering 

kan vara mönster i filmens bakgrund, kamerarörelser, upprepningar etc. Allt som är konstnärligt 

motiverat helt enkelt. 24 

 

Innebörder: Innebörden är komponenter som konstnären/filmmakaren använder sig av för att 

skapa sitt konstverk/film det är inte på något sätt slutprodukten. Innebörden delas in i fyra 

termer/begrepp: Referentiella, Explicita, Implicita och Symptomatisk, där Referentiella och 

Explicita är de innebörder man direkt förstår och Implicita och Symptomatiska är de innebörder 

man tolkar in. Jag kan också påpeka att de tre första innebörderna, Referentiella, Explicita och 

Implicita är de innebörder som är medvetna av filmskaparen. 

Referentiell innebörd: Vi känner igen de grepp som används från verkligheten, filmskaparen 

använder sig av referentiella innebörder då han vet att vi kommer att förstå handlingen och att 

åskådaren kommer att bygga upp en fabula på grund av det åskådaren ser. 25 

Explicit innebörd: De flesta filmer skapar abstrakta idéer och tillfällen där vi skapar oss 

innebörd av den fabula som åskådaren skapar. Filmen talar till åskådaren direkt genom att ge 

antydningar och ledtrådar till hur den vill bli förstådd. 26 

                                                 
21 Film från 2000 
22 Thompson (1995). s. 55f. 
23 Ibid. s. 57. 
24 Ibid. s. 58f. 
25 Ibid. s. 51. 
26 Ibid. 
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Implicit innebörd: Implicit innebörd är den första nivån som vi börjar tolka på. 

Konstnären/filmmakaren bygger upp filmen så att det ligger underliggande budskap som det är 

meningen att vi ska förstå men som inte är uppenbara. Detta kan även innefatta symboler som 

även dem talar till oss åskådare indirekt. 27 

Symptomatisk innebörd: Med den symptomatiska innebörden menar man att det är det som 

man tolkar från en film som regissören/konstnären inte var medveten om och med symptomatisk 

innebörd pekar man även filmen relation till verkligheten. 28 

 

Diegesis/icke diegesis: Diegesis är det som finns i filmens värld och som de som finns i filmen är 

medvetna om. Som till exempel så är musik som spelas på en radio i filmen diegetisk då 

karaktärerna i filmen hör den. Medan musik som är pålagd på filmen för att öka dramatiken och 

sinnesstämningen är icke-diegetisk, då karaktärerna inte hör musiken och inte kan interagera med 

den. Detta gäller alla grepp och inte bara musiken. 29 

Motiv/Motif: Man kallar allt som är av intresse som återupprepas genom filmen för motiv. Ett 

motiv kan vara ett objekt, en färg, en plats, en person, ett ljud eller ett karaktärsdrag för motiv. Ett 

Motiv kan även vara en kameravinkel eller ett mönster i ljussättningen. Till exempel i film noir 

filmer där skuggorna kan återkomma många gånger under en film.30 

Hypermarkerade objekt: Objekt i filmen som markeras väldigt tydligt i filmen utan att fylla 

någon funktion i filmen narration. Bordwell och Thompson anser detta objekt vara rent 

konstnärligt motiverat och som ska få åskådaren att ställa frågor och leda in åskådarnas 

uppmärksamhet på det estetiska. Dessa objekt konkurrerar med narrativa händelser om 

åskådarens uppmärksamhet.31 

2.1.3 Text och Intertext 
Man kan säga att man har adopterat ordet text från litteraturen där man menar på samma som i 

litteraturen att man läser en text att allting är text. En filmtext är således det vi ser i en film, vi 

kan läsa ut mer saker än vad filmen faktiskt presenterar, men allt vi ser i en film är filmens text. I 

                                                 
27 Thompson (1995)  s. 51 
28 Ibid 
29 Bordwell, Thompson (2004) s. 502. 
30 Ibid. 
31 Bordwell, Thompson, Screen. s.64 
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artikeln ”Text and Intertext”32 drar också en koppling till ”autörer” som betyder just ”author” 

eller författare och vad är det som en författare skriver om inte en text. Men texten är inte enbart 

från en ”författargud” som är opåverkad av omvärlden och bara skriver det han vill skriva, och 

det är här jag kommer in på intertext och intertextualitet.33  

 

När du läser en text, oavsett medietyp, så läser du saker som har en relation till andra medier. Du 

påverkas både medvetet och omedvetet av andra texter du läst men även skaparen av en text 

påverkas av andra texter som han för in i sin text, både medveten och omedvetet. Detta skapar ett 

nät mellan alla texter som finns och där alla texter är i relation med varandra. Denna nätteoridel 

av intertextualitet kallas för dialogism och uttrycks lite skämtsamt i artikeln; att när en text ligger 

med en annan text så ligger den även med alla texter som den texten har legat med.34 

 

En textanalys är en analys av en text. Det är en väldigt öppen teori som anses verka mer som en 

metod än en ideologi. Med öppenhet menas att man kan hitta starka influenser från andra teorier 

som till exempel; feminism, psykoanalys, marxistiska och neoformalistiska teorier. Textanalysen 

är också väldigt lämplig för genrestudier där man analysera relationerna mellan de olika texterna 

i och utanför genrer. 

 

Genre har flera olika delar och betydelser, dels då en genre är något som framför allt Hollywood 

har valt och bestämt ska vara just den genren, som till exempel: action, komedi och western, där 

både producenten och konsumenten vet vad de får. Medan den andra typen av genre är utvecklat 

av t.ex. kritiker och är kallat; posto facto. Dvs. när kritikerna noterar tydliga sammanband i en rad 

olika filmer, så kallar de den gruppen av filmer för ett specifikt och nytt namn. Ett exempel på 

detta fenomen är filmgenren film-noir. 

 

Ett problem som finns med genrer är att det är svårt att få ”rätt” storlek på dem. Att enbart säga 

att en film är en komedi är en alldeles för vid benämning, det finns således alltför många 

undergenrer inom komedigenren så att endast benämna en film som en komedi kommer inte att 

säga mer än att filmen eller texten kommer att vara komisk. Det är däremot inte heller bra om en 

                                                 
32 Stam, Robert (2000) 
33 Stam, Robert (2000) s.145 
34 Ibid s.154 
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genre blir alltför för smal, det gäller att hitta balans i genrestorleken. Ett annat problem med 

genrestudie är ”farligheten med normativism” som Robert Stam uttrycker det. Där man låser in 

sig i en genre och vad som förväntas av den, istället för att använda den som en kreativ trampolin. 

Det finns även ett problem som handlar om att man anser att en film ska hålla sig till en genre 

och att genrekorsning är förbjudet, men Bordwell, Staiger och Thompson visar att till och med 

klassiska hollywoodfilmer går över gränser och korsar olika genres. Jag anser att det är bra att 

Robert Stam tar upp dessa problem då han upplyser alla som ska göra en genreanalys att inte 

ramla ner i dessa fallgropar.35 

 

En film som till ytan ser ut att tillhöra en viss genre kan egentligen tillhöra en annan, bara att 

genren till ytan inte är så synlig och lättförståelig. Exemplet Stam ger är att kritiker ofta 

propagerar för att filmen ”Taxi driver” egentligen är en Western-film. Men det är viktigt att 

poängtera åter igen att man inte bara ska betrakta en film som en del av en genre där allt som inte 

tillhör genren tas bort, när de flesta filmerna är en del av flera genrer. 

 

Anledningen till att jag har valt dessa teorier är att jag tycker neoformalismen passar väl då jag 

analyserar stilen i filmen och neoformalismen ger mig de verktyg jag behöver för att just 

analysera stilen. Sin City är en film fylld av konstnärliga grepp och med hjälp med 

neoformalismen kan jag analysera filmen och se vad filmskaparen menar med grepp i filmen men 

även vad som kommer fram utan att regissören kanske var medveten om det. Anledningen till att 

jag har valt att använda mig av ”text och intertext” är då jag till viss mån gör en genrestudie av 

film noir och vad man kan räkna Sin City att tillhöra för genre, men jag använder mig av teorin 

främst för att jag drar intertextuella kopplingar från filmen till andra medier.  

2.2 Tidigare studier och forskning  
I tidningen Litteratur och Språk, som tema: Gränsöverskridande i och kring litteraturen har en 

man vid namn Tommy Öberg skrivit en uppsats: ”Paul Auster and intertextuality – The influence 

of film noir in Ghost”. Öberg berättar om film noir och om boken Ghosts intertextuella 

kopplingar runt film noir. Han diskuterar saker som händer i boken som påverkar bokens gång, 

till exempel: huvudkaraktären tittar på massa film noirs i boken och kommer fram till slutsatser 

                                                 
35 Stam, Robert Text and Intertext - Introduction 
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om ödet och hur han ska se på sitt liv som sedan förändrar hela huvudkaraktärens syn på livet. 

Huvudkaraktären ser på två filmer som representerar hans gamla livssyn och hans nya livssyn. 

Öberg reflekterar över hur pass lik jargongen i boken är som i filmstilen film noir. Detta är 

visserligen en analys av en bok men då han likt jag har tagit upp både intertextualitet i vis mån 

och just stilen film noir så tyckte jag vi delade väsentliga likheter. Öberg påpekar även att för att 

få full förståelse för boken så bör man på något sätt känna till film noir så att man kan dra 

intertextuella kopplingar och referenserna som kanske krävs för att man ska förstå allt i boken.36 

 

I uppsatsen ”Tidig Ozu/Sen Ozu – En jämförande Stilanalys av A Story of Floating Weeds och 

Floating Weeds” sin är skriven av Fredrik Toresson som studerade/studerar vid Stockholms 

universitet. Syftet med hans uppsats är som titeln föreslår, en stilanalys av stumfilmen A Story of 

Floating Weeds (1934) och färg och ljudfilmen Floating Weeds (1959), vad som skiljer dessa 

emellan, och hur ljudet och färgen påverkar den senare filmen från den första. Toresson använder 

sig av en neoformalistisk syn stilanalysen. Han använder sig av centrala begrepp som 

främmandegörande, stil, fabula, sujett, samt greppets funktion och bakomliggande motiv. 

Toresson har valt ur sekvenser i filmen som han analyserar stilen på. Hans uppsats är lik min på 

många sätt men den skiljer sig ganska mycket också, jag har fokuserat mycket på att tolka grepps 

funktioner och innebörder medan han har valt att just jämföra de olika filmerna och se grafiska 

likheter och narrativa strukturer, klippning, kameraperspektiv. Hans ser likheter i foto och mise-

en.scene från de olika filmerna.37 

3. Metod och Material   

Nedan presenteras analysprocessen samt de grepp som jag har valt att fokusera på. 
 
Jag har läst om film noir och sett på flera klassiska film noir och utifrån det jag läst och sett har 

jag valt de fyra vanligaste och största greppen inom film noir, de är just dem som jag anser är de 

viktigaste greppen för att bestämma om en film är en film noir eller ej. Dessa grepp är, hur man 

använder sig av ljus i en scen, om kvinnan i filmen är en femme fatale, om världen är mörkt 

beskriven och sist hur protagonisten beskrivs i filmen. 

                                                 
36 http://www.diva-portal.org/mdh/reports/abstract.xsql?dbid=138 
37 http://www.diva-portal.org/su/abstract.xsql?dbid=912 
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3.2 Metod för tolkning och analys 
Neoformalismen tillhandahåller de verktyg som jag använder för att analysera filmen, exempelvis 

stilgrepp eller de olika motiveringarna. Neoformalismen är ett synsätt som grundar sig på 

forskarens egna tolkningar. Det vill säga, tolkningarna man gör är beroende av erfarenheter och 

tidigare upplevelser. 

 
Jag väljer ut fyra olika typiska grepp inom film noir som jag anser vara de mest väsentliga och 

intressanta greppen, och dessa fokuserar jag på när jag analyserar Sin City. Sen undersöker jag 

vilka innebörder olika stilgrepp har och hur pass medvetna greppen är, vilka grepp som 

filmmakaren hade den avsikten att få den innebörd som den faktiskt fick. Jag går igenom filmen 

kronologiskt och ser på enskilda grepp varje gång, först ser jag på ljussättningen i filmen och 

andra gången fokuserar jag på femme fatale osv. Jag använder mig av väldigt mycket bilder då 

jag tycker det är viktigt med visuella jämförelser och analyser. Jag tycker det är onödigt att 

detaljerat beskriva något när man lättare och mer tydligt kan ha en bild istället, givetvis så 

beskriver jag bilden eller scenen hur som helst. Men det underlättar om man får en bild till. Om 

jag ska referera till någon annan som bygger upp på liknande sätt så kan jag referera till just 

Bordwell och Thompsons bok om neoformalism38 som använder sig av väldigt mycket bilder.  

 

Jag kommer att fokusera denna analys på att titta på greppens motiv och funktion till handlingen 

och till film noir. Jag kommer att fokusera mest på fyra grepp som jag anser är viktigast och störst 

inom film noir, Ljussättningen, femme fatale, en mörk värld och protagonisten. Dessa fyra grepp 

kommer att utgår min analys från. Protagonist är inte ett grepp i sig utan mer en individ som är 

fylld av grepp och egenskaper som jag jämför med film noirs protagonist, och lika så med de 

andra greppen. Jag delar upp det i dessa fyra stycken under analysen där jag fokuserar på just det 

greppen eller greppområde.  

 

Det kan vara svårt att inte blanda in kopplingar till samhället som neoformalismen inte vill göra, 

Neoformalismen kopplar funktioner och innebörder till verkligheten och samhället, men inte så 

mycket hur samhället påverkar de ideologiska grunder som finns i en film. Jag vill inte fokusera 

                                                 
38 Bordwell, Thompson (2004) 
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på det men jag tycker att det kan vara värt att ta upp lite av det, när diskussionen eller analysen 

leder dit. 

 

Det skulle kanske vara bra att välja ut och fokusera på vissa enskilda scener och göra djupare 

analyser på dem men eftersom jag har valt att ta ut fyra grepp som är mer generella så tycker jag 

att det passar bättre att se på hela filmen och analysera utifrån det. 

4.  Analys och resultatredovisning 

Nedan presenteras analysen samt de resultat jag kommit fram till. Analysen inleds med en kortare 
analys av den första scenen för att sedan gå över till de grepp jag har valt att analysera.  
 

4.1 Vilka typiska stilgrepp från Film noir hittar man i Sin City? 
Redan i första scenen i Sin City etableras en hel del saker, den första scenen är en del av en 

sidohistoria som vi bara får se i början och åter igen i slutet av filmen, som ett motiv eller 

inramning av filmen. Jag misstänker att denna karaktär som vi får följa i dessa korta scener är en 

karaktär som är med i flera böcker som ett återkommande motiv i serietidningarna. Scenen 

beskriver storstadsmiljön som filmen utspelar sig i då vi får se en vacker kvinna i en röd klänning 

som går ut på en balkong med en stor mörk stad i bakgrunden. En berättarröst beskriver kvinnan 

med poetiska ord. En lugn jazzliknande 

musik spelas långt bort, antagligen menat 

diegetiskt. En man frågar kvinnan ”Care 

for a smoke?”, rökning känns nästan som 

ett måste att ha med i filmen om man ska 

försöka efterlikna film noirs stil och 

samhället stilen återspeglar. Filmen är 

svart och vit men kvinnans klänning och    

läppstift är klarröda. Dialogen följer film 

noirs hårda, raka ”one-line” språk som har tung innebörd med många implicita meningar. I första 

scenen får vi även se Sin Citys originella stilgrepp som med största sannolikhet är direkt tagna 

från Frank Millers serieböcker som filmen baseras på, där bilden endast innehåller svart och vit 

färg till skillnad från filmens annars gråskala (med undantag från de enstaka färger som används) 

och vi får se vita siluetter mot en svart bakgrund. Detta stilgrepp återkommer genom filmen och 

Figur 1. Kontrastsiluettmotiv inspirerad av serietidningen   
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används vid tungt känslosamma ögonblick. Det börjar regna under detta ögonblick vilket också är 

ett näst intill obligatorisk noirgrepp. Berättarrösten fortsätter prata på dess litterära beskrivande 

sätt om vad protagonisten d.v.s. mannen, tänker och gör i denna stund. Protagonisten säger att 

han älskar kvinnan för att sedan skjuta henne, berättarrösten säger, ”I cash her check in the 

morning”. Ett tungt känsloladdat ögonblick bryts av insikten att mannen är en lejd mördare. Detta 

beskriver stilen och tonen i filmen väldigt tydligt, tunga känslor kontrasteras mot en mörk och 

dyster värld. Balkongen består av väldigt ljusa områden och väldigt mörka skuggor och med ett 

obestämt val vilket ljus som är starkast då deras kroppsskuggor byter riktning tre gånger under 

den första scenen. Efter mordet zoomas kameran ut och vi får se en mörk storstad nattetid med 

svarta höghus som kontrasteras med ljusa fönsterrutor. Denna utzoomning direkt efter mordet 

tycker jag tyder på att man vill visa att hela den här staden är i samma stil, detta mord är inte bara 

en engångsgrej utan liknande hemskheter sker staden över. Det är väldigt många klassiska Noir 

stilgrepp som används här i första scenen och det känns väldigt medvetet inspirerat från film noir. 

Genom denna första scen etablerar men tidigt filmens genomgående stil och narration. 

4.1.1 Ljussättning  
”He succeeded, although, as you can see, there were side effects...” 
 
En stor skillnad mellan den klassiska film noir och Sin City är att större delen av omgivningen är 

datorbehandlad eller datorkonstruerad i Sin City vilket gör att de kan bestämma exakt hur 

ljussättningen skall te sig vilket skapar potential för en medveten och begåvad regissör. 

 

I denna del får vi se en av de mest kända 

noirgreppen, dörrpostssiluetten, och som man 

tydligt kan dra tillbaka till expressionismen med 

den skeva skuggan av dörrposten och personen 

som står i den. Detta är ett konstnärligt grepp 

som används som har implicit innebörd för att 

beskriver den lilla flickans oskyldighet och               Figur 2. Expressionistisk dörrpostsiluett 
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ynklighet kontra mannens ondska genom dörrpostens stora siluett på väggen bakom henne. 

Liknande dörrpostscener kan vi se i Key Largo där man låter den onda gangsterns skugga komma 

in i rummet innan själva gangstern gör det för att visa att gangstern är just ondskefull. Det är ett 

klipp, där 

Hartigans slips 

lyser väldigt skarpt 

i en väldigt mörk 

omgivning som 

fick mig direkt att 

koppla till en scen ur Key Largo, där en bovs sidenhängslen lyser skarpt i ett mörkt rum. Greppet 

känns oerhört inspirerat från just denna scen, men det kan ju också vara ett sammanträffande, 

men då Sin City känns så medvetet producerad så kan jag tänka mig att det är indirekt eller direkt 

taget från denna scen, principen att lysa upp vissa detaljer väldigt tydligt i ett mörker är hur som 

helst inspirerad från film noir. Nu skiljer sig kontrasterna en hel del, men Sin City har gjort 

kontrasterna så himla stora medan det är en mer realistisk ton i dem äldre film noir, kanske på 

grund av tekniska problem, 

men annars ett medvetet val 

att fånga realism i en scen 

istället för att fånga en 

konstnärlig ton i scenen. 

Intressant är också hur dessa 

bildrutors komposition liknar 

varandra väldigt mycket om 

varandra. Fjärdedelen längst till höger är kolsvart med en ”lutande” 

bakgrund från vänster till höger och med en karaktär placerad till höger 

(höger för oss) om mittkaraktären. Dörren bakom boven formar som två 

torn likt bakgrunden bakom Hartigan där det faktiskt är två 

tornliknande saker. Båda bilderna har även räckliknande 

saker mellan de två karaktärerna. De stora kontrasterna mellan de vita områdena och de svarta 

områdena som råder genom hela filmen beror givetvis på dess noiriska bakgrund men att det just 

är så skarp kontrast beror nog på dess serietidningsursprung, som är svart och vit och fokuserar 

           Figur 3. Hypermarkerad slips             Figur 4. Hypermarkerade hängslen 

       Figur 6. Hypermarkerade plåster: Filmen 

 Figur 5. Hypermarkerade plåster: Serietidningen 
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mycket på att ha just skarp kontrast. Serietidningen är inte ritade i gråskala utan bara i svart och 

vitt vilket givetvis leder till en skarp kontrast. Vi kan se exempel på det på dessa två bilder. Detta 

är också ett exempel på hypermarkerade objekt och hur plåster leder in åskådarna på ett mer 

estetiskt synsätt. Att hypermarkerade objekt används känns inte konstigt då stilen film noir är full 

av dem, till exempel dörrpostsiluetten eller de lysande sidenhängslena som jag tog upp lite 

tidigare.  I bilden från filmen kan även se svart kakel med vitbakgrund som är kraftigt upplyst 

vilket är ett återkommande motiv i filmen. Serietidningen har med färg men väldigt sällan mer 

sällan än i filmen. Av allt jag har läst så är bara ”The Yellow Bastard” färg. 

 

Denna bild tycker jag är väldigt stilren där bakgrunden följer ansiktets skuggning och färg.  

Dörren till vänster om Marv, som karaktären heter, är mörk likt hans skuggade högra sida och 

väggen vänster om Marv är vit och väldigt ljus. I 

filmen så har Marv två olika sidor som han explicit 

nämner i hans berättarröst under filmens gång. Han 

äter medicin för att hålla den mörka sidan borta. I 

denna stund går han från kontrollerad till att göra 

vad som helst för att hämnas mordet på Goldie. 

 

Denna fördelning av bilden kan vi även se vid ett 

annat tillfälle i filmen där protagonisten, Hartigan 

ligger i sjukhuset efter att räddat unga Nancy från att 

bli våldtagen och mördad av en pedofil. Jag tolkar 

det svarta kontra det vita i denna scen som att han 

pendlar mellan liv och död. I båda bilderna har 

karaktärerna en ganska intetsägande blick som 

stirrar rakt in i kameran. Dessutom är det ett väldigt 

vackert visuellt grepp. 

 

Ofta i filmen så använder man sig av persiennskuggor och i just denna scen där de använder 

persiennskuggorna väldigt mycket och tydligt tycker jag de förmedlar så mycket med hela 

ljussättningen och färgvalet där Marv är färglös, svart av skuggorna och betydelselös medan hela 

                    Figur 7. Marvs kontrastscen 

                   Figur 8. Hartigans kontrastscen 



 
 

 18

sängen som är upplyst på ett barockiskt vis är en del 

av Goldie, med hennes flammande gula hår som 

man skymtar under det röda sidenlakanet. Hon är 

någon viktig och speciell och detta betonas väl med 

färgerna och ljussättningen. Vi ser även att filmen 

använder sig av skarpt sidoljus.  Senare i filmen får 

vi en flashback där vi ser hur Goldie söker skydd 

hos Marv och hon har på sig en röd sidenjacka och 

scenens färger och ljussättning påminner väldigt mycket om den tidigare bilden, där Marv är 

skuggad och Goldie upplyst och färgfull, detta antagligen för att vi ska minnas deras tidigare scen 

och hans löfte till henne. 

 

Vi kan se rutigt mönster genom hela filmen, i nästan varje scen kan man se någon form av rutigt 

mönster. Detta är nog ett grepp för att hålla en ram, ett motiv för att lugna åskådaren och hålla en 

viss stämning rakt genom filmen. Om det är väggar som är rutigt så är ofta runda stora områden 

upplysta. Vi kan ofta se svart kakel med en vit bakgrund.  

 

När Marv har blivit tillfångatagen så får vi först se hur tre läkare arbetar med sina instrument för 

att få honom att överleva, kort därefter får vi se tre poliser som arbetar med sina instrument för att 

få honom att erkänna. När jag nu tittar lite noggrannare på filmen så förvånas jag att jag inte 

tänkte på dessa två sceners likheter första gången jag såg på filmen. Tre män som står över 

honom med en point of view vinkel i båda och med en lampa i mitten av de tre männen. Slående 

likheter och ett medvetet grepp av filmskaparen, just att klippen kommer så nära inpå varandra. 

Värt att notera om man inte ser likheten i dessa två bilder är att se att de är tre stycken som 

               Figur 9. Goldies röda barocksäng 

              Figur 10. Tre arbetande läkare           Figur 11. Tre arbetande poliser 
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arbetar på honom, en lampa i taket och basebollträ mot skalpell och ”vaddare”. Jag tycker det är 

väldigt tydligt hur som helst.  

 

I en scen där en karaktär i filmen håller på att dränka en bov i filmen så skruvas ljuset och 

kontrasten upp extremt mycket för att sedan gå 

tillbaka till normalt ljus när han släpper taget och 

låter honom leva. Vad detta beror på kan vara för 

att visa att mannen som håller på att dränkas är 

närmare och närmare döden, men vi får samtidigt 

en inzoomning på karaktären som dränker boven 

vilket gör att man identifierar kontrastskillnaden 

med honom. Det här kan vara ett rent stilistiskt 

grepp utan att filmskaparen vill förmedla några explicita innebörder. Men kontrasten kan också 

ha en funktion att visa hur ond karaktären är, då ljuset blir starkare i bakgrunden så framstår 

karaktären som mörkare och mörkare. Man får även veta att han är dömd för mord senare vilket 

tyder på att han har en ond sida. I och med att ljuset blir starkare och musiken mer dramatisk så 

förstår man att något växer inom karaktären, där hans ondare sida växer mer och mer men att han 

avbryter innan boven dör. Vi kan även dra relationer till de andra två delarna där vi får se en scen 

med stark kontrast och fokus på protagonistens ansikte. Dwights scen skiljer sig lite då det 

extremt ljusa inte ligger vid sidan av honom utan bakom honom vilket skapar kontrast med hans 

mörka ansikte. 

 

Ett motiv som gör sig synligt genom den skarpa kontrasten i scenen med Marv och Goldie, där 

Goldie just har blivit mördad så kan vi se en bibel med ett lysande kors. Det upplysta korset 

återkommer flera gånger under filmen men där den har 

mest betydelser är i en scen som inte handlar om Marv 

utan om en annan av protagonisterna som vi kan se 

Goldies mördare sitta och läsa i en likadan bibel med ett 

vit ljust kors som lyser i mörkret. Detta får betydelse nu 

när vi vet att det faktiskt är han som är mödaren och 

visar även en kritik mot kyrkan som bara består av 

                   Figur 12. Dwights kontrastscen 

  Figur 13. Upplyst kors med narrativa kopplingar 
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maktgalna onda kannibaler i filmen. 

4.1.2 Femme Fatale 
”Worth dying for, worth killing for, worth going to hell for.” 

 

Sin City är uppdelad i tre olika historier som alla innehåller en kvinna som på något sätt är i 

trubbel. Kvinnorna försöker medvetet eller omedvetet lösa problemen med de manliga 

karaktärernas hjälp. Kvinnorna ber inte om hjälp explicit utan de manliga karaktärerna märker 

vilket trubbel de är i och de försöka lösa problemen på ett manligt vis, alltså med våld. I en 

klassisk film noir så presenteras femme fatale eller andra centrala kvinnor ofta med en upplyst 

skimrande närbild av henne, för att man ska få en tydlig bild av henne men kanske främst för att 

informera om hur vacker hon är. Det här får vi flera exempel på i Sin City, även om vissa detaljer 

skiljer sig och då främst att Sin City använder sig av enskilda färger för att öka på en känsla eller 

en innebörd i en 

scen. Just i denna 

scen så har 

filmmakaren valt att belysa håret och välja en guldig 

färg på det, läpparna är vinröda antagligen för att 

öka på sensualiteten i denna scen och i henne. Färgen 

genom filmen är hypermarkerade objekt 

där färgen inte fyller någon narrativ funktion utan bara ska leda in oss på det estetiska i filmen. 

Färgen fungerar även som ett grepp för att främmandegöra en scen, det guldiga håret i en film 

som annars är svart och vit får åskådaren att uppmärksamma just håret som åskådaren i en vanlig 

färgfilm kanske inte alls skulle reagera på. Skillnaden i närbild är att de har valt att skugga halva 

ansiktet vilket inte är typiskt för dessa närbilds presentationer.  Hon har även en mer aggressiv 

blick och ansiktsuttryck än den klassiska närbilden. Men den generella tonen över kvinnans 

beteende och uttryck finns där. Den aggressiva kvinnan, den dödliga kvinnan som utnyttjar sin 

skönhet för att nå sitt mål. Sin City är medveten om sin bakgrund och sitt ursprung, där den 

                     Figur 14. Femme Fatal: Sin City          Figur 15. Femme Fatal: Key Largo 

    Figur 16. Femme Fatal: The Maltese Falcon 
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utnyttjar och överdriver klassiska grepp, fokuserar mer på det konstnärliga utan att förlora 

greppets funktion. Vi kan se det upplysta håret, lätt skuggade kinden och en ängslig blick i bilden 

till höger som är från Key Largo39, lika så i bilden i mittens som är från The Maltese Falcon där 

kvinnan också har en mer ängslig blick. Båda bilderna är tagna från tillfällen där kvinnan visas 

som svag och känslosamma vilket är ett vanligt tillfälle för just närbilder för att öka på 

intensiteten och identifieringen karaktären.  I det motsvarande klippet Från Sin City så ser vi att 

håret är extremt upplyst och en extrem skugga över kinden men inte hon har inte en ängslig blick, 

utan en mer aggressiv blick, som sagt. Kvinnan från Sin City tittar även in i kameran då vi får en 

point of view vinkel från protagonisten, medan de andra kvinnorna tittar strax bredvid kameran. 

Detta skapar inlevelse i berättelsen snarare än att du bara är en oberoende observatör som de 

andra filmerna förmedlar. Hon uttrycks i en mer sexuell ton snarare än sensuell som vi kan se i de 

andra bilderna och filmerna. Detta är ett stilgrepp som man adopterat från 40-talets noir till 

dagens film och samhälle, sensualitet har utvecklats till sexuallitet för skapa en trovärdig 

tidsenlig variant av film noir. Goldie som kvinnan med guldhåret heter, använder sin sexualitet 

för att bli skyddad från att bli mördad utan att hon berättar vilka problem hon är i, till skillnad 

från äldre film noir där femme fatale kommer till detektiven eller mannen och berättar en historia 

som antagligen inte är sann men hon ber hur som helst om mannens hjälp. Goldie har en 

tvillingsyster som kommer med senare i filmen, hennes hår eller läppar har inte färg, men fokus 

ligger inte heller på att hon ska vara vacker, det har redan etablerats genom hennes tvillingsyster. 

Men jag tror inte färgen bara visar det, jag tror färgen visar passion och känslor. Eld och blod har 

även färg och de båda har väldigt mycket passion 

och dramatik i sig. Tvillingsysters hår får också 

färg i slutet av denna historia, men man vet inte 

om det beror på att man ska se från Marvs ögon 

som hela tiden förväxlar syster med Goldie eller 

om det faktiskt hår någon djupare innebörd, att 

Goldies syster börjar få känslor för Marv eller 

något liknande.   

                                                 
39 Film från 1948 

        Figur 17. Old Towns femme fatal symbolik 
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Vi kan även se något som The Noir Style40 tar upp som ett klassiskt ögonblick eller tydligt drag 

hos en femme fatale i Sin City, där kvinnan håller i en pistol samtidigt som vi ser antydningar på 

hennes sexualitet, som ett naket lår eller aningen öppnad mun. Kort hår och en ”stålfallos” visar 

femme fatales manliga sida och nakenhet och öppnad mun visar hennes kvinnliga sida. I Sin City 

så är detta grepp överdrivet och extremt. Dels kan vi se kvinnorna i ”horkvarteret”, Old Town, där 

alla kvinnor är lättklädda och har stora vapen, det är som en samlingsplats för alla femme fatales 

där de har enat sig för att kunna försvara sig utan och mot mannen och patriarkatet. Jag jämställer 

inte en prostituerad med en femme fatale, utan ser snarare på likheten på ett övre plan där 

kvinnan förför mannen för att nå sitt mål. På bilden ser vi nakenhet och stålfallosen som boken 

tar upp, i denna scen ser vi inte kort hår eller öppnad mun, men filmmakaren har tagit med det 

mest uppenbara stilgreppen och får fram poängen bra utan de andra detaljerna som The Noir Style 

anser vara viktiga. Däremot så har filmen The Maltese Falcon en scen som nästan är exakt på 

detta ögonblick och beskrivning av en femme fatale. I denna scen ser vi alla dessa grep, kort hår 

och en pistol för att visa henens manliga sida och en kjol som 

glidit upp över knäna och aningen öppnad mun för att antyda 

på hennes kvinnliga sensuella sidor. Det är som filmmakaren 

har läst the Noir Style och utgått från den, givetvis är det inte 

så utan författaren har gjort en väldigt bra observation som 

man kan hitta tydliga exempel på i filmer. Värt och påpeka är 

att boken inte behandlar just denna scen eller film.  

 

 

I en scen i Sin City så refererar en manlig karaktär sitt könsorgan till hans pistol och han hotar en 

prostituerad med pistolen, mannens hand som håller i pistolen blir direkt efter avhugget och detta 

tolkar jag som en kastrering av mannen och patriarkatet när de försöker hota Old Town och 

kvinnorna. Jag tycker det är lite osäker om det har en symtomatisk innebörd eller om det är en 

implicit innebörd. Jag tycker inte att det är särskilt långsökt, pistolen är en tydlig fallos och är 

allmänt känt som en förlängning av manligheten och regissören till Sin City visar andra tydliga 

tecken på att han är gott påläst i film noir och film överlag.  

 

                                                 
40 Silver, Alain Ursini, James s.83 

 Figur 18. Typisk femme fatale  
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I scenen i Old Town kan vi även dra en koppling intertextuellt, vi ser hur två kvinnor som drar för 

ett galler som har exakt samma form som en av de mest kända film noir scenerna, scenen är känd 

för sin 

stilenliga 

skugga som 

ligger över 

ansiktet på 

filmens femme fatale som protagonisten, Sam Spade just har lämnat över till polisen. Skuggan 

bildas av gallret från hissen och det är just det gallret som jag drar intertextuella kopplingar till 

från Sin City. Detta känns som ett medvetet grepp från filmskaparen för att åskådaren ska koppla 

till just denna scen ur The Maltese Falcon, om åskådaren har sett eller läst om denna scen. Det 

kan vara lite svårt att se på dessa små bilder men gallerna är näst intill identiska. Som sagt så 

innehåller filmer tre olika historier och i och med det, tre olika varianter av kvinnor som kan 

beskrivas mer eller mindre som femme fatale. Likheten mellan dessa tre kvinnor är som sagt att 

de har problem och att de inte ber mannen att hjälpa dem explicit men mannen kommer att 

upptäcka problemen och försöka lösa dem.  

 

I Sin City så visas alla kvinnor som sexuellt öppna varelser här handlar det inte bara om en 

kvinna som försöker förföra protagonisten och är sexuellt inbjudande. Om kvinnan inte försöker 

förföra protagonisten så är hon fortfarande naken eller väldigt sexuellt utmanande. Frågan om 

denna film beskriver en nedsättande ton av kvinnan eller om det är en nutida variant av dess 

grund alltså film noir. Mitt svar på varför varje kvinna i filmen har drag av den klassiska synen av 

femme fatale, är nog av samma anledning till att det är mycket skarpare kontraster i 

ljussättningen än vad det är i de klassiska film noir och varför det är så grovt våld i filmen,  

filmen har använt sig av film noir klassiska stilgrepp och använt dem till det extrema. Att låta ett 

väsentligt grepp vara stilenligt vore att bryta den trenden som råder i filmen. Filmmakarna har 

valt att följa film noirs fördömande bild av kvinnor som bryter sig in på mannens territorium i av 

stilistiska anledningar. Sen skiljer sig kvinnorna ganska mycket i filmen också där kvinnorna som 

är spelar mot protagonisterna visas som förhållandevis svaga, medan kvinnorna i Old Town är 

 Figur 19. Gallerscen med koppling till The Maltese Falcon             Figur 20. Gallerscen från The Maltese Falcon 
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starka och är mer en hyllning till kvinnor som starka individer, kanske till och med starkare än de 

manliga karaktärerna. De säljer visserligen sina kroppar, men det är på deras villkor och de är 

starka nog att kunna försvara sig om något går fel. En av kvinnorna hånar en av protagonisterna 

när han säger att han kom till Old Town för att se till att några bovar inte skulle skada någon, ”Us 

helpless little girls” säger kvinnan ironiskt och refererar honom till Lancelot som är allmänt känd 

riddare och riddare räddar unga kvinnor. Men Sin City följer ändå de klassiska dragen då det 

senare är just denna man som hjälper till för att rädda Old Town. Både maffian och polisen är 

män, och de är just dem som hotar att bryta detta kvinnliga samfund men de är starka nog att 

försvara sig, dock med en av protagonisternas hjälp. 

4.1.3 Mörk värld 
“Turn the right corner in Sin City, and you can find anything” 
 
Filmmakarna har även använt sig av klassiska 

labyrintiska bakgator som också räknas till ett näst 

intill obligatoriskt grepp inom film noir. Detta sker 

när Hartigan ska rädda den unga Nancy som hålls 

gisslan. Vi får även se någon gigantisk monstruös 

skapelse i bakgrunden av Hartigan som också får en 

att dra intertextuella kopplingar till expressionismen 

som använda just sådana bakgrunder och miljöer. Detta återkommer flera gånger under denna del 

av filmen. Bakgrunden är väldigt teatraliska även det likt expressionismen, där man byggde 

kulisser i hårda surrealistiska former vilket är ett konstnärligt grepp men man kan även se att 

filmskaparen har en implicit baktanke med att få oss att koppla till en kall och dyster storstad där 

man inte behöver känna till film noir utan kan känna igen sig i andra filmer som använder 

liknande bakgrunder, som antagligen har blivit inspirerade från film noir.  Teatraliska bakgrunder 

kan vi även se exempel på i The Maltese Falcon. Där vi i en scen med Sam som är filmens 

protagonist, på hans kontor kan vi se storstaden i bakgrunden med stora neonljus som lyser upp 

och stärker känslan av storstad. Bakgrunden ser väldigt teatralisk vilket är väldigt likt 

expressionismen som film noir har sitt ursprung i som sagt.  Vi kan även jämföra just denna bild 

med en bild i serietidningen där vi inte alls får se bakgrunden. De typiska expressionistiska 

bakgrunderna får inte alls lika stor plats i serietidningen som den får i filmen. 

         Figur 21 Expressionistisk mise-en-scene 
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Sjaskiga barer är ett grepp som används för att beskriva hur mörk världen i och detta får vi även 

ta del i Sin City. Handlingen utspelar sig då och på en strippklubb, möjligtvis en bar med strippor 

vart nu gränsen går. Man kan ganska lätt dra intertextuella kopplingar till westerngenren då 

miljön i baren liknar en westernbar eller en westernbordell med skum belysning och smutsig 

inredning, med en öppen trappa upp till en öppen ”balkong”övervåning som normalt leder till 

rum för prostituerade på en westernbordell. Baren är fylld av skumma hårda karaktärer och 

lättklädda tjejer, även klädseln får en att koppla till Western, en man i förgrunden har en 

knäppning på skjortan likt den soldatknäppning som soldater hade under westerntiden, en man 

vid baren har en cowboyhatt och i bakgrunden hänger ett kranium av en tjur eller liknande. Alla 

dessa drag får en att koppla till en sjaskig westernbar. Detta är antagligen ett medvetet val, genom 

att få åskådaren att tänka westernbar så fångar man den hårda miljö och attityd som råder i en 

westernmiljö. Det är också intressant att man har valt att skapa en westernmiljö då western och 

film noir har ganska många likheter, med en karaktär som är mellan två samhällsskikt och där 

protagonisten måste använda sig av hans kriminella färdigheter för att nå sina mål och med en 

värld som är kall och hård osv. 

 

Alla karaktärerna i filmen är onda på något sätt de karaktärerna som är goda är alla våldsamma 

mördare eller liknande, skillnaden är att de goda dödar de som är onda. Vilket stämmer i relation 

till vad jag just skrev några rader upp, där protagonisterna som är goda använder de kriminellas 

våldsamma beteende mot de kriminella för att nå sina mål som är ädla i grunden. Det ända som 

skiljer de goda från de onda är just vilka mål karaktären har, har karaktären ett ädelt mål så kan 

han använda vilka medel som helst och fortfarande vara god i åskådarens ögon. Åskådaren förstår 

och förlåter protagonisten när han måste använda sig av onda men för att rädda kvinnan eller vad 

nu protagonistens mål nu må vara. 

 

Den klaustrofobiska hotfulla stämningen som är typisk för film noir kan vi tydligt se i Key Largo 

där sujetten utspelar sig på en ö, Key Largo, vilket skapar just en klaustrofobiska och isolerade 

känsla. Senare i filmen så härjar en storm över ön så att alla ”intressanta” karaktärer samlas först 

inne på hotellet för att sedan tvingas in i ett rum av bovarna i filmen. Alla karaktärerna är fast i ett 

krympande universum med gangsters som håller dem fångar. Med stormen som gör sina anfall då 
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och då genom filmen, slår upp ett fönster eller låter ett träd falla genom väggen osv., den 

klaustrofobiska känsla som film noir är känd för slår klockrent i denna film mer bokstavligt i 

denna film än andra film noir. När de prostituerade råkar döda fyra poliser i Old Town så känner 

man av denna klassiska klaustrofobiska känsla, i och med att poliser blir dödade i Old Town så 

bryts alliansen mellan Old Town och polisen och maffian kommer att försöka ta över Old Town, 

därför ska de försöka dölja att de har mördat polisen. Man känner av att den hotande yttre världen 

kommer snart kraschandes ner på oss och detta skapar en klaustrofobisk och hotande stämning. 

Och även i Sin City så krymper deras universum då maffian får reda på morden, här har vi inte ett 

bildligt krympande universum utan här är det mindre och mindre chans att de faktiskt kommer 

komma ur detta trubbel som gör att deras universum krymper. Detta är ett medvetet drag för att 

öka på spänningen i filmen. 

 

Samtidigt som filmen visar en värld som är surrealistisk med överdrivet våld, ondska och gula 

monster så vill man återknyta till vår värld hela tiden och visa på att det faktiskt utspelar sig på 

bakgatorna i en storstad som faktiskt finns. Filmmakaren låter åskådaren dra intertextuella 

kopplingar genom att nämna ”Mastercard” ”American Express” och ”Mercedes”. Även i första 

scenen med yrkesmördaren kan vi höra en fest som utspelar sig någonstans i närheten antagligen 

inomhus, musiken i denna scen är osäker om den är diegetisk eller om den är icke diegetisk, den 

kan komma från festen inomhus men den kan lika gärna vara en musik som bara vi hör. Där 

kvinnan frågar yrkesmördaren och oss om vi är lika trött på den samling fina människor som 

festen antagligen innehåller. Samma musik fungerar som ett motiv i filmen där de kanske vill 

påminna oss om att det faktiskt finns är värld utanför det universum som denna film utspelar sig i 

som är mer normal.  

4.1.4 Protagonist   
“An old man dies. A young girl lives. A fair trade. I love you, Nancy.” 
 
Filmen har tre separata handlingar som sagt och därav är det tre olika protagonister. Alla är varsin 

variant av noir hjälte, alla följer trenden med att försöka hjälpa kvinnan i hans del av filmen i en 

klassisk detektivanda. Alla har varsin berättarröst där de återberättar sina tankar, känslor och även 

en del av handlingen, berättarrösten beskriver saker och händelser på ett ofta poetiskt sätt. 

Berättarrösten användas även som motiv eller som punchlines där de använder en fras minst två 
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gånger, en gång tidigt i filmen för att ladda upp en punchline och en andra gång för att släppa lös 

den kraft som man har laddat upp i ett uttryck. Detta är även ett bra sätt att rama in en historia 

och få en att ordentligt koppla rätt slut till rätt början då de tre historierna I filmen är uppdelade i 

två partier. Alla har en hård kortfattat dialog, inte att det är lite dialog utan hur de uttrycker sig, 

det är inge skitsnack utan de säger det som är väsentligt och viktigt. Alla har ädla mål, som jag sa 

tidigare följer alla protagonister normen att de använder de kriminellas färdigheter för att nå 

målen. De har även den cyniska ton i rösten som man kan se i andra filmer som till exempel The 

Maltese Falcon, hjältarna är också lik den hjälte som presenteras i the Maltese Falcon, 

handlingskraftig, stark och bestämd. Alla tre av Sin Citys protagonister är idealister vilket jag 

presenterade som ett klassiskt drag hos en film noir protagonist. Likt klassiska film noirhjältar så 

är protagonisterna fyllda av självtvivel, där alla har en låg syn av sig själva. Vi kan höra repliker i 

berättarröstform som:”Prove that you’re not completely useless” och ”giving a twotime loser the 

night of his life.”41, där protagonisterna pratar om och till sig själva. 

 

I andra delen av filmen får man följa en polis som är några dagar från pension hans berättarröst 

och karaktär är mer av den klassiska film noir pessimistiska anda som präglar andra noirhjältar.  

Cyniska tankar och kommentarer om saker som händer och som respons på vad andra säger om 

honom. Denna karaktär, Hartigan följer även noir beskrivning av hjälten som en förlorare som 

arbetar mot oddsen, han är gammal och har ett dåligt hjärta som borde ha fått honom att sluta som 

polis för länge sen, men han likt andra noirhjältar är en idealist som vill göra världen till en bättre 

plats vilket gör att han kämpar mot krafter som är långt över hans huvud.  

 

Protagonisterna i Sin City är superhjältar, inget snack om saken, de är starka och framför allt 

skottåliga. De är inte oövervinnliga då till exempel två av de tre protagonisterna dör i slutet va 

deras historier, men drivkraften de har för att nå sina mål gör att de klarar av att bli skjutna med 

tio skott och fortfarande överleva. De kan hoppa från höga höjder och landa på benen oskadade 

osv. De har de typiska superskurkarna som i detta fall är korrupta politiker, religiösa män och 

maffialedare. Själva ”superskurkarna” har inga superförmågor men de har män runt om sig som 

har superkraftliknade förmågor. Detta är inget som de hämtat från film noir utan detta är 

influenser från serietidningsvärlden är superhjältar där superhjältetemat är en stor genre.  

                                                 
41 Ur filmen Sin City 



 
 

 28

 

Vi får höra en berättelse om bröderna Roarke, som är 

två av superskurkarna i denna film, och vi får se en 

staty av en av bröderna som påminner mycket om en 

gammal Egyptisk staty över en farao, detta för att vi 

åskådare ska dra kopplingar till allt ont faraonerna 

gjorde och vilken makt de hade. Den tredje 

superskurken är en av brödernas son, som ser ut som ett 

gult monster. Han är gul av bieffekter från att han har 

försökt hitta lösningar på hur hans könsorgan ska växa ut efter det har blivit avskjutet av en av 

protagonisterna. De hypermarkerade färgerna är från serietidningen, de är inte från film noirs 

klassiska grepp då de inte hade teknologin till att ha färg i film på den tiden. Hela världen är 

väldigt våldsam och lika så är protagonisterna våldsamma. 

 

 

 

 

4.2 Diskussion och slutsats 
Filmen följer film noirs stil väldigt väl. Den stora skillnaden mellan film noir och Sin City är att 

Sin City har dragit de klassiska stilgreppen från film noir till det extrema, med en extrem kontrast 

mellan svart och vitt som ofta förekommer och som visserligen skiftar genom filmen och genom 

scenerna, men generellt är det en mycket skarpare kontrast i Sin City. Även de karaktäristiska 

dragen av femme fatale är gjorda till det extrema. Vi har tre kvinnor som spelar mot de tre 

protagonisterna och som följer de klassiska femme fatale dragen ganska tydligt med vissa 

undantag och vi har ett helt kvarter av femme fatale liknande kvinnor som är halvnakna med 

stora vapen. Världen är mörkare än en vanlig film noir och detta genom att det verkligen måste 

betonas att den är mörk, den är mycket våldsammare och fylld av människor som är väldigt 

mycket sjukare än de onda människorna i film noir. Protagonisterna är likt de andra 

gestaltningsgreppen mer extrema. De är mer kalla, mer hårda och mer våldsamma. Tommy 

      Figur 22. Faraostatyett av skurken Roarke  
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Öberg42 påpekar en intressant sak i sin analys: Om man ser på, eller läser, en film noir tolkning så 

förstår man nog inte allt om man inte tidigare har sett någon film noir. Man kan i och för sig ha 

sett nytolkningar av film noir och dra kopplingar till dem. Men har man inte sett något som har 

med film noir att göra så fattar man nog inte hela filmen Sin City och dess budskap. Sin City har 

stor grund i film noir dels genom tidigare filmer inom film noir men även genom 

serietidningarna, som i sin tur baseras på film noir. Det är också intressant att många stilgrepp i 

filmen faktiskt inte har anknytning till serietidningen utan till film noir rent av. Frank Miller, som 

är skaparen av serietidningen som Sin City bygger på, är med och regisserar tillsammans med 

Robert Rodrigez som är huvudregissören. Filmen presenterar mycket mer bakgrund, mise-en-

scene än tidningen och har dessutom gjort en bra tolkning av noir med dess expressionistiska 

”monster” i bakgrunden. Serietidningen ser ut som en storyboard för filmen där väsentliga bitar 

hoppas över. Miller har en mer konstnärlig anda i sina bilder där många detaljer utesluts. Som vi 

ser på dessa två bilder ovan och även de två bilder som jag använde mig av i ljussättningskapitlet, 

är vissa scener direkt tagna från serietidningen. Något som också är intressant angående 

kopplingen till serietidningar är att det faktiskt handlar om superhjältar i filmen. De är visserligen 

mer mänskliga än vanliga superhjältar och är mycket mörkare och nedtyngda av sina problem, 

som de oftast har i sin bakgrund. En noirhjälte skulle inte överleva av att hoppa ut från ett hus 

eller bli skjuten tio gånger i magen, men Sin Citys hjältar överlever det mesta i sin drift till att nå 

sina mål. Även superskurkarna och de monster som presenteras i filmen är inspirerade av 

                                                 
42 Se Tidigare forskningskapitlet eller  
 http://www.diva-portal.org/mdh/reports/abstract.xsql?dbid=138 
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serietidningar. Fredrik Toresson43 tar upp hypermarkerade objekt och dess funktion i de filmer 

han analyserar. Han upptäcker att den äldre versionen av filmerna han analyserar automatiskt 

stack ut mer och att de blev mer hermeneutiskt påtagliga i den tidigare filmen. I min analys så såg 

jag främst hypermarkerade objekt i Sin City, med till exempel Goldies guldiga hår. Men många 

klassiska stilgrepp från film noir är i grunden hypermarkerade objekt, till exempel siluettskuggan 

eller dörrpostssiluetterna. Filmen drar kopplingar till dagens samhälle för att påminna åskådaren 

om att detta sker på bakgatorna i dagens värld, och att man inte alls är säker där man sitter i 

biosalongen. Filmen fångar in de flesta greppen från film noir med vissa justeringar. Man har valt 

de tydligaste dragen inom film noir såsom en manipulativ, vacker, förförisk och dödlig kvinna 

och överdrivit hennes karaktärsdrag där hon till exempel är väldigt lättklädd, sexuell och med ett 

skarpladdat automatvapen. Filmmakarna har alltså tagit de tydligaste greppen inom film noir och 

gjort dem extrema. Filmen har även tagit grepp från serievärlden där man inte har överdrivit utan 

använt serievärlden som den är trots att serievärlden redan är väldigt överdriven. Man har helt 

enkelt sammanfogat film noir och en serietidning. I denna sammanfogning har man inte bara 

överdrivit människorna i den utan även de stilistiska grepp som används som man har tagit från 

just film noir. Detta skapar en alldeles egen genre ”Super neo-noir”.  

6.  Fortsatt  forskning 

Något som jag kände redan från början var att jag gärna skulle vilja ha analyserat musiken i 

filmen då jag finner den viktig för stilen och stämningen. Även att se mer på mise-en-scenen i 

filmen då den också känns viktig, (jag har gått in på båda dessa i andra delar, men inte så djupt 

som jag skulle ha velat) skulle vara intressant. En mer ideologisk analys skulle också vara väldigt 

givande att göra. Man skulle även kunna fortsätta studera Sin City och göra en djupare analys av 

speciella scener och inte hela filmen. Jag kände också att vissa scener innehöll väldigt mycket 

intresseväckande detaljer som skulle tåla att djupanalyseras. 

 

Det skulle även vara intressant att se en psykoanalys där man djupare analyserar kvinnans och 

mannens roll i denna film. Även en studie av våldsgestaltningen i filmen vore väldigt intressant, 

då man i filmen identifierar sig med protagonisterna även om de är psykopatiska styckmördare, 

                                                 
43 Se tidigare forskningskapitlet 
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även varför man gör det och hur man accepterar det o.s.v. vore intressant. Filmen innehåller 

väldigt många intressanta motiv som jag skulle tycka vara intressanta att fördjupa mig i.  

7.  Sammanfattning 

Mitt syfte var att analysera filmen Sin City utifrån grepp tagna ur stilen film noir, och då främst 

ljussättningen i filmen, hur återspeglas femme fatale, utspelas filmen i en mörk värld och hur 

återspeglas protagonisten. Sedan presenteras Film noir, Intertextualitet och Neoformalism och 

vilken begreppsapparat som kommer användas. Därefter presenteras analysprocessen samt de 

fyra grepp som jag har valt att fokusera analysen på. I analysen kommer jag fram till att Sin City 

har tagit de klassiska stilgreppen och gjort dem extrema, vilket passar bra ihop med den andra 

influensen Sin City har, serietidningar. Hjältarna i filmen är riktiga superhjältar kontra bovarna 

som är superskurkar. Jag hittar även näst intill direkta kopplingar till filmer inom film noir och 

även hur hypermarkerade objekt ofta används för att leda in åskådarna på estetiska tankebanor. I 

slutsatsen knyter jag samman med anknytningar till den tidigare forskning jag har använt mig av 

och ger Sin City en alldeles egen genre. 
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