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1. Inledning 
 

 Under slutet av 80-talet och under 90-talet har flera framstående regissörer vuxit fram 

och ett flertal av dessa har vuxit fram inom independentfilmen. De regissörer vars regidebut 

har rönt framgång, kommersiellt eller hos kritiker, har sedan fått ett större finansiellt stöd och 

möjlighet att binda välkända skådespelare till sina kommande filmer. Parallellt har de stora 

produktionsbolagen fått upp ögonen för independentfilm och börjat satsa på denna typ av 

film. Detta har lett till att flera regissörer har fått finansiella möjligheter att regissera film och 

i de fall då filmen har verkat lovande har detta i sin tur lett till ett ökat finansiellt stöd för att 

göra ytterligare film.  

 

1.1 Frågeställning och tillvägagångssätt 

  

 Min avsikt med c-uppsatsen är att undersöka ifall det finansiella förtroendet för 

independentregissörer och de stora produktionsbolagens intresse för indepententfilmen har en 

tendens att påverka de estetiska eller visuella skillnader i regissörens kommande filmer. Det 

vill säga har regissören en tendens att frångå en i många fall karaktärsdriven berättelse för att 

inrymma fler och större visuella element och välkända skådespelarnamn? 

 Jag har valt att göra en studie av Quentin Tarantinos filmer. Anledningen till att jag valt 

just denna regissör är att han genom Reservoir Dogs (1991), Pulp Fiction (1994) samt Jackie 

Brown (1996) etablerat sig som ett av 90-talets stora namn i branschen. Tarantino slog 

igenom kort efter efter Reservoir Dogs och blev under 90-talet närmast ett populärkulturellt 

fenomen. När filmrecensenter ska beskriva en viss typ av film hänvisar de i förekommande 

fall till vissa element såsom ”Tarantinska” eller ”Tarantino-inspirerade”. Inte allt för sällan 

kan man läsa på filmkonvolut eller posters att filmen ”är i sann ’Tarantinsk’ anda”. 

Filmintresserade diskuterar Tarantinos avslappnade, naturliga dialoger eller reciterar klassiska 

scener som Samuel L Jacksons bibelcitat i Pulp Fiction.  

 Under 90-talet kom hans namn att vara liktydigt med en intelligent och originell historia 

med en annorlunda berättarteknik där historierna ofta var allt annat är linjära.1  Tarantino har 

                                                
1 Emanuel Levy (1999), Cinema of Outsiders, The Rise of American Independent Film, NYU, 
S. 16 
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för många blivit liktydig med begreppet Independent och förekommer i ett flertal diskussioner 

om detta begrepp. Tarantinos filmer har även förekommit som exempel på en ny ström av 

film där andra faktorer än effekter fått ta stor plats i filmerna.  

 Tarantino har under 90-talet fått statusen som auteur och blivit uppmärksammad för 

sina egensinniga dialoger och visuella berättarstil. Jag vill se ifall Tarantino under sin karriär 

väljer att följa sin personliga stil oaktat att han får stöd av större produktionsbolag och därmed 

också större möjligheter att utveckla sitt skapande.  

Jag tänker också komplettera analysen av Tarantinos filmer med korta studier av Robert 

Rodriguez. Detta i ett försök att bredda analysen. Anledningen till att jag har valt Rodriguez 

är att han vuxit fram som regissör under samma period som Tarantino och har på flera sätt en 

likartad bakgrund som filmskapare. Rodriguez estetik kan på flera punkter sägas likna 

Tarantinos. Däremot har Rodriguez inte fått en lika kometarmad start på sin karriär som 

Tarantino fick. Rodriguez tvingades i större utsträckning kompromissa pga. den begränsade 

budgeten för sin första film och kunde därför sannolikt inte följa sin vision fullt ut. I El 

Mariachi (1992) kan man se flera tecken på en visuell stil som präglats av de ekonomiska 

förutsättningarna. Därför blir det intressant att jämföra Rodriguez filmer med Tarantinos för 

att belysa de skillnader som finns regissörerna emellan. I min analys av de båda regissörerna 

har jag valt att utgå från en auteuranalys av de båda regissörerna. På detta vis får jag en 

möjlighet att belysa vad som är typiskt för de båda regissörerna och samtidigt kan jag på ett 

tydligt vis identifiera den utveckling som de båda regissörerna har genomgått hittills i 

respektive karriär. Filmerna jag har valt att analysera är Tarantinos filmer Reservoir Dogs, 

Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill: Vol 1 (2003), Kill Bill: Vol 2 (2004) samt Inglourious 

Basterds (2009). Jag kommer även att analysera följande filmer regisserade av Robert 

Rodriguez: El Mariachi (1992), Desperado (1995) samt Sin City (2005). 

Jag har under arbetets gång sökt litteratur och annat material att använda som grund för 

uppsatsen. En stor del av det material som inhämtats har jag dock funnit irrelevant för den 

uppsats jag avsett skriva. Detta har resulterat i att en del material inte har kunnat användas i 

någon större utsträckning för arbetet, annat än för eget intresses skull. Detta material 

inkluderar bland annat Jami Benards Quentin Tarantino – The man and his movies 

(HarperCollins, 1995) samt Zoller Seitz artiklar om independentfilm på IFC 

(http://www.ifc.com/)  
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2. Introduktion till begreppet Independentfilm 
 

 Företeelsen independentfilmen, även kallat indiefilm, etablerades redan på 1920-talet.  

Klart är att independentfilm som begrepp har överlevt under flera decennier och fortfarande är 

aktuellt under 2000-talet. De produktionsbolag som nu går under epitetet ”the majors”, och 

utgör en stor del av Hollywood, har sitt ursprung i fristående bolag, som härstammar från 

början av 1900-talet . Det inkluderar en stor mängd film med varierande estetiska uttryck och 

olika produktionsförhållanden. Idén om oberoende bolag och independentfilm kan spåras till 

film distribuerad av United Artist under 20-, 30- och 40-talet, billiga Poverty Row-filmer, 

större filmproduktioner under 50-60-talet och lågbudgetfilmer avsedda för ungdomar. Även 

’New Hollywood’-filmerna under 70-talet kan räknas som independentfilmer.2 

 Fram till början av 80-talet stod begreppet independentfilm för film med ett estetisk 

avsteg från det klassiska filmberättandet, producerad utan inflytande från de stora 

produktionsbolagen. Den industriella faktorn utgjorde en viktig del av definitionen av 

independentfilm. Independentfilmer kom för många att innebära en motpol till storfilmer, så 

kallade kioskvältare (”blockbusters”). Kommersiell independentfilm har existerat under en 

längre tid men började växa fram som en egen gren under 1980-talet. Framgångarna för en del 

av dessa independentfilmer övertygade många, inte minst de stora filmbolagen, om att detta 

var ett fenomen som kunde upprepas. De stora produktionsbolagens växande intresse för 

independentfilm ledde till en ytterligare betoning på den kommersiella indiefilmen. 

Framgången för denna typ av film föranledde att termen independent kom att användas för att 

beskriva filmer med ett estetisk avsteg från det klassiska berättandet. Under 90-talet växte 

independentfilmen fram och blev ett välkänt begrepp även hos en bredare allmänhet. 

Filmåskådarna och biobesökarna såg indiefilmer som ett alternativ till Hollywood-filmerna. 

Begreppet utvecklades till att bli något som användes för marknadsföring av filmer. 

Independentfilm som begrepp har dock kommit att användas i så stor omfattning att begreppet 

under 00-talet blivit tämligen urvattnat. Detta har gjort det svårt att lansera en film, med 

argumentet att det är en independentfilm, vilket i sin tur har lett till att begreppet har tappat 

den prestige och status som den erhöll under 90-talet. 3 

                                                
2 Yannis Tzioumakis, American Independent Cinema, An Introduction, Edinburgh University 
Press S. 281 
3 Yannis Tzioumakis, American Independent Cinema, An Introduction, Edinburgh University 
Press S. 282  
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 Independentfilm kan i dag ses som betydligt mindre oberoende än den har varit tidigare. 

Åtminstone om man ser till den ”typiska” independentfilmen som den bredare filmpubliken 

relaterar till som independentfilm. Filmen som skiljer sig från mainstream-film genom att ha 

ett lite annorlunda berättande och därmed fortfarande sticker ut, saknar samma tydliga 

genretillhörighet och ofta har en annan produktionsgång.  

 Ser man till filmer med större konstnärliga ambitioner som art-house och 

avantgardistiska filmer så är det först i detta spektrum som man kan tala om helt oberoende 

film, film som görs helt utan inblandning av större produktions- och distributionsbolag. Dessa 

filmer kan relateras till den ursprungliga definitionen av independentfilm. Filmer som 

aspirerar på att göra något som avviker från normen och försöker skapa något nytt eller något 

av estetiskt värde. Samtidigt har regissören ofta ett större inflytande och en mindre grupp 

människor arbetar med att skapa filmen.  

 Independentfilmens utformning har varierat under århundradet och i likhet med all 

annan film har omständigheterna kring den föranlett förändringar och anpassning till dagens 

marknadsförhållanden. En del av problematiken ligger i att antalet filmer som kan infogas 

under begreppet independentfilm har vuxit så till den grad att det är svårt att skapa en enhetlig 

bild av vad som utgör independentfilm. För att kunna fortsätta göra film krävs en ekonomisk 

hållbarhet, dvs. lönsamhet. Lönsamhet är västäntlig faktor för att kunna attrahera fortsatt 

finansiering för framtida filmprojekt. I dagsläget är en stor del av den ”institution” som är 

independentfilm inkorporerad i de konglomerat som utgör de stora filmproducenterna i USA. 

De stora filmbolagen med stark ekonomi är de som är bäst rustade att klara av ekonomiska 

bakslag.   

 Independenfilmen skulle därmed kunna delas upp i två huvudgrupper som utgörs av 

klassisk independentfilm och kommersiell independentfilm. Kommersiell independentfilm 

kännetecknas av att den som oftast är avsedd för en bredare publik och i större utsträckning 

konkurrerar med Hollywood-film. Den kommersiella independentfilmen görs i dag i stor 

utsträckning med stöd från de stora produktionsbolagen. Det finns dock självklart undantag 

från detta, exempelvis Lions Gate, ett oberoende bolag, som producerat Saw-filmerna. Dessa 

filmer har i större utsträckning likheter med de klassiska Hollywood-filmerna, samtidigt som 

de gör flera avsteg från det klassiska filmberättandet. Vad gäller den klassiska 

independentfilmen spelar den industriella faktorn en större roll i definitionen av vilken film 

som utgör indiefilm. Här är också avvikelserna från det klassiska berättandet också större då 

man inte aspirerar på att nå samma marknad.  



 6 

 Jag har valt att fokusera på independentfilm mellan 1990 – 2009. Anledningen till detta 

är, förutom för att sätta någon typ av gräns, att detta är en period som utmärkt sig genom att 

flera stora förändringar skett inom independentfilm under denna period. Independentbolagen 

är i olika utsträckning styrda av de stora produktionsbolagen men får i gengäld finansiering 

och distribution genom dem.  

 

2.1 Independent under 90-talet 
 

 När de stora amerikanska produktionsbolagen ytterligare lade fokus på s.k. kioskvältare 

under 1990-talet utvecklades indiefilmen ytterligare och etablerade sig som ett tydligt 

alternativ. Indiefilm fick ett växande institutionellt stöd och publiken blev i allt högre grad 

medveten om dess existens. Flera independentfilmer som lanserades för en bredare publik 

fick en kommersiell framgång vilket visade att även lågbudgetfilmer hade möjligheten att 

generera en vinst till bolaget. 

 När independentbolaget Orion, som tidigare varit framgångsrika med ett flertal 

framstående indiefilmer, fick finansiella svårigheter4 framstod det tydligt att 

independentbolagen hade svårt att klara allvarligare ekonomiska motgångar på egen hand. 

Många oberoende filmbolag var avhängiga av samarbeten med de stora filmbolagen som 

numera ingick i konglomerat. De stora filmbolagen har möjlighet att visa filmerna på stora 

delar av landets biografer vilket skapar en bas för större intäkter. De har vanligtvis också den 

ekonomiska kapaciteten att hantera en eventuell ekonomisk förlust, något som kan slå hårt 

mot de oberoende filmbolagen, något Orion fick uppleva under slutet av 80-talet. Samtidigt 

visade Orions framstående filmprojekt att det fanns ett segment som de stora filmbolagen så 

långt inte hade närmat sig vilket, rätt skött, kunde användas av de mindre bolagen för att 

utmana de stora bolagen.5 

 Samarbeten mellan oberoende filmbolag och de stora filmbolagen tog fart under andra 

hälften av 80-talet och utvecklades till en symbios mellan de olika filmbolagen. Detta skedde 

huvudsakligen utifrån två regler. Antingen köptes det oberoende bolaget av ett större bolag 

                                                
4 Yannis Tzioumakis, American Independent Cinema, An Introduction, Edinburgh University 
Press, S. 246 
5 Yannis Tzioumakis, American Independent Cinema, An Introduction, Edinburgh University 
Press S. 239 
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men utgjorde en självstyrande del av bolaget, eller så upprättades ett distributionsförhållande 

där det oberoende bolaget förblev självständigt men upplät åt ett större bolag att distribuera.6 

 Denna utveckling ledde till att många oberoende filmbolag som producerade 

kommersiell independentfilm blev beroende av de större filmbolagen, vilket i sin tur har lett 

till att begreppet ”independent” har kommit att urvattnas och ifrågasättas.  

 De stora produktionsbolagen har inte haft inflytande över independet-området enbart 

genom sina nära förbindelser med independent producenter utan även genom egna 

avdelningar. Avdelningar som visserligen hade som grundläggande uppgift att distribuera 

icke-amerikansk film men distribuerade även ett antal amerikanska lågbudgetfilmer. 

Avdelningarna riktade gradvis ett större intresse för att distribuera oberoende producerade och 

finansierade amerikanska filmer. Detta blev särskilt tydligt under 1990-talet då ett flertal 

avdelningar etablerade sig på marknaden för oberoende amerikansk film. Bland dessa 

avdelningar finns Sony Pictures Classics, Fine Line Features och Paramount Classics.7 

Detta ledde bland annat till att fler oberoende producerade och finansierade filmer fick 

biografvisning samtidigt som stora delar av intäkterna gick till de stora bolagen.  

De stora produktionsbolagen fick således en dominerande ställning inom ett område som de 

tidigare knappt visat intresse för. De independentbolag som inte hade några avtal med de stora 

bolagen hamnade genom denna utveckling i periferin och fick arbeta hårt för att vara 

ekonomiskt lönsamma. Det är enbart ett fåtal independentbolag som har klarat sig utan stöd 

från de stora bolagen, Lions Gate är ett sådant exempel.8  

Den utveckling som har skett under 90-talet och som sedan fortsatt under 00-talet har i det 

närmaste inneburit att indiefilm nästintill har gått från att ursprungligen ha varit ett 

filmskaparbegrepp till att bli en filmgenre där de stora bolagen är dominerande.   

Mot bakgrund härav har den industriella faktorn blivit mindre viktig i definitionen av 

independentfilm. Den estetiska faktorn och filmens förhållande till samtiden har vuxit fram 

som mer framträdande element.9 

 Den institutionalisering som skett av independentfilmen har föranlett en diskussion 

kring begreppet independent och vad det numera står för. En problematik som vuxit fram är 
                                                
6 Yannis Tzioumakis, American Independent Cinema, An Introduction, Edinburgh University 
Press s. 246-247 
7 Yannis Tzioumakis, American Independent Cinema, An Introduction, Edinburgh University 
Press S 247 
8 Yannis Tzioumakis, American Independent Cinema, An Introduction, Edinburgh University 
Press S. 247 
9 Yannis Tzioumakis, American Independent Cinema, An Introduction, Edinburgh University 
Press S. 266 



 8 

att en stor del av den independentfilm som når en bredare publik inte kan kallas 

independentfilm. Den är inte oberoende vad gäller finansiering och är sällan oberoende när 

det gäller val av problematiseringar som tas upp i filmen.  

 Begreppet ”independent” har istället till stor del utvecklats till ett branschuttryck 

(industrial category) som använts för att marknadsföra lågbudget-filmer som inte innehåller 

några konventionella kommersiella element såsom filmstjärnor, en välkänd regissör, 

specialeffekter eller genretypiskt utformande. Filmens estetiska utformande finns till stor del 

kvar och filmerna produceras nödvändigtvis inte för enorma summor. Slutresultatet behöver 

inte heller vara så annorlunda jämfört med hur de sett ut tidigare. I många fall innehåller 

filmerna fortfarande inte några filmstjärnor och de regisseras i många fall av en relativt okänd 

filmmakare. Risken som finns är att estetiken och kanske framförallt tematiken i denna typ av 

film även den kan komma att urvattnas då större produktionsbolag till viss mån har en tendens 

att försöka minimera risken för att producera en film som inte är ekonomiskt framgångsrik. 

Förändringen har ursprungligen framförallt rört filmernas ekonomiska och produktionella 

förhållanden. Efter den förändring som skett sedan början av 90-talet kan man till viss mån 

säga att begreppet independent har börjat användas för att beskriva en film som skiljer sig 

från mainstream film. Då begreppet till viss del använts för att förklara vad det inte är finns 

det en risk för att man frångår begreppets ursprungliga innebörd och låter bli att lägga någon 

större vikt vid produktions- och distributionsförhållanden liksom estetiska och tematiska 

uttryck.   

 Yannis Tzioumakis menar att en films industriella bakgrund gradvis har blivit en 

irrelevant faktor vid definitionen av independenfilm något som jag måste hålla med om. 

Istället har den estetiska faktorn kommit att bli en mer avgörande faktor vid diskussioner 

kring vad som utgör independentfilm. Tzioumakis menar att definitionen av independentfilm 

efter 1980-talet inte huvudsakligen ska ta hänsyn till hur produktionsförhållandena ser ut utan 

kanske framförallt de estetiska strategier man använder samt hur de förhåller sig till 

omvärlden och samtiden. Han talar om produktionsförhållanden rörande enskilda filmer eller 

filmskapare, vilken typ av estetiska grepp de tar sig an samt deras relation till det bredare 

sociala, kulturella, politiska eller ideologiska landskapet.10 Detta har blivit konsekvensen av 

att de stora produktionsbolagen i större utsträckning har tagit en aktiv part i marknaden för 

independentfilm.  

                                                
10 Yannis Tzioumakis, American Independent Cinema, An Introduction, Edinburgh University 
Press S. 266 
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Den amerikanska filmkritikern Emmanuel Levy, som under en lång tid har skrivit för Variety, 

uttrycker sig på följande vis: 

  

Two different conceptions of independent film can be found. One is based on the 

way indies are financed, the other focuses on their spirit or vision. According to 

the first view, any film financed outside Hollywood is independent. But the 

second suggest that it is the fresh perspective, innovative spirit and personal 

vision that are the determining factor.”11 

 

Emanuel Levy beskriver två sätt att avgöra vad som kan ses som independentfilm. I det första 

fallet rör det sig om att den industriella bakgrunden är den avgörande faktorn för vad som är 

independentfilm. I det andra fallet rör det sig om att det är den estetiska faktorn, det 

annorlunda perspektiv man har osv. som avgör vad som är independentfilm. Som tidigare 

nämnt har den industriella faktorn blivit allt mindre relevant. Den estetiska faktorn 

tillsammans med det särpräglade perspektivet har vuxit fram som avgörande i större grad.  

Levy menar även att anledningen till att begreppet independent har ”överlevt” så länge som 

det gjort är att det är ett flexibelt begrepp som kan omfatta en rad estetiska uttryck. Begreppet 

är inte heller signifikant för en viss typ av ideologi eller stil. Grunden i begreppet independent 

är att det har inkluderat film som särskiljer sig från Hollywood-film.  

Syftet med independentfilmerna har dock huvudsakligen varit att de ska få en kommersiell 

spridning. Detta gör att independentfilmerna inte helt och hållet förkastat de berättargrepp och 

den narratologi som Hollywood-filmerna stått för. Man har istället nyttjat det kassiska 

filmberättandet som är förknippat med Hollywood och kombinerat det med element från 

alternativa filmer. Peter Biskind menar att den amerikanska independentfilm som gjorts från 

och med 1980 är en del av det arv som ’New Hollywood’ har lämnat efter sig. Den generation 

amerikanska filmskapare som tillhörde denna diskurs hämtade mycket inspiration från 

europeisk konstfilm och denna trend har sedan fortsatts av independentfilmarna menar 

Biskind.12 

 Framgångarna med Sex, Lies and Videotape (1989, Steven Soderbergh) kan sägas ha 

fungerat som en utlösande faktor för de stora filmbolagens tilltagande intresse för 

                                                
11 Yannis Tzioumakis, American Independent Cinema, An Introduction, Edinburgh University 
Press S. 266 
12 Yannis Tzioumakis, American Independent Cinema, An Introduction, Edinburgh University 
Press S. 267-268 
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independentfilmen. Sex, Lies and Videotape är en av de independentfilmer som fått ett stort 

(kommersiellt) genomslag. Filmen vann Palme D’or på Cannes Film Festival 1989 och blev 

nominerad till en Oscar. Filmen uppmärksammade många blivande filmskapare om att det 

finns möjlighet att få institutionellt stöd. I fallet Sex, Lies and Videotape kom stödet från The 

Sundance Institute. Filmen blev distribuerad av Miramax Films som på så vis bidrog till 

filmens genomslag. Trots att den här typen av stöd funnits i nästan 10 år så var det först nu 

som det kom till allmän kännedom.  

 De första avdelningarna för konstfilm, ofta refererade till som ”Classic-avdelningarna”, 

etablerades i början av 1980-talet. Marknaden för konstfilm var i regel mycket liten, Orion 

Classics, som kan beskrivas som en av de mer framgångsrika avdelningarna, noterade under 

1980-talet en årlig vinst kring 650 000 – 700 000 kr. En lönsamhetsnivå som de större 

bolagen ansåg vara både obetydlig och otillräcklig. 

 Efter framgången för Sex, Lies & Videotape blev det allt tydligare att det med 

marknadsföring och rätt distribution trotts allt fanns en möjlighet att åstadkomma en högre 

lönsamhet med relativt små insatser. Något som var intressant för de större bolagen. I början 

av 90-talet började antalet ”Classic-avdelningar” att öka och allt fler av de stora bolagen köpte 

upp eller sökte samarbete med de oberoende bolagen. Intresset var besvarat eftersom 

”Indiebolagen” i och med samarbetet inte löpte lika stor risk att vara förlustbringande, ett 

tillstånd som riskerade bolagets fortsatta arbete. Dessutom blev distributionen av deras filmer 

i mångt mycket mer täckande än de varit tidigare, dvs. de kunde nå en större marknad.  

 Den genomslagskraft som Sex, Lies & Videotape och Sundance Film Festival hade, 

visade på att Independentfilm var på väg att bli ett kulturellt fenomen. Konkurrensen ökade 

eftersom andra distributörer nu intresserade sig för biografmarknaden. Konkurrensen kom 

bland annat från Greycat Films, Triton Pictures, IRS Media och October Films. 

Independentfilmen klev in i en ny, produktiv period där biografdistributörer var beredda att 

erbjuda filmmakare lukrativa avtal. Som exempel kan nämnas filmen Swingers (1996, Doug 

Liman), som hade producerats för ca 250 000 dollar, vars rättigheter köptes av Miramax för 5 

miljoner dollar.13 I sin jakt på finansiering sökte de oberoende filmbolagen eller 

independentregissörerna även stöd från andra, angränsande marknader såsom 

videomarknaden och marknaden för kabel-tv. 

 1990 etablerades Sundance Film Festival och utvecklades till att bli den främsta 

festivalen för oberoende producerade och finansierade filmer. Festivalen blev ett forum för 
                                                
13 Emanuel Levy (1999), Cinema of Outsiders, The Rise of American Independent Film, 
NYU, S. 279 
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både oberoende filmbolag och de stora filmbolagen. Man hoppades på att kunna hitta nästa 

film som kunde slå igenom på den breda marknaden. Sundance Festivalen var inte ensamma 

om att satsa på festivalmarknaden.  

 Under 90-talet öppnades nya möjligheterna för att hitta finansiering till 

independentfilmer. En del av förklaringen till detta kan härledas till nya visningsmöjligheter 

för film, exempelvis distribution via TV och video. Möjligheten att titta på film hemma via 

videospelare slog igenom på 1980-talet och ledde till en växande efterfrågan på filmer. Detta 

ledde till att flera okonventionella oberoende projekt fick finansiering. Denna boom dog ut 

under slutet av 80-talet vilket ledde till att fokus istället riktades mot den europeiska 

marknaden för att finna finansiering. Detta skifte av fokus ledde till att den europeiska 

marknaden blev allt viktigare för independentfilmer, både vad gäller finansiering och 

distribution.14 Dock kan man generellt se ett växande intresse för independentfilmer vilket har 

bidragit till en växande möjlighet för independentregissörer att finna finansiering. 

 

2.2 Kommande användning av Independentbegreppet 
 

 Den industriella bakgrunden till den kommersiella independentfilmen har i stort spelat 

ut sin roll vad gäller kommersiell independentfilm. När gemene filmåskådare idag talar om 

independentfilm åsyftas oftast den typ av independentfilm som exempelvis Tarantino står för. 

Dennes filmer är sedan Pulp Fiction uppbackade av större produktionsbolag med rötter i 

Hollywood. Istället är det den estetiska faktorn och den avvikande berättarstrukturen osv. som 

åsyftas när man talar om en Tarantino-film. Detta är något som inte enbart har kommit att 

gälla Tarantinos filmer utan dessa faktorer har generellt kommit att bli de viktigaste 

faktorerna när gemene man såväl som recensenter talar om en independentfilm. I min uppsats 

har jag valt att tolka begreppet independent som en film som gör visuella, estetiska eller 

narrativa avsteg från den generelle Hollywoodfilmen. Den industriella faktorn får i min 

mening en underordnad roll och blir i de flesta fall irrelevant. Den kommersiella 

independenfilmen har vuxit fram som en hybrid av ”ren” independentfilm och kommersiell 

Hollywood-film. Här finns det kommersiella faktorerna som gör att filmen slår igenom hos en 

bredare publik och kan i bästa fall generera en vinst till produktionsbolaget samtidigt som de 

gör avsteg från det klassiska filmberättandet.  

 
                                                
14 Emanuel Levy (1999), Cinema of Outsiders, The Rise of American Independent Film, NYU 
S. 24-26 
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2.3 Produktionsbolag 
 

 Tarantinos filmer stöds återkommande av ett par produktionsbolag. Miramax har varit 

med och producerat flera av Tarantinos filmer med start i och med Pulp Fiction. Miramax 

sysslade ursprungligen enbart med distribution men började efterhand även att producera 

Tarantinos filmer. Bolaget grundades av Harvey och Bob Weinstein men ägs numera av Walt 

Disney Company. Till en början agerade Miramax självständigt utan större inblandning av 

Walt Disney Company. 2005 införlivade dock Disney Miramax i Buena Vista Motion 

Pictures Group, och placerade det därmed direkt under Disneykoncernen. Bröderna Weinstein 

lämnade då Miramax och tog med sig dotterbolaget Dimension Films och skapade 

produktionsbolaget The Weinstein Company. Fokus för Dimension Films ligger på genrefilm, 

den typ av film som Tarantinos produktioner kan räknas till. Då produktionsbolagen som varit 

involverade i Tarantinos filmer har haft fokus på genrefilm, är det inte obefogat att anta att 

Tarantino till stor del har kunnat agera efter sin egen vision för sina filmer och att dessa har 

legat inom ramen för produktionsbolagens verksamhetsområde.   

 

2.4 Tarantino som independentregissör  
 

 Efter Reservoir Dogs fick Tarantino ett växande stöd från etablerade produktionsbolag 

vilka var en del av de konglomerat som utgjorde en stor del av Hollywood. Frågan om 

huruvida Tarantino fortfarande kan anses vara en del av den independentsfär som finns i USA 

blir då relevant. Med tanke på den diskussion som förts angående independentfilmens 

beskaffenhet och begreppets nutida innebörd bör man dock anse att Tarantino kan räknas till 

den skara regissörer som tillhör independentfilmerna. Detta då, som tidigare nämnt, den 

industriella bakgrunden har blivit mindre relevant för att definiera den kommersiella 

independentfilmen. Tarantino bör dock räknas till den kommersiella independentfilmen som i 

grund och botten söker sig till samma segment som många ”Hollywood-filmer” och 

kioskvältare. Tarantinos filmer har i stor utsträckning visats på diverse filmfestivaler. 

 
2.5 Tarantino – Auteur? 
 

 Tarantino etablerade sig som en av USA:s mest omtalade regissörer under 90-talet. 

Under årtiondet utvecklade han en säregen stil och blev med Reservoir Dogs och Pulp Fiction 

känd för sitt filmskapande. Han kan i viss mån ses som en av de regissörer som betraktades 
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som ”en ny typ av regissör”. Han har ingen formell filmutbildning och jobbade i en 

videobutik innan han fick möjlighet att göra Reservoir Dogs, en film han avsåg finansiera 

med pengar från sitt manusskrivande. Istället för en formell filmutbildning har han skaffat sig 

förståelse för filmmediet genom självstudier. I sitt filmskapande har han nödvändigtvis inte 

enbart blivit inspirerad av de välkända filmskaparna genom tiderna utan visar även ett stort 

intresse för subgenrer som Grindhouse-filmer, kampsportsfilmer och western.15  

 Filmerna innehåller våld i stor utsträckning vilket får betraktas som en drivande faktor i 

filmerna. Våldet förekommer som en grundläggande del i Tarantinos filmer. Inte minst i 

Reservoir Dogs finns flera utdragna scener med implicit och explicit våld. Kameran fokuserar 

på våldet i långa scener samtidigt som personerna som utövar våldet får en stor plats. 

Tarantinos filmer berör i stor utsträckning våld och hämnd och tenderar att involvera element 

i sina filmer som utesluter en yngre publik på bio. Det går i samtliga filmer regisserade av 

Tarantino att utkristallisera en personlig stil. Som tidigare nämnt förekommer våld i samtliga 

Tarantinos filmer, så även hämnden. Tillsammans med en särpräglad dialog och ett utarbetat 

berättande kan Tarantino rent estetiskt sägas erhållit Auteur-status.  

 Tarantinos första film Reservoir Dogs var först planerad som en gerillainspelning16 för 

runt 30 000 dollar. Begreppet betecknar en independentfilm som spelas in med enkla medel 

och låg budget. Oftast spelas scenerna in på plats utan att inhämta de tillstånd som behövs. 

Efter att ha blivit övertygad om att söka stöd för en större budget visades manuset för Harvey 

Keitel som direkt anslöt sig till arbetet med att göra filmen. Live Entertainment, en avdelning 

på Carolco, stöttade projektet med ett belopp om1,5 miljoner dollar. Keitel betalade 

Tarantinos biljett till New York där han knöt en skara välkända skådespelare till projektet. 

Fördelen med att arbeta utan de stora bolagens inblandning är just regissörens oberoende från 

ett stort produktionsbolag som ofta har åsikter om hur filminspelningen ska genomföras och 

vad den ska resultera i. Utan dessa krav kan regissören arbeta i större utsträckning efter sina 

egna önskemål. 

Filmen visades på flertalet festivaler och blev rosad som en av årets mest lovande 

indiefilmer.17 Tarantino har i stor utsträckning en viss tematik och ett återkommande 

                                                
15 Emanuel Levy (1999), Cinema of Outsiders, The Rise of American Independent Film, NYU 
S. 16-17 
16 Emanuel Levy (1999), Cinema of Outsiders, The Rise of American Independent Film, NYU 
S. 15-16. Egen översättning av begreppet ”guerilla-style” då jag inte funnit en relevant 
översättning av begreppet.  
17 Emanuel Levy (1999), Cinema of Outsiders, The Rise of American Independent Film, NYU 
S. 16-17 
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bildspråk i sina filmer. Flera personer i produktionen av filmerna återkommer till 

inspelningarna av Tarantinos filmer samtidigt som flera av skådespelarna förekommer i flera 

filmer. Filmerna är relativt enkla för en åskådare att relatera till som en film gjort av 

Tarantino. Filmerna har en tydlig prägel av den vision som Tarantino har och man bör se 

filmerna som ett resultat av Tarantinos skapande. Samtidigt som en film alltid är ett resultat 

av en grupps gemensamma arbete syns det tydligt att arbetet har varit ett led i Tarantinos 

strävande efter ett visst resultat.  

 
2.6 Tarantino effekten 
 

 Numerous filmmakers have shamelessly emulated Tarantino, 

copying his notorious blood-and-guts-and-brain style. His imitators think 

that all they have to do is write ultraviolent scenes and long, irreverent 

arguments colored with profanity. These copycats, spinoffs, derivations, and 

homages have brought the adjective ”Tarantinoesque” and the noun 

”Tarantinees” into film vocabulary18 

  

 Tarantinos framgång med både Reservoir Dogs och Pulp Fiction ledde till att man 

började tala om en ”Tarantino-effekt”. Levy nämner till och med begreppet post-Tarantino 

Hollywood för att markera den effekt som Tarantinos intåg i Hollywood hade. Denna 

utveckling ledde till att det dök upp flera regissörer som i olika utsträckning valde att följa 

Tarantinos estetik med bl.a. ett utarbetat, estetiskt våld och fräckt avslappnade dialoger kring 

varierade ämnen.19 Independentfilmen hade, som tidigare nämnt, ett stöd från större filmbolag 

när Tarantinos Reservoir Dogs samt Pulp Fiction släpptes. Ett ökat stöd från etablerade 

produktionsbolag i kombination med en efterfrågan på denna typ av film ledde under 90-talet 

till att ett flertal regissörer kunde finna finansiering. Tarantinos framgångar under 90-talet 

ledde i sin tur till att allt flera regissörer aspirerade på att skapa likartade filmer och i likhet 

med Tarantino skapa sig en form av auteurstatus.  

 
 
 

                                                
18 Emanuel Levy (1999), Cinema of Outsiders, The Rise of American Independent Film, NYU 
S. 144 
19 Emanuel Levy (1999), Cinema of Outsiders, The Rise of American Independent Film, NYU 
S. 144-150 
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2.7 Rodriguez som independentregissör 
 

 Rodriguez debuterade med El Mariachi, en film som fick större uppmärksamhet än vad 

som var förväntat. Rodriguez fick efter debuten med El Mariachi finansiellt stöd för att göra 

Desperado. Genom denna film tog Rodriguez plats på den amerikanska marknaden och 

fortsatte att göra den typ av genrefilm han börjat skapa i och med El Mariachi och Desperado. 

Rodriguez har dock valt att även göra bredare film i form av Spy Kids-serien som inriktar sig 

på en ung publik. Rodriguez status som independentregissör kan därför ifrågasättas då han 

även regisserat bredare filmer. Han har däremot en utgångspunkt som filmskapare inom 

independentfilmen och debutfilmen kan utan tvekan beskrivas som en indiefilm. Estetiken 

som förekommer i denna film återkommer dessutom i flera av hans filmer varför man kan tala 

om en estetik som härrör från independentfilmen.  

 

2.7 Förhållandet Tarantino – Rodriguez 
 

 Rodriguez debutfilm El Mariachi. skiljer sig i en hel del avseenden från Tarantinos 

Reservoir Dogs. Rodriguez skapade El Mariachi med hjälp av de 7 000 dollar han fick för att 

ha deltagit i ett medicinskt forskningsprojekt. Redan här syns stora skillnader i produktionen 

jämfört med Reservoir Dogs och dess budget på 1,5 miljoner dollar. Filmen saknar de 

namnkunniga skådespelare som återfinns i Tarantinos debutfilm. Rodriguez saknade även 

motsvarande stöd som Tarantino erhöll genom Keitel. Samtidigt gör Rodriguez El Mariachi 

med videomarknaden för spansktalande i åtanke. Någon större marknad än så har han inte 

tänkt sig. Filmen väckte emellertid uppmärksamhet bland personer inom branschen på den 

amerikanska marknaden och filmen blir sedermera distribuerad av Columbia. Filmen rönte 

stor framgång och skapade möjlighet för Rodriguez att arbeta med en större budget och 

etablerade skådespelare i skapandet av sin nästa film Desperado. Till skillnad från Tarantino 

finns en mer markant skillnad mellan debutfilmen och uppföljaren Desperado. El Mariachi 

gjordes med en 16 mm kamera utan möjlighet att spela in ljud. Ljudet lades istället på i 

efterhand med hjälp av ljudupptagningsutrustning där skådespelarna spelade in sina repliker 

som sedan dubbades på filmen. Efter framgångarna med sin debutfilm fick Rodriguez ett två-

årigt distributionskontrakt med Columbia.20 Då produktionen var så liten hade Rodriguez inte 

bara rollen som regissör utan arbetade även som kameraman, producent, ljudtekniker osv. Att 
                                                
20 Emanuel Levy (1999), Cinema of Outsiders, The Rise of American Independent Film, NYU 
S. 134-136 
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personer inom produktionen har flera roller att fylla är något som ofta förekommer inom 

mindre produktioner.21 

I likhet med Tarantinos filmer får våldet en tydlig plats i filmen. Vad som skiljer sig 

från Tarantinos filmer är dock det mer avslappnade förhållande Rodriguez har till 

våldsskildringen i film, vilket bl.a. ger sig till uttryck i ett mer grafiskt våld. Rodriguez 

prioriterar inte heller att bygga upp karaktärerna på samma sätt som Tarantino gör utan lägger 

istället energi på att skapa utvecklade serietidningsliknande actionsekvenser. Filmens 

amatörskådespelare uppmanas att inte öva in sina repliker något som bidrar till den avskalade 

och enkla estetik som filmen har.22 

 Gemensamt för både Tarantinos och Rodriguez filmer är att hämnd och våld är ständigt 

närvarande i berättelserna. Få karaktärer genomgår någon särskild förändring under filmen 

utan är hela tiden drivna av personliga angelägenheter. Vissa karaktärer strävar visserligen 

efter förändring som Samuel L Jacksons karaktär i Pulp Fiction. Tim Roths karaktär i 

Reservoir Dogs symboliserar i sin tur förändring och förbättring men karaktären i sig besitter 

samma karaktärsdrag genom hela filmen. Alison Young refererar till Charney i The Scene of 

Violence som menar att våldet i många filmer kan relateras till ”cinema of attraction”, ett 

begrepp som existerat sedan filmens begynnelse. Young menar att våldet bör ses som en 

lockande faktor när åskådaren väljer att se en film. Med detta synsätt är våldet inte 

nödvändigtvis en naturlig del av karaktärers agerande. Våldet kan i stället förklaras ett försök 

att locka publik. Young har, i alla fall till en viss gräns, korrekt i sin slutsats. Våldet utgör 

sannolikt en lockande faktor för många åskådare. Dock kan våldet inte uteslutande ses som en 

faktor som lockar publik. Våldet förekommer i filmerna som ett resultat av hämnd och bidrar 

även till att bygga upp och skapa de filmer som Tarantino regisserar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 David Bordwell & Kristin Thompson (2008), Film Art, An Introduction, McGraw – Hill S. 
27 
22 Emanuel Levy (1999), Cinema of Outsiders, The Rise of American Independent Film, NYU 
S. 18 



 17 

3. Filmanalyser 
 

3.1 Reservoir Dogs 
 

 Reservoir Dogs är en avskalad historia som inte innehåller avsevärda avsteg från 

huvudstoryn – ett gäng yrkeskriminella planerat ett rån som slår slint och misstanke 

uppkommer om att en av de inblandade kan ha läckt information till polisen. Historiens 

plotline är icke-linjär och efterhand visas nyckelscener som förklarar för tittaren vad som 

ligger bakom händelserna som spelas upp för oss. Filmen börjar med en scen där samtliga 

huvudkaraktärer sitter på ett fik och samtalar. Därefter får vi se scenen då Mr. White kör till 

lagerbyggnaden med Mr. Orange blödandes i baksätet. Åskådaren får följa händelseförloppet 

efter denna punkt som utgör en storts nutid, samtidigt som vi får tillbakablickar som förklarar 

vad som har hänt och hur de olika personerna knöts till rånet och vilket förhållande de har till 

uppdragsgivaren. Dessa tillbakablickar är det som binder ihop berättelsen och skapar en för 

åskådaren förståelig historia. På samma sätt som scenerna i lagerbyggnaden utgör nutid i 

historien med förklarande tillbakablickar fungerar lagerbyggnaden som en sorts plattform för 

berättandet. Det är i denna lagerbyggnad som en stor del av intrigen utspelar sig. Samtidigt 

som vi får en tydligare blick av vad som har skett och vad som har föranlett denna situation 

blir åskådaren i större utsträckning intresserad av att veta vad som kommer att hända, dvs. hur 

situationen i lagerbyggnaden kommer att utvecklas.  

 Som tidigare nämnt innehåller Reservoir Dogs en betydande mängd våld. Mest 

framträdande är scenen i lagerbyggnaden då Mr. Blonde (Michael Madsen) har kidnappat en 

polis och avser tortera honom. Mr. Blond sätter på radion där ”Stuck in the midle with you” 

spelas vilket skapar en viss kontrast till det våld som utspelar sig. Det har sedan tidigare 

klargjorts att övriga gängmedlemmar är av uppfattningen att Mr. Blonde är en våldsam person 

som agerar utifrån den tillfredsställelse han känner över sina våldsamma handlingar. Under 

scenen i lagerbyggnaden får åskådaren själv se Mr. Blonde som en inte bara våldsam utan 

även sadistisk person. Tydligast framställs detta genom hans dialog med polisen där han vid 

ett tillfälle säger:  

 

I’m not going to bullshit you – I am going to torture you. Not to get 

information, because I don’t give a goddamn what you know. I’m going to 

torture you regardless… because it’s amusing to me to torture a cop. 
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Mr. Blonde skär sedan av polisens högra öra och dränker honom i bensin med avsikt att sätta 

eld på honom. Han blir dock skjuten av en av de andra gängmedlemmarna innan han får 

möjlighet att sätta eld på polisen. Kameraarbetet är i denna scen intressant då det används för 

att tydligt framhäva våldets karaktär. Under dialogen mellan de två personerna klipper 

Tarantino mellan de båda, fokuserar på dem när Mr. Blond sätter sig i polisens knä för att 

skära av örat och panorerar sedan när själva övergreppet tar plats och fokuserar istället på ett 

hörn i lokalen. Det grövsta våldet som åskådaren sannolikt kommer ihåg bäst i efterhand visas 

inte explicit i filmen. Kameran panorerar sedan tillbaka till Mr. Blonde när han håller polisens 

öra i sin hand. För att betona Mr. Blonds sadistiska drag ytterligare leker han med örat och 

låtsas tala till polisen genom det avskurna örat. När Mr. Blonde sedan beger sig ut till sin bil 

för att hämta bensin följer kameran stillsamt efter honom och musiken och polisens stönanden 

tynar bort när Mr. Blonde tar sig ut ur byggnaden och ut på gatan. Här hörs istället 

bakgrundsljud som trafik på avstånd samtidigt som solen strålar - en kontrast mot vad som 

skett inne i lagerbyggnaden. När Mr. Blonde sedan återvänder till byggnaden återkommer det 

dunkla ljuset, musiken och polisens stönanden.  Ljud och musik i denna scen utgörs 

uteslutande av diegetiskt ljud.   

 I ett flertal andra filmer med grovt våld eller tortyr väljer man i stor utsträckning att 

motivera våldet och får på så vis åskådaren att i större utsträckning känna sig bekväm med 

våldet och kanske till och med känna en tillfredsställelse av det (som i Law Abiding Citizen 

(F. Gary Gray, 2009) där åskådaren förväntas känna en tillfredställelse av att se mördarna till 

huvudpersonens dotter och fru bli torterade och sedan mördade). Istället får åskådaren till 

Reservoir Dogs en obehaglig känsla vid tortyren då det inte går att finna samma motiv till 

våldet som i många andra fall.23 

 Tarantinos tre första filmer (Reservoir Dogs, Pulp Fiction samt Jackie Brown) grundar 

sig samtliga i en karaktärsdriven historia med en genomarbetad klippning som effektivt 

bygger upp åskådarens intresse. All fakta ges inte nödvändigtvis i början och historien återges 

inte kronologiskt. Den information som behövs för att få ihop en kronologisk historia ges 

efterhand och tittaren får ständigt ompröva sin uppfattning om hur historien är 

sammanbunden och hur karaktärerna relaterar till varandra.  

 
 
 
 

                                                
23 The Scene of Violence, Alison Young S. 30 - 31 
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3.2 Pulp Fiction 
 

 Den klippning och det narrativ som blev ett kännetecken för Tarantino under 90-talet är 

särskilt tydligt i Pulp Fiction där inledningscenen utgör ett fragment av slutscenen. Först när 

de sista bilderna visas förstår åskådaren hur inledningscenen hänger samman med historien i 

övrigt. På samma sätt är det först i lagerbyggnaden en bra bit in i filmen som vi får reda på att 

gruppen personer i Reservoir Dogs är yrkeskriminella och att de precis har misslyckats med 

ett rån. Detta efter en bilfärd där en av huvudkaraktärerna ligger i baksätet och blöder ymnigt 

utan att åskådaren vet vad som föranlett denna scen. På likartat sätt bygger Tarantino upp 

filmen med sekvenser som under filmens gång bygger ihop en sammanhängande historia. 

Reservoir Dogs kan beskrivas som en historia där tittaren kastas in mitt i händelserna och 

sedan får förklarande tillbakablickar som skapar en sammanhängande historia. Pulp Fiction 

har en likartad berättarteknik men här fungerar tillbakablickarna istället som ett pussel där 

flera händelseförlopp återges som fragment för att slutligen vävas samman till en begriplig 

historia. Till en början är berättelsen smått osammanhängande, Travoltas och Jacksons 

karaktärer besöker ett par småskurkar som försökt bedra deras uppdragsgivare för att sedan 

dyka upp hos samma uppdragsgivare i helt andra kläder. Detta samtidigt som en annan 

karaktär introducerats i filmen och en ny händelseutveckling tar plats i filmen parallellt med 

Travoltas och Jacksons företaganden. I Pulp Fiction har till stor del all irrelevant information 

filats bort för att enbart innehålla information som driver filmen framåt. Ett annat grepp som 

Tarantino nyttjar i Pulp Fiction är att inte nyttja den klassiska ”shot, reverse shot”-tekniken 

för att filma konversationer. Istället är kameran vid flera tillfällen statisk och ger inte alltid 

tydliga bilder av samtliga karaktärer. Denna nyttjas bland annat i scenen där Butch (Bruce 

Willis) introduceras, här visas aldrig Marcellus Wallace (Ving Rhames) ansikte utan enbart 

hans bakhuvud. Detta ger effekten att vi enbart ser Butch reaktioner. Wallace får således en 

dominerande roll i samtalet. Senare i filmen då Travoltas karaktär Vincent äter middag med 

Wallace fru Mia Wallace, när Vincent besöker Mia i parets gemensamma hem, förs den första 

konversationen via interntelefonen där Mias röst ekar i vardagsrummet där Vincent befinner 

sig. Vincents vilsenhet i denna scen i kombination med greppet att använda interntelefonen 

etablerar tydligt karaktärernas förhållande sinsemellan. Tillsammans med val av klippteknik 

och kameraarbete används likartade filmiska grepp för att tydligt etablera och tydliggöra 

förhållandet mellan de olika karaktärerna. En scen värd att nämna är då Marcellus Wallace 

blir våldtagen i en källare. Här har Tarantino till viss mån kastat om rollerna då det är en man 

som blir våldtagen vilket kan ses som ett frånsteg från det konventionella berättandet då det 
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ofta är en kvinna som placeras i en underlägsen situation, något som kan relateras till 

Tarantinos vana att inkorporera starka kvinnoporträtt i sina filmer. Scenen har diskuterats 

febrilt och har fått ta emot kritik för att vara onödigt rå utan att tillföra något vitalt till filmen.  

 Filmen bibehåller samma estetik och berättarstruktur som i Reservoir Dogs. Pulp 

Fiction har erhållit en större produktionsbudget än vad Reservoir Dogs hade samtidigt som 

filmen stöds av ett större produktionsbolag. Detta föranledde, tillsammans med 

kritikerframgångarna för Reservoir Dogs, att Tarantino kunde jobba med ett större 

produktionsteam. Återigen kunde Tarantino anlita välkända skådespelare men i Pulp Fiction 

förekom i större utsträckning skådespelare som slagit igenom på den breda marknaden.     

  

3.3. Kill Bill 
 

 Efter Jackie Brown (1997) dröjer det innan Tarantino regisserar en ny långfilm. Först 

2003 släpps Kill Bill: Vol 1. Filmen är en hämnarhistoria och bygger på en relativt enkel idé 

om en kvinna med historia som yrkesmördare väljer att sluta och utsätts sedan, tillsammans 

med blivande make och vänner, för ett mordförsök av sina forna kolleger. Även om historien 

inte är i samma omkullkastade skepnad som i tidigare filmer är Kill Bill dock inte helt linjär 

utan underbyggs med vissa tillbakablickar. Filmen börjar med den utlösande handlingen där 

Bill och The Deadly Viper Assassination Squad försöker mörda The Bride samt ytterligare 

personer. Vi hoppar in mitt i handlingen och vet inte orsaken till förövarnas handlingar. Detta 

blir sedan grunden till filmens handling. Historien är linjär fram till det att Thurmans karaktär 

har tagit sig till sjuksköterskans bil. Efter detta skeende får vi se Thurman hämnas på person 

nr 2 på hennes lista över personer ansvariga för mordförsöket på henne. Efter det följer en 

tillbakablick där åskådaren blir varse O-Ren Ishi’s bakgrund och hur Thurmans karaktär 

utkräver sin hämnd mot henne. Även Pulp Fiction och Jackie Brown innehåller starka 

kvinnliga karaktärer, men detta förhållande blir ännu tydligare i Kill Bill-filmerna när 

historien helt uteslutande kretsar kring och drivs av Uma Thurmans ”The Bride”. Filmerna 

bjuder på flera starka kvinnoporträtt inte minst i form av medlemmarna i ”The Deadly Viper 

Assassination Squad”. Flera av de kvinnliga skådespelarna i filmerna tar sig an roller som i 

många fall porträtteras av män. Något som kan ses som en gemensam nämnare jämfört med 

tidigare filmer är tematiken. Åter igen utgör hämnd en drivkraft för flera karaktärer och i 

många fall föranleder detta en distinkt våldsutövning. Kill Bill kan sägas hämta en del tematik 

från subgenren ”rape-revenge”-film. The Brides motiv till hämnd ligger i att filmtitelns Bill 

har försökt mörda henne samtidigt som han skär ut barnet hon är gravid med. När The Bride 
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senare vaknar upp på sjukhuset efter fyra års koma genomförs ett våldtäktsförsök på henne 

och man kan genom dialogen som förs emellan de två män som befinner sig i salen utläsa att 

hon har blivit våldtagen vid tidigare tillfälle. Vad huvudpersonen har blivit utsatt för utgör 

senare hennes drivkraft, hennes begär att hämnas de som har begått illdåden mot henne.  

 Värt att nämna är avsaknaden av starka kvinnoporträtt i Tarantinos första film. Här 

utgörs huvudkaraktärerna enbart av män och den våldsutövning som tar plats i filmen utövas 

uteslutande av just män. Även i diskussioner som sker i filmen som kan relateras till våld och 

våldsutövning, kan våldet uppfattas som något manligt. Även i Jackie Brown kan våldet ses 

som något manligt. Dock utgör titelns Jackie Brown en självständig karaktär som slår tillbaka 

med list. 

 Inledningsscenen i Kill Bill: Vol 1 visas i svart/vit för att skapa en effektfull scen där 

Uma Thurmans karaktär ligger blodig på ett golv samtidigt som David Carradines karaktär för 

en monolog. Detta grepp kan tänkas vara mer effektfullt än att visa scenen i färg. Bortsett från 

att det är ett rent stilistiskt grepp som Tarantino vidtagit kan det spekuleras i att det låter 

åskådaren fantisera. På ett vis är det inte lika avslöjande som färgfoto. Detta överrensstämmer 

med det faktum att Tarantino redan under förtexterna låter åskådaren höra Thurmans smått 

panikartade och våldsamma andhämtning. Redan här börjar åskådarens funderingar kring vad 

man hör, när åskådaren fått visuell bekräftelse på vad hon hör funderar åskådaren istället på 

vad det är som faktiskt skett. Denna svart/vita tematik återkommer även i inledningsscenerna i 

Kill Bill: Vol 2 (2004). Här får vi åter igen se samma scen där Thurmans karaktär ligger 

blodig på golvet och Carradines karaktär för en monolog om sadism. Dock får vi inte se 

samma klipp som i första filmen utan istället en kort version som åtföljs av vad som föregår 

denna scen. Den svart/vita tematiken sammanför de båda filmerna.  

 I likhet med Tarantinos andra filmer återkommer frågan kring hämnd, våldsutövande 

och sadism. Vad är det som driver en människa till att bruka denna typ av våld? När vi sedan 

får reda på att Carradines karaktär Bill har haft ett förhållande med ”The Bride” växer 

frågeställningen ytterligare då denna typ av grova, sadistiska typ av våld ter sig ännu råare när 

någon åsamkar en närstående skada. Ytterligare ett intressant grepp som Tarantino väljer är 

att inte avslöja Thurmans karaktärs namn. Vid de tillfällen då namnet kommer på tal väljer 

Tarantino istället att dölja namnet med ett biljud.  

 I en återblick där en av förövarnas ursprung förklaras återges tillbakablicken i form av 

en animerad/tecknad sekvens i form av en mangaserie. Detta stilistiska grepp visar Tarantinos 

återkommande stilistiska och visuella hänvisningar till etablerade genrer.  
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 I flera fall i filmen visas filmens skurkar som karikatyrer där de rakt igenom är onda. 

Mannen som mördade ovan nämnda persons föräldrar är inte bara maffiaboss utan även 

pedofil. Ett intressant grepp som Tarantino väljer är att han i de båda filmerna väljer att inte 

explicit sida hela den bakomliggande orsaken till händelseförloppen i filmerna. Det är först i 

slutet på Kill Bill: Vol 2 som åskådaren får berättat för sig att B.B. är Bills dotter. Även om 

det förekommer scener där det antyds att det kan vara Bills barn så är det först i slutet av den 

andra filmen som detta blir tydligt.  

 Kill Bill-filmerna var de första filmerna Tarantino gjorde på flera år. När Kill Bill: Vol 1 

släpps har Tarantino blivit en välkänd regissör även för en bredare publik. Tarantino har blivit 

ett etablerat begrepp och åskådarna har vissa förväntningar på vad en film regisserad av 

honom ska innehålla. Det etablerade konceptet med en tydlig estetik har tidigare rönt 

framgång, särskilt med Pulp Fiction, vilket sannolikt föranlett ett hopp från 

produktionsbolaget att framgångarna ska upprepas. Den estetik som funnits i tidigare filmer 

finns kvar även i dessa filmer. Dock innehåller filmerna fler påkostade element än tidigare. 

Starka kvinnoporträtt etableras i och med Kill Bill-filmerna som en mer återkommande del i 

Tarantinos filmer. Dock kan man se en viktig skillnad från de filmer som Tarantino gjorde 

under 90-talet och filmerna Tarantino hittills har regisserat under 2000-talet. Ingen av 

filmerna Reservoir Dogs, Pulp Fiction samt Jackie Brown hade i och för sig en oansenlig 

budget men de var samtidigt inte heller obegränsade. Detta ledde till att de i estetisk synpunkt 

var mångt mycket mer avskalade än vad exempelvis Kill Bill-filmerna kan anses vara. 

Budgeten för var och en av de tre första filmerna var tillräckligt stora för att Tarantino inte 

skulle behöva göra några avsevärda avkall från sin vision av slutresultatet. Samtidigt var 

budgeten inte så stor att det gavs några större möjligheter till estetiska utsvävningar. Fokus 

låg helt och hållet på narrativet och karaktärerna. Därför kan de tre första filmerna regisserade 

av Tarantino sägas visa på kärnan i hans filmer. Här förekommer enbart det som Tarantino 

anser vara vitalt för filmen. Några större visuella element förekommer inte. När Tarantino i 

och med Kill Bill-filmerna har en större budget att arbeta med inkorporeras istället en större 

mängd visuella element som syftar till att skapa en mer underhållande eller tilltalande film ur 

åskådarens perspektiv. Filmerna blir mer intressanta att titta på då den visuella delen har blivit 

mer omfattande. Filmerna tilltalar på så vis också en bredare publik.  
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3.4 Inglourious Basterds 
 

 2009 regisserar Tarantino Inglourious Basterds. Detta är den första filmen under 

Tarantinos regi som är en direkt nyinspelning av en tidigare film. Storyn i sig är inte direkt 

tagen från den tidigare The Inglorious Bastards (Quel maledetto treno blindato, 1978, Enzo 

G. Castellari), dock är själva konceptet hämtad ifrån denna film.  

Filmerna Tarantino gjort under 2000-talet kan rent visuellt ses som utvecklade jämfört med 

tidigare filmer. Kill Bill-filmerna innehåller större scener då slagsmål, fäktning, kampsport 

etc. fortgår. De utspelar sig i större miljöer, är mer koreograferade och innehåller fler 

skådespelare och statister än tidigare. Death Proof innehåller framförallt biljakter som kräver 

en större skala personal för att genomföra. Detta faktum kan härröras till den växande 

produktionsbudgeten.   

 Inglorious Basterds i sin tur kan ses som Tarantinos första storskaliga film. De tidigare 

filmerna under 2000-talet har fått storskaliga scener och sannolikt mer personal bakom 

kameran än under 90-talet men det är först i och med Inglourious Basterds som man kan tala 

om en ”storfilm”. Filmen är mer påkostad rakt igenom och scenerna skvallrar om en större 

personalstyrka än i tidigare filmer. Filmens scener är inspelade på plats i de olika länderna 

och skådespelarna är samma nationalitet som respektive karaktär i filmen, med undantag för 

Mike Myers. Med sina filmer under 90-talet blev Tarantino etablerad som en regissör med en 

vedertagen stil och med en mängd explicit våld. Detta ledde till att hans filmer fick en hög 

åldersgräns på bio och biopubliken bestod således av personer över 17 år. När Tarantino 

senare gjorde Inglourious Basterds innehåller filmen fortfarande en mängd explicit våld. 

Något man inte omotiverat skulle kunna anta att produktionsbolaget Universal önskade skära 

ned på för att kunna nå en större publik. Å andra sidan har Tarantino vid det här laget erhållit 

auteurstatus och fått en trogen publik vilket kunnat resultera i att man inte vill riskera att göra 

några större förändringar i hans vision och karakteristiska estetik. Berättartekniskt ligger 

Inglourius Basterds närmre hans filmer under 90-talet. Filmen byggs upp av ett antal kapitel 

som tillsammans utgör berättelsen. De första tre kapitlen etablerar historien. I dessa kapitel 

presenteras karaktärerna vars handlingar under den andra halvan av filmer kommer att vävas 

samman. Det första kapitlet introducerar Col. Hans Landa och Shosanna Dreyfus. Hans Landa 

får i detta kapitel större utrymme, åskådarna får se honom som en karriärist som helt saknar 

empati. Landa verkar näst intill njuta av den makt han besitter och visar vissa sociopatiska 

drag, i kommande scener kan åskådaren ana ett visst drag av sadism. Denna karaktär har vissa 

gemensamma drag med Michael Madsens Mr. Orange i Reservoir Dogs, vad som skiljer dem 
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åt är dock att Mr. Orange i större utsträckning njuter av den makt han får genom det våld han 

personligen brukar. Landa njuter istället av den makt han har som officer och utövar 

nödvändigtvis inte våld själv. I kommande scener med Landa får vi se ytterligare sidor av 

karaktären som förstärker hans avsaknad av empati och sociopatiska drag, samtidigt som han 

gestaltas som en intelligent person med långtgående språkkunskaper. Shosanna presenteras 

inledningsvis och man får förklarat var hon kommer ifrån och vad som driver hennes 

hämndbegär. Hennes karaktär får istället en närmre presentation i det tredje kapitlet. I detta 

kapitel har Shosanna etablerat ett nytt liv i Paris där hon driver en biograf. Vi får reda på att 

biografen har tillhört hennes morföräldrar och att hon tagit över driften efter deras bortgång. 

Vad vi inte får reda på är hur hon tagit sig från gården där vi först ser henne och hållit sig 

gömd. Denna del av historien visas aldrig men spelar en betydande roll i storyn. Tarantino 

låter dock åskådaren bilda sig en egen uppfattning kring händelseförloppet mellan dessa två 

tillfällen. Således kapas en viss mystik kring Shosannas karaktär. Detta grepp att medvetet 

välja ut vad som ska visas och inte visas är visserligen inget typiskt för Tarantino. Dock 

används greppet för att effektivt skapa ett intresse och till viss del mystik kring karaktärerna. I 

kapitel nr två blir åskådaren presenterad för det amerikanska elitförband som kallas ”the 

basterds”. I egenskap av judiska amerikanska soldater antar man som åskådare att de inte bara 

känner en moralisk plikt att stoppa Hitlers styre utan även ett personligt hämndbegär. 

 I de kapitel som utgör den andra halvan av filmen vävs sedan de olika historierna 

samman och med väl etablerade karaktärer får åskådaren en gedigen förståelse för vad som 

driver karaktärerna och historien framåt. Denna berättarteknik återknyter till den metod 

Tarantino använt sig av i framförallt sina 90-talsfilmer. Gemensamt för flera av filmerna han 

regisserat är denna pusselliknande metod för att skapa en sammanhängande historia. I många 

av Tarantinos filmer kan man tala om ett flertal enheter som tillsammans skapar en förståelig 

film. Med denna metod kan Tarantino framhålla de karaktärsdrag eller händelser han anser 

viktiga för historiens fortgående. Tekniken har till viss mån samma bakomliggande tanke som 

den ryska motagefilmen, en idé om att klipptekniken är en central del av filmskapandet och 

att man i större utsträckning monterar sekvenser som belyser vissa synvinklar och som 

tillsammans skapar en historia.  

 Inglourious Basterds fortsätter i samma spår som Tarantino slagit in genom Kill Bill-

filmerna vad gäller estetiken i filmerna. Återigen frångår Tarantino den avskalade estetik som 

förekom i större grad i hans filmer under 90-talet. Filmen ger ett intryck av att rent tekniskt 

vara mer påkostad än tidigare filmer - bilden ger intryck av att vara skarpare och ljudet 

tydligare och mer naturligt. Flera ljudeffekter i Kill Bill-filmerna gav intryck av att vara 
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pålagda i efterhand, något som inte blir lika tydligt i Inglourious Basterds. Samtidigt kan man 

finna en mer utvecklad estetik med ett förändrat kameraarbete. Kameran blir i flera fall 

mindre märkbar än i tidigare filmer. Där Tarantino under 90-talet ofta lät kameran vara statisk 

och inte alltid fånga samtliga karaktärer i bild är kameran i Inglourious Basterds mer följsam 

och märks inte av på samma sätt. Tarantino har även gjort sig besväret att anlita skådespelare 

från ett flertal länder för att låta skådespelare gestalta karaktärer med samma nationalitet som 

sin egen. Detta förekommer visserligen även i Kill Bill-filmerna men innebär ett mer 

omfattande arbete i Inglourious Basterds då filmen inbegriper en större mängd nationaliteter.  

  Tarantino har en tendens att inkorporera element från en varierad skara genrer i sina 

filmer. I både Kill Bill och Inglourious Basterds finns westerngenren representerad, 

framförallt genom musik. Kill Bill refererar i stor utsträckning till kampsportsfilmer, genom 

filmens genomförande, flertalet kampsportsscener etc. Hela Death Proof fungerar som en 

homage till Grindhouse-genren.  

 Referenserna varierar från övergripande berättarknep, musiksättning, val av 

skådespelare och karaktärer till små subtila referenser som främst framgår för dem som är väl 

förtrogna med film och filmhistoria. Intressant är att Tarantino med sina filmer på ett mer 

långtgående sätt förhåller sig till filmhistorien. I fallet med Inglourious Basterds finns det en 

scen med Mike Myers där de diskuterar faktiska filmhistoriska skeenden. I scenen diskuterar 

man Goebbels kontroll över den tyska filmproduktionen. I filmen förekommer både 

skådespelaren Bo Svenson och regissören Castellari från The Inglorious Bastards, något som 

kan anses vara en del av de små hyllningar till filmhistorien som Tarantino återkommande 

använder sig av.  

 I många av Tarantinos filmer återkommer ett antal personer i produktionen. Inte bara 

vad gäller skådespelare, även producenter, stuntmän osv. förekommer i flera filmer. Zoe Bell 

är stuntman i Kill Bill, Death Proof samt Inglourious Basterds samtidigt som hon har en 

framträdande roll i Death Proof (2007). Lawrence Bender, som tagit aktiv del i att få 

Reservoir Dogs gjord, har producerat samtliga Tarantinos filmer. Även Weinstein-bröderna 

har producerat de flesta av Tarantinos filmer. Den i delar återkommande ensemblen väcker 

frågan kring auteur-teorin och Tarantinos status som auteur. Är filmerna som Tarantino 

skapat ett resultat av en persons enträgna arbete eller ett resultat av flertalet personers samlade 

vision? Onekligen har flera personer arbetat för att producera filmerna. Frågan är dock 

huruvida arbetet skett efter Tarantinos vision genom hela projektet eller om flera personers 

samlade vision. Då filmen som medium är ett resultat av en mängd personer är det svårt att 

uteslutande förknippa filmen med en enskild persons arbete eller vision. Även om regissören 
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är den person som kan anses leda det konkreta arbetet med filmen och som fattar många av de 

estetiska beslut som är avgörande för filmens slutresultat är det många personer som är aktiva 

i processen att slutföra en film som lockar en publik. Tarantinos status som en framstående 

regissör kan dock påverka övriga beslutsfattare om att han besitter en förmåga att se vad det 

är som lockar åskådare att se en film vilket kan göra att man litar på att han fattar riktiga 

beslut i processen att skapa en framgångsrik film. Dessutom har Tarantino ofta valt att vara 

involverad i inte bara arbetet som regissör utan har även ofta skrivit manus och varit med och 

skrivit screenplay. Detta gör att han lättare kan styra filmens estetik dit han önskar. Trots hans 

inflytande har han dock en mängd personer som han arbetar med och som sannolikt har 

synpunkter på hur filmen ska göras. Här har Tarantino valt att i stor utsträckning arbeta med 

samma personer i flera filmprojekt. Detta sannolikt för att de delar samma idé om hur 

slutresultatet ska bli.  

 Tarantino använder berättartekniken för att styra precis vilken information åskådarna 

ska få. Genom att bygga upp en plot och genom att utesluta viss fakta får åskådaren själv fylla 

i vissa luckor. På så vis skapas ett mer dynamiskt berättande där åskådaren manas att fortsätta 

titta. Det skapar också ett intresse för historien och för karaktärerna där åskådaren själv får 

skapa en helhetsbild av karaktären, vilket också bidrar till att åskådaren i flera av Tarantinos 

filmer får sätta ihop pusselbitarna för att skapa en sammanhängande historia.  

 Musiken i Tarantinos filmer förekommer som en betydande faktor. Musikvalen ger 

intryck av att vara väl genomtänkta och som placerats strategiskt i filmerna. I flera av 

filmerna förekommer diegetisk musik som i stor utsträckning utgör en del av handlingen. I 

flera fall ser åskådaren en av karaktärerna sätta på radion osv. Detta gör musiken till en del av 

berättelsen i större bemärkelse då karaktärerna faktiskt kan reagera på musiken och agera i 

samförstånd med den.  

 Under 2000-talet förekommer det i större grad mer utvecklade visuella element som 

tilltalar även en bredare publik. Det sker en utveckling från Tarantinos filmer på 90-talet till 

hans filmer på 00-talet. Filmerna inkorporerar en mer utsvävande visuell stil där mer energi 

har lagts på att skapa en estetik som tilltalar även en bredare publik samtidigt som filmerna 

innehåller de element som starkt bidrog till att Tarantino slog igenom på 90-talet. Samtidigt 

uppfattas det inte som ett självändamål att den visuella estetiken har förändrats. Estetiken hör 

fortfarande samman med berättandet och bidrar till en sammanhängande film. 
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3.5 El Mariachi 
 

 El Mariachi är Rodriguez debutfilm. Filmen handlar om en resande trubadur som av 

misstag blir tagen för en professionell mördare, Azul, som, i likhet med trubaduren, bär på ett 

svart gitarrfodral. Trubaduren blir jagad av ett gäng som har för avsikt att mörda honom. 

Under resans gång blir han förälskad i en kvinna vilket ytterligare försvårar hans situation. 

Filmen är en lågbudgetfilm som bekostats av Rodriguez personligen. Den extremt låga budget 

har i stor utsträckning påverkat filmens estetik. Filmens skådespelare är vänner eller bekanta 

till Rodriguez och är i stor utsträckning amatörskådespelare. Allt ljud, inklusive dialog, har 

lagts på i efterhand då det inte fanns någon möjlighet att göra detta under inspelningarna. 

Filmens låga budget har uteslutande varit en av de huvudsakliga tonsättarna rörande filmens 

estetik och har sannolikt påverkat filmen i större utsträckning än Rodriguez vision av filmens 

slutresultat. Historien är uteslutande linjär som börjar med punkt A för att sedan gå vidare till 

punkt B. Filmen börjar med att etablera en grundhistoria som sedan ligger som grund för 

filmen. Karaktärerna är relativt stereotypa och blir till viss mån karikatyrer av den typ av 

person den representerar. Skurken är rakt igenom ond och har ingen större medmänsklighet 

osv. Filmens hjälte om man kan tala om sådan är istället en godhjärtat människa som 

åskådaren förväntas känna för och som hamnar i en prekär situation som han inte har orsakat 

själv. Kameraarbetet i filmen är relativt enkelt. Kameran följer karaktärerna utan att använda 

sig av några mer avancerade kameraåkningar eller etableringsbilder för att skapa ett 

sammanhang där platsen för händelseförloppet etableras visuellt i någon större utsträckning. 

Då budgeten sannolikt har varit en begränsande faktor i stor utsträckning har man istället 

använt det enkla kameraarbetet som en del av filmens visuella stil. Rodriguez försöker 

sannolikt använda detta till sin fördel bl.a. genom att använda enkla medel som 

snabbspolningar osv. för att skapa en viss komisk effekt. Våldet som används i filmen är 

relativt serietidningsinspirerat och Rodriguez aspirerar inte på att försöka skapa några visuellt 

realistiska våldsscener med skottlossning osv. Skådespelarna har fått i instruktion att inte läsa 

in manus i någon större utsträckning för att istället använda sig av sina första intryck av 

händelseförloppet. Dessa instruktioner används sannolikt även för att följa den redan inslagna 

vägen med ett enkelt och relativt avskalat visuellt språk. Våld och hämnd kan sägas utgöra en 

stor del av grundhistorien. Den utlösande faktorn för filmens historia är att Azul flyr från ett 

fängelse efter ett mordförsök på honom och bestämmer sig för att hämnas på sin tidigare 

kumpan som försökt ta livet av honom.  
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3.6 Desperado 
 

Desperado kan till stor del ses som en omarbetat version av El Mariachi. El Mariachi fick 

större genomslag än vad Rodriguez förväntat sig vilket ledde till att han fick produktionsstöd 

för en ny film. Med en större budget och stöd av ett produktionsbolag fick Rodriguez 

möjlighet att skapa en film efter sin vision utan att vara så påverkad av filmens budget som 

han var under inspelningen av sin första film. Han hade nu möjlighet att anlita professionella 

skådespelare, använda sig av en större skara utbildad personal som arbetade med filmen och 

använda mer påkostad utrustning. Grundhistorien är densamma som i El Mariachi.  

 Till skillnad från El Mariachi har Rodriguez lagt ner viss tid på att utveckla 

filmberättandet i Desperado. Filmen börjar med ett en scen där Buscemis karaktär går in på 

en bar och sätter sig vid bardisken. När han har blivit serverad börjar han berätta om en man 

som begett sig till en bar och skjutit ihjäl samtliga personer i baren. Samtidigt som Buscemi 

berättar historien korsklipps dessa scener med det faktiska händelseförloppet där Banderas 

karaktär går in på en bar och skjuter ihjäl alla i baren. Redan här finner åskådaren en markant 

skillnad från El Mariachi där Rodriguez inte gör några avsteg från historien. Berättelsen 

berättas från början till slut utan några korsklippningar, tillbakablickar eller något annat 

tecken på avancerad klippteknik. Intressant är att Desperado inte är en total nyinspelning av 

El Mariachi. Filmerna förhåller sig fortfarande till varandra genom att åskådaren relativt 

tidigt i Desperado får se en del av slutscenerna i El Mariachi. Man har dock valt att spela in 

scenerna på nytt istället för att använda sig av klippen från El Mariachi. Desperado tar vid där 

El Mariachi slutar, samtidigt upprepas historien med huvudkaraktärens hämnd på Bucho, 

samtidigt som han har ett förhållande med en kvinna som väcker Buchos åtrå. Detta går 

förmodligen att härledas till att Rodriguez har valt att ersätta flera av skådespelarna samtidigt 

som Rodriguez i Desperado har fått möjlighet att använda sig av dyrare utrustning vilket 

resulterar i högre teknisk kvalité osv.  Filmen går ut på att El Mariachi ska hämnas sin 

älskades död, hans slutgiltiga mål är att mörda Bucho. El Mariachi har sedan slutet av El 

Mariachi mördat Buchos kumpaner. Kvar sedan El Mariachi är även El Mariachis 

sönderskjutna hand, vilken har omöjliggjort fortsatt försörjning som speleman. I övrigt är 

filmens historia relativt lik den i El Mariachi. El Mariachi hanmar i trångmål med Bucho 

samtidigt som han blir förälskad i en kvinna som har samröre med Bucho. Värt att påpeka är 

att berättelsen med El Mariachis och Buchos konflikt i denna film i större utsträckning beror 

på att El Mariachis aktivt tar en del av handlingen och driver konflikten. Detta står i kontrast 

till El Mariachi där samma karaktär enbart involveras i historien på grund av omständigheter 
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utanför hans kontroll. Estetiken är densamma som i El Mariachi, med ett ganska lättsinnigt 

våld. Vad som skiljer sig är framförallt kameraarbetet, som i Desperado är mer avancerat och 

välarbetat än i El Mariachi. Filmen följer i övrigt de regler som gäller för de flesta 

actionfilmer med skurkar som är onda, i flera fall lata och extremt dåliga på att skjuta.  

 Rodriguez har vid anlitandet av skådespelare valt att bl.a. anlita Danny Trejo, en 

skådespelare som, förutom att själv ha vuxit upp i kriminella kretsar, skaffat sig en specifik 

typ av roller, oftast som kriminell. Genom att använda Trejo till rollen som Navajas behöver 

karaktären inte någon större introduktion för att åskådaren ska få en bild av vem karaktären 

är. Buscemi bär med sig ett rykte som independentskådespelare sedan tidigare. Vid tidpunkten 

för filminspelningen har Tarantino och Rodriguez stiftat bekantskap och Tarantino gör 

således ett inhopp som skådespelare för en mindre roll i filmen.  

 Till skillnad från debutfilmen definieras Desperado inte av sin budget i den utsträckning 

som El Mariachi gör. Desperado kan ses som ett försök att skapa den film han avsåg med El 

Mariachi. Estetiken i Desperado har utvecklats i flera avseenden jämfört med El Mariachi.  

Filmens huvudkaraktärer spelas av etablerade skådespelare till skillnad från El Mariachi som 

enbart innehöll amatörskådespelare. Tillsammans med en mer påkostad produktion ger inte 

filmen samma intryck av att vara styrd av sin budget. Samtidigt återkommer en del av den 

estetik som fanns i debutfilmen, våldet återspeglas på samma vis och karaktärerna är 

fortfarande relativt ensidiga.  

 

3.7 Sin City 
 

Filmen återger ett antal personers företaganden i staden Sin City. Staden återges som en 

dystopisk stad i förfall. Kriminaliteten är djupt rotad i staden och chansen för att man ska 

stöta ihop med en ärlig polis är inte överhängande. 

Filmen har serietidningen med samma namn av Frank Miller som förlaga. Rodriguez har valt 

att inte bara hämta storyn från serietidningen utan inspireras i stor utsträckning även av 

estetiken från den. Hela filmen är filmad framför en greenscreen och miljöerna skapas i 

efterhand genom datoranimation. Genom denna teknik kan Rodriguez i större utsträckning 

styra filmens estetik och samtidigt ge filmen en estetik som i större utsträckning relaterar till 

serietidningen. I Sin City har Rodriguez fått möjlighet att knyta en stor skara kända 

skådespelare till filmen. Igenkänningsfaktorn är således stor för många åskådare. Våldet är i 

likhet med både El Mariachi och Desperado serietidninginspirerat. I Sin City drar dock 

Rodriguez det estetiska våldet till sin spets och skapar ett väldigt stiliserat våld. Våldet 
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framhävs ytterligare av att miljöerna i stor utsträckning är svart/vita samtidigt som vissa 

detaljer såsom blod betonas genom att de återges i färg, något som skapar en stor kontrast 

gentemot den svart/vita miljön i övrigt. Det blir tydligt att Rodriguez i stor utsträckning 

aspirerar på att återskapa serien som film, både estetiskt och narrativt. Berättandet blir till viss 

mån mosaikartat där de olika karaktärerna och händelseförloppen bara snuddar vid varandra 

för att sedan löpa i sin egen riktning. Den stora skara kända skådespelare som förekommer 

kan i sig locka en publik.  

 Robert Rodriguez följer även i Sin City den estetik som han har etablerat i El Mariachi 

och Desperado. I Sin City är estetiken dock än mer särpräglad än tidigare, något som 

sannolikt kan relateras till att det finns en förlaga i form av en serietidning. Till filmen har 

även Miller och Tarantino bidragit till regin. Tarantino har regisserat en sekvens i filmen och 

Miller har parallellt med Rodriguez bidragit som medregissör. Detta har sannolikt till en viss 

grad bidragit till att filmen inte enbart är ett resultat av Rodriguez vision. Miller har sannolikt 

bidragit till att filmen i så stor utsträckning har varit trogen serietidningsformatet både ur en 

estetisk synpunkt samt ur en narrativ. Tarantino har säkerligen bidragit med sin särpräglade 

berättarstil, Tarantino har dock enbart regisserat en sekvens i filmen varpå hans inflytande 

framförallt rör denna del. I det stora hela kan det sannolikt sägas att det är Rodriguez som har 

haft det högsta ansvaret för att överföra serietidningen till en film och skapa den film som 

slutade i Sin City.   
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4. Slutsats 
 

 Tarantino började sin karriär 1991 med sin debutfilm Reservoir Dogs, en film som till 

en början var tänkt att produceras för en microbudget men som sedan med hjälp av Lawrence 

Bender och Harvey Keitel fick stöd av Live Entertainment och kunde på så vis producera en 

film med större medel än vad som först vad avsikten. Filmen slog igenom på festivaler och 

blev väl mottagen av filmkritiker. Den kommersiella framgången uteblev dock. Däremot 

utgjorde filmen en solid grund för Tarantinos fortsatta karriär, han fick efter Reservoir Dogs 

möjlighet att regissera Pulp Fiction med än större budget genom stöd från Miramax. Emanuel 

Levy uttrycker det som att Tarantino inte marknadsförde Reservoir Dogs utan att filmen kom 

att marknadsföra Tarantino, detta mot bakgrund av att Reservoir Dogs inte fick några större 

finansiella framgångar men att filmen trots detta blev väl mottagen av kritiker och föranledde 

ett växande stöd för Tarantinos kommande filmer. 24 Detta påstående kan mycket väl stämma 

då debutfilmen tydligt påvisade Tarantinos egenartade berättarstil. Pulp Fiction följer samma 

stil som Reservoir Dogs och stora delar av denna berättarteknik kan återfinnas även i senare 

filmer.   

 Gemensamt för samtliga Tarantinos filmer är att hämnd förekommer som ett element i 

filmerna. I vissa fall som en övergripande del av handlingen eller som en utlösande faktor för 

några av händelseförloppen eller som drivkraft för flera av karaktärerna. Återkommande är 

även Tarantinos bildspråk med i flera fall långa tagningar som följer karaktärerna och belyser 

en viktig del av handlingen. Samtidigt finns det en bakomliggande tanke med 

berättarstrukturen som i flertalet fall är omkullkastad för att få åskådaren att ta en mer aktiv 

del av berättandet. Detta genom att åskådaren vid ett par tillfällen i filmen får ompröva sin 

uppfattning om historien. Berättarstrukturen bidrar även till att förutsägbarheten i filmerna 

minskar. Tarantino väljer i flera fall att frångå det klassiska kameraarbetet och använder sig 

exempelvis inte alltid av shot-reverse-shot för att återge en diskussion utan använder istället 

en statisk kamera där flera regissörer hade valt att använda klipp för att visa samtliga 

personers reaktioner.  

 I Rodriguez fall syns en större skillnad mellan debutfilmen El Mariachi och uppföljaren 

Desperado. Att, som i Tarantinos fall, få ett relativt stort ekonomiskt stöd för sin debutfilm 

och ha ett par relativt kända skådespelare knutna till projektet tillhör inte normalfallet. Detta 

faktum skulle kunna argumentera för att skillnaderna mellan Rodriguez debutfilm och 
                                                
24 Emanuel Levy (1999), Cinema of Outsiders, The Rise of American Independent Film, NYU 
S. 16 - 17 
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efterföljande filmer är mer vanligt förekommande. Skillnaderna mellan El Mariachi och 

exempelvis Desperado är i vilket fall mycket mer påtagliga än vad som är fallet med 

Reservoir Dogs och Pulp Fiction. Debutfilmen är gjort med en mycket stram budget och varje 

person i produktionslaget har ofta mer än en roll. El Mariachi skulle i större utsträckning 

kunna relateras till den ursprungliga tanken bakom independentfilmen med en liten 

produktion med ett färre antal människor som arbetar med att färdigställa filmen. I Sin City 

blir Rodriguez estetik än tydligare, något som visserligen kan relateras till förlagan, men det 

visar samtidigt Rodriguez intresse för ett särpräglat, stiliserat våld som hämtar inspiration från 

serietidningar.  

 Tarantino och Rodriguez kan båda sägas ha ett gemensamt intresse för genrefilm och 

båda hämtar sannolikt inspiration från just genrefilm. Däremot skiljer sig de båda 

regissörernas filmer åt både narrativt och estetiskt. Där det våld som Rodriguez återspeglar i 

sina filmer blir mer stiliserat och orealistiskt blir det våld som visas i Tarantinos filmer mer 

avskalat.  

 Att de visuella elementen växer och blir en större del av filmen behöver nödvändigtvis 

inte innebära att regissörens personliga berättande blir lidande. Både Tarantinos Kill Bill-

filmer och Inglourious Basterds innehåller en till viss del förändrad visuell stil jämfört med 

Tarantinos filmer under 90-talet. Dock finns hans personliga stil kvar och filmerna kan 

fortfarande förknippas med den estetik som förekommer i de tidigare filmerna av Tarantino. 

Samtidigt finns det en tendens att regissören frångår kärnan i sitt filmberättande för att 

inkorporera en omfångsrikare estetik. Risken med en växande mängd visuella element är att 

dessa drar fokus från själva kärnan i filmen.  

 Att studien fokuserar på Tarantino och Rodriguez kan visserligen innebära att det kan 

bli svårt att dra generaliseringar utifrån två regissörer. Svårigheterna med att välja ut ett större 

antal regissörer för denna uppsats är dock att det blir svårt att göra några djupare reflektioner 

kring varje filmskapare och det kan bli lätt att missa målet. Vad gäller Rodriguez och 

Tarantino kan dock sägas att man utifrån dessa två kan dra slutsatsen att budgeten till viss del 

uppmuntrar fler visuella utsvävningar. Budgeten bidrar till att regissören kan fullfölja sin 

vision. Detta visas tydligt i Rodriguez fall där han i El Mariachi sannolikt fick anpassa filmen 

efter aktuell budget. Budgeten blev således den avgörande faktorn för slutprodukten och 

förpassade Rodriguez vision till en i flera fall underprioriterad faktor. Med större 

produktionsbudget får regissören en bättre chans att följa sin vision av slutprodukten. Värt att 

påpeka är dock att det som oftast inte enbart handlar om regissörens vision och filmens 

budget. Med en ökad budget ökar också producenternas och produktionsbolagets 
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förväntningar på vad filmen ska prestera i form av ekonomisk vinst och ofta också ett gott 

mottagande från recensenter osv. Detta kan leda till att regissören tvingas tumma på vissa av 

dennes avsikter med filmen. Större budget inger möjligheter att skapa mer utsvävande 

visuella element som riskerar att dra uppmärksamhet från filmberättandet. Vad gäller 

Tarantino och Rodriguez har dessa skapat en balans mellan deras personliga berättande och 

de mer omfattande visuella element som förekommer i deras senare filmer.  
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Filmer 
 

Desperado 

Produktionsbolag: Columbia Pictures Corporation (med flera),  

Land: USA  

Premiärår: 1995  

Producenter: Bill Borden, Robert Rodriguez 

Regissör: Robert Rodriguez 

Manusförfattare: Robert Rodriguez 

Fotograf: Guillermo Navarro 

Klipp: Robert Rodriguez 

Originalmusik: Los Lobos 

 

El Mariachi,  

Produktionsbolag: Los Hooligans Production (med flera) 

Land: USA 

Premiärår: 1992 

Producenter: Carlos Gallardo, Robert Rodriguez 

Regissör: Robert Rodriguez  

Manusförfattare: Robert Rodriguez 

Fotograf: Robert Rodriguez 

Klipp: Robert Rodriguez 

Originalmusik: Eric Guthrie, Chris Knudson 
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Inglourious Basterds,  

Produktionsbolag: Universal Pictures (med flera) 

Land: USA 

Premiärår: 2009 

Producenter: Lawrence Bender, Harvey Weinstein, Bob Weinstein 

Regissör: Quentin Tarantino 

Manusförfattare: Quentin Tarantino 

Fotograf: Robert Richardson 

Klipp: Sally Menke 

Originalmusik: -  

 

Kill Bill: Vol 1 

Produktionsbolag: Miramax Films 

Land: USA 

Premiärår: 2003  

Producenter: Lawrence Bender, Bob Weinstein, Harvey Weinstein 

Regissör: Quentin Tarantino 

Manusförfattare: Quentin Tarantino 

Fotograf: Robert Richardson 

Klipp: Sally Menke 

Originalmusik: The RZA 

 

Kill Bill: Vol 2 

Produktionsbolag: Miramax Films 

Land: USA 

Premiärår: 2004 

Producenter: Lawrence Bender, Bob Weinstein, Harvey Weinstein 

Regissör: Quentin Tarantino 

Manusförfattare: Quentin Tarantino 

Fotograf: Robert Richardson 

Klipp: Sally Menke 
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Originalmusik: Robert Rodriguez 

 

Pulp Fiction 

Produktionsbolag: A Band Apart, Miramax Films 

Land: USA 

Premiärår: 1994 

Producenter: Lawrence Bender, Danny DeVito, Bob Weinstein, Harvey Weinstein 

Regissör: Quentin Tarantino 

Manusförfattare: Quentin Tarantino, Roger Avary 

Fotograf: Andrzej Sekula 

Klipp: Sally Menke 

Originalmusik: -  
 

Reservoir Dogs, 

Produktionsbolag: Live Entertainment 

Land: USA 

Premiärår: 1992 

Producent: Lawrence Bender, Richard N. Gladstein 

Regissör: Quentin Tarantino 

Manusförfattare: Quentin Tarantino, Roger Avary 

Fotograf: Andrzej Sekula 

Klipp: Sally Menke 

Originalmusik: - 
 

Sin City 

Produktionsbolag: Dimension Films (med flera) 

Land: USA 

Premiärår: 2005  

Producenter: Elisabeth Avellan, Bob Weinstein, Harvey Weinsten 

Regissör: Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino 

Manusförfattare: Frank Miller 

Fotograf: Robert Rodriguez 

Klipp: Robert Rodriguez 

Originalmusik: John Debney, Graeme Revell, Robert Rodriguez 


