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1. Inledning 

1.1 Syfte 

När jag såg på Infernal Affairs (Andrew Lau och Alan Mak, 2002) för första gången 

fascinerades jag av filmens spel mellan gott och ont.  I filmen möter vi två män som befinner 

sig på olika sidor av lagen. Den ena är en polis, som egentligen är en gangster och som skall 

infiltrera poliskåren. För den andra huvudpersonen är situationen med andra ord omvänd. Det 

jag vill titta närmare på är tematiken gott och ont i filmen. Vilka personer är egentligen goda 

och vilka är onda? Är det så enkelt som det verkar till att börja med? Kan inte en person 

förändras med tiden eller är man i grund och botten den person man alltid varit? Jag vill göra 

en djupdykning i filmens problematik för att se vad som ligger dolt under ytan. Jag vill ta reda 

på om det är så att karaktärerna är olika, eller om de har gemensamma drag som förenar dem. 

Kan man säga att någon är både ond och god när huvudkaraktärerna Ming och Yan båda 

genomlider identitetskriser.   

1.2 Avgränsningar 

Efter inledningen kommer jag att beskriva den teori och metod jag använder mig av i 

uppsatsen. Därefter kommer jag skriva om Hong Kong filmens historia. Det blir en relativt 

kort resumé av filmindustrins historia i Hong Kong och jag kommer att koncentrera mig mer 

på de filmer som gjorts i thriller genren.  

Böckerna jag kommer att använda mig av i den historiska bakgrunden i uppsatsen är David 

Bordwells bok Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment och Stephen 

Teos bok Hong Kong Cinema: The Extra Dimensions. Jag tänker begränsa mig till vissa 

enskilda element i mise-en-scène analysen istället för att göra en stor analys på alla 

stilelementen. I mise-en-scène analysen har jag tänkt ta upp kamera, klippning, kläder och 

utseendets påverkan på åskådarens uppfattning. Denna uppsats kommer inte att behandla de 

två andra filmerna i trilogin och den amerikanska remaken The Departed (Martin Scorsese, 

2006) med Leonardo DiCaprio och Jack Nicholson i huvudrollerna bortser jag helt ifrån i 

denna analys.  
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2. Teori och metod 

2.1 Teori neoformalistisk analys 

I den här uppsatsen har jag valt att använda mig av en neoformalistisk analys och i detta 

avsnitt förklarar jag det här perspektivet som Kristin Thompson beskriver det. Jag har valt att 

lägga tyngdpunkten på de centrala grepp som jag kommer att använda mig av i min analys av 

de två olika filmerna. Den amerikanska filmvetaren Thompson beskriver teorin i sin bok 

Breaking the Glass Armor. Neoformalist Film Analysis med följande citat “Neoformalism is a 

modest approach, seeking only to explain that realm and its relation to the world. It does not 

seek to explain the world as a whole, with art as a corner of that world.”
1
 

     Neoformalismens syn på konstverk är på det hela taget likt de ryska formalisternas 

litteraturteoretiska och kritiska texter. Formalisterna var aktiva under perioden runt 1910-talet 

och ända fram till cirka 1930. Den neoformalistiska analysen mål är att skapa teoretiska 

frågeställningar, som vi besvarar på ett adekvat sätt genom att se på verkets konstruktion ur 

olika perspektiv. Analysen bör därför säga något om filmen och dess möjligheter som 

konstart.
2
 

Inom neoformalismen anser man att konst inte är kommunikation vilket leder till att tolkning 

endast är ett verktyg bland alla andra i den neoformalistiska kritiken. Det medför att varje 

analys använder en metod anpassad till filmen och de aktuella problemen vilket leder till att 

tolkningen inte alltid används på samma vis. Utan tolkningen lyfter fram olika innebörder hos 

verket och dess relation till samhället, beroende på vad analytikern strävar efter.
3
  

    Neoformalismen utgår från att innebörden skiljer sig från film till film, då den, precis som 

alla andra aspekter av filmen, utgör ett grepp bland flera. Ordet grepp omfattar varje enskilt 

betydelsebärande element eller struktur, som har en inverkan på konstverket. Det kan vara en 

kamerarörelse, en ramberättelse, upprepning av ett ord, en kostym, ett tema etc. 

Neoformalismens uppgift är att åskådliggöra varje grepp inom mediet och inom den formella 

organisationen som likvärdiga vad gäller möjligheten att främmandegöra och att bygga upp 

det filmiska systemet.
4
 

I verket tjänar greppet en funktion, men skall även erbjuda ett skäl till att utnyttja greppet från 

början. Verkets motivering är det som skälet är beroende av. Det är motiveringen som får oss 

                                                 
1
 Kristin Thompson, Breaking the Glass Armor. Neoformalist Film Analysis, New Jersey: Princeton University 

Press 1988, s. 9. 
2
 Kristin Thompson, ”Neoformalistisk filmanalys: ett perspektiv, flera metoder”, i Modern filmteori. 1, red. Lars 

Gustaf Andersson och Erik Hedling, Lund: Studentlitteratur 1995, s. 44 f. 
3
 Thompson, ”Neoformalistisk filmanalys: ett perspektiv, flera metoder”, s. 52. 

4
 Thompson, ”Neoformalistisk filmanalys: ett perspektiv, flera metoder”, s. 54. 
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att bestämma vad som berättigar användandet av ett visst grepp. Med andra ord ett grepp 

fyller en funktion men syftet till dess existens är dess motivering. Motiveringen fungerar som 

en växelverkan mellan verkets form och åskådarens inläsning. Kristin Thompson och David 

Bordwell har valt att definiera fyra arketyper av motivering: kompositionell, realistisk, 

transtextuell och konstnärlig.
5
  

2.2 Metod 

Den analysmetod som jag kommer använda på filmen i uppsatsen är neoformalistisk. För att 

göra en analys på tematiken gott och ont kommer jag genom mise-en-scène förklara och tolka 

framställningen av gott och ont. Detta görs genom att jag går igenom ett antal olika segment 

från filmerna för att belysa min frågeställning. Dessa avsnitt har olika titlar för att visa mina 

olika infallsvinklar i analysen och jag anser att de utvalda segmenten är de mest intressanta i 

filmerna. Jag kommer inte enbart analysera Ming och Yan utan även deras två chefer, 

triadbossen Sam och inspektör Wong. Till min hjälp i denna uppsats har jag använt mig av 

John Woos film Face/Off (1997) som tar upp en liknande tematik med två karaktärer som 

byter plats och sida av lagen. Filmen är mer extrem än Infernal Affairs och jag skall se på 

skillnader och likheter i de två filmerna. Anledningen till att jag valt Face/Off är på grund av 

att jag ser likheter mellan filmerna, samtidigt som Infernal Affairs regissör Alan Mak nämner 

att Face/Off inspirerade honom att göra Infernal Affairs. Dock kommer analysen av Face/Off 

inte bli lika djupgående då det inte finns tillräckligt med utrymme i den här uppsatsen. I min 

mise-en-scène analys använder jag David Bordwells bok Figures Traced in Light: On 

Cinematic Staging, Bordwell och Thompsons bok Film Art: An Introduction och Gina 

Marchettis bok Andrew Lau and Alan Mak's Infernal Affairs - The Trilogy. Genom en sådan 

analys ser jag på vad som finns i bilden detta är viktigt vilket Robert Zemeckis citat säger: 

Generally speaking, in blocking and framing a shot, the most important thing is to 

make sure the audience is looking where you want them to look. You have to make 

sure they clearly understand the story point that is taking place, and they grasp all of 

the pertinent information while sort of ignoring everything that’s not important. 

Short of force-feeding the issue by blacking out everything else in the frame or 

providing blinking arrows, this is primarily accomplished through shot-composition 

and careful blocking.
6
 

                                                 
5
 Thompson, Breaking the Glass Armor, s. 55. 

6
 David Bordwell, Figures Traced in Light: On Cinematic Staging, London: University of California Press 2005, 

s. 35. 
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3. Historik 

3.1 Hong Kongs filmhistoria 

I över 20 år från början av 1970-talet till exakt 1997 regerade Hong Kong filmmarknaden i 

östra Asien. Det var en framgångssaga som saknade motstycke, här fanns en filmindustri som 

producerade och släppte filmer i ett antal som var större en de flesta västerländska länder. 

Endast USA exporterade fler filmer än Hong Kong och då skall man ha i åtanke att det enbart 

lever 6 miljoner i denna stad. Filmerna fick kultstatus i andra länder samtidigt som 

Hollywood och USA erövrade resten av världen. Denna uppstickare lyckades att skapa en 

inkomstbringande filmindustri och producerade filmer som folk ville se och inte bara filmer 

som överlevde på statligt stöd likt de europeiska filmerna.
7
  

Det går inte att särskilja utvecklingen av Hong Kongs filmindustri från utvecklingen av 

filmindustrin i Kina, den är en av födelseplatserna för kinesisk film. Det gjordes kinesiska 

filmer parallellt i Hong Kong, Shanghai och ett antal andra städer. Däremot är Hong Kongs 

filmindustri en av grundarna till Kinas filmindustri.
8
 

Hong Kong producerade filmer men tappade många av sina talangfulla arbetare till 

Shanghai som blev den ledande filmproduktionsstaden. Detta fortsatte fram till 1937 när 

Japan invaderade Kina och Shanghais filmtalanger flydde till andra platser runt om i Kina och 

däribland Hong Kong.
9
 Nästan omedelbart efter Maos revolution 1949, började Hong Kong 

producera massvis med filmer inom genrerna, komedi, gangster, drama, svärdsfilmer och 

kinesiska opera. Dessa filmer spelades in på både mandarin och kantonesiska. Det var det 

vertikalt integrerade bolaget Shaw Brothers som stod för den större delen av de filmer som 

producerades.
10

  

Filmerna som producerades i Hong Kong hade framtill 1970-talet distribuerats endast i 

Asien. Men när kung fu filmer dök upp i västvärlden och Bruce Lees filmer nådde framgångar 

spreds Hong Kong filmen över världen. 
11

 

Under sjuttiotalet tacklade thrillergenren sådana saker som poliskorruption, vilket var 

väldigt utbrett under 1970-talet. Detta togs upp i filmerna Corruption (See-Yuen Ng, 1975) 

och Jumping Ash (Po-Chih Leong, Josephine Siao, 1976).
12

  

                                                 
7
 David Bordwell, Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment, tredje reviderade 

upplagan, Cambridge: Harvard University Press 2003 (2000), s. 2. 
8
 Stephen Teo, Hong Kong Cinema: The Extra Dimensions, London: British Film institute 2002, s. 3. 

9
 Teo, Hong Kong Cinema, s. 5. 

10
 Bordwell, Planet Hong Kong, s. 3. 

11
 Bordwell, Planet Hong Kong, s. 3. 

12
 Teo, Hong Kong Cinema, s. 145. 
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Jumping Ash, som handlar om en polis som försöker sätta dit en knarkkung, var framförallt 

banbrytande. Filmen använde sig av ny teknik då klippningen med jump-cuts troligtvis 

inspirerades av ”franska nya vågen” något som ökar tempot i filmen samtidigt som man 

filmade på gatorna och inte i en studio. Filmen hämtade också inspiration från intrigen i The 

French Connection (Lagens våldsamma män, William Friedkin, 1971). Hong Kong har alltid 

hämtat inspiration i handling och berättelser från Hollywood och det här var varken första 

eller sista gången. Filmen lade mer kraft på spänningen i berättelsen än på att använda sig av 

så mycket våld som möjligt. Hong Kongs generation av ”New Wave” regissörer bestod av 

Ann Hui, Alex Cheun, Tsui Hark, Yim Ho och Peter Young. De debuterade alla mellan åren 

1979 och 1982 och de valde alla att börja med brottsthrillergenren. Dessa regissörer hade 

utbildats utomlands och börjat sina karriärer inom televisionen. Alex Cheungs film Cops and 

Robbers (1979) gick ett steg längre i sin framställning av polisen. De visar att steget mellan 

de kriminella och polisen är hårfin.
13

 Filmen är troligtvis en föregångare till Infernal Affairs.  

Peter Youngs film The System (1979) handlar om droghandeln inom den kriminella 

världen och den har blivit standard inom genren. På åttiotalet kom Hong Kong in i en 

identitetskris i och med att den stundande återföreningen med Kina närmade sig. Detta 

återspeglar sig även i thrillergenren, där Banana Cop (Leong Po-chichs, 1984) håller sig till 

detta tema genom att en polis från Kina kommer till Hong Kong. Det faktum att de flesta av 

”New Wave” regissörerna valde att debutera med brottsthrillergenren är förmodligen på grund 

av genrens mångsidighet. Här fanns unga filmmakare som använde sig av en populär nutida 

genre som de anpassade efter sina egna intressen. Det här var en grupp regissörer som hade 

förmågan att tackla och förklara Hong Kongs värld. Denna nya användning av socialrealism, 

förstärktes genom att tyngdpunkten lades på brott och korruption, vilket var en av grunderna 

till ”New Wave” där man också koncentrerade sig på stilistiska experiment. De första 

framgångsrika verken förlitade sig på realism, men genrekonventioner användes för att 

utnyttja personlig vision och för att framställa det dåliga i samhället.
14

   

 

                                                 
13

 Teo, Hong Kong Cinema, s. 145 f. 
14

 Teo, Hong Kong Cinema, s. 146 ff. 
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4. Definition av ondskan i Hong Kong 

4.1 Hjälterollen 

Ondskan är det centrala temat i Infernal Affairs, vem är god och vem är ond. För att få en 

enklare förståelse av detta kommer jag därför att gå in på själva hjälterollen och hur den har 

sett ut i ett historiskt perspektiv i Hong Kong filmen.  

Bordwell tar upp den här problematiken i Planet Hong Kong när han skriver ”Nowhere is 

the cultural conversation taking place in and around local movies more evident than in the 

ongoing reappraisals of what counts as heroism.”
15

 

I Infernal Affairs och Face/Off är det just hjälterollen som verkar få sig en törn gång på gång, 

man får hela tiden utvärdera de olika karaktärerna. 

   Den kinesiska hjälteberättelsen som vi kan se i dagens filmer, sträcker så långt tillbaka som 

till 1000-talet. Dagens filmer hämtar framför allt sina konventioner från populära 

serieromaner som skrevs under 1800-talet. Det är kampsportshjälten som uppför sig likt de 

klassiska hjältarna. Han har alla de attribut som utmärker hjältarna i de gamla sago-

berättelserna, de är skickliga och starka i strid.
16

 Hjälten lever efter vissa principer, som Ma 

Ka-fai
17

 närstuderat, där hjälten ger rättvisa (yi) för enskilda människor. Han skall inte utöva 

det för samhället som helhet eller för att leva efter ett ideal. På grund av att den kinesiska 

historien är full av korrupta och våldsamma regenter, finns det inte alls någon stark tradition 

för en objektiv rättviseprincip. Hjälten har därför varit en outsider i populärlitteraturen som 

står utanför lagen och som slår tillbaka mot en styrande elit. Det kinesiska riddaridealet 

särskiljer sig från det västerländska riddaridealet genom att riddaren inte tjänar kvinnor eller 

blir förälskad, utan det som driver hjälten är hans lojalitet till familjen, speciellt till sin far och 

till sina bröder och vänner.
18

 Ma Ka-fai visade i sin uppsats att svärdsfilmer från 1960-talet, 

kung fu-filmer från 1970-talet och gangsterfilmer från 1980-talet alla ansluter sig till 

riddaridealets föreställning av hjältemod.  Det finns ingen vädjan till lagen, utan hjälten måste 

bestraffa de som har behandlat honom orättvist. Hjälten måste förlita sig på sina vänner och 

sin läromästare som är en uppenbar fadersfigur. Ifall hjältens vänner eller boss förråder 

honom störtar han ner i förtvivlan, men hans hämnd kommer att vara ryslig.
19

 

 

                                                 
15

 Bordwell, Planet Hong Kong, s. 41 f. 
16

 Bordwell, Planet Hong Kong, s. 42. 
17

 Masterstudent som skrev uppsatsen, Hero, Hong Kong Style: A Structural Study of Hero Films in Hong Kong, 

Chicago 1990, University of Chicago 
18

 Bordwell, Planet Hong Kong, s. 42. 
19

 Bordwell, Planet Hong Kong, s. 42. 
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5. Analys 

5.1 Infernal Affairs 

5.1.1 Från nollpunkten - Kamera  

Segment 1 

Det sju minuter långa intro som visas för åskådaren i Infernal Affairs avslöjar en hel del om 

filmens handling och dess huvudrollsinnehavare.  

    Kameran rör sig sakta framåt genom ett mörkt animerat landskap. Statyer eller rättare sagt 

delar av statyer dyker upp i bild och det mörka landskapet verkar aldrig ta slut. Först ser man 

blå eld runt omkring statyerna som sedermera övergår till röd eld. Till sist stannar kameran 

upp och ett citat dyker upp i bild, hämtat från Nirvana sutra 19 ”The worst of the Eight Hells 

is called Continuous Hell. It has the meaning of Continuous Suffering. Thus the name.”  

    Citatet berättar i det här skedet vad som kommer äga rum i filmen. Karaktärerna befinner 

sig i ett helvete som de inte kommer kunna ta sig från och de utsätts för ett konstant lidande 

som kommer vara för evigt. Det finns ingen utväg inte ens döden kommer att kunna frigöra 

huvudkaraktärerna från deras lidande. 

    Efter citatet kommer det en närbild på en statys gyllene ansikte. Statyns ansikte är hotfullt 

och illasinnat, det är prytt med två väldigt stora buskiga svarta ögonbryn som går ihop. Armen 

på statyn är sträckt i luften med en knuten näve som är på väg att slå mot betraktaren. Ena 

halvan av bilden är mörk medan den andra halvan är ljus, man ser den vita himmeln. Det 

klipps över till en närbild av en annan staty som har ett leende ansikte och vars ögonbryn är 

smala och inte hopväxta.  

Statyerna kan ses som en liknelse för hur de två huvudkaraktärerna Ming och Yan har det. 

Båda två har en mörk respektive ljus sida något som jag kommer att ta upp längre fram i den 

här uppsatsen. Gina Marchetti tar upp ett antal viktiga påpekande angående kameran, 

ljussättningen och klippningen i sin bok Andrew Lau and Alan Mak's Infernal Affairs - The 

Trilogy: 

As in other Hong Kong New Wave films, Infernal Affairs does not shy away from 

placing cinematographic virtuosity in the foreground – including dramatic contrasts 

of field size (moving between extreme close-ups of facial details to extreme long 

shots of the Hong Kong cityscape), height (going from the tops of skyscrapers to 

cluttered depths of the city’s markets), and movement (from dynamic pans to nearly 

imperceptible re-framings of virtually static tableaux). Camera movement and 

editing work together to establish a rhythm that fluctuates violently throughout the 
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film – from periods of quiet contemplation to moments of frenetic violence. This 

visual pace follows the twists and turns of the narrative that moves without a fixed 

spatial or temporal anchor.
20

 

Det är något som vi redan märker i filmens intro där de första bilderna är extrema närbilder 

som övergår i etableringsbilderna, detta visar att filmen följer de konventioner som finns inom 

genren. 

    I scenen med den leende statyn är bilden ljus och saknar nästan mörker förutom att det är 

mörkt vid örat och bröstet. Det klipps till en avståndsbild där vi ser ett antal statyer stå 

uppradade. Genom denna bild klargörs det att vi befinner oss vid ett tempel. Himmeln är ljus 

och molnig i denna scen. Det klipps på nytt och det står ett stort antal små svarta statyer 

uppradade längs en vägg. Kameran zoomar ut och börjar röra sig från höger till vänster i bild. 

Samtidigt som kameran rör sig syns det en röd pelare i bild. Nu ser vi att vi är inne i ett 

buddistiskt tempel och att kameran är placerad likt en hök över platsen. Templet är utsmyckat 

på traditionellt sätt, det står tre personer inne i templet och de är svartklädda från topp till tå. 

Marchetti kommenterar denna del av segmentet och gör en intressant analys av triadbossen 

Sam:  

The trilogy begins with the camera moving vertiginously around an image of 

Buddha, and the first scene takes place in Shatin’s famous temple of 10,000 

Buddhas in Hong Kong’s New Territories. Sam bows to an image of Buddha before 

he instructs his recruits about his plan to infiltrate the Hong Kong police. He sees 

himself as a Caesar-like figure and his underlings as expendable in his quest for 

power. They drink as a sign of their obedience. In Buddhism, the root of all evil is 

desire, and Sam seems filled with ambition. Bringing his quest for power through 

subversion of the police to a temple seems absolutely antithetical to Buddhist 

doctrine, blasphemous, and reason enough to be cast into Avici hell.
21

  

Senare i den scen som tas upp i citatet ovan syns plötsligt två hopslagna händer i bilden. En 

tjock man i vit tröja vänder sig mot oss. Han tar upp en vit lapp som han lämnar över i högra 

delen av bilden till en person. Hans blick vänds mot publiken. Det klipps till en plan 

américain och vi ser sex unga män stå framför honom med förväntansfulla blickar. 

    I detta ögonblick vet vi att mannen har en viktig del i handlingen. Nästa klipp är en närbild 

av mannen i den vita tröjan. Bakgrunden är suddig och nu är bara han i fokus. Mannen börjar 

tala och kameran hålls stilla när han vandrar fram och tillbaka. Kameran rör sig något och 

                                                 
20

 Gina Marchetti, Andrew Lau and Alan Mak's Infernal Affairs - The Trilogy, Hong Kong: Hong Kong 

University Press 2007, s. 6. 

21
 Marchetti, Andrew Lau and Alan Mak's Infernal Affairs - The Trilogy, s. 53. 
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följer mannens steg för att stanna till och zooma in på en ung man som ser nästan likgiltig ut 

när han får höra talet. Det klipps tillbaka till den korpulenta mannen och under 4 sekunder 

fortsätter han att gå fram och tillbaka samtidigt som han talar. Det sker en övertoning till den 

unge i den grå pikén, det blir en slow-motion liknande sekvens där det sker inklipp för att 

slutligen zoomas in på hans ansikte vilket är i mörker nu. Det är på vår ena huvudkaraktär 

Ming.  

    Bilden lyses upp och vi får se Ming i närbild, när han joggar i kadettskolan. Det sker ett 

inklipp så att vi får se en extrem närbild på den unge Ming. Nästföljande klipp blir är en 

avståndsbild på hans grupp som joggar på området. En ny karaktär introduceras i filmen i 

nästa klipp. Det är den unge Yan, som i en närbild blir förhörd av två poliser.  

    I det här skedet av filmen klipps det konstant fram och tillbaka. Yan tittar mot höger i bild 

när han får en fråga klipps det till en motbild av inspektör Wong som också är en central 

karaktär i filmen. Sedan till den andra inspektören som egentligen verkar hålla i intervjun 

eftersom han sitter bakom ett skrivbord. Yan knackar nervöst med sina fingrar på sitt lår något 

som inspektör Wong upptäcker. Klippningarna och scenerna följer traditionsenligt ”New 

Wave” filmerna och det verkar som det är en typisk Hong Kong film.   

    Längre in i segmentet klipps det till en närbild av Yan när han går mot en grind som 

öppnas. Klippet varar i ungefär 6 sekunder. Filmen använder sig av slow-motion när han 

vänder sig om, för att se på de andra kadetterna. Det klipps till en plan américain till Ming 

som blickar mot Yan och därefter klipps det till en motbild av Yan. Efter detta rör sig Yan i 

slow-motion ut från området, varpå det blir en övertoning till när Yan står framför grinden, till 

att han står bakom den. Klippet är fortfarande i slow-motion och det blir ett inklipp från det 

att Yan står utanför grinden tills att han går där ifrån. Nu klipps det tillbaka till en plan 

américain av Ming och kameran zoomar sakta in mot honom, bilden fryses och blir svartvit.  

    Scenen är viktig för filmen, ett tecken på detta är att slow-motion används vid viktiga och 

känslosamma scener.
22

 Yan syns i en avståndsbild när han går på vägen. Det blir en wipe och 

Yans ansikte är i närbild och bilden fryses och blir svartvit.  

    I nästa sekvens i segmentet är kameran placerad i huvudhöjd inne i ett slags tempel. 

Kameran vandrar genom en dolly från höger i bild och blickar ut över den skara män som är 

samlade för att be. Det blir ett inklipp och det klipps till personer längre bak i rummet, sedan 

klipps det till en närbild och plötsligt dyker Yan upp i bild. Nu slungas man än en gång in i ett 
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frenetiskt klippande i filmen. I den här scenen spelar statyn som brottslingarna ber till en 

väsentlig roll vilket Gina Marchetti belyser:   

In Infernal Affairs, the operations of the police force as well as the triads rely on 

these Confucian principles that celebrate filial piety and male camaraderie. […]. 

When Chan enters the triads, he bows to a statue of Guan Gong – a famous general 

immortalized in The Romance of the Three Kingdoms and revered as the divine 

ancestor of both the police and the triads. In fact, as a figure of war, he watches over 

all those who use blades in their professions […] and Chan’s bowing to his effigy 

places him in an order within the triads that does not contradict his calling to be a 

cop.
23

 

Yan befinner sig på rätt plats och i rätt omgivning i den här scenen, även om han arbetar som 

mullvad. Den här dubbelheten visar på att gränsdragningen mellan polis och brottsling, god 

och ond inte är alltför enkel. Man kan stå på olika sidor av lagen men de två lägren har 

fortfarande samma beskyddare. 

Sedan ser vi en avståndsbild på Yan som boxar ensam inne i en träningslokal, kameran är 

placerad underifrån så att Yan dånar över betraktaren. Den här scenen är en alludering av 

Mings scen när han höll på att svettas och härda sig. Fast Yan befinner sig i en instängd lokal 

medan Ming befann sig utomhus mitt på ljusa dagen. 

    I en senare scen i segmentet ser vi en avståndsbild på Ming, som sitter under en intervju, 

påfallande lik det klippet då Yan introducerades i filmen. Det är tre personer som håller i 

intervjun med Ming, kameran är placerad i brösthöjd och vi ser personerna i närbild. Den här 

scenen vill visa att de två antagonisterna ställs inför och upplever liknande, men inte helt 

identiska, situationer. Yan är i närbild i nästa klipp då han springer från en brottsplats, 

kameran följer honom när han stannar till i en trappa för att han är andfådd. Det klipps, 

kameran tiltas nu neråt och rörelsen neråt slutar när Yans vänstra hand kommer i bild. Handen 

zoomas in för att visa hur hans fingrar knackar mot väggen som om han signalerar med 

morsealfabetet. Detta förstärker att Yan kommer dra nytta av den här begåvningen, samtidigt 

är det andra gången i filmen hans fingrar knackar mot något. Nu är det tydligt att vi har att 

göra med ett återkommande stilgrepp. 

Senare i segmentet ser vi Yan sitta tillsammans med inspektör Wong, som intervjuade 

honom på kadettskolan. De sitter och samtalar medan de fikar. Båda två verkar avslappnade, 

det klipps och Ming syns i en plan américain. Han befinner sig i en affär och pratar i telefon. 

Ming verkar vara ängslig och stressad jämfört med Yan som sitter ute i det fria, medan Ming 
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smyger runt i affären. Det klipps till Yan och Wong, de reser sig upp och lämnar 

uteserveringen, kameran tiltar uppåt och rör sig med en dollyåkning när de går. Wong lägger 

armen över Yan på ett faderligt sätt.  

Ming är tillbaka i bild i affären och det klipps till en närbild där kameran är placerad likt en 

hök ovanför honom och blickandes neråt i spegeln. Det här klippet varar lite längre än de 

övriga klippen, Ming tittar upp i spegeln och ser ut som om han undrar vem han är och han 

ser ut som han blivit påkommen med att göra något fel. Det återkommer för Ming i filmen 

något som Marchetti tar upp i sin bok ”Infernal Affairs visually reinforces Lau’s 

schizophrenia by providing several shots in which Lau gazes back at his fragmented self-

image. In Infernal Affairs I, a brief shot shows the younger Lau gazing into a security mirror 

at a convenience store.”
24

 Ming känner sig förföljd under hela filmen och den ängslan består 

ända fram till slutet när han genomgått sin fullständiga förvandling. 

Karaktären Yan står i centrum av bilden längre in i segmentet när han skall bli fotograferad 

i profil för att hans förbrytarfotografi skall tas. För varje kort som tas blixtrar det till och Yan 

byter profil men även ålder. Det förklaras också genom att brickan som den äldre Yan håller 

upp har samma namn som den yngre. Förvandlingen blir också tydlig genom att den äldre 

Yan ser bister ut och har skäggstubb. Ming dyker upp i bild och det är en närbild av hur en 

man sätter en medalj på hans bröst. Kameran tiltar uppåt för att stanna när hela hans ansikte är 

i bild. Han saluterar polisen som gav honom medaljen och bilden fryses och blir svartvit. 

Bilden mörknar för att bli helt svart och plötsligt dyker filmens titel upp i bild. 

I det här ganska långa introt får vi reda på en hel del information. Vi vet vem som tillhör 

polisen och vem som tillhör triaden. Yan kan uppenbarligen morsealfabetet vilket kommer 

vara till hans fördel och är det största skälet till att han blev en infiltratör. Det förekommer ett 

antal jump-cuts i introt och även temporala ellipser. Tack vare dessa ellipser förstår vi att det 

har gått väldigt lång tid och det förstärker ganska väl att våra två huvudkaraktärer inte vet 

vem de själva är längre. De två karaktärerna är numera en del av etablissemanget inom 

polisen och triaden. I Yans fall är detta tydligt då han åker in och ut ur fängelset och i Mings 

fall då han befordras i slutet. En sak som man också kan utläsa av det här introt är att Yan 

alltid har ett stöd hos inspektör Wong. Däremot verkar Ming vara helt utlämnad till sitt eget 

öde. Sam som är hans egentliga boss är bara med i början av introt och verkar helt enkelt inte 

närvara i Mings vardag.  
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5.1.2 Ansikte och utseende  

Segment 1 

Första gången Ming träder fram i berättelsen bär han en grå pikétröja. Det kan tolkas som att 

Ming befinner sig i en gråskala. Han vill inte gå med i polisen något som han uttryckligen 

säger i filmens början vilket är motsatsen till vad han vill i filmens slutskede. Ming har färgat 

håret rött, vilket förstärker att han tillhör triaden i filmens början. Den röda färgen i håret 

spelar också en annan roll vilket, Bordwell skriver att som åskådare fäster vi blicken på den 

röda färgen, då den drar oss dit.
25

 Triadchefen Sam bär en vit tröja, och verkar inte vara en 

chef som befinner sig på någon högre position i hierarkin. Det verkar mer vara en 

smågangster som är på väg upp i karriären och som sedermera bär en kostym genom filmen 

för att cementera sin nya position för åskådaren. Inspektör Wong har en vit tröja likt Sam och 

bär grå byxor. 

    I kadettskolan bär Ming en grå uniform likt de övriga kadetterna. Vi ser sedan i klippen när 

han springer att han och de andra kadetterna är barbröstad. När Yan kommer in i handlingen 

bär han också den uniform som Ming har. Men han ses aldrig springa eller vara naken på 

överkroppen utan är påklädd under kadettiden. Ming fortsätter att vara naken på överkroppen 

i scenerna när han utför övningsdrillen med geväret och när han skjuter med pistolen. Det 

verkar som Ming håller på att rena sig och för att lyckas i rollen som infiltratör för triaden 

måste han svettas och vara naken inför sin uppgift. Scenen då Yan lämnar skolan bär han en 

mörkblå skjorta och har en vit t-shirt under skjortan. Reflektionen blir här att han brutit mot 

en regel och därmed blivit en rebell, men under ytan är han egentligen god och detta visas 

med den vita tröjan under skjortan. Ming däremot har i denna scen bara en vit t-shirt på sig 

vilket kan ses som att hans omvandling till att bli en polis håller på att avslutas. Yans 

förvandling har dock bara börjat, han befinner sig i ett tempel och ber likt Sam gjorde i början 

av introt. I halvbilden har Yan nu ett svart linne på sig istället för en vit t-shirt. Vi ser honom 

boxas mot en boxningssäck endast iförd att par svarta byxor och ett par svarta handskar. Här 

blir hans rening och härdning likt Ming en spegelbild. Han utför en liknande förvandling fast 

åt motsatt håll. Tvillingtemat är en röd tråd genom filmen.  

    I de nästkommande klippen i filmen springer Yan och bär ett svart linne. Ming har 

avancerat och bär fortfarande en grå uniform, men befordras av polisen. När 

förbrytarfotografi tas av honom står han bara iförd endast ett linne, han är numera en gangster. 
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Ming är i bild en sista gång när han befordras och bär en svart polisuniform med en vit skjorta 

under.  

5.1.3 Högt/Lågt - Kamera  

Segment 2 

Wong anländer till en skyskrapa för att träffa Yan, det klipps till en avståndsbild där man ser 

Wong i bild. Han går högt uppe på byggnaden, gåendes från kameran. Ett fönster finns i 

gången mellan de mindre tillbyggnaderna, han går uppe på taket och hans bild reflekteras i 

fönstret. Ena delen av gången han går på är upplyst av solen medan resterande är i mörker. 

Kameran tiltar sakta uppåt och vi ser ett par svarta skor. Tiltningen fortsätter uppåt och vi ser 

Yan i bild helt klädd i svart på överkroppen med ett vitt gips runt vänsterhanden. Det klipps 

till en avståndsbild av Wong gåendes på taket, vi ser hans spegelbild i fönstren på en 

byggnad. Hans spegelbild zoomas in och vi ser honom nära i bild. Det är ett mycket lugnare 

tempo i klippningen och i berättelsen när Yan och Wong är tillsammans, de befinner sig på en 

plats som bara de känner till och här står tiden stilla. 

    En sak som är slående i filmen är hur regissörerna använder sig av höjd för att skilja den 

undre världen med dess brottslingar från polisen som representerar de laglydiga. Wong träffar 

alltid Yan högst upp på taket av en skyskrapa. Med Hong Kong i bakgrunden har de överblick 

över hela staden och kan blicka ner utöver den som dess beskyddare. Det hela kan ses som 

alludering till superhjältar. 

    Det är på taket och hos psykologen som Yan inte känner sig som en brottsling. Han står 

över den undre världen både bokstavligt och bildligt talat. Polisens högkvarter är i en 

skyskrapa medan triadbossen Sam och hans kumpaner befinner sig på andra våningen som 

bäst. Redan här i filmens början får vi det förklarat genom det här segmentet och det är även 

här filmen börjar på riktigt och filmens klimax och själva avslut inträffar sig här. Filmen får 

sin symmetri med att börja och avslutas på ett tak. 

    Höjdskillnaden återkommer gång på gång bland annat i en scen när Sam ringer till Ming 

åker han uppför en rulltrappa. Det ser ut som han är i ett varuhus och är på väg upp till andra 

våningen. Sam blickar alltid uppåt i filmen till skillnaden från inspektör Wong som blickar 

neråt. När Sam och Yan har blivit förda till polishuset efter att polisen försökt beslagta kokain 

från Sam, går polisen ner för en trappa innan inspektör Wong skall prata med Sam. Det är 

hela tiden en nivåskillnad mellan de som är goda och de som är onda. Scenerna på taket är 

något som Gina Marchetti uppmärksammar i sin bok “The rooftops of office buildings 

provide particularly important spaces in Infernal Affairs I […] as realms separate from the 
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quotidian workings of the city, above the business being conducted on the floors below, as 

well as privileged vantage points for surveying the Hong Kong cityscape […].”
26

 

    Ming är en gangster som arbetar hos polisen som mullvad för triaden. Han håller på att göra 

en spikrak karriärsresa hos polisen och hans dubbelliv har börjat tära på honom. Det är på 

taket av en byggnad som egentligen är en driving-range där poliser spelar golf, som Ming får 

sin befordran. Det blir en resa uppåt för honom i filmen då han är på väg att lämna den undre 

världen för gott. Ming håller på att få den överblick av staden som Wong och Yan har. 

Tillsammans med sin partner Mary håller han på att flytta in i en gemensam lägenhet. 

Takscenerna fyller även andra funktioner som Marchetti belyser i följande citat: 

Not only does Chan meet and bond with his mentor Wong on rooftops, Lau also 

becomes part of the inner circle within the police department when he meets with his 

superiors practicing their golf swing […]. The roof offers a sense of solidity, of 

being in charge of all that can be seen, and simultaneously, of danger, the fear of 

falling, and the anxiety of meeting the higher-ups who might find an underling 

wanting.
27

 

Citatet tar upp det jag har nämnt men belyser även faran med att befinna sig på en hög höjd, 

och att fallet blir större både bildligt och fysiskt för människorna i filmen. Miljön i filmen 

spelar en klar och tydlig roll för att särskilja triaden från polisen. Yan och Wong träffas mitt 

på ljusa dagen och på platser där vem som helst kan se dem. Polisens högkvarter har öppna 

ytor där alla ser alla, med glasväggar till kontoren som vill förstärka att polisen har en 

transparant organisation där alla arbetar på lika villkor. 

   Triadchefen Sam och Ming träffas knappt alls i filmen utan de kommunicerar nästan 

uteslutande via telefon. Den enda gången de två träffar varandra sker på kvällen inne i en 

biograf där ingen kan se dem överhuvudtaget. Detta förstärker känslan av att Ming och Sam 

är de som är skygga och rädda för att upptäckas och natten är deras domän, då känner de att 

de har kontroll.   

5.1.4 Ansikte och utseende  

Segment 2 

På taket är Wong klädd i den svarta kostym som genom hela filmen kommer vara hans 

signum. Han har en vit skjorta på sig och bär ett par svarta solglasögon, som döljer hans blick 

vilket innebär att han ger ett kyligt intryck. Det är precis som Wong vill avskärma sig från 

världen. Bordwell tar upp det i Film Art: An Introduction när han skriver ”Costumes can play 

                                                 
26

 Marchetti, Andrew Lau and Alan Mak's Infernal Affairs - The Trilogy, s. 44. 
27

 Marchetti, Andrew Lau and Alan Mak's Infernal Affairs - The Trilogy, s. 44. 



15 

 

important motivic and causal roles in narratives. The film director Guido in Fellini’s 8 ½ 

persistently uses his dark glasses to shield himself from the world.”
28

  

Yan är klädd i den svarta utstyrsel han kommer ha under hela filmen och han har en svart t-

shirt om detta har att göra med att han skall gå vidare till triaden eller att han bär det när han 

möter Wong låter jag vara osagt. Vid andra tillfällen i filmen bär han en vit t-shirt men inte 

här. Mullvaden Yan har även gipsat sin vänstra arm. Han är skadad under hela filmen och bär 

även ett plåster vid ett tillfälle. Allt detta beror på det liv han valt att leva, Yan har helt enkelt 

gått fullständigt in i rollen som gangster. Men det är också en svaghet hos honom, han 

framstår som svag i och med att han alltid är skadad i filmen, till skillnad från de andra 

karaktärerna. 

5.1.5 Digitalt/Analogt - Kamera  

Segment 3 

Inspektör Wong vänder sig om och det klipps till en halvbild av skärmen på en dator. 

Kameran zoomar in på skärmen och vi ser två svarta bilar parkera vid en byggnad. Det klipps 

tillbaka till en halvbild av Wong som tittar i en kikare. Efter detta kommer det en motbild med 

en avståndsbild på bilarna där Sam kommer ut från den ena bilen med Yan. Det klipps tillbaka 

till bilden på skärmen, sedan ser vi de två gåendes i en plan américain mot kameran med ett 

antal män bakom sig. Nästa gång klipps det över till interiören av ett rum i byggnaden där 

kameran rör sig i sidled genom en dollyåkning. Vi ser den tjocke mannen från inledningen 

sitta på en stol för att därefter gå för att öppna dörren. Dörren syns i närbild och vi ser Yan 

och Sam komma in. Kameran rör sig i sidled och Sam säger till sina män att ta fram 

mobiltelefonerna, kameran tiltar neråt och vi ser telefonerna. Det klipps till en halvbild av 

Sam när han tittar i ett kuvert.  

Det framträder i segmentet ett väldigt centralt tema i filmen och det är det gamla gentemot 

det nya, det digitala mot det analoga. Poliserna använder sig av den senaste tekniken med 

hjälp av CCTV, datorer och mobiltelefoner. Men det är en polis som tillhör en svunnen tid 

och det är inspektör Wong. Han talar i walkie-talkies och har en kikare när han lika gärna kan 

använda en dator. Inspektör Wong skyr helt enkelt dagens teknik, han kommunicerar med 

Yan under själva räden med hjälp av morsealfabetet. Det är en gammal teknik som skyddar 

dem från den yngre generationen, men det är teknikfobin från inspektör Wong och 

triadbossen Sams sida, som till sist blir deras respektive fall. Yan får en avlyssningsapparat av 

Wong som enligt Yan är gammal och värdelös. Filmen vill visa på att inspektör Wong inte 
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bara är en gammalmodig man utan även en förlegad karaktär. Han är en fyrkantig karaktär, 

Wong är en polis som är hederlig och som inte alls är korrumperad. Wong visar gång på gång 

sympati och en faderlig kärlek när han ger Yan en födelsedagspresent och när han offrar sitt 

eget liv för att rädda Yan. Troligtvis utför Wong den här akten mer av princip som polis än för 

att vara som en far för Yan. Wong lever efter det riddarideal som jag beskrev i början. Det är 

en klassisk hjälte som tillhör en svunnen tid, vilket med andra ord är det gamla Hong Kong 

och i det nya Hong Kong kan inte hjältar som Wong existera. Det analoga måste ersättas med 

det digitala. 

    Sam är placerad på samma våglängd som Wong fast han befinner sig på andra änden av 

den här skalan. Han blir en representant för det onda och han saknar helt och hållet 

samvetskval utan förbrukar medarbetare på löpande band.  I Sams fall blir det mobiltelefonen 

som blir hans fall då han tenderar att ringa istället för att skicka sms. Det är Ming som avrättar 

Sam och det klipps till en flashback från filmens intro där Sam förklarar att de är fria att 

forma sin egen framtid. Än en gång påminns vi om att Ming och Yan är fria att forma sin 

egen framtid eftersom de tillhör den yngre generationen medan Wong och Sam dukar under. 

De är bestående i sina roller till skillnad från de två infiltratörerna Ming och Yan. 

    Kunskap om teknik är något som Ming och Yan har gemensamt och de bägge behärskar till 

fullo. Deras första egentliga möte sker i en musikaffär där Yan utgör sig för att vara 

butiksägaren vilket visar på att han inte har problem med att spela olika roller något som är en 

av orsakerna till hans identitetskris.  Ming vill köpa en stereoanläggningen av Yan för att 

spela klassisk kinesisk musik. Yan kan tack vare sin teknikkunskap berätta vilken stereo Ming 

bör köpa och de lyssnar på kärleksballaden Forgotten Time. Balladen blir signaturmelodin för 

Yan i filmen då varje gång den spelas så påminns Ming om honom. Samtidigt visar också 

Ming prov på sin egen kunskap om teknik i scenen när han förklarar för Yan vilka kablar man 

skall använda för att få bästa möjliga ljud utav stereon. De två sitter på två stolar framför 

stereon fast inte som två personer på olika sidor om lagen, utan som två jämlikar vars intresse 

och kärlek för en viss sak har förenat dem för ett ögonblick. 

Karaktärerna Ming och Yan lever i en spegelvärld eller som Bordwell skriver i Film Art, 

det blir en parallellism
29

 och det understryks med att de har två chefer som inte har någon 

förståelse för dagens teknik överhuvudtaget. Båda två är förälskade i kvinnor som även de har 

rudimentära kunskaper om teknik. Mings sambo Mary är författare och hon använder datorn 

endast för att skriva på sin roman. Psykologen Lee som Yan är förälskad i sitter på sitt kontor 
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och spelar solitaire på sin dator, medan Yan sover. I scenen vaknar Yan när alarmet på Lees 

klocka på bordet går i gång. Klockan är en analog klocka, vilket tyder på att hon använder sig 

av äldre teknik likt inspektör Wong. 

5.1.6 Ansikte och utseende  

Segment 3 

Wong är klädd i samma kläder som när Yan träffade honom och ser lite stel ut. Yan är klädd i 

helsvart liksom han var i segmentet på taket. Sam är klädd i en grå kostym med en vit skjorta 

under. Sams olika hantlangare är alla klädda i svart från topp till tå. Sedan har en av de yngre 

röda slingor i håret likt Ming i öppningsscenen. Det framgår också på frisyrer och utstyrsel att 

gangstrarna tenderar till att ha lite annorlunda frisyrer och en del av dem har skägg likt Yan. 

Ming har en vit skjorta och svarta byxor vilket är en standard klädsel för polisen. 

5.1.7 Frihet/Fångenskap - Kamera  

Segment 4 

Vi ser en avståndsbild på Yan sittandes på taket av byggnaden där han träffade Wong. 

Kameran zoomar in på Yan när han är i full gång med att samtala med Ming över telefonen. 

Det sker en liten rörelse av kameran i sidled medan de två pratar. Nästa klipp är en närbild av 

Ming som verkar påtagligt irriterad på Yan. Efter detta klipps det till en halvbild av Yan och 

tillbaka till en närbild av Ming. Han vänder på sig och det klipps till en halvbild av honom för 

att gå över till en avståndsbild av honom sittandes i rummet. Yan är i en halvbild där han 

vänder sig i profil likt Yan vände sig i det förra klippet. Genom hela denna procedur 

understryks det klart och tydligt, genom att kameran är så nära inpå Ming, att Yan inkräktar 

på hans privata sfär. Det är påtagligt i Infernal Affairs att Ming allt som oftast är instängd och 

avskärmad på ett helt annat sätt än vad Yan är. I den här scenen befinner sig Yan utomhus till 

skillnad från Ming som är inomhus. Yan har en större frihet än vad Ming har, han har inget 

förhållande och han har inte ett yrke som kommer leda till att han avancerar inom den närmsta 

framtiden. I och med att Ming är en polis som hjälper triaden står mycket mer på spel för 

honom än för Yan. På polishuset sitter Ming i sitt kontor och drar för persiennerna för att 

avskärma sig från de andra poliserna. Han är en del av verksamheten men ändå inte.  

Speglar är ett stilgrepp som används i filmen. I filmens början ser åskådaren den yngre 

Ming stirra på sin egen spegelbild under en längre period. Det är för att förstärka att han inte 

vet vem det är han ser i spegeln och att det är en person han inte känner igen. För Yan är det 

annorlunda vi får aldrig se hans spegelbild och det är nästan som han inte existerar, han blir 

oftast en del av bakgrunden i en del scener. Ming kan till sist inte se på sitt eget polis-id i 
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filmen utan vänder på det för att inte se på det. Han vänder inte bara på brickan utan han 

bestämmer sig i det här skeendet för att vända den undre världen ryggen. 

Rollbesättningen spelar stor roll i Infernal Affairs. De sex huvudrollsinnehavarna var alla 

under den här perioden de mest inkomstbringande filmstjärnorna i Hong Kong. Genom att 

rollbesättningen består av kända filmstjärnor får åskådaren en viss förståelse om vad filmen 

handlar om och hur den kommer sluta. I en film kan den här så kallade ”star ellipsis”
30

 

användas till filmens fördel.  

    Ifall vi tar Peter Chans film Comrades, Almost a Love Story (Bara vänner - en 

kärlekshistoria, 1996) som typexempel. Filmens första två scener introducerar triadbossen 

spelad av Eric Tsang i filmen. Detta sker genom att han förekommer i bild under en väldigt 

kort period, av den enkla anledningen att Tsang är en veterankomiker och ifall han 

förekommit för länge i bild så skulle publiken troligtvis börjat skratta. För att behålla den 

allvarliga tonen i filmen beskär och klipper regissören därefter. Som åskådare kan vi själva 

läsa in Tsangs porträtt tack vare hans stjärnstatus. I och med att han nästa aldrig spelar en bov, 

så får det oss att godtaga att det är en snäll gangster. Något som förstärks i den tredje 

scenen.
31

 

Detta är en väldigt intressant analys då Eric Tsang är den som spelar gangstern Sam i 

Infernal Affairs. För mig spelar det mindre roll eftersom det här är den första filmen jag 

bekantar mig med skådespelaren Eric Tsang men för en Hong Kong publik spelar det här en 

stor roll.  Sam är inte någon sympatisk eller trevlig boss utan är snarare en psykopatisk sådan. 

Anthony Wong som spelar inspektör Wong har spelat gangstrar och ”bad guys” i ett flertal 

filmer. De två huvudkaraktärerna spelas av Andy Lau och Tony Leung och de spelar alltid 

”good guys”.
32

 Rollbesättningen visar på att tematiken gott mot ont kommer att drivas till sin 

spets. Vi har fyra skådespelare vars rollfigurer inte uppför sig som kinesiska åskådare 

förväntar sig och därför kommer det att uppstå en konflikt när förväntningarna kommer att 

omkullkastas.   

Vidare in i segmentet ser vi en avståndsbild på byggnaden där Yan väntar. Kameran rör sig 

neråt och vi ser bilen köras fram till ingången, Ming kliver ut och kameran följer med honom 

fram till ingången. Kameran stannar till här och vi ser en man med grå kostym gå in efter 

honom. Bilden är nu suddig och man kan bara skymta Mings ansiktsdrag. Vi ser en 

avståndsbild på Mings spegelbild i fönstren på samma sätt som vi tidigare såg Wong fast 

                                                 
30

 En term myntad av David Bordwell där han beskriver hur ett antal filmstjärnor förstärker filmens status 
31

 Bordwell, Planet Hong Kong, s. 158 f. 
32

 Kommentatorspår från DVD-skivan av filmens regissörer Andrew Lau och Alan Mak 
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Ming kommer från ett annat håll på taket. Ming är i nästa klipp i halvbild där vi ser honom 

från bröstet upp. Han saknar polisbrickan, bilden verkar tagen under en gassande sol och det 

känns som en alludering på en western showdown. Det sker ett klipp till en etableringsbild där 

vi ser Ming vandrandes mot sitt mål. Det klipps till en halvbild av Ming för att sedan gå över 

till en närbild. Han vänder sig mot byggnaden och ser sin egen ensamma spegelbild. Det 

klipps till den fönsterprydda byggnaden och kameran gör en panorering mot Ming för att 

stanna. Efterföljande klipp är en extrem närbild på en pistol och det klipps till en halvbild där 

Yan är i bild. Det fortsätter med en närbild av Yan när han plockar Mings handklovar. Sedan 

efter detta sker ett antal motbilder och närbilder på de två antagonisterna.  

Det är en western showdown och Yan verkar ha vunnit kampen och skall föra boven i 

dramat dvs. Ming tillbaka till polishuset. Ming själv har redan bestämt sig för överlämna sig 

frivilligt på förhand men det kan Yan omöjligt veta. Ming verkar nästan vara lycklig över att 

bli arresterad för att han äntligen kan visa sitt sanna jag. På taket frågar Ming Yan varför han 

brukade träffa inspektör Wong mitt på ljusa dagen och Yan svarar enkelt för att jag inte är 

rädd för att synas. Det är till viss del sant men Yan verkar inte synas överhuvudtaget i filmen 

han blir ett med omgivningen både på dagen och på natten. När Yan sätter handklovarna på 

Ming får han frågan var han lärt sig det och han svarar kaxigt att han är en polis. Nu har Yan 

blivit en polis och lämnat livet som mullvad bakom sig. Repliken ifrån Yan till Ming är 

viktigt då det är tredje gången och sista gången han fäller den. I filmens början säger Yan det 

till inspektör Wong varpå Wong påminner honom att han är mullvad. Den andra gången är i 

filmens mitt till psykologen Lee som inte tror på honom då hon vet att han är en gangster. 

Stilgreppet vävs snyggt in i filmen och det är inte det enda återkommande i filmen. 

    Ming har endast tre scener med sin fästmö Mary och de kommer sig också i filmens början, 

dess mitt och i slutet. Det är uppenbart att Mary vet om att Ming är mullvad och hon försöker 

få honom att erkänna det vid alla de tre tillfällena men han tar inte chansen.   

I segmentet avbryts tvekampen mellan de två antagonisterna när en annan polis anländer. 

Detta leder till att Yan mördas. Kameran arbetar frenetiskt med att klippa närbilder på Yan 

och Ming ihop med motbilder på polisen. Det klipps till en halvbild när Yan rör sig i sidled 

vid hissen och han skjuts. Bilden svartnar och vi ser en närbild på Mings ansikte när han 

vänder sig om, bilden fryses och blir svart och vit. I nästa klipp är det den unge polisen som är 

i extrem närbild, här fryses bilden igen och blir också svart och vit. Sekvensen där Yan skjuts 

spelas upp igen och vi ser den här gången kulan genomborra huvudet. Det klipps till en 

närbild av ansiktet med skottet i pannan, bilden fryses här och blir svartvit. Ming är nu i bild 

igen och när han ser Yan får han flashbacks (i svart och vitt) till scenerna vid templets början. 
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Den yngre polisen är i halvbild med Ming och det klipps till närbilder när han tar av honom 

handbojorna och förkunnar att han också tillhör triaden. 

Precis som när inspektör Wong skulle ta sig ner från taket och misslyckas så gör Yan det 

också. Ming dödar den andre mullvaden i hissen och när han stiger ut ur hissen på 

bottenvåningen och möter polisen säger han till dem likt Yan sa till honom att han är en polis. 

Ming har helt enkelt övertagit Yans liv. Två har blivit en istället för att båda två skulle ha gått 

under. 

5.1.8 Ansikte och utseende  

Segment 4 

Yan är här fortfarande klädd i sin svarta klädsel men han har skjortan uppknäppt. Ming är helt 

annorlunda jämfört med tidigare. Han är klädd i en marinblå kostym med en vit uppknäppt 

skjorta undertill. Kostymen har samma färg som Yans skjorta hade när han lämnade 

polisskolan. Men det är första gången i filmen han inte har en slips på sig när han har kostym. 

Den yngre polisen har en grå kostym likt Sam, vilket borde ha avslöjat honom. Han avslöjas 

dock mer på en annan sak. Hans hår har röda stänk likt Ming hade när han var yngre, det är 

väldigt påtagligt i scenen på taket. 

5.2 Face/Off 

5.2.1 Brödraskap - Kamera  

Segment 1 

Åskådaren ser en avståndsbild på ett flygplan, kameran förflyttar sig i sidled och vi ser ett 

antal personer stå vid planet och en man som sitter i en bil. Kameran zoomar in på mannen 

som är Pollux Troy. Det klipps till en närbild på honom. Vi ser en halvbild av en svart bil och 

ut ur bilen kommer Castor Troy. Efter följer en halvbild av Pollux i bilen för att sedan klippa 

till en närbild av honom. Kameran följer i sidled Nicholas Cage, dvs. Castor Troy, som går i 

halvbild. Detta följs av en plan américain av honom och efter det ser vi ett skrin som öppnas i 

närbild. Castor Troy visas i närbild och det klipps direkt till en närbild av hans rygg 

underifrån vilket får honom att bli skräckinjagande. Därefter klipps det till en närbild av 

Castor Troys ansikte och sedan det klipps till en motbild av hans bror. Detta följes av en 

halvbild på Castor tillsammans med sina män och sedan klipps det till en närbild av honom. 

Det klipps till en närbild av en kista och sedan följer ett antal snabba klipp. De innehåller 

bröderna Troy i halvbilder och närbilder. De stannar till och kameran tiltar neråt när Castor 

knyter sin lillebrors skosnören. Det klargörs tidigt att dessa två är bröder och har en 

samhörighet och detta knyts vackert ihop med att Castor Troy knyter skosnörena vilket är ett 
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återkommande stilgrepp i filmen. Castor är lojal mot sin bror något som tyder på att han 

åtminstone älskar någon annan förutom sig själv. Han ser ut att vara en fadersfigur till Pollux 

på samma sätt som inspektör Wong var en fadersfigur till Yan. Segmentet förstärker känslan 

av att Castor Troy är ”lager than life”.  

5.2.2 Ansikte och utseende  

Segment 1 

Castor Troy är klädd i en lång svart rock och bär ett par svarta solglasögon. Han har här även 

en uppseendeväckande röd skjorta som bryter av fullständigt. Castor sticker ut trots att han för 

det mesta är klädd i svart eftersom hans kläder är extravaganta. Hans två pistoler är 

guldprydda. Hans män är klädda i mörka kläder, men för att det skall synas att de tillhör 

Castor bär de svarta solglasögon. Noterbart är att Cage har röda slingor i håret precis som 

Ming, i introt till Infernal Affairs. Pollux Troy är en lite udda karaktär, han har en svart rock 

och är klädd i ljusare manchesterbyxor. Denna kombination ska visa att han är tuff på utsidan 

men svag på insidan. Han bär glasögon. Detta kan ses som ett svaghetstecken och här finner 

vi en likhet med Yan som alltid var skadad i Infernal Affairs.  

5.2.3 En förlorad värld - Kamera  

Segment 2 

Hemma hos familjen Archer ser vi en halvbild på dottern i familjen. Hon står med ryggen mot 

kameran. Vi ser kameran röra sig i sidled mot mamman i familjen och Sean Archer kommer 

in igenom dörren i bakgrunden. Kameran zoomar in på Archer och hans fru, hon talar med 

dottern och klippet varar i ett flertal sekunder. Det klipps till en närbild av dotterns huvud, 

därefter klipps det till en närbild av Archer som tittar mot dottern. Efter detta klipps det till en 

extrem närbild av dotterns ansikte, mer specifikt hennes ögon. Kameran zoomar här ut från 

hennes ansikte tills vi ser hela hennes huvud. Archer kommer in i närbild och det klipps till en 

halvbild av paret Archer. Det klipps fram och tillbaka mellan bilder av Archer och hans 

dotter. Kameran rör sig i sidled när dottern försöker gå i sidled. Det är en katt-och-råtta-lek. 

Han försöker få tag i henne men misslyckas. Archer inkräktar på dotterns privata sfär, 

familjesituationen är uppenbarligen dysfunktionell. Här påminner Archer mer om Ming då 

båda två har familjer men Archer verkar redan förlorat sin familj i filmens början.  
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5.2.4 Ansikte och utseende  

Segment 2 

Archer är klädd i ljusblå skjorta och har en svart slips. Han bär en väst som är åt det mörkblåa 

hållet. Slipsen är slarvigt knuten, han är orakad och hans hår står åt alla håll. Frun har en svart 

dräkt med en lila tröja. Hon har en välkammad frisyr och är propert klädd. Archers fru blir 

hans raka motsats. Dottern har tuperat hår och har målat konstiga tecken runt det vänstra ögat. 

Hon påminner om Alex DeLarge i A Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971). Det finns 

en desperation hos henne, hon verkar skrika efter hjälp och vill antagligen chockera sin pappa 

för att få hans uppmärksamhet. Hon har en svart jacka och bär ett pärlhalsband, vilket känns 

som en kontrast till hela hennes utstyrsel. Det är uppenbart att Archer aldrig är hemma 

eftersom han jagat Castor Troy intensivt de senaste åren.  

5.2.5 Reflektioner - Kamera  

Segment 3 

I scenen med speglarna är det svårt att skilja Archer från Castor Troy då Archer blivit Troy 

och Troy blivit Archer. Vi ser en halvbild på Castor Troy när han i spegelrummet blickar efter 

Archer och kameran rör sig i sidled in i rummets mitt. Ett skott hörs och det klipps till en 

helbild av Archer som springer runt i salen. Vi ser Troy cirkulera i rummet i en halvbild och 

kameran rör sig 360 grader kring honom. Det klipps till när Troy ser en helbild av sig själv i 

spegeln. Archer är i närbild, stödjer sig mot en stor spegel. Troy är i närbild, därefter sker ett 

inklipp och ser honom luta sig mot en spegel. Det klipps till en halvbild av de två männen 

som står på varsin sida och speglar sig. Här klipps det fram och tillbaka mellan närbilder av 

Archers och Troys ansikte. Det slutar med en närbild där Archer säger något till Troy och det 

klipps till en plan américain. De två männen hoppar och riktar pistolerna mot spegeln. 

Kameran visar hur Troy vänder sig mot spegeln i en helbild. Man ser spegelbilden men också 

Archer stående på andra sidan om spegeln.  

Scenen repriseras fast den här gången ur Archers perspektiv. Det klipps till närbilder av 

deras ansikten för att klippas till närbilder av pistolerna som avfyras. Vi får sedan se närbilder 

hur de två pistolernas kulor genomborrar spegeln. Det klipps till halvbilder och närbilder av 

de två när de skjutandes kastar sig ner på marken. Allt avslutas med en halvbild där Archer 

knuffar spegeln mot Troy och han lyckas komma undan genom att rulla sig bort. Det är en 

förvirrande scen och det exemplifieras genom att kameran rör sig så frekvent. Vi som 

åskådare skall inte kunna orientera oss själva i rummet på grund av den snabba klippningen. 

John Woo använder sig också av ”New Wave” temat i den här scenen med extrema närbilder 
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och dynamisk klippning likt den man ser i Infernal Affairs. Dessutom används speglar som i 

Infernal Affairs, vi ser personer som tittar i speglar men de ser inte sina riktiga jag. 

5.2.6 Ansikte och utseende  

Segment 3 

Castor Troys klädsel är helt i svart han har en jacka och ett par svarta byxor. Han är dock mer 

påklädd än han brukar vara. Kläderna känns också inte riktigt lika extravaganta längre. Detta 

då Archer inte är lika extravagant som Castor Troy vilket förstärks genom att han är nedtonad 

i sin klädsel. Archer klär sig i samma klädsel som innan enda skillnaden är att han har en 

kavaj på sig. Han är också väldigt propert klädd. Håret och klädsel är välvårdat, hans stil har 

inte förändrats men han ser inte ut som en slusk. Castor Troy är mån om sitt utseende medan 

Archer bara spelar en roll. 

6. Sammanfattning 

När man studerar Infernal Affairs märker man den förändring som sker med karaktärerna och 

detta förstärks genom deras klädsel och kamerans arbete. Vi har en föreställning om hur 

kriminella skall se ut och bete sig. I Infernal Affairs gör många av karaktärerna detta men 

huvudrollsinnehavarna är ambivalenta både genom sin klädsel och sitt agerande. Här skiljer 

sig triadbossen Sam, han är hårdför och håller sin linje fullt ut. Från betraktarens perspektiv 

drar Sam fram som en bulldozer och har endast ett intresse för pengar och han ser till att 

inspektör Wong blir mördad. Synen på inspektör Wong är helt annorlunda han är en faderlig 

figur för Yan. Wong projicerades genom halvbilder och närbilder av honom där han blickar 

ner och talar med sina yngre förmågor. Han bär sin svarta kostym i hela filmen och utför allt 

enligt reglementet. De svarta glasögonen som han bär verkar tillhöra en man som döljer något 

och han är kylig i dem. Det gör honom svårtydd men Wong vill endast tackla problemet med 

brottsligheten.  

    I Yans och Mings fall är det mycket som är outtalat. Yan förändras inte så mycket under 

berättelsens gång, han är konsekvent i filmen. Han är en polis som utför ett uppdrag, våldet 

som han utför syns aldrig i bild utan sker alltid utanför bild. Yan blir på detta sätt overklig och 

det förtydligas med att hans spegelbild aldrig syns. Andra karaktärer reflekteras i speglande 

ytor men inte Yan. I den första delen av analysen tar jag upp att den unge Yan transformeras 

inne i träningslokalen när han håller på att bli en gangster. Detta visas tydligast genom att 

hans kläder, från att vara vita övergår till att bli svarta. Jag tar även upp att polisen och triaden 

har samma beskyddare i den scen där Yan ber. Tolkningen är det egentligen ingen skillnad på 

de som är goda eller onda. Det är värt att poängtera att de onda rör sig fysiskt och bildligt i 
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den undre världen. Yan och Wong var alltid uppe på taket medan Sam befann sig nere på 

marken, något som jag tog upp i avsnittet högt/lågt. Ming gjorde en resa uppåt vilket 

bekräftades i och med att han försökte göra rätt beslut i filmens avslutning. Han försökte att 

bli god helt enkelt.     

    Ming är den karaktär som är mest intressant eftersom han brottas med sitt samvete i filmen. 

Han har en fästmö som älskar honom samtidigt, som han är en del av triaden. Genom klipp 

och klädsel förstår vi att det är en förvirrad man som vill göra rätt men han började från fel 

ände. Han är den som ändrar klädseln mest i filmen han bär en svart kostym med en vit 

skjorta något som alla poliser har. I sista takscenen bär han en marinblå kostym vilket var den 

färg som Yans skjorta hade när Yan lämnade polisskolan. Ming vill nu lämna polisvärlden 

och den undre världen bakom sig för att bli god. I avsnittet digitalt/analogt visar jag på att 

Ming och Yan har något som förenar de två förutom deras dubbelliv och det är förkärleken 

för teknik. Båda två är flexibla med att använda sig av teknik och att spela roller. De är 

digitala människor som förändras hela tiden och man kan inte säga att de är antingen det ena 

eller det andra.  

Face/Off är en extrem variant av Infernal Affairs. Här är rollerna tydligare, det är två män 

som byter ansikte men som samtidigt behåller sina inre karaktärer. Det finns vissa ögonblick i 

filmen när mönstren bryts och då blir det svårare att se vem av Archer eller Troy som 

verkligen är god eller ond.  

Ett problem som uppstår när man gör en neoformalistisk analys är att även om 

stilelementen verkar tillsammans i fulländning, betyder det inte alltid att detta har någon 

innebörd. De kan lika väl vara där som en utsmyckning även om jag försöker göra en 

uttolkning av deras innebörd. Vid jämförelsen med Face/Off finns det ett stort problem. 

Castor Troy förändras inte alls under filmens gång han är lika hänsynslös och psykotisk hela 

tiden. Han försöker döda sin gamla flickvän, medan Sean Archer hela tiden är inställd på att 

få Castor Troy bakom lås och bom. Karaktärerna förändras inte det blir därför svårt att göra 

en neoformalistisk analys och finna flera paralleller mellan de två filmerna. Infernal Affairs 

har likheter med filmen genom att den använder sig mycket av närbilder på skurkarna något 

som den inte använder på de så kallade ”good guys”. Spegelmotivet är det som de två 

filmerna har gemensamt. I Infernal Affairs används det för att förstärka att Ming känner sig 

förföljd, och för att visa på att Yan rör sig i marginalen av vår värld. Han befinner sig på 

utsidan och tittar in. 

   I Face/Off får det en annan betydelse genom att karaktärerna ser på sig själva genom en 

annan persons ögon, men karaktärerna vet hela tiden vem de är. När man tittar på Infernal 
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Affairs slår det en att Yan alltid försöker göra det som är rätt och hela tiden försöker hålla sig 

inom vissa gränser trots att han är en gangster. Ming däremot dödar för att nå sina mål vilket 

inte Yan gör. Det är ändå svårt att avgöra huruvida de två är goda eller onda då de båda har 

goda och dåliga sidor. Angående deras chefer Sam och Wong är det mycket enklare att 

komma fram till en slutsats då Sam är ond och Wong är god.  

Det man kan säga är att neoformalismen håller sig sval till kontexten. Kristin Thompson 

försöker undkomma detta dilemma genom att säga att metoden förändras inför varje ny 

analys, eftersom frågorna är olika så kommer analyserna att vara det också. Tack vare detta 

allomfattande perspektiv undviker hon problemet med den självbekräftande metoden. Med 

andra ord förutsätter inte neoformalismen att verket har ett färdigt mönster som analytikern 

studerar och finner.
33

 Allt detta kan egentligen diskuteras men det är inte uppgiften för denna 

uppsats att utvärdera neoformalismen som ämnesmetodologi utan det kan möjligtvis göras i 

ett framtida arbete.  

Yan är en god människa som har haft ett jobbigt liv, medan Ming är en mer komplex 

människa, är han god eller ond det är faktiskt svårt att säga. Men det är kanske Mings flickvän 

som summerar både hans och Yans person bäst av alla när hon säger till Ming ”He’s a good 

guy but has done bad things”. 

 

 

                                                 
33

 Thompson, ”Neoformalistisk filmanalys: ett perspektiv, flera metoder”, s. 46. 



26 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt primärmaterial 

Originaltitel:   Mou gaan dou (Infernal Affairs) 

Produktionsbolag/land/år: Basic Pictures/Media Asia Films Ltd, Hong Kong, 2002 

Producent:   Wai Keung Lau 

Regissör:   Wai Keung Lau, Siu Fai Mak   

Manusförfattare:  Felix Chong och Siu Fai Mak 

Fotograf:   Christopher Doyle, Yiu-Fai Lai och Wai Keung Lau 

 

Klipp:    Ching Hei Pang och Danny Pang 

Originalmusik:  Kwong Wing Chan  

Skådespelare:   Andy Lau (Inspector Lau Kin Ming) 

    Tony Leung Chiu Wai (Chan Wing Yan) 

Anthony Wong Chau-Sang (SP Wong Chi Shing) 

    Eric Tsang (Hon Sam) 

    Kelly Chen (Dr. Lee Sum Yee) 

     

 

Originaltitel:   Face/Off 

Produktionsbolag/land/år: Paramount Pictures/Touchstone Pictures, USA, 1997 

Regissör:   John Woo   

Skådespelare:   John Travolta (Sean Archer/Castor Troy) 

Nicolas Cage (Castor Troy/Sean Archer) 

    Joan Allen (Dr Eve Archer) 

     

Otryckt sekundärmaterial: 

Internet: 

http://www.imdb.com/title/tt0338564/fullcredits 

http://www.imdb.com/title/tt0119094/fullcredits 

 



27 

 

Tryckt sekundärmaterial: 

 

Bordwell, David, Thompson, Kristin, Film Art: An Introduction, sjunde reviderade upplagan, 

New York: McGraw-Hill 2004 (1979) 

 

Bordwell, David, Figures Traced in Light: On Cinematic Staging, London: University of 

California Press 2005 

 

Bordwell, David, Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment, tredje 

reviderade upplagan, Cambridge: Harvard University Press 2003 (2000) 

 

Marchetti, Gina, Andrew Lau and Alan Mak's Infernal Affairs - The Trilogy, Hong Kong: 

Hong Kong University Press 2007 

 

Teo, Stephen. Hong Kong Cinema: The Extra Dimensions, London: British Film institute 

2002 

 

Thompson, Kristin, Breaking the Glass Armor. Neoformalist Film Analysis, New Jersey: 

Princeton University Press 1988 

 

Thompson, Kristin, ”Neoformalistisk filmanalys: ett perspektiv, flera metoder”, i Modern 

filmteori. 1, red. Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling, Lund: Studentlitteratur 1995, s. 42-

83. 


