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Abstrakt 

Syftet med den här uppsatsen är att genomföra en jämförande studie av den klassiska 

Hollywood-deckaren, representerad av de tre första filmerna i Thin Man-serien, och 

film noir. Analysen utgår ifrån Thin Man-filmerna The Thin Man (1934), After the Thin 

Man (1936) och Another Thin Man (1939) och noir filmerna The Maltese Falcon 

(1941), Laura (1944), The Big Sleep (1946) och Dark Passage (1947). 

Den grundläggande teorin för uppsatsen är genreteori och hur den klassiska Hollywood-

deckarfilmen skilde sig ifrån film noir. Analysen är uppdelad i fyra kapitel, i vilka olika 

delar av innehållet i både Thin Man-filmerna och de fyra exemplen av film noir 

analyseras. De olika kapitlen handlar om manliga huvudkaraktären, den kvinnliga 

huvudkaraktären, hur de olika filmerna hanterade ämnen berörande sex och sexualitet 

och hur samhället och människorna representeras i filmerna. 

Slutsats omfattar sedan en diskussion om uppsatsens resultat och svaret på varför Thin 

Man-filmerna inte räknas som film noir.  
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1 Inledning 

W. S. Van Dykes film The Thin Man var en av de tio mest framgångsrika filmerna som 

släpptes året 1934.1 I huvudrollerna sågs William Powell och Myrna Loy som Nick och 

Nora Charles. The Thin Man fick fem uppföljare, alla med Powell och Loy i 

huvudrollerna: After the Thin Man (1936); Another Thin Man (1939); Shadow of the 

Thin Man (1941); The Thin Man Goes Home (1945); Song of the Thin Man (1947). På 

1930-talet gjordes det också en The Adventures of the Thin Man radio serie och på 50-

talet blev The Thin Man till en TV-serie. 1977 gjordes det en ny film om Nick och Nora, 

som visades på TV. 1991 blev The Thin Man till en scenmusikal på Broadway.1 2010 

rapporterades det att Johnny Depp skulle spela Nick Charles i en nyinspelning,2 men 

den har ännu inte producerats. The Thin Man skapade dessutom en undergenre inom 

deckarfiktionen, där brott blir lösta av gifta par.1 I den undergenren hittar vi sådan 

deckarfiktion som till exempel Hart to Hart (Par i hjärter, 1979-1984), vilket också 

handlar om ett förmöget par som löser brott. 

The Thin Man (1934) är baserad på en roman av deckarförfattaren Dashiell Hammett 

ifrån 1933. Hammett betraktas vanligtvis som den författare som introducerade 

äventyren med en ensam och ärlig privatdetektiv, som finner sig bland korruption och 

förräderi i det moderna amerikanska samhället.3 Bland hans andra romaner finner vi 

hårdkokta deckare som Red Harvest (1929) och The Maltese Falcon (1929). The Thin 

Man hade varit ett avvikande ifrån Hammetts vanliga form, eftersom den fokuserade på 

ett gift par istället för en ensam privatdetektiv, men den visade sig också vara en 

guldgruva i form av den framgångsrika filmserien och radioserien.1 

Thin Man-filmerna var så framgångsrika och populära att Warner Brothers använde sig 

av det faktum att samma författare hade skrivit både The Maltese Falcon och The Thin 

Man i sin marknadsföring av filmen The Maltese Falcon (1941).4 Warner Brothers hade 

redan filmatiserat The Maltese Falcon två gånger. Den första gjordes 1931 med Ricardo 

Cortez i rollen som Sam Spade. Den andra producerades 1936, då man hade försökt 

kopiera framgången med The Thin Man genom att göra om The Maltese Falcon till en 

komedi under titeln Satan Met a Lady.1 Sam Spade blev till Ted Shane (Warren 

William) och riddarfalken ändrades till ett medeltida jägarhorn fyllt med diamanter.5 

                                                 
1 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 56 
2 Rosanne Welch. Journal of Screenwriting. Jan2012, Vol. 3 Issue 2, s. 158 
3 Stephen Knight. Crime Fiction since 1800, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, s. 109 
4 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 62 
5 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 57 
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The Maltese Falcon (1941) är vanligtvis den film som betraktas som början på film 

noir67 och framgången med The Thin Man hade lett till en kortlivad period i 

Hollywoods historia, med komiska deckarfilmer.8 Enligt James Naremore innebär det 

faktum att Hammett skrev både The Thin Man och The Maltese Falcon att han indirekt 

är ansvarig för inte bara en, utan två av de viktigaste perioderna i studioeran.9 

Varför räknas då inte The Thin Man och dess uppföljare till film noir? Precis som The 

Maltese Falcon är de deckare. De är baserade på en bok av samma författare som skrev 

boken, vars tredje filmatisering vanligtvis ses som början på film noir. Är det för att 

Thin Man-filmerna har komiska inslag? To Have and Have Not (1944) betraktas också 

som film noir10 och dess troligen mest kända replik är den komiska: ”You know how to 

whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and... blow...” 

En replik som både är komisk och har en sexuell underton. Så man kan inte 

diskvalificera en film som film noir bara för att den innehåller några skämt. Inte heller 

är sexuell underton i komiken något som The Thin Man saknar. När Nora ser en polis 

genomsöka hennes underklädeslåda undrar hon öppet: ”What’s that man doing in my 

drawers?” En kommentar som både chockar och underhåller Nick. 

Enligt Rick Altman resulterar försök att etablera en genres huvudmassa i att man 

etablerar två alternativa texter, vilka representerar olika uppfattningar om en genre 

huvudmassa.11 Den första är en inkluderande lista, vilken representerar en enkel 

definition av genren (till exempel att västernfilm är filmer som utspelar sig i den 

amerikanska västern). Den andra är en exklusiv lista, vilken försöker hålla sig till 

etablerade kanoniska definitioner av genren i fråga.11 

Vad skulle vi kunna komma fram till, om vi applicerar Altmans argument på film noir? 

Den inkluderande listan skulle ge oss en enkel definition av film noir. Om vi tar The 

Maltese Falcon och ett annat välkänt exempel på film noir: The Big Sleep (1946). Båda 

är svartvita deckare. Om vi använde oss av den definitionen om noir filmer, skulle 

definitionen också sträcka sig till tidigare deckarfilmer som The Thin Man och dess 

uppföljare. Problemet är att vi använder oss av en enkel definition av film noir. Skulle 

man göra det med till exempel en sådan enkel definition på musikalgenren skulle man 

                                                 
6 David Bordwell & Kristin Thompson. Film History, New York: McGraw-Hill Education, 2010, s. 215 
7 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 33 
8 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 56 
9 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 63 
10 Paul Schrader, ”Notes on Film Noir”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & Marshall Cohen (red.), 
Oxford University Press, New York, 2009, s. 587 
11 Rick Altman, ”A Semantic/Syntactic Approach to Film Genre”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & 
Marshall Cohen (red.), Oxford University Press, New York, 2009, s. 553 
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komma fram till att en filmmusikal är en film med diegetiskt musik.12 Vilket innebär att 

alla filmer med diegetiskt musik skulle klassas som musikaler. En av dem vore 

Casablanca (1942), eftersom Sam (Dooley Wilson) spelar diegetiskt musik på sitt 

piano. 

Om vi skulle använda oss av den exklusiva listan, så skulle The Thin Man och dess två 

första uppföljare inte ens övervägas som film noir till följd av när filmerna 

producerades. I ”Notes on Film Noir” argumenterar Paul Schrader att film noir tillhör 

en specifik tidsperiod: 1941-1953.13 Sedan har man det faktum att, som nämndes ovan, 

The Maltese Falcon anses vara början på film noir. The Thin Man, samt After the Thin 

Man och Another Thin Man, skulle då inte betraktas som film noir, av den enkla 

anledningen att de producerades innan 1941 och före John Hustons film med Humphrey 

Bogart. 

Den sista i Thin Man-serien, Song of the Thin Man, släpptes 1947 och sammanföll 

därmed med året som anses vara höjdpunkten inom film noir.14 Enligt James Naremore 

är Song of the Thin Man mer likt en blandning av en MGM musikal och en TV-komedi, 

än film noir.14 MGM var givetvis studion som också producerade Thin Man-filmerna. 

Utgår man ifrån Naremores slutsats om Song of the Thin Man är inte heller de Thin 

Man-filmer, som gjordes under perioden som Schrader tillskriver film noir, film noir. 

Med den här uppsatsen kommer jag undersöka hur filmer som betraktas som film noir 

innehållsmässigt skiljer sig ifrån 1930-talets Hollywood-deckarfilmer, representerade av 

filmerna The Thin Man, After the Thin Man och Another Thin Man. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att utföra en studie i skillnaderna mellan 30-

talsdeckarna The Thin Man, After The Thin Man och Another Thin Man och noir 

filmerna The Maltese Falcon, The Big Sleep, Dark Passage (1947) och Laura (1944). 

Jag kommer att göra en jämförande analys i ett försök att fastställa hur film noir skilde 

sig ifrån det som kom före och fastställa varför 30-talsdeckare som The Thin Man och 

dess två första uppföljare inte kan betraktas som film noir. 

 

 

                                                 
12 Rick Altman, ”A Semantic/Syntactic Approach to Film Genre”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & 
Marshall Cohen (red.), Oxford University Press, New York, 2009, s. 553 
13 Paul Schrader, ”Notes on Film Noir”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & Marshall Cohen (red.), 
Oxford University Press, New York, 2009, s. 582 
14 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 56 
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Frågeställningar: 

Hur framställs den manliga detektiven i The Thin Man jämfört med de manliga 

detektiverna i film noir? Hur skiljer han sig från dem som detektiv? 

Hur framställs den kvinnliga huvudkaraktären i The Thin Man jämfört med kvinnliga 

noir karaktärer? Är hon mer aktiv eller passiv än de kvinnliga huvudrollerna i de 

ovannämnda noir filmerna? 

Hur framställs sex och sexualitet i Thin Man-filmerna respektive film noir? 

Hur framställs samhället och människor i Thin Man-filmerna respektive film noir? 

 

1.2 Avgränsning 

I uppsatsen kommer jag primärt att utgå ifrån ett innehållsmässigt perspektiv och inte ett 

sociopolitiskt perspektiv. Givetvis kommer man inte kunna helt undvika att diskutera 

samhället som filmerna föddes i. Att Nick och Nora Charles dricker alkohol regelbundet 

kanske inte verkar som något konstigt eller spektakulärt för en modern publik, före man 

överväger att förbudstiden hade tagit slut året innan den första Thin Man-filmen 

släpptes. Att de tre första Thin Man-filmerna släpptes under den stora depressionen 

påverkade onekligen deras innehåll, som vi kommer att se. Precis som det faktum att 

film noir gjordes under och efter andra världskriget påverkade dess innehåll. 

Slutligen har man det faktum att både Thin Man-filmerna och film noir producerades 

under eran of The Hays Production Code, vilken kontrollerade Hollywoodfilmernas 

innehåll, tills den byttes ut med det nuvarande systemet med åldersgräns, 1968.15 Så 

filmerna som jag kommer basera den här uppsatsen på existerade inte i ett vacuum, utan 

deras innehåll påverkades av utomstående faktorer. 

Bortsett från The Thin Man Goes Home (1945), vilken ger oss lite bakgrund till Nick 

Charles, kommer jag inte gå in på de Thin Man-filmer som producerades på 1940-talet. 

Anledningen till att jag har valt att exkludera dem ifrån studien är att mitt syfte är att 

jämföra filmer som betraktas som film noir med 1930-talets deckarfilmer. Som vi redan 

etablerat var The Thin Man en av de tio mest framgångsrika filmerna år 1934. Dess 

framgång ledde till en kort period med komiska deckarfilmer, som Satan Met a Lady. 

Att de tre första filmerna var en sådan framgång att Warner Brothers använde det 

                                                 
15 Paul Grainge, Mark Jancovich & Sharon Monteith. Film Histories, Edinburgh: Edinburgh University 
press, 2014, s. 383 
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faktum att Hammett hade skrivit både The Thin Man och The Maltese Falcon i sin 

marknadsföring av John Hustons filmatisering av den senare.16 

Efter John Hustons The Maltese Falcon har vi stigit in i en ny period i Hollywoods 

historia. En där The Thin Man inte längre är trendsättaren, som andra försöker kopiera. 

James Naremore betraktar Song of the Thin Man som en blandning av en MGM musikal 

och en TV-komedi.17 1940-talet var också guldåldern för Hollywoodmusikalen. Tiden 

då MGM producerade klassiker som Meet Me in St. Louis (1944), Anchors Aweigh 

(1945) och On the Town (1949). Utgår man ifrån Naremores slutsats om Song of the 

Thin Man, så kan filmen ha påverkats av dåtidens popularitet av musikaler. 

När det kommer till film noir så har jag valt att fokusera på fyra filmer: The Maltese 

Falcon, The Big Sleep, Laura och Dark Passage. Alla fyra är välkända exempel på film 

noir. The Maltese Falcon är filmen som vanligtvis anses ha börjat det. The Big Sleep 

och Dark Passage är exempel på senare filmer inom film noir, när film noir hade 

utvecklats mer. Laura blev delvis utvald av det faktum att Humphrey Bogart, olikt de 

andra tre, inte är med i filmen. Hade jag valt To Have and Have Not (1944) så hade jag 

analyserat fyra filmer med Bogart och tre som han gjorde tillsammans med Lauren 

Bacall. 

När Rick Altman talade om problemet med att etablera en genres huvudmassa använde 

han sig av musikalgenren som exempel. Enligt Altman skulle en som utgår ifrån den 

exklusiva listan betrakta Singin' in the Rain (1952) som en riktig musikal, medan filmer 

med Elvis Presley inte skulle betraktas som riktiga musikaler.18 Med andra ord att en 

musikal inte är en musikal, när den har Elvis Presley i sig.18 Risken med att utgå ifrån 

fyra noir filmer med Humphrey Bogart är att vi skulle riskera att hamna i motsatt 

situation till Altmans Elvis Presley exempel. Slutsatsen kunde ses som att film noir blir 

till film noir, när Humphrey Bogart är med i filmen. Vilket i sin tur skulle innebära att 

filmer som Laura inte skulle ses som film noir, till följd av sin avsaknad av Humphrey 

Bogart. 

Givetvis kan man ifrågasätta visheten att använda tre filmer som tillhör samma 

filmserie. Vilka har samma regissör, manusförfattare och stjärnor som representerande 

för deckarfilmen på 1930-talet, istället för 3-4 orelaterade filmer ifrån 30-talet. Valet att 

fokusera på de tre Thin Man-filmerna motiveras delvis av tillgängligheten av 

                                                 
16 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 62 
17 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 56 
18 Rick Altman, ”A Semantic/Syntactic Approach to Film Genre”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & 
Marshall Cohen (red.), Oxford University Press, New York, 2009, s. 553 
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deckarfilmer ifrån det årtiondet (ovannämnda exempel The Maltese Falcon, 1931, och 

Satan Met a Lady finns inte tillgängliga på region 2 kodad DVD eller iTunes), men 

också av att Thin Man var bland de mest framgångsrika filmerna på sin tid och att den 

första filmen resulterade i en kortlivad trend för Hollywoods deckarfilmer. Vilket i sin 

tur innebär att filmer som Satan Met a Lady inspireraderades av The Thin Man, så man 

skulle ändå analysera filmer som liknar den. 

Dessutom är Satan Met a Lady en av tre adaptioner av The Maltese Falcon och jag har 

redan valt att analysera adaptionen ifrån 1941. Genom att analysera två adaptioner av 

samma bok skulle det finnas en risk att uppsatsen avviker ifrån att vara en jämförande 

studie av deckarfilmen på 1930-talet och film noir och blir till en adaptionsanalys av två 

filmatiseringar av Hammetts bok. Där man diskuterar skillnaderna mellan två 

filmatiseringar av samma roman, istället för skillnaderna mellan två perioder i 

Hollywoods historia. Hur Ted Shane (Satan Met a Lady) skiljer sig ifrån Sam Spade. 

När det kommer till undersökningen av Nick Charles, så har jag valt att primärt 

fokusera på Sam Spade från The Maltese Falcon och Phillip Marlowe från The Big 

Sleep. Min motivering till detta är att jag vill göra en jämförande undersökning av den 

pensionerade privatdetektiven Nick Charles med privatdetektiver ur film noir. Därmed 

fokusera på 30-talsdeckarens respektive film noirs framställning av män inom detta 

yrke. Mark McPherson (Dana Andrews) i Laura är en polis och inte privatdeckare och 

Vincent Parry (Humphrey Bogart) i Dark Passage är en förrymd fånge ifrån San 

Quentin fängelset. Jag kommer att ta upp McPherson lite kort, för att ta upp drag som 

han delar med både Spade och Marlowe, då han faller in i samma fas av film noir som 

dem. 

 

1.3 Forskningsöversikt 

I min forskning har jag fått fram att mycket har skrivits om film noir och att en del har 

skrivits om det som kommit efteråt. Däremot är det som kom före film noir relativt 

orört. En del forskning, som James Naremores bok More Than Night, tar upp tidigare 

verk som The Thin Man, men diskuterar inte ingående hur vi kom ifrån deckarfilmer 

som The Thin Man till film noir som The Maltese Falcon. Det är ett ämne som de 

studier som jag har hittat inte lägger mycket energi på. Det de diskuterar är dessutom för 

det mesta Hammetts roman och inte filmserien med Powell och Loy. 

Olikt film noir verkar 1930-talets Hollywood-deckarfilmer inte ha fångat intresset hos 

många moderna filmforskare. Rosanne Welchs artikel ”Giving credit where credit is 
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due: Frances Goodrich Hackett and Albert Hackett and The Thin Man”, där hon 

analyserar hur Hammett framställde Nick och Nora jämfört med manusförfattarna av de 

tre första Thin Man-filmerna, är en av de få studierna som jag har hittat med fokus på 

Thin Man-filmerna. 

En annan artikel, som undersöker 1930-talets privatdetektiv, är Philippa Gates “The 

Three Sam Spades The Shifting Model of American Masculinity in the Three Films of 

The Maltese Falcon”, där Gates undersöker den förändrande bilden av amerikansk 

maskulinitet genom de tre filmatiseringarna av Hammetts roman och därigenom 

undersöker vad som förväntades av en privatdetektiv i Hollywood filmer på 1930-talet 

respektive 1940-talet. 

Min forskning har inte lyckats få fram någon existerande jämförande studie om Thin 

Man-filmerna och film noir. Så vi bryter potentiellt ny mark med den här uppsatsen. 

 

1.4 Teori 

Den analytiska texten utgår ifrån genreteori, främst hur film noir framställts av Paul 

Schrader i ”Notes on Film Noir” och av James Naremore i sin bok More Than Night. 

Film noir är ett svårdefinierat koncept. Enligt Schrader är ”film noir” något som nästan 

alla filmkritiker har sin egen definition av, kombinerat med en lista av filmer, som hen 

använder för att argumentera för sin tolkning av film noir.19 Enligt Schrader är film noir 

definierat av ton och inte av genre.19 Film noir behöver inte nödvändigtvis handla om 

brott och korruption och en film är inte automatiskt film noir, bara för att den handlar 

om stadens nattliv.19 

Enligt James Naremore är det lättare att känna igen en film som film noir, än att 

definiera vad det betyder.20 Film noir må referera till Hollywoodfilmer, men termen 

kom ifrån Frankrike.21 Film noir anses vanligen ha börjat 1941 med The Maltese 

Falcon, men termen kom efter kriget, när fransmännen återigen kunde se på amerikansk 

filmer som de hade missat under kriget.22 Både amerikanska kriminalfilmer och 

prestigefyllda melodramatiska filmer uppvisade nya tendenser av cynism, pessimism 

och mörker.22 Aldrig tidigare hade Hollywoodfilmen vågat ta en sådan hård och icke-

smickrande blick på det amerikanska livet.22 

                                                 
19 Paul Schrader, ”Notes on Film Noir”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & Marshall Cohen (red.), 
Oxford University Press, New York, 2009, s. 582 
20 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 9 
21 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 10 
22 Paul Schrader, ”Notes on Film Noir”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & Marshall Cohen (red.), 
Oxford University Press, New York, 2009, s. 581 
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Enligt Schrader fanns det fyra orsaker till att film noir inträffade i Hollywood på 1940-

talet.23 

Den första var kriget och den besvikelse som amerikaner upplevt efter kriget.23 Schrader 

anser att kriminalfilmerna på slutet av 1930-talet redan hade börjat bli mörka, men 

behovet av propaganda och filmer som uppmuntrade patriotism under kriget tryckte 

tillbaka mörkret i filmerna.23 När kriget var över blev amerikanska filmer mörkare och 

det kom en våg av kriminalfilmer från Hollywood.24 Filmerna speglade besvikelsen som 

tidigare soldater och hemmafruar (som arbetat i fabriker under kriget) kände när de 

återvände till fredstidens ekonomi.24 

Den andra orsaken var att det föddes nytt intresse för realism. Nu ville allmänheten ha 

en mer ärlig och hård blick på Amerika.24 Den tredje orsaken var att, under 1920- och 

1930-talen så hade många tyska filmskapare och tekniker invandrat till Hollywood.24 

När amerikanska filmer blev mörkare, så fanns det inga mer lämpade än tyskarna, som 

tog med sig inspiration ifrån den tyska expressionistiska filmen.25 En av de invandrade 

var Otto Preminger,25 som kom att regissera Laura. 

Den fjärde och sista som hade inflytande på formandet av film noir var den amerikanska 

hårdkokta romanen.26 Inom vilken vi finner författare som Dashiell Hammett och 

Raymond Chandler, som skrev romanen The Big Sleep (1939). Tillsammans med andra 

amerikanska författare hade de skapat en karaktär som tänkte och agerade cyniskt.26 

Om vi talar om genre och Thin Man-filmerna, så betraktar filmforskaren Tom Soter 

dem lika mycket screwballkomedier, som deckarfilmer.27 Soter kallar dem för 

”screwball mysteries”27 Screwballkomedi var en genre som blomstrade mellan 1934 och 

1945.28 De var romantiska komedier (ofta med fysisk komik) som fokuserade på 

excentriska par ifrån överklassen.29 Tidiga filmer inom genren hade med sociala 

problem, men som genren utvecklades blev de samtida sociala problemen (som 

depressionen) ignorerade i filmerna.30 

 

                                                 
23 Paul Schrader, ”Notes on Film Noir”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & Marshall Cohen (red.), 
Oxford University Press, New York, 2009, s. 582 
24 Paul Schrader, ”Notes on Film Noir”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & Marshall Cohen (red.), 
Oxford University Press, New York, 2009, s. 583 
25 Paul Schrader, ”Notes on Film Noir”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & Marshall Cohen (red.), 
Oxford University Press, New York, 2009, s. 584 
26 Paul Schrader, ”Notes on Film Noir”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & Marshall Cohen (red.), 
Oxford University Press, New York, 2009, s. 585 
27 Rosanne Welch. Journal of Screenwriting. Jan2012, Vol. 3 Issue 2, s. 163 
28 David Bordwell & Kristin Thompson. Film History, New York: McGraw-Hill Education, 2010, s. 212 
29 David Bordwell & Kristin Thompson. Film History, New York: McGraw-Hill Education, 2010, s. 211 
30 David Bordwell & Kristin Thompson. Film History, New York: McGraw-Hill Education, 2010, s. 212 
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1.5 Metod och Material 

Metoden för mitt arbete är att se på och analysera de första tre Thin Man-filmerna (The 

Thin Man, After the Thin Man och Another Thin Man) och fyra filmer som betraktas 

som film noir (The Maltese Falcon, The Big Sleep, Laura och Dark Passage). Vad jag 

kommer leta efter är sätt som Thin Man-filmerna och filmer inom film noir både liknar 

och skiljer sig ifrån varandra. Därmed också få fram hur de respektive filmerna passar 

in i begreppen ” screwballkomedi” och ”film noir”. 

För att uppnå mitt mål har jag samlat ihop en mängd material för analysen, utöver de sju 

nämnda filmerna. 

Bland dessa har vi Paul Schraders ”Notes on Film Noir” och James Naremores bok 

More Than Night. De kommer förse mig med den information och kunskap om film 

noir, som jag kommer behöva för att diskutera konceptet. Naremore kommer också 

förse mig med kunskap om Thin Man-filmerna och deras utveckling och påverkan på 

filmhistorien. 

För att kunna få ett filmhistoriskt perspektiv över 1930-talet och 1940-talet så har jag 

beslutat att använda mig av Film History av David Bordwell och Kristin Thompson och 

Film Histories av Paul Grainge, Mark Jancovich och Sharon Monteith. 

Eftersom sex av de sju filmer som jag kommer analysera i den här studien faller under 

deckargenren kommer jag också använda mig av boken Kriminallitteratur av Kerstin 

Bergman och Sara Kärrholm. Jag har också haft tillgång till Crime Fiction Since 1800 

av Stephen Knight, men kommer inte att använda den för analysdelen. Anledningen till 

detta är att jag fann Bergman och Kärrholms bok mer användbar i samtal kring film noir 

och dess manliga och kvinnliga karaktärer. Knights bok koncentrerar sig på den litterära 

deckargenren och inte på filmatiseringar. 

Jag kommer också använda mig av flera artiklar. 

Rosanne Welchs artikel “Giving credit where credit is due: Frances Goodrich Hackett 

and Albert Hackett and The Thin Man” i vilken hon diskuterar hur Nick och Nora 

Charles framställs i Hammetts bok respektive filmatiseringen med William Powell och 

Myrna Loy. 

Philippa Gates artikel “The Three Sam Spades The Shifting Model of American 

Masculinity in the Three Films of The Maltese Falcon” i vilken hon diskuterar hur 

privatdeckaren Sam Spade framställs i de tre filmatiseringarna av Hammetts roman med 

samma namn. Samtidigt som hon diskuterar den klassiska Hollywood-detektiven på 

1930-talet jämfört med privatdetektiven i Hollywood på 1940-talet. 
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Declan Clarkes artikel “MY NOIR: Explain nothing: How uncertainty freed The Big 

Sleep” i vilken han diskuterar karaktärerna Phillip Marlowe och Vivian Sternwood 

Rutledge, handlingen I William Hawks filmatisering av The Big Sleep. 

När det kommer till Delmer Daves film Dark Passage så har jag inte hittat någon artikel 

som fokuserar på den. Inte heller finns det mycket om den i More Than Night, Film 

History eller i Film Histories. Istället kommer jag försöka applicera det jag lärt mig 

ifrån ovanstående källor på filmen. När det kommer till Otto Premingers Laura så har 

Naremore varit mycket användbar. 

 

1.6 Disposition 

Den analytiska delen är uppdelad i fyra kapitel. Ett kapitel för varje del av 

frågeställningen. 

Det första kapitlet berör våra tre privatdetektiver: Nick Charles, Sam Spade och Phillip 

Marlowe. Vi kommer diskutera var de tre männen kommer ifrån. Hur de är som 

privatdetektiver (eller, i Nick Charles fall, före detta privatdetektiv). De brott som de tre 

privatdetektiverna får utreda. Hur de är kopplade till brotten och vad deras attityd är 

emot situationen som de finner sig i. 

I det andra kapitlet skiftar vi fokus ifrån männen till kvinnorna: Nora Charles, Brigid 

O'Shaughnessy (The Maltese Falcon), Vivian Rutledge (The Big Sleep), Irene Jansen 

(Dark Passage) och Laura Hunt (Laura). Vi kommer primärt fokusera på de kvinnliga 

huvudkaraktärerna, men vi kommer också ta upp Vivans syster Carmen eftersom vi 

kommer diskutera termen femme fatale. Vi kommer också undersöka hur de olika 

kvinnorna framställs i jämförelse med Nora Charles. 

I det tredje kapitlet diskuteras representationen av sex och sexualitet i Thin Man-

filmerna respektive de fyra film noir filmerna. Hur filmernas behandlade av ämnena sex 

och sexualitet blev påverkade av de restriktioner som fastställdes av the Hays Code och 

hur filmerna tog sig runt dessa restriktioner. Vad filmerna kunde ibland komma undan 

med, när det kom till referenser till sex och sexualitet. 

I det fjärde kapitlet diskuteras det hur samhället och människor framställs i Thin Man-

filmerna respektive de fyra film noir filmerna. Vi kommer också att komma in lite på de 

gangsterfilmer som gjordes i Hollywood under det tidiga 1930-talet. Dessutom kommer 

vi att diskutera hur the Hays Code satte restriktioner, när det kom till hur Hollywood 

fick representera och framställa brottslingar. Att the Hays Codes restriktioner innebar 

också att filmerna var tvungna att innehålla ett specifikt öde för ondskan. 
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Efter analysen följer en sammanfattning av den information som kommit fram i 

analysen. Därefter följer en slutsats, där analysens resultat diskuteras. 

 

2 Analys 

2.1 Nick Charles, Sam Spade och Phillip Marlowe 

Sam Spade och Phillip Marlowe är två av de mest kända av amerikanska 

deckarkaraktärer och är två exempel av deckarkaraktären inom film noir. Det vi 

kommer försöka fastställa är hur de skilde sig ifrån tidigare Hollywood-deckare som 

Nick Charles. 

Nick Charles är en före detta privatdetektiv som gift sig med en rik arvtagerska och 

flyttade till Kalifornien 1930, när hans svärfar dog, för att ta hand om Noras arv. Man 

skulle kunna se Nick Charles som någon som har kommit upp i världen. 

En fattig privatdeckare som gifte sig rikt och kan nu leva det goda livet. Ser man Nick 

på det viset, skulle man kunna dra paralleller mellan honom och gigolon Chris 

Jorgenson (Cesar Romero), som gifte sig med Mimi (Minna Gombell) för pengarnas 

skull31 och därmed ifrågasätta Nicks förhållande med sin fru. Skillnaden mellan Nick 

och Chris är det finns ingen tvekan om att Nick verkligen älskar sin fru. I The Thin Man 

Goes Home (1945) visar sig det dessutom att Nick inte kommer ifrån arbetarklassen, 

utan själv kommer ifrån överklassen. Hans tidigare fattigdom, som nämns i första 

filmen, var bara ett resultat av att hans familj inte godkände hans val av karriär och tog 

avstånd ifrån honom. Så Nick Charles är ingen som har gift sig för pengarnas skull, i ett 

försök att komma in i överklassens värld. 

Nick Charles kan ses som ett exempel på den klassiska Hollywood-detektiven från 

1930-talet. Enligt Philippa Gates var den klassiska Hollywood-detektiven inte en cynisk 

eller nedslagen privatdeckare ifrån arbetarklassen, utan en förfinad och charmerande 

gentleman.32 Den klassiska Hollywood-detektiven lyckades behålla sin optimism och 

frodas i den värld, som hans cyniska film noir efterträdare kom att kämpa för att 

överleva i.33 Den sorglösa 30-tals deckaren erbjöd publiken en flykt ifrån depressionens 

grymma verklighet och en möjlighet att få en inblick i överklassens liv.33 

Humphrey Bogart spelade Sam Spade i The Maltese Falcon (1941) och Phillip Marlowe 

i The Big Sleep (1946). Bogart hade spelat gangsters på 30-talet (till exempel Duke 

                                                 
31 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 54 
32 Philippa Gates. Framework: The Journal of Cinema & Media. Spring2008, Vol. 49 Issue 1, s. 10 
33 Philippa Gates. Framework: The Journal of Cinema & Media. Spring2008, Vol. 49 Issue 1, s. 11 
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Mantee i The Petrified Forest, 1936) och på 1940-talet kom han att förkroppsliga bilden 

av amerikansk maskulinitet.34 Sam Spade var en gatusmart hårding ifrån 

arbetarklassen.3435 Han var tvungen att vara just en självständig hårding, för att kunna 

överlista skurkarna och undkomma nätet som lagts ut av filmens femme fatale.36 Spade 

ställs också inför svåra etiska frågor, om han ska välja kärlek och pengar, eller se till att 

rättvisa skipas, genom att hämnas sin mördade partner.36 

Nick Charles ställs aldrig inför etiska frågor om kärlek, pengar eller rättvisa. I After the 

Tin Man låter han väskryckaren Fingers gå, efter att Fingers har återlämnat Noras 

handväska. Inga etiska frågor ställs. Han fick bara en väskryckare att återlämna en 

handväska. I Another Thin Man avslöjas det att familjens nya barnflicka har tidigare 

suttit i fängelse. Nick medger att han visste om det hela tiden, men valde att inte säga 

något, eftersom han tycker att alla förtjänar en andra chans. 

Enligt Declan Clarke blir Phillip Marlowe i The Big Sleep, indragen i händelser, som 

han i stort sett är likgiltig inför.37 Det är hans kämpande med de etiska problemen hos 

de som han möter, som är hans motivation för att bli inblandad.37 Han vill underlätta 

gamle Herr Sternwoods (Charles Waldron) liv, vilket har hamnat i kaos till följd av hans 

döttrars beteende.37 Detta förklarar varför Marlowe kör hem den påverkade Carmen 

Sternwood, som han hittat på en mordplats, istället för att låta polisen förhöra henne. 

Hans motivation för att ”lösa” fallet är den skuld som Marlowe känner över att ha 

misslyckats att förhindra Jonseys död.37 

När vi möter Nick Charles, i The Thin Man, är han en pensionerad privatdetektiv och 

ointresserad av att bli involverad i utredningen av Julia Wolfs mord och Clyde Wynants 

försvinnande. Han har ingen personlig koppling till fallet, bortsett från att Wynant en 

gång i tiden var hans klient i ett orelaterat fall. Nick blir motviligt indragen i fallet, av 

de inblandade och beslutar sig för att utreda fallet, när han blir trött av att bli hunsad 

med. 

Enligt James Naremore blir Nick (och Nora) alltmer hemtam för varje film i serien.38 I 

After the Thin Man blir Nick involverad i ett fall, som berör Noras släktingar och i 

Another Thin Man berör fallet en gammal affärspartner till Noras far, samtidigt som de 

har blivit föräldrar. Så handlingen blir mer personlig för Nick (och Nora). Vilket är 

                                                 
34 Philippa Gates. Framework: The Journal of Cinema & Media. Spring2008, Vol. 49 Issue 1, s. 10 
35 Philippa Gates. Framework: The Journal of Cinema & Media. Spring2008, Vol. 49 Issue 1, s. 7 
36 Philippa Gates. Framework: The Journal of Cinema & Media. Spring2008, Vol. 49 Issue 1, s. 22 
37 Declan Clarke. Film International (16516826). 2013, Vol. 11 Issue 5, s. 20 
38 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 56 
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annorlunda ifrån Marlowes upplevser. Marlowe är och förblir likgiltig för händelserna 

som inträffar. 

I Another Thin Man hotar dessutom mördaren Nicks son, i ett försök att komma undan 

(tidigare i filmen uttrycks hot emot både sonen och Nora). Detta är något som inte 

skulle kunna hända varken Sam Spade eller Marlowe. Spade och Marlowe representerar 

det koncept som Hammett formulerade, med privatdeckaren som en ensamvarg, en 

outsider som kämpar för att en gnutta moral ska finnas kvar i samhället.39 De har ingen 

familj som skurkarna kan hota. Nick Charles är ingen ensamvarg eller outsider, som får 

kämpa ensam. Han har eviga följeslagare i Nora och hunden Asta. Dessutom tillåts han 

behålla sin optimism och frodas i världen. 

Olikt Spade och Marlowe är Nick Charles ingen nedslagen privatdeckare ifrån 

arbetarklassen. När Marlowe gör sig redo att lämna familjen Sternwoods hus, påpekar 

han att tar $25 per dag, plus utgifter. När Brigid O'Shaughnessy anlitar Sam Spade och 

hans partner, får hon betala för deras tjänster. Nick Charles är förmögen och det blir 

aldrig någon fråga om att han skulle ta betalt för sitt detektivarbete. Olikt Spade och 

Marlowe behöver han inte få pengar ifrån sina klienter. 

Enligt James Naremore är The Thin Man det närmaste Hammett kom till en vanlig 

pusseldeckare.40 Både pusseldeckaren och den hårdkokta deckarromanen genomgick en 

guldålder, under åren mellan världskrigen.41 Skillnaden mellan pusseldeckaren och den 

hårdkokta deckaren var att pusseldeckaren handlade om att erbjuda ett stimulerande 

tankeproblem,42 medan den hårdkokta var mer inriktad på att avslöja korruption och 

klassamhällets orättvisor.43 

En nyckelskillnad mellan 30-talets deckare, den klassiska Hollywood-detektiven, 

förkroppsligat av Nick Charles och noir detektiverna, som förkroppsligas av Sam Spade 

och Phillip Marlowe, är då vad man har försökt uppnå med dem. 

Nick Charles, den klassiska Hollywood-detektiven, sammanföll med depressionen. Man 

erbjöd dåtidens publik en flykt ifrån sin grymma verklighet.44 Delvis genom ett erbjuda 

ett stimulerande tankeproblem,44 delvis genom att ge dem en inblick i de rikas värld. 

Hollywoods utbud under 1930-talet erbjöd skratt och nostalgi, samt en verklighetsflykt 

                                                 
39 Kerstin Bergman & Sara Kärrholm. Kriminallitteratur, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, s. 21f 
40 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 54 
41 Kerstin Bergman & Sara Kärrholm. Kriminallitteratur, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, s. 20f 
42 Kerstin Bergman & Sara Kärrholm. Kriminallitteratur, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, s. 20 
43 Kerstin Bergman & Sara Kärrholm. Kriminallitteratur, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, s. 22 
44 Philippa Gates. Framework: The Journal of Cinema & Media. Spring2008, Vol. 49 Issue 1, s. 11 
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till de glada dagarna av 1920-talet, innan börsfallet 1929.45 Nick Charles har inga 

ekonomiska svårigheter och erbjuder publiken regelbundet skratt. Nick regelbundet 

närvarar vid fester eller vid tillställningar hos överklassen. De fall som han utreder har 

ingen direkt samhällskritik. De är enkla mordutredningar, mord motiverade av girighet 

och hat, som slutar med att mördaren åker fast. 

Noir detektiver som Sam Spade och Phillip Marlowe tillhör arbetarklassen.46 I 

Marlowes fall blir han indragen i händelser som han är likgiltig emot.47 Fallet berättas 

ur Marlowes perspektiv och olikt fallen som framställs i pusseldeckare finns det ingen 

red herring.48 Howard Hawks erkände dessutom att varken han, Raymond Chandler 

eller manusförfattaren hade någon aning om vem som dödade vem i The Big Sleep. 

Enligt Hawks hade det ingen betydelse för filmen.48 Precis som i den hårdkokta 

deckaren, är det viktiga inte att lösa pusslet, utan det viktiga är att visa samhällets 

mörkare sidor. I fallet med The Big Sleep, så handlar det om sidor som pornografi och 

utpressning.49 

James Naremore noterar att fallet är löst i Thin Man-filmerna, när Nick samlat samman 

alla misstänkta.50 En upplösning som är mycket likt upplösningar för Agatha Christies 

detektiv Hercule Poirot. 

Sam Spade och Phillip Marlowe samlar aldrig samman alla misstänkta. Det finns ingen 

red herring, som deckaren måste fastslå inte var mördaren. Som noterats tidigare, är 

Marlowe i stort sett likgiltig över det som händer (och inte ens filmskaparna kunde hålla 

reda vem som dödade vem). Sam Spade fångar Archers mördare och lämnar över henne 

till polisen, inte av en känsla av lojalitet till sin mördade partner, utan bara för att han 

känner att det är hans plikt att göra något.51 Ärendet med riddarfalken förblir 

ouppklarat. En fråga man måste fråga sig själv, när det kommer till mordet på Miles 

Archer är: bryr sig verkligen någon om vem det var som mördade honom? Filmen heter 

The Maltese Falcon (Riddarfalken från Malta) och den inleds med en presentation av 

fågeln. Mordet på Archer är bara en del av ett ärende som förblir ouppklarat. Nick 

Charles erbjuds upplösning av sina fall, det görs inte Sam Spade eller Phillip Marlowe. 

Enligt Kerstin Bergman och Sara Kärrholm blev Bogart, med trenchcoat och cigarett i 

mungipan, sinnebilden av den hårdkokte deckaren, till följd av sina roller som Spade 

                                                 
45 Philippa Gates. Framework: The Journal of Cinema & Media. Spring2008, Vol. 49 Issue 1, s. 21 
46 Philippa Gates. Framework: The Journal of Cinema & Media. Spring2008, Vol. 49 Issue 1, s. 7 
47 Declan Clarke. Film International (16516826). 2013, Vol. 11 Issue 5, s. 20 
48 Declan Clarke. Film International (16516826). 2013, Vol. 11 Issue 5, s. 18 
49 Declan Clarke. Film International (16516826). 2013, Vol. 11 Issue 5, s. 19 
50 James Naremore. More Than Night, Los Angeles: University of California Press, 2008, s. 54 
51 Philippa Gates. Framework: The Journal of Cinema & Media. Spring2008, Vol. 49 Issue 1, s. 15 
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och Marlowe.52 Nick Charles klär sig i finare kostymer och bär frack, när han besöker 

Noras överklassläktingar. Arbetarklassdetektiverna Spade och Marlowe bär också 

kostym, men av en synligt billigare variant. Marlowe tjänar $25 om dagen. Självfallet 

kan han inte lägga ut pengar på en dyr kostym. 

Marlowe och Spade tillhör vad Paul Schrader kategoriserar som den första fasen av film 

noir (1941-1946), vilket han menar var en period för privatdeckaren och ensamvargen.53 

Dock var inte alla filmer som klassas som film noir, ifrån den här perioden, centrerade 

kring privatdetektiver. Ett exempel är Mark McPherson i Laura. Han är ingen 

privatdeckare, utan en polis, men han är något av en ensamvarg. Trots att han ibland 

samtalar med andra poliser, så spenderar han större delen av sin utredning på egen hand. 

Han har ingen poliskollega som konstant är vid hans sida. MacPherson klär sig också 

likt Marlowe, i hatt och trenchcoat. 

Så Nick Charles är den klassiska Hollywood-detektiven. En förfinad man ifrån 

överklassen, som utreder fall som har koppling till andra i överklassen. Han är ingen 

ensamvarg, utan har konstanta följeslagare. De fall som han utreder blir alltid lösta. Sam 

Spade och Phillip Marlowe är gatusmarta deckare ifrån arbetarklassen. Liksom Mark 

McPherson är de ensamvargar. De är likgiltiga inför de fall som de får. Fall som kräver 

att de ställer sig etiska frågor. De erbjuds inte alltid upplösning på deras fall. En del kan 

förbli ouppklarat. 

 

2.2 Nora Charles och Noir Kvinnan 

Femme fatale är en av nyckelkaraktärerna inom film noir.54 Det är en mystisk och farlig 

kvinna, som utgör ett förföriskt hot emot hjälten. En vanlig förklarning till karaktärens 

existens i film noir är att den skulle vara en manlig reaktion, till kvinnors mer aktiva liv 

och de förändrande könsrollerna, under andra världskriget.54 Det vi kommer att 

diskutera här är hur den kvinnliga huvudrollen i The Thin Man skiljer sig ifrån femme 

fatalen och andra kvinnor i film noir. 

Nora Charles var en jämställd partner till Nick och lika intelligent, vilket var något helt 

nytt i en större ljudfilm enligt filmforskaren Tom Soter.55 En anledning till detta kan 

ligga hos Frances Goodrich (som skrev de tre första Thin Man-filmerna tillsammans 

                                                 
52 Kerstin Bergman & Sara Kärrholm. Kriminallitteratur, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, s. 241f 
53 Paul Schrader, ”Notes on Film Noir”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & Marshall Cohen (red.), 
Oxford University Press, New York, 2009, s. 587 
54 Paul Grainge, Mark Jancovich & Sharon Monteith. Film Histories, Edinburgh: Edinburgh University 
press, 2014, s. 259 
55 Rosanne Welch. Journal of Screenwriting. Jan2012, Vol. 3 Issue 2, s. 163 
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med sin man, Albert Hackett). Som den enda kvinnan som arbetade på filmen, ansåg 

Goodrich att hon höll de kvinnliga karaktärernas öde i sin hand och kämpade därmed 

för vad kvinnorna i deras filmer skulle och inte skulle göra.56 

The Thin Man hade varit den första av Hammetts böcker där en kvinna blev inblandad i 

deckararbetet,57 men manusförfattarna lät Nora utvecklas till en fulländad utredare, 

något som Hammett inte gjorde i romanen.58 I filmen The Thin Man försöker Nick få 

bort henne ifrån utredningen. Istället för att godta detta, beger sig Nora ut och, 

framgångsrikt, gör lite deckararbete på egen hand. I Another Thin Man leder Nicks 

utredning honom till en nattklubb och där han hittar Nora redan sittandes. På egen hand 

har hon kommit längre än vad Nick har gjort. I den första filmen tar dessutom Nora en 

aktiv roll i att försöka få Nick att bli intresserad av att ta sig an fallet. 

Nora Charles är utan tvekan ingen femme fatale. Nora är varken mystisk eller dödlig. 

Inte heller hotar hon att förgöra Nick genom att förföra honom. Hon är hans fru, hans 

konstanta följeslagare och hans jämlike. Dr. Watson till Nicks Sherlock Holmes. I första 

filmen använder Nick och Nora direkt termerna ”Sherlock” och ”Dr. Watson” i referens 

till varandra. 

Brigid O'Shaughnessy (Mary Astor) i The Maltese Falcon faller under termen femme 

fatale.59 Hon lyckas få Sam Spade att falla för henne. Från den sekund som hon kom in 

på Spades kontor manipulerade hon honom och Miles Archer. Hon dödade Archer i ett 

försök att uppnå sina mål. Efteråt utnyttjar hon Spade som beskyddare, utifall hennes 

konkurrenter skulle försöka döda henne. När Spade beslutar att överlämnar henne till 

polisen, säger han att han hoppas att de inte hänger henne för detta och att hon kan söka 

upp honom när hon kommer ut, om hon istället döms till 20 år i fängelset. Trots allt hon 

har gjort har han utvecklat känslor för henne. 

Brigid är onekligen är aktiv karaktär. Allting börjar med att hon anlitar Sam Spade och 

Miles Archer. Om hon inte hade dödat Archer, så hade Spade troligen aldrig blivit 

indragen i det hela och han hade aldrig hört talas om riddarfalken ifrån Malta. 

Det är rätt svårt att jämföra Brigid med Nora. Som nämndes ovan är Nora ingen femme 

fatale. Hon försöker inte förföra eller förgöra Nick, som Brigid gjorde med Spade och 

Archer. I slutändan är Nora en rik arvtagerska som blir intresserad av det deckararbete 

som hennes man gjorde, innan de gifte sig. Nora tar eget initiativ att utreda fallen, något 

                                                 
56 Rosanne Welch. Journal of Screenwriting. Jan2012, Vol. 3 Issue 2, s. 164f 
57 Rosanne Welch. Journal of Screenwriting. Jan2012, Vol. 3 Issue 2, s. 164 
58 Rosanne Welch. Journal of Screenwriting. Jan2012, Vol. 3 Issue 2, s. 172 
59 Philippa Gates. Framework: The Journal of Cinema & Media. Spring2008, Vol. 49 Issue 1, s. 15 
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som hennes man inte gillar. Nick går så långt att han låter henne bli inlåst i häktet, i ett 

försök att få henne att lova att sluta leka deckare. 

Vivian Rutledge (Lauren Bacall) i The Big Sleep är en representation av vad Naomi 

Wise kallar för “the Hawksian Woman”,60 vilket betecknar den kvinnliga huvudrollen i 

Howard Hawks filmer. Enligt Wise karaktäriseras den arketypiska ”Hawksian Woman” 

som en självständig och stark kvinna, som väljer mannen, men inte för att hon måste ha 

en man.60 Det finns ingen känsla av att hon behöver en man i livet för att vara hel och 

förhållandet kan upplösas utan större dramatik.60 Filmen slutar utan att vi vet om Vivian 

och Marlowe kommer att bli mer än en engångsgrej.61 

Vivian är ingen femme fatale. Vilket är en beskrivning som passar mer hennes syster, 

Carmen. Carmen är en mindre bifigur, som filmen antyder är oskyldig.62 Carmen 

reagerar aggressivt, när Marlowe tackar nej till hennes närmanden och han noterar 

senare till Vivian att Carmen är någon som inte godtar ett avvisande. Anledningen till 

att Owen Taylor sköt Geiger var att Taylor var förälskad i Carmen, som Geiger 

utpressade med pornografiska bilder av henne.63 Eddie Mars (John Ridgely) utpressar 

Vivian, efter han övertygat om att det var Carmen som dödade Sean Regan.63 

Deras fars liv har hamnat i kaos, till följd av Carmen och Vivians beteende.64 Carmen 

och Vivian är därmed roten till mycket av det som inträffar i filmen, även om de antyds 

att vara oskyldiga till något brott. Carmens beteende försätter henne i en situation där 

Geiger utpressar hennes familj, vilket leder till en serie mord och ännu mer utpressning. 

Nora Charles var jämställd med Nick. Som ett exempel på the ”Hawksian Woman” var 

Vivian stark och självständig. Vivian är dock del av mysteriet, del av problemet. Nora 

var del av lösningen. 

Om vi går vidare med en annan Bacall-roll, så har vi Irene Jansen i Dark Passage. Likt 

Vivian i The Big Sleep skulle jag beskriva Irene Jansen som stark och självständig. När 

vi först möter henne, så smugglar hon in honom i San Francisco, vilket innebär att köra 

genom poliskontroller. Hon gör det, utan att bli synligt nervös. Vincent har inte tvingat 

henne att smuggla in honom i staden. Genom att hjälpa honom, riskerar Irene själv flera 

års fängelse, vilket Vincent själv påpekar för henne.  

Under Vincents rättegång, hade Irene gjort en insändare till tidningarna, där hon 

kritiserade tidningarnas behandling av Vincent. Vilken hon hade skickat in under sitt 
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eget namn. Så Irene är inte rädd för att öppet ta ställning när hon tycker att någon blivit 

felbehandlad. Irenes egen far dömdes till och dog i fängelset, för mordet på hennes 

styvmor, vilket Irene är övertygad han var oskyldig till. Vilket är varför hon hjälper 

Vincent. Hon är övertygad om att han, precis som hennes far, har blivit felaktigt dömd 

för ett brott som han inte begått. 

När hon konfronteras av Bob och Madge om att det befunnit sig en man i hennes 

lägenhet, säger hon rakt ut att det var Vincent Parry, eftersom hon vet om att de aldrig 

skulle tro på ett sådant påstående. Det visar exempel på hennes intelligens. Irene spelar 

dock ingen aktiv roll, i upplösningen av historien och avslöjandet om vem det var som 

verkligen mördade Vincents fru. Vincent lämnar henne och springer på en utpressare, 

som avslöjar vad han behöver veta för att lösa mysteriet. Det hela slutar med att Irene 

återförenas med Vincent i Peru. 

Nästan alla av Irenes scener utspelar sig i hennes lägenhet. De enda undantagen är när 

hon smugglar Vincent in i San Francisco och när hon dyker upp i Peru. Så hon är 

mycket bunden vid hemmet. Nora är knappast en kvinna som är bunden vid hemmet. På 

eget initiativ går hon ut och gör lite deckararbete på egen hand. 

Vår introduktion till Laura Hunt (Gene Tierney) i Laura skiljer sig kraftigt från 

introduktionen av de andra kvinnorna som vi gått igenom hittills. När filmen inleds 

informeras vi att Laura är död och vi ser henne endast genom tillbakablickar. Det är 

först mer än halvvägs genom filmen som Laura visar sig fortfarande vara vid livet. Alla 

män i filmen faller för Laura, även polisen Mark McPherson. James Naremore beskriver 

Waldo Lydecker (Clifton Webb) som lidande av ett slags Pygmalionkomplex.65 I 

tillbakablickar ser vi Lydecker hjälpa henne med hennes karriär. Han presenterade 

Laura för viktiga klienter och hjälpte henne att komma igång. Han medger dock att det 

var hennes egen talang som lät Laura nå toppen av sitt yrke. När det kom till hennes stil 

var det Lydeckar som lärde henne hur hon skulle ha håret och klä sig. I tillbakablickar 

strävar Laura aktivt efter sina drömmar om karriär. Efter det att hon har dykt upp i livet, 

spelar Laura dock en mer passiv roll, medan McPherson får lösa fallet själv. McPherson 

noterar att hon, precis som alla kvinnor, inte går att lita på, när hon bryter emot hans 

instruktioner. 

Likt Eliza Doolittle i Pygmalion, har Laura Hunt tagits under någons vinge och tränats i 

hur hon ska uppföra sig i finare sällskap. Nora Charles är infödd i den amerikanska 

överklassen och inget i filmerna antyder att hon behövt en manlig mentor som lärde 
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henne hur hon ska uppföra sig eller klä sig. Samtidigt har Laura Hunt något som Nora 

inte har: drömmar om en framgångsrik karriär (vilket hon har redan uppnått, när filmen 

inleds). Nora ärvde flera företag av hennes far, men det är Nick som sköter dem. I 

Another Thin Man får hon även be Nick om $14, eftersom hon inte har några pengar 

själv. 

Så noir kvinnan kunde vara ond eller orsaken till problemen som den manliga 

protagonisten måste tackla. Hon var opålitligt, men samtidigt kunde hon vara 

självständig, smart och ha karriär. Nora var en Dr. Watson till Nicks Sherlock Holmes. 

Hon är pålitlig och självständig, men inte orsaken till problemen Nick fick tackla. 

Samtidigt fick hennes man sköta hennes affärer och hon hade inga karriärsambitioner. 

 

2.3 Sex och Sexualitet 

Innan vi börjar här, måste vi först ta upp the Hays Code för att ge lite historisk kontext. 

1922 hade Will Hays, tidigare chef för Postverket i USA, rekryterats för att leda den nya 

Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA), vilken hade syfte att 

censurera Hollywoods filmer och ge Hollywood en renare image.66 Tolv år senare kom 

detta att leda till den ökända Hays Production Code.66 The Hays Code satte upp en lista 

av krav och restriktioner, när det kom till ämnen som sex, våld och andra ämnen.67 Så 

här kommer vi undersöka hur The Thin Man och film noir framställde sex och 

sexualitet, under sådana restriktioner. 

Bland restriktionerna var ett förbud emot att säga ordet ”gravid”.68 Vilket vi ser ett 

exempel på i After the Thin Man, där Nick får reda på att Nora är gravid, genom att hon 

ger honom en bebisstrumpa. Ingen av dem säger det öppet. I alla tre filmerna sover 

dessutom Nick och Nora i separata sängar. Vilket gjordes för att tillfredsställa den 

brittiska filmcensuren.69 

Enligt Roseanne Welch antyder Noras reaktion av att höra talas om the Sullivan Act 

(vilken hon antyds blanda ihop med the Mann Act, vilken berör transport av kvinnor för 

sexuella syften över delstatsgränserna) att hon inte är obekväm med att tala öppet om 

sex framför en manlig polis.68 Så den kvinnliga huvudkaraktären är inte obekväm när 

det kommer till ämnet sex. Samtidigt refererar hon inte direkt till sex, utan blandar ihop 
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två lagar. Nora försäkrar människor att hon och Nick är gifta, vilket kan ses som ett 

tecken på ett behov på att försäkra om att Nick och Nora inte gör något omoraliskt. 

MPPDA hade grundats för att ge Hollywood en renare image, vilken hade skadats i det 

tidiga 1920-talet av drogöverdoser och mordanklagelser.70 Därmed var det viktigt att par 

som Nick och Nora fastställs som gifta. 

I romanen The Big Sleep är Carmen Sternwood naken, när Marlowe hittar henne i 

Geigers bostad. I filmversion är hon fullt påklädd. Inte heller sägs det rakt ut att hon 

utpressas över pornografiskt material. Vivan visar Marlowe ett fotografi av Carmen, 

men fotot visas aldrig för publiken. Inte heller tas det faktum att Geiger är homosexuell 

upp i filmen. Anledning till det är att restriktionerna som sattes ned av MPPDA förbjöd 

att homosexualitet ens nämndes.71 Enligt James Naremore var Hammett och Raymond 

Chandlers romaner fyllda av situationer med homosexuell antydning.72 Naremore 

beskriver de kriminella i Hammetts The Maltese Falcon som en homosexuell familj.70 

När Joel Cairo (Peter Lorre) dyker upp i romanen beskriver Spades sekreterare honom 

som ”queer”73 och romanen nämner också att Cairo bär parfym. Till följd av MPPDAs 

restriktioner kunde man givetvis inte öppet medge att Cairo är homosexuell. Så 

filmskaparna fick nöja sig med att Cairo bär parfym, med doft av gardenia, och att han 

uppvisar feminint beteende. 

För att komma runt MPPDAs restriktioner kunde filmens manusförfattare och regissör 

John Huston bara antyda att Cairo är homosexuell. Sam Spade var en gatusmart hårding 

ifrån arbetarklassen. Detsamma gällde Phillip Marlowe och även Mark McPherson.70 

Genom att medge att Cairo bär parfym med blomdoft och hans feminina uppträdande, 

vilket gör honom annorlunda från Spade, antyder John Huston just att Cairo är 

homosexuell. 

Givetvis är inte alla män med feminina drag i film noir kodade som homosexuella. 

Waldo Lydecker i Laura framställs som en dandy och parasit ifrån överklassen.70 Han 

lär Laura hur hon ska ha sitt hår och hur hon ska klä sig, vilket faller under stereotyper 

om homosexuella män. Han visar sig sedan dock vara en svartsjuk heterosexuell man, 

som planerar att mörda Laura för att hon avvisade honom.70 Mark McPherson, filmens 

protagonist, representerar den maskulina mannen.74 En man ifrån arbetarklassen. 
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MPPDAs restriktioner innebar dessutom att filmen fick inte antydda att Laura Hunt och 

Lydeckar hade varit mer vänner.75 

Waldo Lydecker är inte den enda som drivits till mord för att ha blivit avvisad. Madge 

Rapf i Dark Passage och David Graham i After the Thin Man begår båda mord för att 

ha blivit avvisade av en potentiell älskare. Istället för att mörda den som har avvisat 

dem, väljer de istället att mörda personens maka respektive make och sätter dit den som 

har avvisat dem. 

Kvinnorna i film noir är ofta sexuellt frestande, men samtidigt är de förrädiska och ett 

hot emot den manliga protagonisten.76 Vilket Brigid i The Maltese Falcon är ett 

exempel på. Hon har lyckats få Sam Spade att falla för henne, vilket ställer honom inför 

ett dilemma om han ska lämna över kvinnan som han (kanske) älskar till polisen för 

mordet på Miles Archer.77 En sådan kvinna existerar inte i Thin Man-filmerna. Nick är 

en lyckligt gift man. Ingen kvinna framställs som sexuellt frestande för honom, även om 

det görs antydningar att han en gång i tiden hade många älskarinnor, men det var innan 

han gifte sig med Nora. Inte heller existerar det några referenser till homosexualitet i 

Thin Man-filmerna. Varken direkta eller antyda. 

Femme fatale brukar ses som en manlig reaktion till de förändrande könsrollerna under 

andra världskriget. Vi måste då överväga att det samma gällde homosexuella karaktärer. 

Film noir hade ofta huvudkaraktären komma i kontakt med ”det andra” (olika etniska 

grupper, sexuellt frigjorda kvinnor, brottslingar och homosexuella).78 Kvinnorna sågs 

som opålitliga och ett hot emot mannen. Den homosexuella mannen kan också ha setts 

som ett hot emot den heterosexuella mannen. En rädsla för att på något sätt ses som 

mindre manlig. Sådana här rädslor framkommer inte i Thin Man-filmerna, så deras 

skurkar är heterosexuella. Sådan rädsla kunde inte bli representerad i dem, eftersom 

filmerna skulle hjälpa publiken att glömma de problem som väntade dem i verkliga 

livet. 

Så i varken Thin Man-filmerna eller film noir fick man göra direkta referenser till sex 

eller sexualitet. För att göra sådana referenser var filmskaparna tvungna att vara smarta 

med de antydningar som de gjorde för att förmedla att en kvinna är gravid eller att en 

man är homosexuell. I både Thin Man och film noir kunde sexuellt avvisande bli 

dödligt. 
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2.4 Samhället och människor 

Om det inte hade varit för kriget, så hade film noir redan varit i full fart, under det tidiga 

1940-talet enligt Paul Schrader.79 Under depressionen behövdes filmen som ett sätt att 

underhålla allmänheten och få dem att glömma sina problem.79 Den klassiska 

Hollywood-detektiven, vilken Nick Charles representerar, erbjöd publiken en flykt ifrån 

depressionens grymma verklighet och en möjlighet att få en inblick i överklassens liv.80 

Det vi kommer försöka fastställa här är hur The Thin Man och film noir framställde det 

amerikanska samhället och människorna däri. Nick och Nora dricker regelbundet, men 

det presenteras inte som ett problem. De framställs inte som hårda alkoholister, som inte 

kan sluta dricka. Inte heller dricker de för att glömma sina problem. Förbudstiden hade 

upphört året innan den första Thin Man-filmen släpptes. Så man kunde nu lagligt dricka 

alkohol igen. Nick och Nora är därmed bara två personer som njuter av den nya 

friheten. 

I The Thin Man, After the Thin Man och Another Thin Man verkar depressionen vara 

närmast icke-existerande. Det är inget som de förmögna Nick och Nora måste handskas 

med. Inte heller görs det någon antydning att någon som till exempel väskryckaren 

Fingers har tvingats till brottslighet, till följd av att ha förlorat sitt arbete på grund av 

depressionen, för att kunna överleva. Thin Man-filmerna är inte socialt medvetna. De är 

deckare och komedier. Filmer som ledde till en kort period av filmer med komiska 

deckare.81 Traditionellt har den första filmen också setts som en av filmerna som 

inledde screwballkomedierna under 1930-talet.82 Vilka inte brukade ta upp sociala 

problem.83 

Givetvis hade det redan gjorts socialt medvetna filmer. Gangsterfilmer är ett exempel på 

socialt medvetna filmer.84 Ett problem var att gangsterfilmer som Little Caesar (1931) 

och The Public Enemy (1931) ansågs glorifiera brottslingar, trots att både Caesar Enrico 

"Rico" Bandello (Edward G. Robinson) och Tom Powers (James Cagney) dör på 

slutet.83 Filmernas producenter försökte försvara dem genom att argumentera att de 
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undersökte sociala problem, men the Hays Code förbjöd sympatiska framställanden av 

kriminella.85 

Både Thin Man-filmerna och film noir var tvungna att leva med sådana restriktioner. 

Kombinerat med de ovan nämnda sexuella restriktionerna och ett krav på att ondskan 

alltid ska bestraffas.86 Vilket innebär att, oavsett vad Spade hade beslutat att göra med 

Brigid, hade MPPDA krävt att hon straffas för mordet på Miles Archer. I Dark Passage 

faller Madge ut genom ett fönster, till sin död, efter att hon erkänt för mordet på Vincent 

Parrys fru. Straffet behövde därmed inte nödvändigtvis vara att brottslingen överlämnas 

till polisen och sätts i fängelse. Brigid kunde ha dött i en olycka som Madge eller blivit 

dödad av antingen polisen, som Rico i Little Caesar eller av andra kriminella, som Tom 

Powers i The Public Enemy. 

Detta kan ses som en motsägelse till film noirs cyniska och pessimistiska blick på 

samhället. Filmerna ska vara mörka, samtidigt leder MPPDA restriktionerna till att det 

finns en gnutta hopp. En försäkring att ondskan får vad den förtjänar. Samtidigt innebär 

givetvis inte det faktum att att ondskan blir bestraffat att allting får ett lyckligt slut. 

Paul Schrader kategoriserade film noir i tre faser. Den första fasen fokuserade på 

privatdeckaren och ensamvargen och inträffade 1941-1956.87 Den andra fasen (1945-

1949) var en realistisk period som ofta fokuserade på gatubrott, politisk korruption och 

polisrutiner.88 Den tredje (1949-1953) var en period med självmordsimpulser och 

psykotiskt beteende.88 

De noir filmer som vi ser på här (The Maltese Falcon, The Big Sleep, Laura och Dark 

Passage) faller alla tidsmässigt under den första och andra fasen. 

Efter kriget noterade franska filmkritiker en ny nivå av cynism, pessimism och mörker i 

amerikanska filmer.89 Filmer som The Thin Man-serien var menade att ge publiken en 

flykt ifrån 1930-talets verklighet med miljoner arbetslösa och lågkonjunktur. Med film 

noir hade man gått in i en ny tidsperiod, där man tog en hård och icke-smickrande blick 

på det amerikanska livet. Vilket man tog det till en nivå som man aldrig tidigare vågat.89 

Vincent Parry är en man som har blivit oskyldigt dömd för ett brott som han inte begått. 

Så han är ett offer för brister i rättssystemet. Brister som kan innebära att en oskyldig 
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människa sätts i fängelset. För Vincent Parry finns det inget riktigt lyckligt slut. Han 

återförenas med Irene i Peru, men han är och kommer att förbli en efterlyst brottsling. 

Dömd för mordet på sin fru och misstänkt för mord på George Fellsinger och Madge 

Rapf. Han kan aldrig återvända till sitt gamla liv och bli Vincent Parry igen, utan 

kommer att få leva resten av sitt liv gömd i ett annat land. Återvänder han till Amerika 

så riskerar han att råka ut för ytterligare en utpressare eller att sättas i fängelse igen. 

Noir filmer som The Maltese Falcon, Laura, The Big Sleep och Dark Passage tar en 

cynisk och pessimistisk blick på det amerikanska samhället och människorna däri. 

Samhället är fyllt av utpressning och pornografi. De kvinnliga karaktärerna framställs 

ofta som onda.90 Medan skurkarna brukar uppvisa homosexuella tendenser.91 När 

Vincent Parry anländer till busstationen, när han ska ge sig av till Peru, hör han en man 

och en kvinna diskutera om att ingen bryr sig om varandra i samhället. Det brukade 

finnas en tid då folk hjälpte varandra, men den tiden är över och de har inget att se fram 

emot. 

Den cyniska och pessimistiska ton som tas till samhället och människan i film noir, 

saknas i Thin Man-filmerna. Pornografer och utpressare existerar inte. Även om Aunt 

Katherine (Jessie Ralph) i After the Thin Man visar sig ha betalat i åratal för att tysta 

ned Selmas (Elissa Landi) makes skandaler. Nick och Nora lever det goda livet och är 

del av den amerikanska överklassen. Ibland springer Nick på personer som han satt 

bakom galler eller deras släktingar, men de uttrycker ingen fientlighet emot honom. 

Faktum är att de blir glada av att se honom. I After the Thin Man riskerar till och med 

brodern, till en man som Nick har sattit i fängelse, sitt liv för att rädda hans liv. Nick 

tvekar aldrig att ge en människa en andra chans. Han kan vara lite motvillig att ta sig an 

fall, eftersom han egentligen är pensionerad, men han gör det ändå. 

Polisen framställs som lite inkompetent, ibland till en komisk nivå. Det är dock snarare 

gjort för att motivera Nick, en pensionerad privatdetektiv, till att bli involverad i fallet, 

än ett försök att kommentera och ifrågasätta polisens förmåga att göra sitt jobb. Trots 

allt, om polisen kunde lösa mysteriet på egen hand, varför skulle en pensionerad 

privatdetektiv och hans fru behöva utreda fallet själva? 

Framställningarna av det amerikanska samhället i The Thin Man och film noir kan ses 

som en representation av vad de respektive filmerna försöker uppnå. Thin Man-filmerna 

försökte hjälpa allmänheten att glömma verklighetens problem, medan film noir 
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försökte tackla dessa och ta sig en närtitt på de mörka sidorna av det amerikanska 

samhället. 

 

3 Sammanfattning 

Under depressionen på 1930-talet kom den klassiska Hollywood-detektiven. Den 

pensionerade privatdetektiven Nick Charles i Thin Man-filmerna kan ses som ett 

exempel på den detektiven. Nick var inte en cynisk eller nedslagen privatdeckare ifrån 

arbetarklassen, utan en förfinad och charmerande gentleman. En man ifrån överklassen 

som blev privatdetektiv och slutade efter att han gifte sig med arvtagerskan Nora och 

fick ta hand om affärerna som hennes avlidna far lämnade efter sig. 

Nick ställs aldrig inför etiska frågor om kärlek, pengar eller rättvisa. Han är en rättvis 

man som anser att alla förtjänar en andra chans. Även personer som suttit i fängelse. 

Humphrey Bogart hade spelat gangsters på 30-talet, men på 40-talet kom han att 

förkroppsliga bilden av amerikansk maskulinitet genom sådana roller som Sam Spade i 

The Maltese Falcon och Phillip Marlowe i The Big Sleep. Spade och Marlowe var 

gatusmarta hårdingar ifrån arbetarklassen. Spade ställs inför svåra etiska frågor om 

kärlek, pengar och rättvisa för sin mördade partner. De är arketypiska för vad Paul 

Schrader kategoriserar som den första fasen av film noir. De är privatdetektiver och 

ensamvargar. Nick Charles är ingen ensamvarg. Han har eviga följeslagare i Nora och 

hunden Asta. 

De fall som Nick utreder är enkla mordutredningar, utan något direkt försök till 

samhällskritik. De involverade, i fallen som han utreder, varierar från personer som han 

kom i kontakt med under sin tid som privatdetektiv, sin frus släktingar och 

affärspartners. Marlowe finner sig mitt i en komplicerad röra av pornografi, utpressning 

och mord. När det kommer till morden i The Big Sleep, så hade varken regissören, 

manusförfattaren eller bokens författare en aning om vem som mördade vem. Det var 

inte det som var viktigt med historien. Marlowe själv är i stort sett likgiltig över det som 

händer. 

Sam Spade blir indragen i en jakt på en skatt i form av en riddarfalk, efter att hans 

partner blir mördad. Han utreder mordet, inte av en känsla av lojalitet till sin mördade 

partner, utan bara för att han känner att det är hans plikt att göra något. Han fångar och 

överlämnar mördaren till polisen, men ärendet med riddarfalken förblir olöst. 

The Thin Man var det närmaste Dashiell Hammett kom till en vanlig pusseldeckare. 

Vilket är en undergenre av deckarfiktionen, som handlade om att erbjuda ett 
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stimulerande tankeproblem för läsaren. Sam Spade och Phillip Marlowe föddes i den 

amerikanska hårdkokta deckarromanen, vilken var mer inriktad på att avslöja korruption 

och klassamhällets orättvisor. 

Nora Charles i The Thin Man markerade den första gången som den kvinnliga 

huvudkaraktären var jämställd och lika intelligent som hennes manliga motsvarighet i 

en större talfilm. I Thin Man-filmerna var Nora en fulländad utredare, som gav sig ut 

och utredde på egen hand, när hennes man inte tog med sig henne. 

En av nyckelkaraktärerna inom film noir är femme fatale, vilket är en mystisk och farlig 

kvinna, som utgör ett förföriskt hot emot hjälten. Brigid O'Shaughnessy representerar 

denna kvinna. Hon får Spade att falla för henne och manipulerar honom. När Spade 

beslutar att överlämnar henne till polisen, säger han att han hoppas att de inte hänger 

henne för detta och, om hon istället döms till 20 år i fängelset, kan hon söka upp honom 

när hon kommer ut. 

Vivian Rutledge representerar “the Hawksian Woman”, vilket är en självständig och 

stark kvinna som väljer mannen, men inte för att hon måste ha en man. Om det finns en 

femme fatale i filmen så är det hennes syster Carmen, en bifigur som antyds vara 

oskyldig. Båda kvinnornas beteende har lett till problem för deras för, vilket Marlowe 

försöker underlätta. 

Irene Jansen är också en självständig, smart och stark kvinna. Irene vågar öppet försvara 

människor, som hon anser blivit orättvist behandlade. När hon träffar Vincent Parry tar 

hon på sig att smuggla in honom till San Francisco. Hon sköter tänkandet och har inte 

blivit tvingad att hjälpa honom. 

Likt Eliza Doolittle i Pygmalion har Laura Hunt tagits under en mentors vinge och lärt 

sig hur hon ska klä sig och uppföra sig. Samtidigt har hennes egen talang hjälpt henne 

att uppnå karriärdrömmar. Hennes mentor må ha presenterat henne för viktiga klienter, 

men det är Lauras eget arbete som fått henne att nå sitt mål. 

Nora har inga karriärdrömmar. Hennes man sköter arvet efter hennes far. Samtidigt är 

hon ingen femme fatale som hotar att förgöra Nick. Hon är inte orsaken till de problem 

som Nick måste reda upp. Hon är hans konstanta följeslagare. En Dr. Watson till hans 

Sherlock Holmes. 

1922 formades Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA), med 

syfte av att censurera Hollywoods filmer och ge Hollywood en renare image. 1934 kom 

den ökända Hays Production Code, vilken gjorde upp krav och restriktioner när det kom 

till ämnen som sex, våld och andra ämnen. Bland restriktionerna fanns ett förbud emot 
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ordet ”gravid”, så Nora i After the Thin Man fick inte informera Nick direkt att hon är 

gravid. Karaktärerna fick dessutom inte sova i samma säng, trots att de var ett gift par. 

När de filmade The Big Sleep fick Marlowe hitta Carmen påklädd, istället för naken 

som i romanen. Inte heller fick man direkt säga att Carmen blev utpressad med 

pornografiska bilder av sig själv. 

Både romanerna The Maltese Falcon och The Big Sleep innehåller homosexuella 

karaktärer och fyllda av situationer med homosexuell antydning, men the Hays Code 

förbjöd att homosexualitet en nämndes. Så Geiger i The Big Sleep blev inte refererad till 

som homosexuell. I The Maltese Falcon lyckades filmens regissör och manusförfattare 

John Huston ta sig runt censuren genom att bara antyda till det faktum att Joel Cairo var 

homosexuell. 

Film noirs protagonister representerade den maskulina mannen ifrån arbetarklassen, 

som mötte män som Waldo Lydecker, som framställs som en dandy och parasit ifrån 

överklassen. En man med feminina drag.  

Motiven för morden i Laura, After the Thin Man och Dark Passage är att mördaren har 

blivit avvisad av antingen sitt offer eller dennes nuvarande make eller maka och beslutat 

att sätta dit hen för mordet. Så en avvisning kan ha dödliga konsekvenser i både Thin 

Man-filmerna och film noir. 

I Thin Man-filmerna verkar depressionen vara närmast icke-existerande, vilket var 

vanligt för screwballkomedier, vilket The Thin Man brukar ses som början på. 

Huvudkaraktärerna tillhör överklassen och är utan ekonomiska problem. Ingen 

antydning görs att småbrottslingar som de springer på har tvingats till brottslighet på 

grund av depressionen. The Hays Code förbjöd sympatiska framställanden av kriminella 

och krävde att ondskan alltid skulle bestraffas. Oavsett vad Spade hade beslutat om 

Brigid hade the Hays Code krävt att hon blir straffad, även om hon inte lämnas över till 

polisen. 

Med film noir hade man gått in i en ny tidsperiod, där man tog en hård och icke-

smickrande blick på det amerikanska livet. Vincent Parry i Dark Passage är en felaktigt 

dömd man som tvingas fly landet och hålla sig gömd. För Vincent finns det ingen 

rättvisa. Även om hans frus mördare blir straffad. Världen av film noir är en mörk värld, 

fylld av pornografi och utpressning. En värld med ofta onda kvinnor och skurkar som 

uppvisar homosexuella tendenser. 
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4 Slutsats 

Genom att titta på Thin Man-filmerna The Thin Man, After the Thin Man och Another 

Thin Man, samt noir filmerna The Maltese Falcon, Laura, The Big Sleep och Dark 

Passage har jag hittat olika sätt som filmerna i Thin Man-serien både skiljer sig ifrån 

film noir och på sätt som de liknar varandra. Likt The Maltese Falcon och The Big Sleep 

är Thin Man-filmerna svartvita deckare, men de räknas ändå inte som film noir. En 

anledning till detta är givetvis att de tre första Thin Man-filmerna producerades mellan 

1934 och 1939, medan film noir anses tillhöra åren mellan 1941 och 1953.92 

Utöver det faktum att de gjordes utanför tidsramen, som tillskrivs film noir, så har vi 

givetvis det faktum att deras protagonist kommer ifrån en annan samhällsklass, än 

protagonisterna i The Maltese Falcon och The Big Sleep, men det är inte anledningen 

till varför Thin Man-filmerna inte är film noir. Likt The Maltese Falcon och The Big 

Sleep är Thin Man-filmerna svartvita deckarfilmer, men som vi har sett i uppsatsen så 

behöver noir filmer inte handla om en privatdetektiv. 

Deckarfilmer kan vara film noir, men film noir behöver inte vara deckare. För att kunna 

svara på frågan, som den här uppsatsen ställer, måste vi först fråga oss vad film noir är. 

Nästan alla filmkritiker har sin egna definition av vad som klassas som film noir och 

vilka filmer som faller inom definitionen.92 Olikt koncept som västernfilmer, musikaler 

och science fiction, är film noir ett svårdefinierat koncept. Anledningen till att det är så 

svårtdefinierat är att film noir inte definieras av genre, utan definieras av ton.92 

Anledningen till att Thin Man-filmerna inte är film noir är därmed inte en fråga om 

deras genre, utan en fråga om den ton som filmerna har. Deras ton skiljer sig ifrån den 

ton som man förväntar sig finna i noir filmer och det är därför de inte räknas som film 

noir. 

Som vi har sett i analysdelen, har inte alla noir filmer en femme fatale. Vad vi däremot 

har sett i de fyra noir filmerna, är en nästan konsistent mörk och cynisk ton, när det 

kommer till kvinnliga karaktärer. En ton som saknas i Thin Man-filmerna, när det 

kommer till kvinnan, och vi möts av en mer positiv ton till henne. Det är inte en enkel 

fråga aktiva och passiva kvinnor, som skiljer film noir och Thin Man-filmerna åt, när 

det kommer till kvinnliga karaktärer, utan vilken ton som de respektive filmerna tar till 

dem. 

                                                 
92 Paul Schrader, ”Notes on Film Noir”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & Marshall Cohen (red.), 
Oxford University Press, New York, 2009, s. 582 
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Det är givetvis inte bara tonen, som filmerna tar till kvinnor, som skiljer Thin Man-

filmerna och film noir åt, utan tonen som filmerna tar till allt. Som nämndes ovan, så 

finns det olika åsikter om vad som klassas som film noir, så en undersökning med fyra 

andra filmer, kunde ha producerat ett annorlunda resultat, när det kommer till filmernas 

innehåll, men vi skulle säkerligen ändå ha funnit den mörka och cyniska tonen. 

I noir filmerna genomsyras allt av samma mörka och cyniska ton. Protagonisterna är 

nedslagna män ur arbetarklassen, som kämpar för att överleva i en mörk och ovänlig 

värld. En värld där alla vill utnyttja en. En värld där människor inte vill hjälpa varandra 

och oskyldiga riskerar att sättas i fängelse. Noir filmens värld är en värld, med ingen 

garanti om ett lyckligt slut. En värld där den heterosexuella mannens existens hotas av 

farliga kvinnor, homosexuella män och överklassen. 

I Thin Man-filmerna möts vi av en mer positiv och beskymmerslös ton till livet, 

samhället och människan. Protagonisten hotas inte av överklassen, han är del av 

överklassen. Inte heller hotas hans existens av kvinnor eller av andra. Även en släkting, 

till någon som han sattit i fängelse, är villig att riskera sitt liv för honom. Det är en 

värld, där människor hjälper varandra, även om de har anledning att hata en. En värld, 

där man kan få en andra chans och det finns ingen som vill utnyttja en. Protagonisten 

lever ett beskymmersfritt liv och garanteras ett lyckligt slut. 

Böckerna The Maltese Falcon och The Thin Man skrevs av samma författare, men när 

de adapterades till filmer av Hollywood, dikterade deras ton vilken som var film noir 

och vilken som inte var det. Att de råkade ha samma upphovsperson, innebär inte att de 

måste vara identiska. En författare, likt en regissör, kan göra olika projekt. I det här 

fallet, tog författaren och manusförfattare som adapterade hans böcker till film, olika 

toner till olika verk. 

De tre första Thin Man-filmerna, som vi analyserat i den här uppsatsen, producerades 

under den stora depressionen. Så de behövde den positiva och beskymmerslösa tonen, 

för att kunna ge dåtidens publik, den verklighetsflykt som de behövde. Tonen i film noir 

vände sig emot den här verklighetsflykten. Allt den gör är att publiken glömmer sina 

problem för en stund, men efteråt finns fortfarande deras problem kvar. Behovet av 

verklighetsflykt, byttes ut med ett växande intresse för realism i filmerna.93 Den positiva 

tonen i Thin Man-filmerna byttes ut med den mörka och cyniska tonen i film noir. 

 

                                                 
93 Paul Schrader, ”Notes on Film Noir”, Film Theory & Criticism, Leo Braudy & Marshall Cohen (red.), 
Oxford University Press, New York, 2009, s. 583 
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