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Abstrakt 
 
Film noir slutar aldrig att fascinera med sin förmåga att kombinera ljus och mörker i en otroligt 

stiliserad och väl genomarbetad mise-en-scène. Den omisskänneliga mörka stämningen och 

tonen – den karakteristiska noir-känslan – är konstant närvarande och reflekteras i såväl de 

typiska noir-karaktärerna som i storyn och i mise-en-scène. Liksom film noir är Tom Fords 

filmer genomtänkta i minsta detalj och det visuella sätts i fokus. Min uppsats är en stilanalys av 

den samtida noir-filmen Nocturnal Animals (2016) ur ett neo-noir-perspektiv.   

 Syftet med denna uppsats är att analysera olika stildrag – mise-en-scène, cinematografi och 

klippning – samt utmärkande noir-teman. Vilken funktion har de olika stildragen i 

berättarstrukturen? Hur synliggörs klassiska noir-teman i filmen och hur skiljer sig neo-noir från 

den klassiska film noir? Genrefrågan debatteras fortfarande och därför används genreteori som 

en bakgrundsteori. De flesta filmforskare och filmkritiker ser film noir som en stil och inte en 

genre, eftersom de inte kunnat enas om en gemensam struktur och då film noir anses vara starkt 

förbunden med en viss tidsperiod och delar för många egenskaper med andra genrer. 

 Neo-noir bygger på dagens filmskapares medvetenhet om den klassiska noir-filmens 

stilistiska och narrativa konventioner. Nocturnal Animals innehåller flera noir-teman. Det som 

skiljer den klassiska film noir från neo-noir är framförallt användningen av färg, och miljöerna 

och handlingen som tagits till en ny nivå, dvs. brottstemat och våldet har blivit brutalare och 

visas inte sällan utan upplösning. Neo-noir innehåller också mer skräck och karaktärerna, 

klippningen och ljussättningen har utvecklats. Både film noir och neo-noir lägger tonvikten på 

det visuella med en väl genomtänkt mise-en-scène, vilket även är karakteristiskt för Tom Fords 

filmer. Neo-noir-filmernas uppbyggnad och stil återspeglar den höga graden av medvetenhet om 

den klassiska noir-filmens stilistiska och narrativa konventioner. 

 

 
Nyckelord 
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1 Inledning 
 
Collins Dictionary definierar neo-noir enligt följande: "adjective (of a film) set in 

contemporary modern times, but showing characteristics of a film noir, in plot or 

style."1 Kortfattat kan man således säga att neo-noir definieras som en samtida film noir. 

Samtida noir-teman skiljer sig dock något från den klassiska noir-filmen med dess 

typiska nattscener i mörka gränder, sneda kameravinklar, användning av skuggor och en 

dramatisk ljussättning, flashback-scener, den förföriska femme fatale och berättarröster 

och så vidare. David Bordwell skriver att termen film noir myntades av franska kritiker 

1946 för att beskriva en trend bland flera svartvita amerikanska kriminalfilmer som 

släpptes utanför Hollywood efter andra världskriget. Bland de filmiska influenserna kan 

man se tysk expressionism, fransk poetisk realism och de stilistiska och nyskapande 

dragen i Orson Welles Citizen Kane (1941).2 Om det är svårt att kategorisera film noir 

är det ännu svårare att kategorisera den något diffusa filmstilen neo-noir. Det finns olika 

åsikter bland filmkritiker om huruvida film noir räknas som en genre, filmstil, rörelse 

eller serie under en viss period i filmhistorien. Klassisk film noir utvecklades under och 

efter andra världskriget och reflekterade tidsandans pessimism, cynism och mörker. 

Neo-noir eller samtida noir är i förhållande till klassisk film noir en i högsta grad 

självmedveten filmstil som medvetet är utformad efter den klassiska noir-filmen: Den 

känner väl till sina plotkonventioner, karaktärstyper och typiska filmtekniker som 

associeras med den traditionella noir-filmen.3 Stilistiskt står neo-noir i tacksamhetsskuld 

till den franska nya vågen, med exempelvis Godards och Truffauts experimentella, 

självmedvetna och självreflexiva filmredigering på 1950- och 1960-talet.4 

 I min kandidatuppsats har jag valt att göra en stilanalys genom att analysera 

olika stildrag – däribland mise-en-scene, cinematografi och klippning – i neo-noir-

filmen Nocturnal Animals (2016) som regisserats av Tom Ford. Filmen har en relativt 

komplex berättarstruktur med en handling som drivs framåt på olika nivåer, bland annat 

via flashbacks, en icke-kronologisk ordning och i vissa fall ett skiftande 

berättarperspektiv. Nocturnal Animals är designern Tom Fords adaption av romanen 

Tony and Susan (1993) av Austin Wright och Tom Fords andra film, och liksom i hans 

första film – A Single Man (2009) – har mise-en-scène, framförallt dekoren, 
                                                
1
 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/neo-noir 

2 David Bordwell & Kristin Thompson, Film History: An Introduction. Third Edition. New York: 
McGraw Hill, 2010, s. 215. 
3 Douglas Keesey, Neo-Noir: Contemporary Film Noir From Chinatown to The Dark Knight. Harpenden: 
Kamerabooks, 2010, s. 9. 
4 Ibid., s. 16. 
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kostymerna, arkitekturen och konstverken, en tydlig, framträdande plats och det blir 

därför intressant att studera de stilistiska dragens roll berättartekniskt. Jag kommer även 

att titta på hur noir-tematiken synliggörs i filmen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att göra en stilanalys och därmed analysera de stilistiska 

dragen – mise-en-scène, cinematografi och klippning – samt utmärkande noir-teman i 

neo-noir-filmen Nocturnal Animals. Med utgångspunkt i genreteori kommer jag att 

analysera filmen ur ett neo-noir-perspektiv. Mina frågeställningar är följande: 

• Vilken funktion har de olika stildragen i berättarstrukturen?  

• Hur synliggörs klassiska noir-teman i filmen? 

• Hur skiljer sig neo-noir från den klassiska noir-stilen? 

 
1.2. Teori 
 
Huruvida film noir räknas som en genre eller enbart utgör en filmstil under en viss 

period i filmhistorien har diskuterats av filmkritiker genom tiderna. För att placera film 

noir och dess efterföljare – neo-noir – historiskt och se dess utveckling fram till idag blir 

det nödvändigt att även diskutera genreteori.  

 Uppsatsen inleds med en beskrivning av Rick Altmans genreteori i relation till 

film noir. I det andra avsnittet definieras och beskrivs de stildrag som kommer att ingå i 

min stilanalys. Därefter följer en  historisk överblick av film noir och dess utveckling 

mot neo-noir. Här presenteras också filmforskarna och filmkritikerna Raymond Borde 

och Étienne Chaumeton, James Naremore, Paul Schrader samt David Bordwell och 

deras diskussioner om film noir och huruvida film noir kan räknas som genre eller 

filmstil. Utvecklingen mot neo-noir beskrivs med hjälp av filmkritikerna Todd 

Ericksons och Alain Silvers artiklar. 

 

1.3 Metod 

Filmanalysen består av en stilanalys av Nocturnal Animals, och som tidigare nämnts 

kommer jag att titta närmare på mise-en-scène, cinematografi och klippning och de 

olika stildragens funktion i berättarstrukturen samt undersöka specifika neo-noir-teman i 

förhållande till klassiska noir-teman. I analysen kommer jag även att använda vissa 

bilder från filmen som stöd i diskussionen. Av utrymmesskäl har vissa av dessa bilder 
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beskurits. För att kunna kategorisera filmen och analysera olika scener och diskutera 

typiska noir- eller neo-noir-teman är det relevant att även koppla diskussionen till 

genreteori och film noirs karakteristiska drag. Jag kommer därför att använda Rick 

Altmans kombinerade synsätt med en syntaktisk och semantisk kategorisering som 

identifierar en films speciella struktur. I diskussionen om film noirs klassificering som 

genre eller filmstil i filmhistorien kan det vara väsentligt att även titta på förhållandet 

mellan teori och historia och vad som är varaktigt eller föränderligt i en films 

uppbyggnad.  

  

1.4. Forskningsöversikt och litteratur 

Det har skrivits en del om Tom Fords filmer En enda man (A Single Man) från 2009 och 

Nocturnal Animals, men då ofta med specifik betoning på relationen mellan film och 

mode och deras samspel, eftersom Tom Ford även är modeskapare. När det gäller Fords 

debutfilm En enda man har det bland annat skrivits om representationen av genus, den 

manliga blicken och queer-teori.5 Det finns åtskilliga recensioner att läsa av de båda 

filmerna och en del artiklar med intervjuer med Tom Ford, enskilda skådespelare i 

Nocturnal Animals som till exempel Jake Gyllenhaal, Amy Adams, Aaron Taylor-

Johnson, Michael Shannon samt intervjuer med filmfotografen Seamus McGarvey, 

produktionsdesignern Shane Valentino och kostymdesignern Arianne Phillips som även 

kommer att vara användbara i min analys. Nocturnal Animals beskrivs ofta som en 

modern noir-film, en neo-noir-film eller en neo-noir psykologisk thriller. Jag har dock 

inte hittat några texter eller artiklar som mer ingående beskriver just filmens noir- eller 

neo-noir-inslag. 

 Det finns även mycket litteratur om film noir och diskussionen om huruvida film 

noir anses vara en genre, subgenre eller en specifik stil under en period i filmhistorien. I 

artikeln "Notes on Film Noir" (1972) beskriver Paul Schrader sin teori om film noir som 

en filmhistorisk period och stil. För genrediskussionen i förhållande till film noir 

föreslår Rick Altman en språkinriktad genreanalys med en semantisk och syntaktisk 

kategorisering – det vill säga ett kombinerat synsätt – för att identifiera en films 

struktur, i artikeln "A Semantic/Syntactic Approach to Film Genre" (1984)6 i Film 

Theory & Criticism (2009) av Leo Braudy och Marshall Cohen.  

                                                
5 Selen Gokcem, "Transperance Me I Want To Be Visible – Gay Gaze in Tom Ford’s film A Single 
Man", CINEJ Cinema Journal, 1 april 2012, Vol. 1(2), s.86-91. 
6
 Publicerades först i Cinema Journal, 23:3, s. 6-18. University of Texas Press, 1984. 
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 I boken More than Night: Film Noir in Its Contexts (2008) beskriver James 

Naremore sin syn på film noir i förhållande till genrediskussionen. Han anser inte att 

film noir är en genre utan snarare en diskurs. Enligt Naremore tillhör film noir både 

idéhistorien och filmhistorien. Han benämner även film noir som en kategori. 

 Författarna Raymond Borde och Etienne Chaumeton skrev texten "Towards a 

Definition of Film Noir" (1955) – ett utdrag ur boken Panorama du Film Noir (1941-

1953) – i vilken svårigheten med att definiera film noir tas upp. De beskriver film noir 

bland annat som en stil som är förenad med en viss stämning, en viss tidpunkt och en 

viss plats. Termen myntades av franska filmkritiker, medan genren uppstod i 

Hollywood. 

 David Bordwell anser att film noir är en stil, en grupp av filmer, eller en stilistisk 

tendens snarare än en genre. I Bordwells och Kristin Thompsons bok Film History – An 

Introduction (2010) presenteras Bordwells definition av film noir i avsnittet om film 

noir.  

 I artikeln "Kill Me Again: Movement Becomes Genre" (1990) av filmkritikern 

Todd Erickson i Alain Silver och James Ursinis bok Film Noir Compendium – Key 

Selections from the Film Noir Reader Series (2016) beskrivs film noirs utveckling mot 

neo-noir. Erickson anser att film noir inte bara är en rörelse, utan också en genre som 

har utvecklats och uppstått ur själva rörelsen.   

 Typiska neo-noir-drag och noir-teman beskrivs i Alain Silver och James Ursinis 

böcker Film Noir Compendium – Key Selections from the Film Noir Reader Series 

(2016)  och American Neo-Noir – the movie never ends (2015), samt William Parks bok 

What is Film Noir (2013). 

 I David Bordwells och Kristin Thompsons bok Film Art: An Introduction  

(2010) beskrivs hur en films narrativ presenteras och byggs upp genom olika 

filmtekniker. Det finns fyra filmtekniker som man tittar på när man analyserar en films 

stil. Dessa stildrag eller filmtekniker utgörs av mise-en-scène, cinematografi, klippning 

och ljud.7 Mise-en-scène består av allt det som syns framför kameran och hur dessa 

delar är utformade. Termen omfattar bland annat miljö, dekor, rekvisita, kostymer och 

skådespeleri.8 Med mise-en-scène kontrollerar filmskaparen vad som filmas, och med 

cinematografi också hur något filmas, det vill säga fokus ligger på kameraarbetet.9 Den 

                                                
7
 David Bordwell & Kristin Thompson, Film History: An Introduction. Third Edition. New York: 

McGraw Hill, 2010, s. 117. 
8
 Ibid., s. 118. 

9
 Ibid., s. 167. 
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tredje filmtekniken är som nämnts ovan, klippning, och handlar om hur de olika 

bilderna eller tagningarna sätts ihop.10 I min analys kommer jag utöver neo-noir- och 

noir-tematiken att titta närmare på stildragen mise-en-scène, cinematografi och 

klippning.  

 
 
1.5 Disposition 
 
I det följande kommer jag att diskutera mise-en-scène, foto och klippning för att därefter 

gå in på genreteori, film noir och dess utveckling mot neo-noir. Huvudavsnittet i 

uppsatsen är analysen av Nocturnal Animals. I avsnittet om genreteori och film noir 

kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen, med fokus på 

Rick Altmans, Raymond Bordes och Étienne Chaumetons, Naremores och Schraders 

teorier i förhållande till film noir och film noirs genretillhörighet. Här kommer jag även 

att ta upp utmärkande drag i film noir. I avsnittet om film noirs utveckling mot neo-noir 

beskrivs neo-noirs uppkomst och karakteristiska drag. Avsnittet filmanalys omfattar 

min stilanalys av Nocturnal Animals. Uppsatsen avslutas med en diskussion och 

sammanfattning. 

 
 

2 Mise-en-scène, foto och klippning 
 
För min stilanalys kommer jag att titta på noir-tematiken och för att beskriva filmens 

form och innehåll kommer jag att utgå från Bordwells definition av mise-en-scène. Den 

franska termen mise-en-scène definieras på engelska som "putting into the scene".11 

Mise-en-scène, eller iscensättning på svenska, är en teaterterm som omfattar miljö, 

ljussättning, kostym och smink samt skådespeleri och används för att beskriva vad som 

visas på filmduken.12 I min filmanalys kommer jag inte bara att titta på utmärkande 

mise-en-scène-delar och vad som visas på filmduken, utan även hur de olika delarna 

filmas. Därför kommer även foto och klippning att ingå. Bordwell beskriver 

cinematografi som "writing in movement" och när man pratar om hur något filmas ingår 

tagningens fotografiska kvalitet, dess inramning och hur länge tagningen varar.13 Jag 

kommer därför även specifikt att titta närmare på kamerarörelser, kameravinklar, 

                                                
10

 Ibid., s. 223. 
11

 David Bordwell & Kristin Thompson, Film Art. Ninth Edition. New York: McGraw Hill, 2010, s. 118. 
12

 Ibid., s. 118. 
13

 Ibid., s. 167. 
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bildkompositionen, bildutsnittet samt klippningen och ljussättningen. Bordwell 

definierar klippning som hur en bild länkas samman med nästa bild till flera 

filmsekvenser.14 När man tittar på de stilistiska dragen i en film ser man även till 

filmens övergripande form och filmtekniska val. Varje film utvecklar särskilda 

filmtekniker och särskilda mönster, och varje filmskapare skapar ett särskilt stilistiskt 

system15. I min analys kommer jag att försöka se vilken funktion de olika stildragen har 

för berättarstrukturen. 

 

3 Genreteori, film noir och utvecklingen mot neo-noir 
 
3.1 Genreteori och film noir  
 
Genrestudier går tillbaka till Aristoteles tid under antiken och hans genreindelning av 

till exempel komedi och tragedi16. Bordwell beskriver genre som en kategori eller en 

gemensam identitet som används för att beskriva och analysera filmer. Kortfattat kan 

man säga att det är filmskapares, kritikers och publikens gemensamma sätt att 

klassificera filmer.17   

 Vad kännetecknar en viss genre och hur utvecklas en viss genre genom tiderna 

filmhistoriskt sett, är frågor som ofta ställs inom genrestudier. Inom både litteratur och 

film har man försökt att definiera vad som är utmärkande för en viss genre och hur olika 

genrer skiljer sig från varandra.18 I min överblick av några utvalda filmkritikers 

diskussioner och definitioner av film noir historiskt sett, återkommer frågan om film 

noir kan anses vara en genre, rörelse, ton eller stil och därmed är det nödvändigt att även 

titta på genreteori och hur en genre definieras. I artikeln "A Semantic/Syntactic 

Approach to Film Genre" (1984) föreslår Altman en språkinriktad genreanalys med ett 

kombinerat synsätt: en semantisk och syntaktisk kategorisering för att identifiera en viss 

films struktur. Altman menar att tidigare genreteorier har vissa svagheter och han 

beskriver bland annat tre motsägelser inom den aktuella genreteorin. Den första 

motsägelsen är den så kallade enkla genreindelningen, en uppdelning av genrer i en 

"inclusive" respektive "exclusive list"19. En "inclusive list", å ena sidan, omfattar filmer 

                                                
14

 David Bordwell & Kristin Thompson, Film Art. Ninth Edition. New York: McGraw Hill, 2010, s. 223. 
15

 Ibid., s. 117. 
16

 Leo Braudy och Marshall Cohen, Film Theory & Criticism. New York: Oxford University Press, 2009, 
s. 529. 
17

 Ibid., s. 346. 
18

 Ibid., s. 530. 
19

 Rick Altman,"A Semantic/Syntactic Approach to Film Genre", 1984, ur Film Theory & Criticism. Eds. 
Leo Braudy och Marshall Cohen, New York: Oxford University Press, 2009, s. 553. 
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med en tautologisk genredefinition, det vill säga de identifieras genom onödiga 

upprepningar som till exempel att en westernfilm är en film som utspelas i det 

amerikanska västern och att en musikal är en film med diegetisk musik20. Å andra sidan 

finns kritiker som håller fast vid en förteckning över filmer som anses representera en 

genre på ett mer fullständigt, exakt och troget sätt. Dessa filmer anses tillhöra en 

"exclusive list". I den senare fokuserar man på den övergripande meningen eller 

strukturen i en genre.21 Istället för att koncentrera sig på endera indelningen menar 

Altman emellertid att en film både kan inkluderas och exkluderas i en viss 

genreindelning.22 Det innebär att de inkluderande (semantiska) delarna kombineras med 

de exkluderande (syntaktiska) delarna för att identifiera genren mer fullständigt, 

eftersom inte alla genre-filmer följer samma semantiska eller syntaktiska mönster. En 

film kan kombinera en genres syntax – till exempel ett visst narrativt mönster eller tema 

– med en annan genres semantik – till exempel mise-en-scène. 

 Den andra motsägelsen handlar om ett genreteoretiskt och ett genrehistoriskt 

synsätt bland filmkritiker. I det genreteoretiska perspektivet anses en genres struktur 

vara tidlös, medan i ett genrehistoriskt perspektiv ser man en genres struktur utvecklas 

historiskt.23 Altman menar att så länge Hollywoods traditionella genreindelning 

uppfattas som oföränderlig med en karakteristisk struktur som är oberoende av tiden, är 

det omöjligt att förena genreteori och genrehistoria.24 

 Den tredje motsägelsen handlar om kritikers rituella kontra ideologiska synsätt. I 

det rituella synsättet tittar man på publikens rituella förhållande till genrefilm och 

filmindustrins produktion av filmer som motsvarar publikens förväntningar. Med detta 

perspektiv ges publiken auteurskap, medan filmstudiorna rättar sig efter publiken.25 I 

det ideologiska synsättet framhävs Hollywoods manipulation av publiken och med detta 

fokus uppfattas genrer endast som generaliserade, identifierbara strukturer genom vilka 

Hollywoods retorik flödar.26  

 Altman beskriver det semantiska synsättet som en genres byggstenar – till 

exempel karaktärstyper, platser och stildrag som mise-en-scène, medan det syntaktiska 

synsättet understryker strukturerna som byggstenarna är ordnade i – till exempel 

                                                
20

 Altman,"A Semantic/Syntactic Approach to Film Genre", 1984, ur Film Theory & Criticism. Eds. Leo 
Braudy och Marshall Cohen, New York: Oxford University Press, 2009, s. 553. 
21

 Ibid., s 553. 
22

 Ibid., s 553. 
23

 Ibid., s 554. 
24

 Ibid., s 554. 
25

 Ibid., s 555. 
26

 Ibid., s 555. 
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relationerna mellan de semantiska delarna och narrativets olika strukturer. Istället för att 

dela upp filmer semantiskt eller syntaktiskt föreslår Altman att de båda kategorierna 

kombineras för en ny föreståelse av genrer: en genres syntax kombineras med en annan 

genres semantik. En ny kontinuitet skapas som sätter filmanalys, genreteori och 

genrehistoria i relation till varandra genom att acceptera de olika förbindelserna mellan 

semantik och syntax.27 Vissa genrekonventioner kan vara gemensamma för olika genrer, 

men representeras på olika sätt, till exempel när det gäller den syntaktiska, narrativa 

strukturen. Våld är till exempel karakteriskt för flera genrer. I  western-, gangster- och 

detektivfilmer har det emellertid en annan roll än i skräckfilmer. I de förstnämnda är det 

framförallt fysiskt och kopplat till lag och ordning, medan det i det sistnämnda är mer 

koncentrerat till ondska.28 Kombinationen av en genres syntax med en annan genres 

semantik kan till exempel ses i skräckfilmen Alien (1992) där skräcktemat kombineras 

med en thrillers eller science-fictions mise-en-scène.29 

 De Hollywood-genrer som är mest bestående är de filmer som har den mest 

sammanhängande syntaxen, till exempel western-filmer och musikaler, medan de som 

är helt beroende av återkommande semantiska delar och aldrig utvecklar en varaktig 

syntax är de som försvinner snabbast, som till exempel reportage- och katastroffilmer 

samt stora kuppfilmer.30 Enligt Altman har nästan alla huvudgenrers verk utvecklats på 

samma sätt och kritiker har en tendens att grunda sina argument på samma smala 

indelning av filmer. Film noir är den enda genren där kritiker från båda sidor har 

misslyckats med att enas om en gemensam struktur: "Of all major genres, only the film 

noir has failed to attract critics of both sides to a shared corpus of major texts (...).31 Om 

man tittar på en film noir med Altmans indelning med en semantisk och syntaktisk 

definition ser man att flera noir-filmer innehåller flera delar som är semantiskt 

karakteristiska, till exempel i fråga om karaktärstyper, bildutsnitt och ljussättning, 

medan det syntaktiska mönstret kan vara gemensamt med andra stora genrer som 

exempelvis thriller och kriminalfilmer. Med Altmans kombinerade synsätt kan vi se hur 

filmer kan kombinera ett specifikt narrativ med en annan genres eller filmkategoris 

specifika mise-en-scène. Därmed kan man förstå svårigheten att avgöra film noirs och 
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neo-noirs genretillhörighet och den ständiga debatten om huruvida film noir ska räknas 

som en genre eller ej då en film noir kan kombinera vissa stildrag med andra genrer.  

 Mitt syfte i denna uppsats är inte att avgöra om en film noir eller neo noir-film 

bör räknas som en genre eller en viss filmstil eller filmrörelse, jag vill bara understryka 

att genrefrågan inte är helt okomplicerad, men att den i högsta grad är relevant att 

diskutera i samband med analyser av noir-filmer. Därför kan jag enbart med stor 

försiktighet säga att jag anser att film noir ändock kan anses vara en genre eller 

subgenre då denna typ av filmer enligt mig innehåller tillräckligt många genom tiderna 

bestående gemensamma drag både innehållsmässigt och strukturellt gällande bland 

annat den narrativa strukturen, handlingen, karaktärer och diverse stildrag, även om 

vissa filmer också kan ha vissa film noir-inslag utan att för den skull klassas som film 

noir. På svenska wikipedia beskrivs film noir som en subgenre inom thrillerfilmen, 

medan man på engelska wikipedia skriver att det är en filmterm som används för att 

beskriva stilistiska kriminalfilmer från Hollywood. Man nämner att genrefrågan 

fortfarande är en pågående debatt.32  

 1955 skrev Raymond Borde och Étienne Chaumeton artikeln "Towards a 

Definition of Film Noir" som även är ett utdrag ur boken Panorama du Film Noir 

Américain (1941-1953) som för övrigt var den första boken om film noir när den gavs 

ut i Frankrike 1955. I artikeln definieras film noir som en ny serie, eller grupp av filmer, 

som hade skapats i filmhistorien. Termen beskrivs som en grupp filmer från ett land 

med ett antal gemensamma drag, som till exempel stil, atmosfär, teman och så vidare. 

Den nådde sin höjdpunkt för att sedan långsamt blekna och försvinna och lämna avtryck 

i andra genrer.33 

 Borde och Chaumeton understryker svårigheten att definiera film noir: "The 

existence over the last few years of a "série noir" in Hollywood is obvious. Defining its 

essential traits is another matter".34 De diskuterar vad som är utmärkande för stilen och 

menar att noir-aspekten ofta är kopplad till en karaktär, en scen eller miljön. Utöver 

benämningen "serie", beskriver de även film noir som en stil och att dess existens är 

förenad med en viss stämning vid en viss tidpunkt och på en viss plats. De mest 

framträdande dragen i noir-filmerna är förekomsten av brotts- och dödstemat.35 Andra 

noir-aspekter är handlingen sedd ur brottslingens synvinkel och skildringen av 
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brottslingens psykologi. Om poliser finns närvarande i filmen beskrivs de som korrupta, 

medan privatdetektiven befinner sig halvvägs mellan det lagliga samhället och den 

undre världen. Enligt Borde och Chaumeton är narrativet manipulerat så att publiken 

emellanåt sympatiserar och identifierar sig med brottslingarna.36 Det finns en del 

tvetydighet bland karaktärsbeskrivningarna och en oklar skiljelinje mellan det goda och 

det onda. I film noir betraktas även offren som misstänkta och Humphrey Bogarts 

karaktär är ett typiskt exempel på film noirs tvetydiga protagonist som ibland skildras 

som en passiv hjälte som låter sig överskrida linjen mellan det lagliga och det kriminella 

beteendet.37 

 De kvinnliga karaktärerna är också omgivna av en viss tvetydighet. Kvinnan –  

en femme fatale  –  är inte bara farlig för andra utan även för sig själv och blir ofta offer 

för sina egna fällor. Hon är manipulativ och svårfångad.38 Farhågorna eller spänningen i 

film noir har mer sitt ursprung i de bisarra vändningarna i handlingen än i våldsinslagen. 

Noir-perspektivet i film noir är i regel realistiskt, det är i stället summan av alla 

realistiska bilder med ett mystiskt tema som skapar en mardrömsatmosfär.39 Det råder 

förvirring i handlingen och motiven är oklara. De olika delarna i film noir strävar efter 

att vilseleda publiken som inte hittar några välbekanta eller konventionella 

referenspunkter: Här finns ingen logisk handling, inga väldefinierade karaktärer eller 

någon klar åtskillnad mellan det goda och det onda och så vidare.40 

 Naremore skriver att det alltid varit enklare att känna igen en film noir än att 

definiera den och han menar att ingen är säker på om noir-filmer utgör en tidsperiod, en 

genre, en cykel, en stil eller bara ett fenomen.41 Naremore benämner film noir som en 

"kategori" och hävdar att det inte finns något som länkar samman allt som diskuteras 

som "noir" – varken temat, filmtekniken eller narrativet. I diskussionen om film noir 

som en genre, menar Naremore att film noir lika mycket tillhör idéhistorien som 

filmhistorien, att begreppet mer handlar om en diskurs.42 Vidare beskriver han film noir 

som en kategori: som en av de mest diffusa, men ändå en av de viktigaste kategorierna i 
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filmhistorien. Enligt Naremore är film noir både ett viktigt filmhistoriskt arv och en idé 

som vi har projicerat på det förflutna.43   

 Enligt Schrader är film noir inte en filmgenre, utan snarare en stil eller 

filmrörelse, som till exempel den franska Nya Vågen eller tysk expressionism.44 Efter 

andra världskriget upptäckte franska kritiker en ny stämning i amerikanska filmer som 

genomsyrades av cynism, pessimism och mörker. Ljussättningen var annorlunda med 

olika ljuskontraster och skuggor, karaktärerna var mer korrupta, temana var mer 

fatalistiska och tonen kännetecknades av mer hopplöshet och förtvivlan. Enligt Schrader 

består film noir som filmrörelse eller stil av mer subtila toner och stämningar och utgör 

även en specifik period i filmhistorien. Hollywoods filmer på 40- och 50-talet 

utspelades ofta i en miljö med mörka och regniga gator, med korruption och mord i 

handlingen och tydliga svarta toner och nyanser. Efter andra världskriget framhävdes 

realismen igen och filmscenerna filmades på verkliga platser, i stadsmiljö och med 

vardagliga karaktärer. 

 I slutet av 40-talet kunde man se den tyska expressionismens påverkan på film 

noir, särskilt när det gäller ljuseffekterna. Man använde sig av det artificiella ljuset 

tillsammans med realistiska miljöer. Film noir använde sig av flera filmtekniker. De 

flesta av scenerna utspelade sig i nattmiljö och liksom den tyska expressionismen 

föredrog man sneda och vertikala linjer som även överensstämde med stadens 

koreografi. Man satte lika stort fokus på karaktärerna som på miljön gällande 

ljussättningen. Djupa skuggor användes och huvudpersonernas ansikten mörklades ofta 

i stadsmiljön och med nattbelysning. Kvällsregnet i stadsmiljön ökade proportionellt i 

intensitet i takt med filmens drama. Berättarmässigt är stämningen fylld av hopplöshet, 

fatalism, en oåterkallelig förgången tid, förutbestämda öden utan något hopp om 

framtiden. Tidssekvenserna är även manipulerade för att förstärka en stämning. Film 

noir kan delas upp i tre olika tidsperioder: krigsåren 1941-1946, efterkrigstiden 1945-

1949, där datumen och även filmerna överlappar varandra, och film noirs slutfas, 1949-

1953. Den sista perioden anses vara den mest estetiskt och sociologiskt genomträngande 

perioden, och även den med störst självkännedom. 45   

 Enligt Schrader har amerikanska filmkritiker inte lagt så stor vikt vid film noir, 

istället har man föredragit västern- och gangsterfilmer. Detta beror framför allt på att 
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amerikanska kritiker traditionellt fokuserat på tematiska analyser än stilmässiga. I film 

noir är intresset emellertid mer koncentrerat till det visuella än det tematiska och enligt 

Schrader ligger temat dolt i stilen. Handlingen och dess konflikter når också sina 

uppgörelser visuellt och stilmässigt istället för tematiskt.46 Koreografin och stilen 

betonas även mer än de sociologiska aspekterna.   

 Enligt Bordwell var det film noir som tog över gangsterfilmens våldsamma 

narrativ och han menar att film noir snarare är en stilistisk och narrativ tendens än en 

genre.47 Filmstilen karakteriseras av övervägande manliga protagonister i rollerna som 

detektiver eller kriminella med en pessimistisk världssyn. Kvinnorna använder sin 

sexuella dragningskraft för själviska ändamål eller för att locka män in i riskfyllda 

situationer. De är svekfulla och farliga.48 Film noir var en typ av Hollywood-filmer som 

tillät olyckliga, men abrupta slut som dessutom ofta var föga övertygande.49 

 Denna historiska bakgrund hjälper oss att bättre förstå utvecklingen mot neo-

noir som beskrivs i nästa avsnitt, och noir-tematiken i filmanalysen av Nocturnal 

Animals. Det är uppenbart att Tom Ford medvetet har valt flera noir-inslag i Nocturnal 

Animals. Jag kommer att titta närmare på dessa specifika noir-teman i analysdelen. 

3.2 Film noirs utveckling mot neo-noir 

I artikeln "Kill Me Again: Movement Becomes Genre" (1990)  skriver Todd Erickson 

att vi har fått ett nytt perspektiv på film noir med alla kritikers uttalanden om film noir 

genom tiderna och framför allt genom dagens nya cykel av kriminalfilmer som 

influerats av film noir. Ur denna synvinkel kan film noir uppfattas inte bara som en 

rörelse, utan även som en genre som har utvecklats från och uppstått ur själva rörelsen.50 

Han menar att det var först under 1980-talet som genren framgångsrikt utvecklades: för 

det första, som en övergripande filmrörelse och för det andra, som en (ny) genre som 

växte fram ur denna rörelse med användning av brottstemat.51   

 Gangster- och detektivfilmerna utvecklades tack vare kraften från film noir-

rörelsen. Dessa genrer förändrades och byggde upp sina egna förväntningar för 
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publiken: ju mer en genre utvecklas desto mer utgör de igenkännande koderna en 

garanti för publiken. I slutet av film noir-rörelsen, under det sena 1950-talet, var det 

tydligt att en ny genre hade skapats på grundval av de stilistiska och narrativa 

konventionerna som filmskaparna självmedvetet hade antagit från film noir-rörelsen.52 

De amerikanska filmskaparna var dock ovilliga att omvandla eller möta de nya 

förväntningarna i samband med det nya färgformatet och färgfilmen blev därför det 

slutliga slaget mot film noirs "noir"-stil.53 Noir-känslan dog emellertid aldrig riktigt ut, 

även om noir-rörelsen hade tömts på all sin kraft. Den förblev passiv under nästan två 

decennier – under 1960- och 1970-talet – och hölls levande genom tv-serier som hyllade 

stilen, och bara tillfälligt dök film noir-stilen upp i samtida amerikanska filmer som 

exempelvis Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) och Chinatown (Roman Polanski, 

1974).54 De filmer som visades på 1970-talet hade antagit en annan form: Genren hade 

tydligt återuppstått i en självmedveten form. Utöver de olika sociokulturella faktorerna i 

slutet av 1970-talet (som till exempel besvikelsen efter Vietnam-kriget, 

feministrörelsen, en våg av internationell terrorism och så vidare.), beskriver Erickson 

tre huvudfaktorer som bidrog till film noirs återuppståndelse i den samtida amerikanska 

filmen: den tekniska utvecklingen med färgfilmen, närvaron av kriminalitet och 

publikens fascination av kriminalberättelser och framförallt den definitiva känslan för 

och medvetenheten om film noir bland de samtida filmskaparna.55                                   
 Den motiverande faktorn för att göra noir-filmer idag är de samtida 

filmskaparnas attraktion för och den höga graden av medvetenhet om den klassiska 

noir-filmens stilistiska och narrativa konventioner.56 Den samtida film noir är en ny 

filmgenre  –  neo-noir. På engelska wikipedia definieras neo-noir som en "revival" av 

film noir-genren.57 Den nya genren har fått namnet neo-noir eftersom filmerna är en ny 

typ av noir-filmer som använder sig av sin föregångares narrativa och stilistiska 

konventioner. Skillnaden mellan den klassiska film noir och neo noir är att film noir var 

en rörelse i filmhistorien som aldrig kommer att kopieras. Den klassiska film noir var en 

oskuldsfull och omedveten reaktion på dåtidens populärkultur, medan neo-noir är 
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självmedveten och präglad av sitt arv.58 Trots de samtida filmskaparnas noir-

medvetenhet är det relativt få filmer som kan anses vara lyckade neo-noir-filmer enligt 

Erickson, eftersom ett antal noir-inslag, som till exempel trovärdiga karaktärer och 

dialoger, den subjektiva kameran, första person-ljudeffekter och extrema visuella 

perspektiv, musiken, ploten, övergripande vändningar i stämningen och så vidare måste 

användas på rätt sätt och sammanföras i en enda produktion. Exempel på äkta neo-noir-

filmer som innehåller de rätta noir-elementen enligt Erickson är till exempel Breathless 

(1983), Blue Velvet (1987),  Pulp Fiction (1994) och The Last Seduction (1994), bara 

för att nämna några.59 
 Alain Silver skriver i sin artikel "Son of Noir: Neo-Film Noir and the Neo-B 

Picture" (1992) om neo-noir och dess utmärkande egenskaper. Sent 1970-tal fram till 

idag utgör en neo-noir-period med filmproduktioner som återskapar noir-stämningen 

antingen i remakes eller nya narrativ. Filmskaparna till dessa filmproduktioner är 

medvetna om film noir-arvet och inriktade på att tolka stilen på sitt eget sätt.60 Specifika 

drag som flashbacks inom flashbacks skapar narrativa nivåer som både är traditionell 

film noir och som samtidigt distanserar den moderna publiken från att identifiera sig 

med de kriminella protagonisterna. Ett annat sätt att skapa distans är användningen av 

optiska effekter med slow motion och en kuslig humor.61 Film noir har utövat och 

fortsätter att utöva sitt stilistiska och narrativa inflytande och dess uppsving de senaste 

åren har gynnat filmskapare på alla budgetnivåer. Hittills har ingen liknande rörelse 

uppstått för att ersätta film noir eller dess efterträdare, neo-noir.62 

 Nocturnal Animals kan i högsta grad klassificeras som en neo-noir-film. Det 

finns en stor noir-medvetenhet och åtskilliga noir-inslag tydliggörs både genom 

stildragen och tematiskt. I min filmanalys nedan kommer jag att belysa dessa noir-inslag 

genom att titta närmare på mise-en-scène, cinematografin, klippningen och noir-

tematiken. 

 

 

 

                                                
58

 Todd Erickson,"Movement becomes genre" (1990) ur Film Noir Reader. Eds. Alain Silver och James 
Ursini, 1996, s. 204. 
59

 Ibid., s 205. 
60

 Aain Silver,"Son of Noir: Neo-Film Noir and the Neo-B Picture", 1992, ur Film Noir Compendium . 
Eds. Alain Silver och James Ursini, 2016, s. 211. 
61

 Ibid s. 214. 
62

 Ibid., s 217. 



  
 

18 

4 Filmanalys 

4.1 Handlingen i Nocturnal Animals 

Nocturnal Animals består av ett metanarrativ på tre nivåer: I den första och nutida 

berättarnivån är berättarperspektivet koncentrerat till Susan Morrow (Amy Adams) – en 

förmögen konstgalleriägare som bor i ett arkitektritat lyxhus i Los Angeles med 

affärsmannen Hutton Morrow (Armie Hammer). Tillsammans har de dottern Samantha 

(Bobbi Salvör Menuez). Susan är olyckligt gift och blir medveten om sin mans 

otrohetsaffär. I den andra berättelsen följer vi Susans liv tjugo år tidigare med exmaken 

Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal) via flashbacks. Den tredje berättelsen utspelar sig i 

Susans huvud, genom läsningen av det manuskript hon får hemskickat av exmaken 

Edward.  

 I manuskriptet är det Tony Hastings (Jake Gyllenhaal) som är huvudpersonen 

och handlingen utspelar sig ur hans synvinkel. Han packar bilen med sin fru Laura 

Hastings (Isla Fisher) och tonårsdottern India Hastings (Ellie Bamber) för en roadtrip i 

västra Texas. Mitt i natten blir de plötsligt förföljda av två bilar och nedprejade i diket 

när dottern India pekat finger åt personerna i den ena bilen. Ett gäng brutala vildar med 

ledaren Ray (Aaron Taylor-Johnson) muckar gräl och säger att Tony fått punktering. 

Ray erbjuder sig att laga däcket och familjen måste stiga ur bilen. Efter mycket tjafs tar 

Ray Tonys bil och Laura och India tvingas följa med det vilda gänget.  

 Den fiktiva berättelsen utspelar sig samtidigt som vi följer Susans ytliga tillvaro 

i diverse överklassmiljöer i fashionabla kretsar och extravaganta lyxvillor inredda med 

exklusiva konstföremål. I den andra berättelsen får vi via flashbacks inblick i Susans 

tidigare liv med Edward som hon lämnade tjugo år tidigare. Edward anklagar henne för 

att ha blivit som sin mamma, när hon ifrågasätter hans framtid som romanförfattare. 

Han försöker förgäves få Susan att förstå sitt misstag, men hon går emot sina känslor 

och följer mot sin vilja sin mammas råd att inte gifta sig med en romantiker med oviss 

framtid. Hon träffar den framgångsrike, men ytliga affärsmannen Hutton och gör en 

abort eftersom hon väntar barn med Edward. I en flashback får vi se den förtvivlade och 

förkrossade Edward utanför abortkliniken, medveten om Susans kyliga och själviska 

agerande. 

 I den fiktiva berättelsen mördas Tonys fru och dotter brutalt samtidigt som han 

är oförmögen att göra någonting. Även Tony förs bort. Han klarar sig emellertid undan 

gängets brutala våld och trots att han är skadad släpar han sig genom den ödsliga, 

folktomma och spöklika landsbygden och ökenområdet och lyckas ta sig till en 
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polisstation. Han träffar polismannen Bobby Andes (Michael Shannon) som tar sig an 

Tonys fall. Ett år går och på grund av bristande bevis lyckas de inte gripa gängledaren 

Ray. Polismannen Andes är döende i lungcancer och menar att han inte har något att 

förlora. Andes och Tony bestämmer sig för att gå utanför rättssystemet och ta saken i 

egna händer för att få upprättelse. Tony vet att det var Ray som dödade hans familj och 

vägrar låta honom gå fri. Han har alltid fått höra att han är en vekling och vill nu sätta 

dit Ray. Andes är mycket svag och sjuk och när de väl har lurat in Ray och hans 

medhjälpare Lou (Karl Glusman) i ett ödsligt hus, skjuter Andes Lou, medan Ray 

lyckas fly. Tony hittar senare på natten Ray i ett annat ödsligt hus. Med skakande hand 

riktar han pistolen mot honom. Ray utnyttjar Tonys osäkerhet, säger att han är för vek 

och berättar hur han dödade hans fru. Tony skjuter då Ray som försöker attackera 

honom med en eldgaffel. Efter två skott är Ray död. Svårt skadad i ögonen tar Tony sig 

ut och liggande på marken går ett skott oavsiktligen av från hans pistol, rakt i buken. I 

samma ögonblick rycker Susan till i sitt bad i nutidsberättelsen. Strax innan Tonys 

hjärta slutar att slå kramar han sitt halssmycke och i badet rycker Susan till och kramar 

även hon sitt halssmycke och uttalar samtidigt hans namn. Senare på kvällen får Susan 

ett kort mejl från Edward som föreslår att de ska ses.  

 Susan gör sig iordning inför mötet med Edward. Hon har en lång grön klänning 

och utsläppt hår. När hon sminkat sig tar hon i samma stund bort läppstiftet, för att få ett 

mindre kyligt utseede. I den stilistiskt genomarbetade, men smärtsamma slutscenen, på 

den exklusiva restaurangen bland andra välklädda par, beställer Susan in ett glas 

whiskey i väntan på Edward. Väntan blir lång, det blir flera glas och till slut är det 

nästan bara Susan kvar på restaurangen. Det är uppenbart att Edward aldrig kommer att 

dyka upp.  

 De tre berättelserna har vävts samman till en och samma: Susans tidigare liv 

med Edward har hunnit ikapp nutiden, samtidigt som Susan genomgår en inre 

förändring genom läsningen av den fiktiva berättelsen. 

 

4.2 Stildrag 

4.2.1 Mise-en-scène (miljö, dekor, rekvisita och kostymer) 

Filmen är framförallt en visuell upplevelse med Tom Fords stilistiska inslag och 

sofistikerade stil och gränsen mellan designern och filmskaparen Tom Ford suddas ut. I 

förhållande till mer klassiska filmer är narrativet i Fords film impregnerat av stilistiska 

drag. I den första berättarnivån utspelar sig handlingen i Los Angeles. Susan bor i en 
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arkitektritad lyxvilla, bär designerkläder och vistas i fashionabla och stilfulla miljöer. 

Enligt modevetenskapsforskaren Pamela Church Gibson skapar Ford ett fjärde narrativ 

med fokus på Susan och hennes vräkiga och överdådiga livsstil: "Ford creates what is 

arguably a fourth narrative of dress, décor, and liftstyle, spun around Susan and her 

lavish lifestyle within the overarching narrative".63 Det bör nämnas att enbart konstverk 

i original användes i filmen, med undantag för konstinstallationen i öppningsscenen och 

den betydelsefulla "Revenge"-tavlan på Susans kontor. Dessa verk skapades i samband 

med filmen. Enligt produktionsdesignern Shane Valentino hjälper konstverken till att 

belysa eller argumentera för eller förmedla något.64 I filmens öppningsscen visas till 

exempel en konstinstallation på Susans konstgalleri med överviktiga kvinnor som 

dansar. Gibson menar att de stilfulla inslagen destabiliserar filmen och gör att vi istället 

fokuserar på små detaljer i Susans designerkläder, hennes eleganta skor och smycken. 

Alla dessa stilfulla delar utgör dessutom en stor kontrast till berättarnivån och i detta fall 

skapas ett helt nytt narrativ på grund av filmens fokus på mode och designerkläder.65 

Detta skapar en felaktig representation av karaktärerna i fråga, enligt Gibson. Enligt 

mig, kan man förvisso tycka att för mycket fokus sätts på alla konstföremål och stilfulla 

miljöer och kläder i filmen, men för att försöka återskapa en noir-känsla i färg i en neo-

noir-film måste kanske dessa delar överdrivas eller poängteras extra för att bygga vidare 

på den klassiska noir-filmens anda med sina väl utvalda, karakteristiska och stilfulla 

miljöer.  

 Under 2000-talet har antalet designerdokumentärer ökat – för att inte nämna alla 

kommersiella kortfilmer med designersamarbeten – vilket lett till att tidigare dolda 

aspekter av modebranschen har framhävts. Utöver dokumentärer har även antalet 

filmbiografier ökat, med bland annat Coco Chanel och Yves Saint Laurent.66 Andra 

exempel på framgångsrika filmer med modetema och modemiljö är bland annat 

Djävulen bär Prada (2006) och Personal Shopper (2016).67 Dessa filmer med fokus på 

mode påvisar nya sätt att sammanföra och kombinera mode och film. Detta tydliggjörs i 

Fords båda filmer, men framhävs framför alllt i Fords första film, A Single Man. 
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 Enligt Gibson har kostymerna i Nocturnal Animals inte någon traditionell 

betydelse för narrativet/berättarstrukturen, istället kan det liknas vid ett skådespel eller 

en show och vi bör fundera över huruvida vi tittar på eller genom kläderna i filmen. 

Gibson anser även att Fords perfekta, stilrena designermiljöer blir både en stark och 

störande kontrast och skapar obalans när vi kommer till de hemska mordscenerna i 

filmen.68 När detektiven Andes och Edward hittar mordoffren Laura och India liggandes 

nakna på en röd sammetssoffa ute i öknen är det tydligt att Ford arbetat extra noga med 

scenen för att kontrastera en brutal mordscen med sin stilistiska form. Scenen är 

uppseendeväckande då det råa och brutala kan liknas vid ett konstverk med skarpa 

kontraster. Jag anser dock att det speglar Fords filmstil och passar in i resten av Fords 

stiliserade mise-en-scène. Här parallellklipps också till nästa scen. Susan ringer sin 

dotter efter att ha läst om mordscenen och vill bara försäkra sig om att allt är bra. 

Dottern ligger i samma ställning tätt mot sin pojkvän på ett rött täcke. Scenerna är 

slående lika. 

 

 
     Bild 1 Mordscenen    Bild 2 Dottern Samantha och hennes pojkvän 

  

Det blir tydligt att Tom Ford står för både filmens regi och design i fråga om den 

övergripande estetiken. Även om Fords kläder inte används i filmen påminner de om 

hans design.69 Ford har noggrant valt ut de konstföremål som finns på plats i filmen och 

bland de designer och konstnärer som skapat verken kan bland annat Andy Warhol, 

Alexander Calder, Jeff Koons och Damien Hirst nämnas.70 Dessa konstverk och 

konstföremål syns framförallt i inredningen i Susans hus. Vissa av konstverken tillhör 

dessutom Tom Fords egen privata samling. 

 Den oscarsnominerade kostymdesignern Arianne Phillips samarbetade med Tom 

Ford i filmen och designade karaktärernas kläder. Susan visar upp ett perfekt yttre, ett 
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hårt skal som döljer hennes lidande, den smärta hon känner i sitt privatliv med sin mans 

otrohetsaffär och den medelålderskris hon genomgår i samband med detta. Susan är till 

det yttre en hård och tämligen kylig karaktär. När Philips designade Susans kläder 

använde hon sig av skarpa, rena linjer och en tydlig silhuett med sofistikerade material 

som bildade en stark kontrast exempelvis mot hennes kliniskt vita kontorsmiljö, hennes 

konstgalleri och likaså mot hennes rödbruna hår.71 Enligt Miller var den svåraste 

utmaningen att skapa kläder för karaktären Tony i den fiktiva berättelsen. Tanken var att 

publiken skulle identifiera sig med hans karaktär och i filmen bär han alldagliga skjortor 

och khakifärgade byxor. Klädseln skulle vara relevant och modern, men samtidigt 

lågmäld och trovärdig.72 Gängledaren och vilden Ray, karaktären som mördar Tonys fru 

Laura och dottern India när de förs bort under roadtripen i västra Texas, bär 

iögonfallande intensivt gröna cowboyboots och som accessoar en rosa tjejring som han 

troligen tvingat till sig av en av sina offer.73 

 Susan är en framgångsrik konsthandlare som bor i en 100 miljoner dollars 

arkitektritad lyxvilla i Hollywood, inredd med exklusiva möbler och konstföremål. 

Huset, som ritats av Scott Mitchell, är ursprungligen beläget i Malibu, men med visuella 

effekter förflyttades det till Hollywood Hills-området.74 

 

 
   Bild 3 Susans villa                   Bild 4 Susans villa i gryningen 

 

Susan bär eleganta designerkläder, Chloé-glasögon och en Cartier-klocka som vi 

ständigt blir varse om under hennes läsning av manuskriptet. Susans flotta och eleganta 

bostads- och arbetsmiljö är i samklang med hennes likaså perfekta yttre. Varje detalj är 

noga genomtänkt och iscensatt till perfektion. Ford förklarar att han ser mycket av sig 

själv i Susan och i de miljöer hon vistas i. Susans perfekta kostymer och exklusiva 
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miljöer påminner om hans egen värld. Under den perfekta ytan döljs dock Susans 

melankoli och livskris. Här framhävs en femme fatale-sida hos Susan: Hon upprätthåller 

sin kyliga fasad utåt, men väl hemma och i ensamhet bryts den sakta men säkert ned. 

 Den hostande och kedjerökande detektiven Bobby Andes är den gåtfulla 

karaktären. Han är så gott som beredd att ge sitt liv för att bringa rättvisa i det brutala 

mordfallet. Andes sticker ut bland de andra karaktärerna: Han är en äkta Texas-cowboy, 

men lika svårfattlig för Tony som för publiken. Han är lång och smal och fåordig. I ett 

noir-perspektiv är han Private Eye-karaktären, privatdetektiven som befinner sig mellan 

rättssystemet och de kriminella. Det är Andes som föreslår att Tony och han ska ta 

saken i egna händer och sätta dit Ray. 

 Tom Ford blev ganska hårt kritiserad när hans första film A Single Man (2009) 

kom ut. Man menade då att hans film i stort sett var en enda lång reklamfilm. Filmen 

ansågs vara visuellt fulländad och hans styrka var mer koncentrerad till hans stil än till 

filmens substans.75 I Nocturnal Animals förklarar Ford att den kyliga, så genomarbetade 

ytan med det glamorösa livet är en del av handlingen. Det är nyckeln till förståelsen av 

Susan och hennes liv. Hennes eleganta och putsade yta med de vackra kläderna, håret 

och sminkningen är inte något slumpmässigt utvalt, de utgör alla viktiga delar i 

förståelsen av Susan. Ford menar också att Susans karaktär är ganska självbiografisk 

och kan ses som en kvinnlig version av honom själv.76 Ford känner väl till hennes 

medelålderskris och de sofistiskerade och ytliga miljöerna hon vistas i.  

 Ford berättar i en intervju att avsikten var att göra en noir-film, men en noir-film 

med ett budskap.77 Tanken var att det centrala temat skulle kretsa kring betydelsefulla 

relationer och kommunikationen av känslor.78 Mycket fokus sätts även på teman som 

förlust och förändring, eftersom Susan förändras när hon läser romanmanuskriptet. 

Gränsen mellan vad som utspelar sig i verkligheten och vad som händer i hennes huvud 

suddas ut: En inre roman utspelar sig och samtidigt pågår handlingen utanför.79 I filmen 

ser vi detta genom flashbacks och ett pendlande mellan romanen och verkligheten 

utanför. De båda världarna möts och förvandlas samtidigt till en verklighet. Detta är 

                                                
75

 Lewis,Tim. "Interview.Tom Ford: 'I wore a suit on set. It's a uniform...I feel weak in trainers'", oktober 
2016) 
https://www.theguardian.com/film/2016/oct/23/tom-ford-suit-set-film-nocturnal-animals-director (2016-
10-23) 
76

 Ibid. 
77

 David Noh, "Novel Noir", Film Journal International, dec 2016, Vol. 119, nr 12, s. 28-29. 
78

 Ibid., s. 28-29. 
79

 Ibid., s. 28-29. 



  
 

24 

också typiskt för neo-noir vars narrativa struktur består av flashbacks och följer ett icke-

linjärt mönster. Vi kastas från det förgångna till nutid och från fiktion till verklighet. 

 

4.2.1.2 Öppningsscenen 

Ford ville ha en visuellt stark öppningsscen, vilket skapades med några nakna, 

överviktiga, men glada, kvinnor som provocerande dansar i ultra-slow-motion. Scenen 

bryts av med användning av röd sammet i bakgrunden som en del av en 

konstinstallation på Susans konstgalleri. Posteriserad färg användes för att skapa ett 

levande intryck med hög kontrast där grundfärgerna framhävs. Ford ville här skildra 

omvärldens klichéartade syn på USA med överviktiga, åldrande kvinnor som 

representerar Susans motsats: De upprätthåller inget skal eller någon hård yta, de är sig 

själva och är glada.80  

 Scenen med de dansande kvinnorna kontrasteras med dramatisk klassisk musik i 

film noir-anda och här används parallellklippning: Konstinstallationen alterneras med 

vidbilder av Los Angeles spindelväv av flerfiliga motorvägar i ett fågelperspektiv 

samtidigt som vi hör Susans tunga andetag och slutligen visas en bild på Susan sittande 

helt svartklädd vid en installation med sorgsen blick. Allt andas sorgsenhet, ytlighet och 

ensamhet och man får känslan av att Susan håller på att kvävas. 

 

4.2.1.3 Slutscenen 

Inför mötet med Edward på restaurangen har Susan ett mer avskalat och naturligt 

utseende. Hon har valt en grön klänning, tagit av sig både smycken och vigselringen 

och torkat bort läppstiftet. Hennes klädsel och rödbruna hår smälter fint in i 

restaurangens inredningsdetaljer, med bland annat orange orchidéer vid bordet och 

väggen målad i gulgröna toner med bambuträd och vita blommor. När det gäller 

bildutsnittet och bildkompositionen, används en vidbild med Susan som sitter i helbild 

och väntar vid bordet i mitten omgiven av andra par. Det är mörkt ute. Vi får en bra 

överblick av allt som sker på restaurangen. Det är en mycket romantisk miljö, och 

scenen är filmad med en fast kamera. Inramningen är symmetrisk och scenen är stilfull 

och uttrycksfull med mjuk belysning. Långa tagningar används. Hennes blick fylld av 
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förväntan och hopfullhet förvandlas sakta till sorgsenhet när hon inser att Edward aldrig 

kommer att dyka upp. Till slut efter en lång väntan vid bordet och efter några glas är 

Susan näst intill ensam kvar i restaurangen. Vi får då se en extrem närbild på Susan med 

sorgsna ögon.  

 
         Bild 5 Extrem närbild på Susan 

 

Helt plötsligt är scenen utan musik och nästa bild är helt svart. Slutscenen speglar 

hennes transformation: Hon har blivit mindre känslokall under läsningen av 

manuskriptet, och hon har kommit till insikt om sitt brutala handlande gentemot 

Edward. När hon kommer till restaurangen är det med hoppfullhet om en eventuell 

återförening. Istället lämnas hon förkrossad och tillintetgjord. Susan tvingas emellertid 

lämna det som varit och ge plats åt den nya Susan. Onekligen väntar ett nytt kapitel i 

hennes liv. 

 Susans spegelbild visas när hon gör sig i ordning inför mötet med Edward. 

Spegelbilder är vanligt i film noir och anspelar ofta på karaktärens alter ego.81 I Susans 

fall handlar det om hennes personliga transformation. Hon ser sig själv med nya ögon: 

Den kyliga och själviska Susan har bytts ut mot en mer ödmjuk, ömtålig och klarsynt 

person. Det samma symboliserar färgen grön här: Tidigare bar Susan bara svarta eller 

grå kläder, medan hon här har antagit en mjukare och mer naturlig stil. Möjligtvis finns 

referenser till Hitchcock här med paralleller till Susan och hennes kyliga yttre och gröna 

klädsel, i exempelvis karaktärerna Melanie (Tippi Hedren) i Fåglarna (1963) och 

Madeleine (Kim Novak) i Vertigo (1958). 

 
            Bild 6 Susans spegelbild 
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               Bild 7 Susan på restaurangen 

 

4.2.2 Cinematografi (foto: tagning, inramning, fokus, perspektiv, 

ljussättning)  

Filmfotografen McGarvey säger i en intervju att för filmens tre berättarnivåer har olika 

inspirationskällor använts: För scenerna i Los Angeles har man hämtat inspiration från 

skräckfilmer som till exempel Polanskis Rosemary's Baby (1968) och Robert Wise's The 

Haunting (1963), och för manuskriptscenerna i västra Texas har man velat göra typiska 

film noir-scener i färg och slutligen för Susans flashbacks har man använt mjuka filter 

för att understryka ett optimistiskt perspektiv.82 

 Scenerna genom Mojaveöknen filmades nattid för att få den rätta skräckkänslan i 

mörkret. En jättestor byggkran användes emellertid för att lysa upp platsen och 

körbanan var upplyst i 1,6 km. Scenerna skulle vara tillräckligt underexponerade, med 

begränsad mängd ljus i kameran för att skapa en nattlik stämning i månsken.83 Liksom i 

film noir, består filmen till största delen av natt- och kvällsscener. 

 Efter invigningen av konstinstallationen i öppningsscenen kör Susan upp 

på infarten till huset. Det är sent på kvällen och mörkt ute. När hon kör upp på infarten 

bländas hon av bilens strålkastare som reflekteras mot garageporten och skapar ett starkt 

motljus. Strax efter att Susan parkerat bilen och garageportarna har stängts, kör en 

annan bil upp på infarten. Den här sekvensen är filmad från en låg bildvinkel och vi ser 

att bildörren öppnas och en fot sätts ner i marken. Det är mörkt, men man kan urskilja 

att det är en mörkbrun mercedes av en äldre modell. Något mer ser vi inte. Bilen är dock 

slående lik den mörkbruna mercedes som Tony kör i den fiktiva berättelsen i västra 

Texas. Är det möjligtvis ett sätt att sammanföra de olika berättelserna? Eller är det 

Edward som kör en likadan mörkbrun mercedes som i den fiktiva berättelsen? 
                                                
82 Dan Jolin, "'Nocturnal Animals' cinematographer Seamus McGarvey talks the hardest sequence he's 
ever shot", december 2016, 
https://www.screendaily.com/features/nocturnal-animals-cinematographer-seamus-mcgarvey-talks-the-
hardest-sequence-hes-ever-shot/5112405.article (2016-12-26) 
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Förmodligen är det Edwards bil, eftersom Susan dagen därpå har fått manuskriptet i sin 

brevlåda. Den här sekvensen är också filmad med vidvinkel, vilket gör att objekt nära 

kanten kan uppfattas som oproportionerliga, och i det här fallet bilens storlek. Vidvinkel 

användes uttryckligen i film noir för att intensifiera den skräckinjagande situationen. 

Detta objektiv har också förmågan att dra tittaren in i bilden.84  

 

 
         Bild 8 Typisk film noir-vidvinkel 

 

 Liksom i film noir används ett stort antal närbilder och även extrema närbilder i 

filmen. I öppningsscenen är det extrema närbilder på en av de dansande kvinnorna. De 

övriga extrema närbilderna är på Susan i nutidsberättelsen och på Tony i den fiktiva 

berättelsen. När Susan tar på sig glasögonen för att läsa manuskriptet i sängen används 

även extrem närbild och scenen är filmad uppifrån, vilket skapar mer spänning och 

känslan av att Susan är iakttagen, i ren Hitchcock-anda.  

 

 
    Bild 9 Kameravinkel ovanifrån   Bild 10 Extrem närbild 

 

 Scenen i västra Texas ökenområde, då Tony, hans fru Laura och deras dotter 

India blir nedprejade på vägen av Ray och hans gängmedlemmar – filmas med en 

handhållen kamera. Scenen som varar i över 17 minuter känns mer obalanserad och 

ryckig än de andra scenerna och en hotfull och nervös stämning skapas, vilket den 

handhållna kameran förstås bidrar till. Scenen är filmad i mörker på natten och som 

tidigare nämnts var körbanan upplyst i 1,6 km och en byggkran lyste upp platsen för att 
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skapa känslan av månsken i natten. Den indirekta ljussättningen bestod av bilarnas 

strålkastare och även en ficklampa som Ray och hans gäng använder.85 Den hotfulla 

stämningen förstärks när Laura och dottern India tvingas in i Rays bil och han kör iväg 

med de båda. Tony ser sin dotter genom den andra bilens bakruta som förtvivlat och 

med panik- och skräckfylld blick ropar på sin pappa när bilen åker i väg och här är det 

som om allt diegetiskt ljud försvinner i några sekunder. Det enda som hörs är ett långt 

skrik på avstånd. Tony står handlingsförlamad och ser på när hans fru och dotter blir 

bortförda. 

 Andra närbilder och extrema närbilder är på Tony, till exempel i backspegeln på 

hans bil och när han med blodsprängda ögon försöker titta på bilder i datorn som 

detektiven Andes har skickat honom. Datorn skymmer halva ansiktet som ramas in i 

mörker. 

 
    Bild 11 Extrem närbild på Tony 

 

 Flera bilder med djupfokus och vidvinkel ses i filmen, vilket även är ett vanligt 

inslag i film noir. En tydlig djupfokusscen i film noir-anda är när Susan kommer hem 

sent på kvällen till den tomma lyxvillan. Scenen börjar med en bild på Richard Misrachs 

konstverk "Desert Fires #153", i vardagsrummet. Susan stannar upp vid fotot och tar sig 

sedan ett glas och ställer sig framför de enorma glasfönstren för att betrakta bakgården. 

Här visas starka kontraster mellan mörker, ljus och skuggor. När det gäller inramningen 

används ofta bredbild för att rama in Susans negativa tillvaro och understryka hennes 

ensamhet.86  
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         Bild 12 Djupfokusscen  

 

En annan djupfokusbild visas på morgonen dagen efter öppningsscenen på 

konstgalleriet. Susan står vid tv:n i sovrummet där vi ser Calders konstverk i 

bakgrunden, mobilen "23 Snowflakes". I den här djupfokusbilden är perspektivet från 

en dörröppning, vilket även är ett vanligt inslag i film noir. Med djupfokus är fokus på 

bakgrunden så att alla föremål och karaktärer i bilden är av samma vikt och med samma 

skärpa.87 Användning av vidbilder genom dörröppningar och fönster ger en mer hotfull 

stämning och känslan av att vara iakttagen på ett skrämmande sätt.88 Detta bildutsnitt 

användes i takt med att Susan uppfattade sin situation som alltmer hotande och 

stämningen blev alltmer tryckande. 

 

 
    Bild 13 Vidbild genom dörröppningar 

 

I film noirs nattscener är blinkande eller flimrande neonskyltar även ett vanligt inslag.89 

I Nocturnal Animals finner vi dem till exempel utanför motellet där Tony bor i början 
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av mordutredningen i västra Texas, och utanför Line Camp Bar där detektiven Andes 

och Tony hämtar upp Ray för att skjuta honom mot slutet av filmen. 

 

  
  Bild 14 Neonskylt vid motell             Bild 15 Neonskylt i en bar 

  

 De flesta av scenerna utspelas i mörker eller halvmörker, i skymningen, i regn, i 

gryningen med tjock dimma eller kvälls- eller nattid. Här nedan visas vidbilder av Los 

Angeles i gryningen och på natten. 

  
   Bild 16 Vidbild i gryningen      Bild 17 Vidbild nattid 

 

 I en flashbacksscen sitter Susan med Hutton på parkeringsplatsen till 

abortkliniken och regnet öser ner. Helt plötsligt ser Susan att Edward står utanför 

kliniken och ser rakt in i bilen på Susan när han förstår vad hon gjort. Scenen visar 

Susans känslokyla efter uppbrottet med Edward. Regnet intensifieras i takt med att 

dramatiken ökar och Susan blir medveten om sitt hänsynslösa handlande. 

 

  
         Bild 18 Regnscen i bilen     Bild 19 Regnscen utanför abortkliniken 

 

I noir-filmer används artificiella ljuskällor i nattscener för att skapa skuggor och extra 

stora kontraster mellan mörkt och ljust för större dramatik och spänning, till exempel 
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genom low-key-belysning med ett huvudljus och ett profilljus för chiaroscuro som 

effekt, det vill säga med mycket mörka och ljusa fält i bilden.90 I följande bild ser vi 

detektiven Andes prata i telefonen med Edward med belysning från sidan och snett 

bakifrån. Här ser vi stora kontraster mellan mörkt och ljust och liksom i en klassisk 

noir-film har han även en cigarett i handen. 

 

 
         Bild 20 Low-key-belysning  

 

Förutom kontrasterna mellan mörker och ljus är färgkontrasterna också påtagliga. Från 

klippet på polisstationen i västra Texas uspelas nästa scen på Susans kontor på 

konstgalleriet. Den röda färgen sticker ut och utgör en stark kontrast mot de tidigare 

grå-svarta scenerna. Den röda färgen syns även i öppningsscenen med de dansande 

kvinnorna och i mordscenen med den röda sammetssoffan. Det är förstås också mycket 

symbolik i färgen röd, och vi ser den även i en flashbackscen när Susan ligger i en röd 

soffa och läser Edwards första manuskript. 

 

 
    Bild 21 Susan på kontoret 

 
 
 
 
 
 

                                                
90 David Bordwell & Kristin Thompson,  Film Art. Ninth Edition. New York: McGraw Hill, 2010,  s. 136. 
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4.2.3 Klippning 

 
Den första berättelsen börjar i nutid med Susan som får manuskriptet av sin före detta 

man, Edward. När Susan börjar läsa texten introduceras vi för den andra berättelsen. 

Här är det Tony och hans fru och dotter som packar väskorna för den roadtrip de ska 

göra i västra Texas. De båda berättelserna utspelar sig samtidigt, alternerande genom 

Susans läsning av Edwards romanmanuskript. I fem scener i de båda berättelserna 

används parallellklippning, det vill säga två händelseförlopp utspelar sig samtidigt. 

Scenerna är parallellklippta och smälter samman i berättelsen. Till exempel i början tar 

Susan ett bad i den första berättelsen samtidigt som Edward i den andra berättelsen. Här 

används inte bara korsklippning, utan även övertoning, där de båda bilderna går in i 

varandra och förenas.  

   
                                 Bild 22 Parallellklippning och övertoning – Susan occh Edward i badrummet 

 

Båda befinner sig sedan i sängen när telefonen plötsligt ringer. I den andra berättelsen 

visar Tony detektiven Andes var han befann sig då hans fru och dotter tvingades iväg 

med Ray och hans medhjälpare. Till sist kommer de fram till platsen där hans fru och 

dotter ligger livlösa, med de nakna kropparna tätt mot varandra på en röd sammetssoffa, 

en otroligt stiliserad scen. När Susan läser om denna scen rycker hon till av obehag och 

måste genast ringa sin dotter som vi ser liggande naken i samma ställning med kroppen 

tätt mot pojkvännen. Därefter introduceras vi för den tredje berättelsen, som är en 

flashback till nutidsberättelsen. Här visas Susan och Edward som unga, 19 år tidigare. 

Nästa scen ur den första berättelsen som smälter samman med en scen i den andra 

berättelsen är när Susan skickar ett mejl till Edward med ett förslag på när de kan 

träffas. Samtidigt får vi se Tony som läser ett mejl från detektiven Andes. Samtidigt 

som Tony står i duschen i den andra berättelsen klipps till när Susan duschar i den första 

berättelsen.  

 I en flashback till den första berättelsen ser vi Susan som kritiserar Edwards 

första färdiga manuskript, och här klipps tillbaka till den första berättelsen där Susan 
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granskar omslaget till Edwards manuskript "Nocturnal Animals". Ytterligare två scener 

smälter samman i de båda berättelserna. I en scen ser vi Edward, förtvivlad när han i 

regnet ser Susan tillsammans med sin nuvarande man, Hutton, utanför en abortklinik. 

Här parallellklipps det till en scen i den andra berättelsen där Tony inte klarar av att 

skjuta Ray som mördat och våldtagit hans fru och dotter. Den sista scenen som kopplar 

ihop de båda berättelserna är när Tony, som är svårt skadad efter att ha skjutit Ray 

lyckas ta sig ut och skjuter ett skott innan han faller ihop på marken. Han tar tag i sitt 

halsband och vi hör hans hjärtslag som plötsligt stannar upp. Samtidigt ser vi Susan i 

den första berättelsen som i badet också tar tag i halsbandet och samma hjärtslag hörs. 

Båda förenas i de båda berättelserna och man använder även montageklippning: Det är 

snabba klipp mellan en serie symboliska bilder som växlar från Edward och sedan 

snabbt tillbaka till Susan. 

 

 
Bild 23 Montagebild på Tony                   Bild 24 Montagebild på Susan 

  

 Olika berättarnivåer och den icke-linjära berättarstrukturen med flashbacks är 

som tidigare nämnts typiska film noir-inslag. Film noirs stilistiska karaktär med ett visst 

berättarmönster där filmer har labyrintiska, förvillande handlingar innehåller också ofta 

flashbacks till det förflutna, och därför är det som visas aldrig tillförlitligt.91 Noir-

filmerna skiljer sig genom en paranoid och fatalistisk atmosfär med sårbara män till 

hjältar med flera brister i typiska stadsmiljöer.92 Filmforskaren Paul Grainge menar 

dock att inte alla noir-filmer delar dessa typiska inslag. Flera filmer har en liknande 

paranoid och fatalistisk atmosfär, men med en kvinna som hjälte och som istället 

utspelar sig i hemmiljöer.93 I Nocturnal Animals är det Susan som är protagonisten och 

berättelserna utspelas i hennes huvud. Edward är den sårbara karaktären och kanske 

mest kan ses som ett offer, medan Tony och Andes är de som kommer närmast 

hjältekaraktärer i den fiktiva berättelsen. 

                                                
91

 Paul Grainge, Mark Jancovich & Sharon Monteith, Film Histories: An Introduction and Reader. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007, s. 258. 
92

 Ibid., s. 258. 
93

 Ibid., s. 259. 

La partie de l'image av ec l'ID de relation rId38 n'a pas été trouv é dans le fichier.
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 Det råder Hitchcock-stämning i flera scener, till exempel i början av filmen när 

Susan kommer hem sent på kvällen och en annan bil stannar vid infarten strax efter 

Susan. Inne i huset får man känslan av att Susan är iakttagen. I noir-filmer används ofta 

en kuslig variation av traditionella närbilder samt halv- och helbilder.94 I Nocturnal 

Animals alterneras det också tvärt mellan närbilder, långa tagningar och extrema 

närbilder och bilderna förs samman och samband skapas genom olika klipptekniker, 

som till exempel parallellklippning och även montage.  

 

4.3 Neo-noir- och noir-teman 

Nocturnal animals komplexa berättarstruktur växlar mellan det förgångna och nutid och 

mellan fiktion och verklighet. Filmen är en tydlig neo-noir-film och därför vill jag titta 

närmare på de olika neo-noir-teman som synliggörs. Som vi har sett i mise-en-scène-

delen har Tom Ford en övertydlig och utstuderad estetik: Karaktärerna porträtteras i 

glamorösa miljöer och visar upp en välpolerad yta. Alla detaljer är väl genomtänkta och 

genomarbetade till perfektion. I film noir sätts också fokus på det visuella framför det 

tematiska. En av de karaktäristiska dragen för neo-noir är som tidigare nämnts 

filmskaparnas medvetenhet om film noir som avspeglades i deras användning av film 

noir-rörelsens stilistiska och narrativa mönster, och nedan tänker jag ta upp specifika 

neo-noir-delar i Nocturnal Animals. Tom Ford visar således tydligt prov på denna noir-

medvetenhet i filmen.  

 

4.3.1 Femme fatale 

En huvudkaraktär är den hotfulla "femme fatale" som hotar att tillintetgöra den manliga 

hjälten genom förförelse. I flera filmer faller dock den kvinnliga hjälten istället för en 

man med ett mörkt och hotfullt förflutet, särskilt med en mystisk exfru, som till 

exempel i Rebecca (1940) och Jane Eyre (1944). Enligt Grainge kan denna femme 

fatale ses som ett manligt svar på de förändrade könsrollerna under kriget med kvinnor 

som mer aktiva i det offentliga livet. Film noirs båda fatalistiska kvinnliga karaktärer 

och manliga karaktärer kan därmed ses som en produkt av deras ökade fjärmande från 

varandra i det moderna samhället, vilket blev ännu tydligare under kriget.95  

                                                
94 Janey Place & Lowell Peterson,"Some Visual Motifs of Film Noir", 1974, ur Film Noir Reader.Eds. 
Alain Silver och James Ursini, 1996,  s. 68. 
95 Paul Grainge, Mark Jancovich & Sharon Monteith, Film Histories: An Introduction and Reader. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007, s. 259. 
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 I Nocturnal Animals kan Susan i vissa fall ses som en femme fatale. I 

flashbacksscenerna, den tredje berättelsen, lämnar hon brutalt och hänsynslöst Edward 

och gör en abort utan att nämna något för Edward. I nutidsberättelsen har Susan även 

vissa toner av femme fatale med sitt iskalla yttre. Efter att ha svikit och lämnat Edward i 

flashbacksscenerna är det emellertid nu hennes tur att bli sviken och lämnad av Edward. 

Rollerna har kastats om. 

 

4.3.2 Karaktärernas inre 

Nocturnal Animals kan ses som en meta-noir-film, det vill säga den rekonstruerar de 

olika delarna i film noir för att ställa djupare existentiella frågor.96 I filmen kommer vi 

närmare karaktärerna Susan, Edward, Tony och Bobby Andes och deras inre kamp, 

moraliska dilemman och identitetsproblem. Ett huvudtema i film noir är känslan av 

"inescapability", det vill säga ofrånkomlighet, att vi inte kan fly från oss själva. Conard 

menar att det är film noir-detektivens dilemma. Även om ett fall får en lösning, kan han 

aldrig fly från sina inre illusioner. Den transparenta självmedvetenheten försvinner in i 

framtiden och in i det förgångna, men kan aldrig fångas: "[...] total, transparent self-

consciousness recedes indefinitely into the future and indefinitely into the past, always 

to be chased, but never to be caught".97 Conard menar att det är en av skillnaderna 

mellan den klassiska film noir och neo-noir, att allting sker i relation till jaget. Jaget är 

både detektiven och förövaren som smälter samman. Ledtrådarna finns enbart i hans 

huvud.98 Enligt William Park känner vi omedelbart igen "the private eye" som ett 

huvudinslag i neo-noir, det vill säga utredaren av fallet befinner sig någonstans mitt 

emellan polisen och de kriminella som tidigare nämnts.99 I Nocturnal Animals har 

detektiven Andes inte tillräckliga bevis för att fälla de skyldiga i mordfallet. Andes står 

därför inför ett moraliskt dilemma. Han är dödssjuk i cancer och vet att hans tid är 

räknad. Trots att det strider mot lagen föreslår han att Tony och han ska skjuta Ray och 

hans medhjälpare. Tony genomgår också en inre förvandling och beslutar tillsammans 

med Andes att ta lagen i egna händer. Omvandlingen blir extra tydlig när han i och med 

detta beslut rakar av sig skägget. 

                                                
96 Mark T. Conard, The Philosophy of Neo-Noir, Lexington: The University Press of Kentucky, 2007, s. 
61. 
97 Ibid., s.19. 
98 Ibid., s. 9. 
99 William Park, What is Film Noir?, Lewisburg:Bucknell University Press, 2013, s. 27. 
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 Karaktären Edward har blivit sviken och lämnad av Susan och skickar henne 

manuskriptet till en roman som speglar hans känslor av hennes känslokalla uppbrott. 

Manuskriptet skickas tillsammans med ett brev: "[...] In the end you left me with the 

inspiration that I needed to write from the heart. I wanted you to be the first to read it so 

I am sending along a proof." Edward hämnas på Susans brutala svek genom att få henne 

att tro på en återförening ("the inspiration that I needed to write from the heart"). Han 

föreslår att de ska träffas, men dyker aldrig upp.  

 Hela filmen genomsyras av Susans svek och den tomhet och saknad hon känner 

som en följd av de misstag hon begått och de val hon gjort. Den andra berättelsen med 

läsningen av manuskriptet utspelar sig enbart i Susans huvud. Alla händelser i filmen 

sker således i relation till Susans jag och ur hennes perspektiv.  

 

4.3.3 Hämnd som tema 

Ett typiskt tema i noir-filmer är hämnd, vilket också är temat i Nocturnal Animals. I 

slutscenen i den andra berättelsen, det vill säga i Edwards manuskript, har Tony 

hämnats på Ray för det brutala mordet på hans fru och dotter genom att skjuta honom i 

det öde huset ute i öknen, och likaså i slutscenen i nutidsberättelsen har Edward 

hämnats på Susan genom att inte dyka upp på restaurangen där de bestämt att träffas 

och där Susan beställer in det ena glaset whiskey efter det andra medan hon förgäves 

sitter och väntar på Edward. Hämnen har dock ett högt pris: I den fiktiva berättelsen dör 

Tony kort efter att ha skjutit Ray, när han av misstag avlossar ett skott som träffar 

honom i buken, och i nutidsberättelsen får Edward Susan att tro att de skulle kunna 

återförenas igen. Eftersom Edward aldrig möter upp Susan på restaurangen går även han 

miste om en eventuell återförening. 

 En dag på konstgalleriet stannar Susan upp vid en tavla hon inte 

uppmärksammat tidigare. Hon frågar till och med en av sin medarbetare om det är ett 

nytt konstverk. Detta understryker Susans genomgående transformation och inre 

utveckling: Hon blir medveten om saker som hon tidigare inte lagt märke till, och här 

får troligen manuskripet hon håller på att läsa en ny innebörd. Susan får en påminnelse 

om avsikten med Edwards manuskript. 
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    Bild 25 Revenge-tavlan 

 

4.3.4 Från stadsmiljö till landsbygd 

Den klassiska noir-filmen utspelas i en dunkel och mystisk storstadsmiljö. Kontrasten 

mellan stads- och landsbygdsmiljö suddas emellertid ut när kriminalitet och korruption 

även blir mer förekommande utanför stadsmiljön. Film- och litteraturprofessorn 

Douglas Keesey pratar om "white noir" där noir-filmen utspelas i ett soligt 

klimat,"country noir" ute på landsbygden och "tech-noir" som till exempel The Matrix 

(1999), i en nära framtidsmiljö och med science-fiction-inslag.100 Enligt Conard var den 

klassiska noir-filmen alltid organiserad kring stadskärnan, men efter andra världskriget 

förändrades den klassiska film noir-miljön och allt fokus låg inte längre på den moderna 

staden. Detta var början på den nya noir. Människor flyttade ut från staden på grund av 

arbete, studier, resor och så vidare och kärnfamiljen upplöstes och de traditionella 

sociala banden förändrades.101 De klassiska noir-delarna med en detektiv, ett brott och 

en femme fatale finns kvar i övergången till neo-noir, men det finns andra tydliga 

förändringar som till exempel sociala teman och miljöerna. Conard beskriver filmen 

Touch of Evil (1958) som utspelas i slutet av den klassiska film noir-eran och här har 

handlingen redan förflyttats från Los Angeles till Mexiko och ut i öknen.102 Det samma 

gäller i Nocturnal Animals. I dess nutidsberättelse följer vi Susan i sofistikerade 

storstadsmiljöer i Los Angeles. Den andra berättelsen har dock förflyttat sig till en öde 

och avlägsen ökenmiljö i västra Texas. 

                                                
100 Douglas Keesey, Neo-Noir - Contemporary Film Noir From Chinatown to the Dark Knight, 
Sparkford: Kamerabooks, 2010. s. 14. 
101 Mark T. Conard, The Philosophy of Neo-Noir, Lexington: The University Press of Kentucky, 2007, s. 
8-9. 
102 Ibid., s. 8. 
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              Bild 26 Ökenmiljö 

 

4.3.5 Produktionskoden 

Produktionskoden, eller Hays-koden, som hade upprättats 1930 av The Motion Pictures 

Producers and Distributors Association (MPPDA) – en organisation bestående av de 

amerikanska filmbolagen – var en guide med riktlinjer för vad som var acceptabelt eller 

ej att visas på film. Organisationen självcensurerade filmer internt för att undvika att en 

extern, statlig filmcensurmyndighet upprättades.103 Koden bestod av en uppsättning 

moraliska standarder för hur brott, sex, våld och andra kontroversiella ämnen skulle 

behandlas. Enligt riktlinjerna kunde brottsmetoder inte presenteras explicit på den vita 

duken.104 MPPDA:s censur var ofta överdriven och absurd. Respektabelt gifta par var 

till exempel tvungna att visas sovande i två enkelsängar istället för i en dubbelsäng, och 

det debatterades länge huruvida Clark Gable skulle få behålla sin slutreplik i Borta med 

vinden (Gone with the Wind, 1939): "Frankly, my dear, I don't give a damn".105 Under 

slutet av 1950-talet försvagades koden och 1968 togs den bort och ersattes av MPAA 

film rating system, det vill säga med åldersgränser. Under organisationens självcensur 

kunde till exempel inga brottsliga handlingar passera ostraffade på film, och detta gällde 

således den klassiska noir-filmen. I neo-noir-filmer kan brott däremot begås ostraffade 

och brottet kanske inte ens blir löst.106 Detta gav förstås filmskaparna en otrolig frihet. I 

den nya noir har våldet tagits till en annan nivå. Det kan till exempel vara inslag av 

grafiskt våld, brutala mord, våldtäkter, kvinnomisshandel, incest, narkotikahandel och 

sadism för att bara nämna några våldsteman.107 Klassiska teman som girighet har i neo-

noir bytts ut mot exempelvis narkotikahandel och manisk sadism i ett korrupt, rasistiskt 

                                                
103

 Paul Grainge, Mark Jancovich & Sharon Monteith, Film Histories: An Introduction and Reader. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007, s. 198. 
104

 Ibid. s. 198. 
105

 Ibid. s. 198. 
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 William Park, What is Film Noir?, Lewisburg:Bucknell University Press, 2013, s. 8. 
107

 Ibid, s. 28. 
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och bristfälligt staffrättsligt system. I den klassiska noir-filmen fanns en tydlig rättslig 

ram och att begå brott lönade sig inte. I den nya noir-filmen kan alla ses som offer i en 

mardrömslik och paranoid värld.108 I Nocturnal Animals andra berättelse begår 

gängsmedlemmarna i den öde ökenmiljön extremt brutala våldshandlingar. Både Tonys 

fru Laura och hans dotter India blir våldtagna och mördade. Polismannen Bobby Andes 

lyckas inte sätta dit psykopaten Ray som är gängledaren och hans medhjälpare på grund 

av bristande bevis. Istället beslutar han och Tony att de ska ta lagen i egna händer och 

skjuta Ray och hans medhjälpare. Det här är typiska neo-noir-inslag: de brutala 

våldsscenerna som ändå stiliserats när Laura och India hittas liggande tätt mot varandra 

på en röd sammetssoffa ute i öknen, och faktumet att brottet inte kan lösas på ett lagligt 

sätt. 

 

5 Slutdiskussion och sammanfattning 

Filmkritiker och forskare inom filmvetenskap verkar fortfarande inte vara överens om 

huruvida film noir ska betraktas som en genre, sub-genre, stil eller rörelse. Frågan är 

under ständig debatt, eftersom filmkritiker och forskare inte har kunnat enats om en 

gemensam struktur i film noir. På svenska wikipedia beskrivs film noir som en subgenre 

inom thrillerfilmen, på franska wikipedia, som en genre eller filmstil och på engelska 

wikipedia beskrivs film noir som en filmterm som framförallt används för att beskriva 

stilistiska kriminalfilmer från Hollywood.109  

 Inom genreteori beskrivs genre som de förväntningar vi har på en film i 

fråga om framför allt igenkännande mönster i handlingen, miljön och karaktärstyper. 

Som vi har sett är en filmgenre baserad på vissa likheter i narrativet, både gällande 

mönster i handlingen och handlingens uppbyggnad och struktur, som till exempel en 

femme fatale, en komplex plot, storstadsmiljön, ett brott som ska lösas, mörkret, 

pessimismen, detektiven, den moraliskt ambivalenta protagonisten, flashback- och 

nattscener och så vidare. En filmstil eller en filmrörelse som till exempel den tyska 

expressionismen, den franska nya vågen och den italienska neorealismen innehåller 

flera igenkännande filmtekniker som filmskaparen använder i ett visst verk som 

fortsätter att influera efterföljande rörelser, som till exempel de delar som rör mise-en-

                                                
108 William Park, What is Film Noir?, Lewisburg:Bucknell University Press, 2013, s. 28. 
109 https://sv.wikipedia.org/wiki/Film_noir,  https://fr.wikipedia.org/wiki/Film_noir, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Film_noir 
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scène och cinematografin, det vill säga miljön, ljussättningen, bildutsnittet, 

kameravinklar, foto, tagningar och så vidare. 

 Lika svårt eller kanske ännu svårare är det att definiera neo-noir. Oftast 

beskrivs termen dock som en samtida, uppdaterad eller modern film noir eller som en 

subgenre. På engelska wikipedia definieras neo-noir som "a revival of the genre of film 

noir".110 

 I uppsatsen har jag använt genreteori och framförallt Altmans 

genredefinition, det vill säga en kombination av det semantiska och syntaktiska 

synsättet i syfte att acceptera deras olika förbindelser och så att filmanalys, genreteori 

och genrehistoria kan sättas i relation till varandra, eftersom den aktuella genreteorin 

enligt Altman är alltför förenklad och innehåller flera motsägelser. Jag har också 

historiskt sett gått igenom olika filmkritikers definitioner av film noir – Borde och 

Chaumetons, Naremores, Schraders och Bordwells teorier – varav ingen klassificerar 

film noir som en genre, utan mer som en stil, serie eller rörelse under en viss period i 

filmhistorien. Filmkritikern Todd Erickson anser däremot att film noir inte bara är en 

rörelse, utan också en genre som har utvecklats och uppstått ur själva film noir-rörelsen.   

 Neo-noir har som rörelse eller subgenre uppstått och utvecklats ur film noir, 

framförallt var det under 1980-talet som genren utvecklades framgångsrikt. Enligt 

filmkritikern Ericsson hade film noir tydligt återuppstått i en självmedveten form under 

1960- och 1970-talet. De samtida noir-filmerna bygger på dagens filmskapares 

medvetenhet om den klassiska noir-filmens stilistiska och narrativa konventioner. 

 En stilanalys har gjorts av Nocturnal Animals ur ett neo-noir-perspektiv. Jag 

har tittat närmare på mise-en-scène, cinematografin, klippningen och typiska noir-teman 

och undersökt deras funktion i berättarstrukturen. Med hjälp av några utvalda bilder ur 

filmen har neo-noir-teman mer i detalj kunnat sättas i relation till klassiska noir-teman. 

Man kan konstatera att Nocturnal Animals innehåller flera noir-element och att Tom 

Ford har en stor medvetenhet om film noir i sin uppbyggnad av filmen. Det som skiljer 

neo-noir från den klassiska film noir är framför allt användningen av färg, och miljön 

och handlingen som utvecklats samt brottstemat och våldet som blivit brutalare och utan 

upplösning – bland annat tack vare upphörandet av produktionskoden. Neo-noir 

innehåller mer skräck än thriller och karaktärerna, klippningen och ljussättningen har 

utvecklats tack vare modernare tekniker och hjälpmedel. Mörkret, cynismen, fokus på 

det visuella, skuggorna, de typiska bildkompositionerna och nattscenerna finns dock 
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fortfarande kvar. Kort sagt kan man säga att stilen har förändrats genom tiderna, medan 

genren slutligen består, eller så kan kan man konstatera att film noir i egenskap av stil 

eller rörelse under en viss period i filmhistorien ständigt fortsätter att influera dagens 

filmskapare.  

 När det gäller stildragens betydelse för berättarstrukturen kan man dra 

slutsatsen att både film noir och neo-noir lägger tonvikten på det visuella. I Nocturnal 

Animals är det framför allt mise-en-scène-delarna som är väl genomtänkta och 

genomarbetade i minsta detalj och till perfektion. Detta är givetvis inte enbart 

karakteristiskt för noir- eller neo-noir-filmer, utan är även starkt kännetecknande för 

filmskaparen Tom Fords filmstil. Utmärkande för neo-noir – samt även för den sena 

film noir – är den höga graden av medvetenhet om den klassiska noir-filmens stilistiska 

och narrativa konventioner, vilket tydligt reflekteras i neo-noir-filmernas uppbyggnad 

och stil. Den klassiska noir-filmens stilistiska och narrativa inflytande synliggörs och 

lever vidare än idag.   
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