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Inledning och syfte. 
Independentbolaget Miramax startades 1979 av bröderna Bob och Harvey Weinstein.1 Peter 

Biskind berättar i boken Down and Dirty Pictures om hur tanken med independentfilm från 

början var att protestera mot vad Hollywood stod för:  

 

If Hollywood made ”movies”, indies made ”films”. If Hollywood sold fantasy and 

escapism, indies thrived on realism and engagement. If Hollywood avoided controversial 

subjects, indies embraced them. If Hollywood movies where expensive, indie films were 

cheap. (…) While Hollywood employed directors, hired to do a job, indies were filmmakers 

who worshipped at the altar of art.2 

  

Bröderna var dock affärsmän i första hand, konstnärer i andra hand, vilket så småningom kom 

att märkas i exempelvis den hårda redigering för större tillgänglighet man utsatte många 

filmer för.3 År 1993 köptes Miramax upp av Walt Disney och kom därmed att förlora något 

av sin independentstatus. Affären var den första där ett tidigare independentbolag kom att 

ingå i en sådan överenskommelse .4 

 På ett liknande sätt köptes New Line Cinema, ett annat känt independentbolag, upp av 

Ted Turner, Warners dåvarande ägare, samma år. Affärerna resulterade i båda fallen att en så 

kallad ”indie-arm” skapades.. En ”indie-arm” innebär att det lilla bolaget blir ett dotterbolag 

till det större varvid större finansiering till egna projekt kan erhållas. Andra kända, senare 

tillkomna, sådana ”indie-arms” är Fox Searchlight, Sony Picture Classics och Paramount 

Classics.5  

   Av hävd har indiebranschen, tvärtemot Hollywood som marknadsför sig genom kända 

namn och påkostad lansering, litat till fina recensioner efter visningar på högt rankade 

filmfestivaler.6  Detta kvarstår men idag finns också exempelvis Internet som alternativ 

                                                
1 Peter Biskind, Down and dirty pictures, New York: Simon and Schuster 2004, s. 15. 
2 Biskind, s. 19. 
3 “(…) At the end of my career there, I realized that it wasn’t the right way for me to be creative, because I was 
being creative with someone else’s work.” Diana Tauder jobbade hos Miramax 1993-1999. Hon sa upp sig 
tillsammans med andra som tvivlade på att redigeringen var rätt tillvägagångssätt att lansera nya regissörer. 
Biskind, s. 87f. 
4 Justin Wyatt, Chris Holmlund, Contemporary American Independent Film: From the margins to the 
mainstream, New York: Routledge, s. 7. 
5 Ibid. 
6 Biskind, s.25. 



                                                                                                                                                   

reklam- och distributionsplats vilket kommit att brukas av såväl de traditionella studiobolagen 

som independentbolagen.7 Denna omständighet samt att independentbolagen blivit 

dotterbolag har påverkat de ekonomiska omständigheterna. Jag vill påstå att dessa 

omständigheter bidragit till att independentfilmer idag blivit alltmer strömlinjeformade, även 

innehålls- och utseendemässigt. Syftet med denna uppsats är att genom en jämförelse av två 

filmer tillkomna med femton års mellanrum visa hur independentfilm på flera punkter närmat 

sig det som kommit att kallas high conceptfilm. 

 

Metod och begrepp. 
Jag kommer att titta på independentfilmerna Sex, lies and videotape (1988) och Sideways 

(2004). Därvid kommer jag att analysera hur de överensstämmer med konventionerna för 

New Hollywood/high conceptfilmer så som dessa diskuteras av Thomas Elsaesser och Warren 

Buckland i Studying Contemporary American Film samt av Justin Wyatt i High Concept: 

Movies and marketing in Hollywood. Jag kommer sedan att jämföra filmerna med varandra, 

för att se hur independentfilmens förhållande till New Hollywood/high conceptfilmer 

utvecklats genom åren. 

Independentfilm och vad som i detta sammanhang benämns avantgardefilm diskuteras i 

sin tur i antologin Contemporary American Independentfilm: From the margins to the 

mainstream redigerad av Justin Wyatt och Chris Holmlund. Vad Wyatt och Holmlund här 

kallar avantgarde, är exempelvis filmskapare som Todd Solondz, David Lynch och Todd 

Haynes.8 Det rör sig om filmare som kan ses som delar av independentsektorn men som 

behållit en mer personlig stil som inte inneburit en anpassning till huvudfåran. Man kan även 

se ordet avantgarde som en föregångare till independentfilm. Av de två begreppen är 

independentfilm vad jag kommer att använda mig mest av som term. 

De andra begrepp som independent och avantgarde kontrasteras mot är New Hollywood 

och high concept. Införandet av en ny typ av blockbusters, som filmer med hög 

intjäningskapacitet brukar kallas, innebar ett skifte i Hollywoods produktion vid mitten av 

1970-talet. Tiden efter och fram till idag brukar man kalla för New Hollywood, även om 

delade meningar råder kring de egentliga skillnaderna mellan denna period och det klassiska 

                                                
7 Trenden att marknadsföra sig och distribuera via Internet kom med filmen Blair Witch Project (1999). Wyatt 
och Holmlund, s.10. 
8 Jämför Joan Hawkins, ”Dark, disturbing, intelligent, provocative, and quirky: Avant-garde cinema of the 1980s 
and 1990s” i Wyatt och Holmlund, s.89ff. Filmskaparna nämns på s.95. 



                                                                                                                                                   

Hollywood.9 Thomas Elsaesser och Warren Buckland förtydligar vad den föreslagna 

skillnaden består i: 

 

Advocates of a ’postclassical’ break would add that it is special effects, new sound design, 

and the bodily sensations of the theme park and roller coaster ride which most clearly typify 

the aesthetics of New Hollywood, and that horror, violent death and explicit sex have 

migrated from the B-movie (and pornography) margin to the mainstream centre.10 

 

Justin Wyatt, å sin sida, tar upp förändringen under rubriken high concept. Han menar att 

nyorienteringen kan sammanfattas i fem punkter.11 Berättandet är avskalat med enkla 

karaktärer och fokus på actionscener. Filmens handling kan sammanfattas i en mening. 

Kontinuitetsklippning används för en klar varseblivning om tid och rum. Musiken 

komponeras eller sammanställs för att karaktärisera filmen, bli direkt associerad med filmen, 

säljas som soundtrack och lansera artister. Som grepp är musiken till för att förhöja känslor, 

eller skapa nya.12 Ett musikkollage, som jag valt att kalla det, är ett annat vanligt grepp som 

innebär att man visar ett kollage av bilder till musik, för att berätta ett längre händelseförlopp 

på kortare tid. 13 Ett exempel på musikkollage som förekommer i filmen Dirty Dancing (1987) 

är hur Babys dansträning kombinerat med hennes växande åtrå för Johnny återges i kortare 

scener till låten Hungry eyes (framförd av Eric Carmen). Stilen på high conceptfilmerna är 

bland annat hämtad från konstfilmen, exempelvis från Bernardo Bertoluccis Il conformista, 

(1970). Den hade stor genomslagskraft när den kom, som en motreaktion på 1970-talets grå 

socialrealism14. Bilderna är estetiskt tilltalande, välkomponerade, och förespråkar en livsstil 

och en värld som utseendemässigt är sig själv nog. Skådespelarna i en high conceptfilm har 

valts ut för att sälja filmen. Deras stjärnstatus tillåter att de parodierar eller duplicerar sig 

                                                
9 Kristin Thompson tar upp att det råder delade meningar om saken i Storytelling in the New Hollywood: 
Understanding Classical Narrative Technique, USA: Presidents and Fellows of Harvard University Press 1999, 
s.2ff.  
10 Thomas Elsaesser, Warren Buckland, Studying Contemporary American Film: A guide to Movie Analysis, 
New York: Oxford University Press Inc. 2002, s. 29. 
11 Justin Wyatt, High Concept: Movies and marketing in Hollywood, 1994, Austin: University of Texas Press 
2000, s.24-64. Jag har tagit Erik Hedling till hjälp, som tydligare delar upp punkterna i boken Blågult flimmer: 
Svenska filmanalyser, Lund: Författarna och Studentlitteratur 1998, s.249-254. 
12 Justin Wyatt, s. 39f. 
13 Musikkollage nämns inte i någon av böckerna jag använt mig av, men då jag tyckte det var en viktig punkt tog 
jag upp det, namngav och beskrev det själv.  
14 Paul Schrader berättar hur Il Conformista blev viktig för hans generation. ”Movies used to have high style in 
the thirties and forties and then gradually, through the fifties and sixties, they became more realistic, less 
production-designed, and The Conformist became a real sort of rallying cry.” Hedling,  s.250. 



                                                                                                                                                   

själva. Wyatt tar upp Jack Nicholson som exempel på parodiering.15 Ett exempel på 

duplicering är när Arnold Schwarzenegger spelar actionhjälte, för att bespara filmskaparna 

karaktärsinformation; samtidigt som Schwarzenegger via affischeringen omedelbart tilltalar 

rätt intressegrupp för filmen. Intertextualitet tar upp hur high conceptfilmer refererar, dels 

genom handling och dels genom karaktärer, till andra filmer. En igenkänningsfaktor skapas 

genom filmer gjorda på exempelvis litterära förlagor eller gamla tv-serier. 

  För mina syften kompletterar Thomas Elsaesser och Warren Buckland karakteristiken 

av den nya filmen med ytterligare några punkter:16 

• Character-centered causality, based on psychological traits: Bifigurer och 

utomstående händelser som naturkatastrofer, krig eller attacker av aliens, har som uppgift att 

förmedla vad huvudkaraktären upplever inombords. 

• Repetition/resolution (underlying the formation of the couple): Punkten innebär 

två saker: 1. Berättandet är uppbyggt på ständig repetition för att inbringa tydlighet och 

harmoni. 2. Bildandet av det heterosexuella paret är delvis filmens mål.  

    Elsaesser och Buckland talar om två parallella linjer i handlingen. En linje som driver 

problemställningen framåt, det vill säga att hjälten drivs mot sitt mål. En annan linje 

förekommer för romansens skull; hjälten ska även vinna sin stora kärlek. Dessa linjer är 

vanligtvis innästlade i varandra, på det sätt att hjälten genom att nå målet också vinner 

kärleken.17 Vid filmens slut har hjälten nått den absoluta lyckan, vilket innebär att de 

amerikanska värderingarna upprätthålls (här stödjer sig Elsaesser och Buckland på den 

franske filmvetaren Raymond Bellour som även menar att dessa värderingar blivit 

universala); familjebildandet framhålls som centralt och föreställningen om att vem som helst 

kan nå vilka mål den än har framstår som självklar.18 

   Det är inte bara gränsöverskridande sexualitet som är problematisk enligt Hollywood-

normen. Kristin Thompson tar upp The Bodyguard (1992) som ett exempel på att rasistiska 

värderingar fortfarande är förekommande i USA. Visserligen har Frank (Kevin Costner) och 

Rachel (den afroamerikanska sångerskan Whitney Houston) ett förhållande. Men på slutet av 

filmen löser man två problem med ett grepp när Frank lämnar Rachel på flygplatsen. Dels 

infrias här vad som antytts redan i en av de inledande scenerna; att Frank föredrar att arbeta 

                                                
15 Justin Wyatt,s. 31f. 
16 Elsaesser och Buckland, s.36-38. Jag har tagit upp de punkter som Justin Wyatt inte berör. 
17 Elsaesser och Buckland, s.31ff. 
18 Funderingarna om det amerikanska samhället presenteras med ord av Bellour, i Elsaesser och Buckland, s. 37 
och s. 41. Elsaesser och Buckland stödjer dock ej resonemanget till fullo, utan nämner den feministiska vågen 
som kom på 1970-talet, och som hävdade att det var det patriarkala samhällets värderingar man reproducerade, 
inte det amerikanska. 



                                                                                                                                                   

självständigt som livvakt, framför en långtidsanställning (”I’m not good in a permanent 

position – my feet go to sleep”). Dels undviker man smidigt ett rasöverskridande äktenskap.19 

   I de följande analyserna av independentfilmerna Sideways och Sex, lies and videotape 

kommer dessa punkter, som alltså utgör en sammanfattande karakteristik av filmen från det 

nya Hollywood, att användas. Inte minst kommer det att apostroferas hur väl och på vilka sätt 

filmerna, som alltså är gjorda vid skilda historiska tidpunkter, ansluter till mallen. 

 
 
Sex, lies and videotape - analys. 
Sex, lies and videotape (Sex, lögner och videoband) var regissören Steven Soderberghs första 

film, och den distribuerades av Miramax 1989. Med en budget på 1,2 miljoner dollar var den 

en för sin tid relativt dyr indie-produktion.20Filmen blev ett uppsving för Miramax, och för 

independentvärldens marknadsvärde publikmässigt.21 Den belönades även med priser.22  

 

Handlingen i korthet. 
Ann (Andie McDowell) är hemmafru och gift med John (Peter Gallagher), som jobbar som 

advokat. John är otrogen med Anns syster Cynthia (Laura San Giacomo). Relationen 

systrarna emellan är ansträngd, då Cynthia är den utåtriktade som ständigt pratar om killar och 

sex, och Ann den tysta och pryda som förnekar sina begär. Graham (James Spader), en 

gammal vän till John, är inviterad att bo hos paret över helgen. Ann blir vän med Graham, 

som avslöjar för henne att han är impotent och att han har ett personligt projekt; att filma 

kvinnor när de pratar om sex. Den sistnämnda upptäckten får till en början Ann att sky 

Graham, men när hon upptäcker Johns affär med Cynthia ändras hennes inställning; till både 

sex, Graham och sitt eget liv.  

Under följande punkter kommer high concept-modellen att appliceras på filmen. 

Härvidlag hänvisas till den segmentering av filmen som finns efter källförteckningen. 

 

1. Berättandet.  
                                                
19 Resonemanget är taget ur Thompson, s. 13. 
20 Biskind, s.29. 
21 Många kritiker ser det som att två episoder har höjt independentfilms tillgänglighet och popularitet på 
marknaden. Den första är premiären av Sex, lies and videotape, den andra är 1996 års Oscarsutdelning, med fler 
independentfilmer än någonsin tidigare på prispallen; bland andra The English Patient (Minghella), Fargo 
(bröderna Cohen) och Secrets and lies (Leigh). Wyatt och Holmlund, s.242. 
22 Filmen fick utmärkelser på bland annat Cannes-festivalen, Golden Palm, Independent Spirit Award och den 
blev nominerad till Oscar. http://www.imdb.com/title/tt0098724/awards 



                                                                                                                                                   

Kontinuitetsklippning: I inledningen av Sex, lies and videotape har Steven Soderbergh 

experimenterat med kronologin. I 1.1- 1.7 (se segmenteringen) varvas handlingen mellan 

Graham, som åker bil och fräschar upp sig på en bensinmack, och Ann, som pratar med sin 

terapeut. I 1.6 insinuerar Grahams kroppsspråk till och med att han hör konversationen; en lek 

som kronologibrott gör möjlig, men logiken förstås omöjliggör.   

  Under 2.1 – 2.7 introduceras John, under tiden som Anns röst fortsätter att höras på 

ljudspåret. Effekten detta får är tudelad. Å ena sidan förmedlas Anns perspektiv på maken, å 

andra avslöjas för åskådaren det som hon inte ser. 2.1 slutar med att John gör sig redo att 

lämna kontoret, och samtidigt hör vi terapeutens röst: ”Are you keeping these thoughts from 

John?” Ett annat exempel på hur det tvetydiga i deras relation gestaltas är när Ann berättar om 

hur överreklamerat hon tycker sex är, och bilden visar John i passionerad närkontakt med 

Cynthia. 

Berättandet är upplagt så att upplösningar fördröjs, så som sker även i det klassiska 

berättandet,23 men här märks en friare hantering av kronologin. Mosaiken, som 

introducerandet av huvudkaraktärerna bildar, bidrar till att redan från början introducera deras 

förhållande till varandra.    

En scenövergång som visserligen är effektiv, men där Soderbergh ändå tydligt bryter 

mot kontinuitetsklippning, är 8.5 – 8.6. Ann går ut och sätter sig i bilen, håller för öronen och 

gråter. Nästa bild visar Ann i bilen, nu framifrån. När hon går ur bilen är hon vid Grahams 

hus, istället för sitt eget. En förflyttning i miljö som onekligen känns ovanlig. 

I ett bidrag till Holmlunds och Wyatts antologi nämner Joan Hawkins långa tagningar 

som ett återkommande grepp i independentfilmer, härstammande från Antonioni och 

Warhol.24  I Sex, lies and videotape förekommer långa tagningar och även en del 

iögonfallande klipp. Jag har redan nämnt hur John förekommer i bild när Anns röst 

förekommer på ljudspåret (2.1). När 3.3 övergår till 3.4, gör den det via repliken ”Can I tell 

you something personal?” Repliken sägs av Cynthia, och svaret ges av Graham, i nästa scen, 

till Ann. Länken mellan scenerna fungerar som en osynlig länk mellan människorna; som en 

förhöjande effekt av att de båda scenerna utspelas samtidigt, fullständigt oberoende om 

varandra. Den fungerar också som en ironiserande blinkning till de olika människornas skilda 

liv.  

                                                
23 Elsaesser och Buckland, s. 50ff. 
24 Joan Hawkins, “Dark, disturbing, intelligent, provocative, and quirky: Avant-garde cinema of the 1980s and 
1990s”, i Wyatt och Holmlund, s.98. 



                                                                                                                                                   

Ytterligare ett klipp som bryter, är klippet från 5.6 till 5.7. Cynthias omedelbara reaktion 

på Grahams videofilmande, är att ringa John och ha sex med honom. 5.7 indikerar att det går 

hett till, och 5.8, tagningen är filmad med snedställd kamera vilket förstärker intrycket av att 

upplevelsen varit annorlunda. Att via klippteknik, kameravinkel eller iscensättning förtydliga 

känslomässiga tillstånd, är ett vanligare grepp i independentfilm än i high conceptfilm.25 Min 

summering av handlingen visar också att den är lite för komplicerad för att sammanfattas i en 

mening (dock finns det tydligare filmexempel på denna problematik).26 

Karaktärer: “The perfection of the image and soundtrack within the high concept films 

is matched by characters presented strongly as ‘types’: defined through a small number of 

characteristics, with physical appearance most significant to the definition of the characters,” 

skriver Justin Wyatt.27 Karaktärsframställning tenderar att vara mer mångfasetterad i 

independentproduktioner, där psykologiska dilemman ofta ges mer plats än actionscener.28  

Eftersom jag ser Ann som hjältinnan i filmen återkommer jag till henne under punkten 

där hjälten diskuteras; Repetition/Resolution. De andra karaktärerna är: John, som är kär i sin 

maktposition. Han förkroppsligar 1980-talets “predatory, suspender-wearing, Reagan-era 

yuppie;”29 hans eget replik förtydligar denna självbild:  ”I think there’s a lot of women out 

there that would be glad having a handsome young male making a pretty good living…beside 

in the bed…with a hard-on.”30 Jobbet blir ständigt lidande av hans vänsterprasslande med 

Cynthia, ändå är han inte beredd att ge upp älskarinnan. Det anslås redan tidigt i handlingen, 

att detta inte är någon ny nyck från Johns sida som ett försök att fly en tråkig vardag som gift, 

utan han anser att äktenskapet endast gjort det lättare för honom att dra till sig kvinnor (2.1). 

John personifierar även den ljugande advokaten. När han träffar Graham är han oförskämt 

dräpande, och skämtar på både Grahams och Anns bekostnad (2.9). När Ann frågar honom 

om han är otrogen nekar han, trots att Ann poängterar att det skulle såra henne mer att få veta 

att han ljuger. (7.3). I sitt förhållande till Cynthia är han bekväm och förväntar sig att kunna 

träffa henne när han vill.  

                                                
25 Mitt påstående är förstås inte en regel, men kan ses som vanligt förekommande. Exempel på undantag är John 
Sayles, som använder sig av ett mer lättillgängligt filmspråk. Kortfattat är independentfilm i grunden mer 
intresserad av livet självt, än en eskapismvärld (som Hollywood står för). Jämför Wyatt och Holmlund, s.30.   
26 Ett exempel är Brazil av Terry Gilliam (1985). 
27 Justin Wyatt, s. 53. 
28 ”Independent features tend to illustrate Emerson’s declaration: ’The invariable mark of wisdom is to find the 
miraculous in the common.” Annette Insdorf hävdar att europeisk konstfilm fördjupar sig mer i det vardagliga, 
och att detta påverkat independentfilm världen över till att göra det samma; Annette Insdorf, ”Ordinary people, 
European-style: Or how to spot an independent feature” i Wyatt och Holmlund, s. 27-33, citatet  i fotnoten 
återfinns på s. 30.  
29 Biskind, s.41. 
30 Repliken förekommer i filmen, se segmenteringen för scenhänvisning: 7.3. 



                                                                                                                                                   

I 11.1 väntar åskådaren sig en upprättelse för Ann. Istället är det John som nästan slår 

Ann, stormar ut ur huset, för att sedan rikta all sin ilska mot Graham (11.1 – 11.3). Johns 

sårbarhet visas i 11.8, delvis i 11.5 och indirekt i 12.1.  

 I 12.1 upprätthålls fasaden, men John framstår nu mer tragisk än tidigare, då det står 

klart att han snart kommer att förlora sitt jobb, liksom han förlorat sin fru. Uppbrottet med 

Cynthia (8.1) tar inte särskilt hårt på John. Snarare framstår han som patetisk i sitt försök att 

hålla kvar vid något obetydligt. Cynthia framstår som vinnaren, men Johns förlust verkar inte 

betydande för hans självkänsla. 

   Grahams livssyn avviker emellertid bestämt från Johns och Anns uppfattningar om 

ekonomisk och äktenskaplig trygghet som central. Graham är dock i större mån 

tredimensionellt porträtterad än John. Vi får se hur Ann reagerar på många olika sätt beroende 

på hans handlingar och sätt att vara. Att han förmår ge upphov till skilda reaktioner och 

uppfattningar märks även på Cynthia. Den vaknande attraktionen mellan Ann och Graham 

märks tydligt när den förstnämnda tiger om Graham inför Cynthia (4.2). Avslöjandet om hans 

impotens får Graham att framstå som mer flerbottnad och mindre traditionellt manlig, något 

Ann värdesätter (3.4). Han ter sig även spännande; som en rebellisk frisk fläkt i hennes 

vardag. Avslöjandet om filmkassetterna ändrar intrycket. Här tillförs karaktären något nytt. 

Ann blir åter osäker och Graham framstår plötsligt som mer skrämmande (4.5) Liksom Ann 

vet vi inte vad vi ska tro, men efter Cynthias besök är vi benägna att ändra uppfattning 

ytterligare (5.2). Hennes ögon i dörren när hon går, speglar en osäkerhet vi inte tidigare sett i 

hennes karaktär. Graham har satt spår i henne, och återigen väcks vår nyfikenhet på hans 

karaktär. 

Graham döljer sina problem, och det så pass övertygande att vi som åskådare blir 

förvånade när han berättar om sin impotens. Ann söker i 11.6 sträcka fram en hand för att 

hjälpa honom, och därigenom även sig själv. Detta är första gången Grahams sårbarhet 

framträder. Att det är kvinnan som hjälper mannen att upptäcka sina känslor, och inte tvärtom, 

kan ses som en klyscha i sammanhanget. Men Ann är själv en person som hellre bekymrar sig 

om världsproblem än sina egna, så i det här fallet befästes inga könsroller genom detta. 

 

2. Musiken.  
David Lynchs filmer genomsyras av Angelo Badalamentis musik, kusligt anpassad att locka 

fram skräck där handlingen i sig inte tydligt erbjuder det.31 Musiken används som i high 

                                                
31 Musiken komponeras av Badalamenti i samspråk med Lynch; http://www.davidlynch.de/ababout.html 



                                                                                                                                                   

conceptsammanhang; för att förstärka känslor eller skapa helt nya. I Sex, lies and videotape 

används musiken sparsamt. 1.1’s musikval ger åskådaren förväntningar. I 3.6 speglar musiken 

Anns längtan efter Graham. I 5.4 – 5.8 speglar den Cynthias sårbarhet, och Grahams 

medvetenhet om den. Musiken ifrågasätter även hans projekt och hur kvinnorna mår av det, 

och illustrerar därigenom Cynthias förändrade förhållning till sex och sig själv.  

Jag skulle dock vilja påstå att kompositörsvalet skiljer sig från high concept. 

Kompositören John Williams har gjort musiken till många high concept-filmer, bland andra 

Saving Private Ryan (Rädda menige Ryan, 1998), Schindler's List (1993), Jurassic Park 

(1993) och Indiana Jones (1981, 1989 och 1984).32 Att känslorna dessa filmer förmedlar 

ibland kan tyckas likna varandra bör alltså inte betraktas som en slump. Popmusikern Cliff 

Martinez lågmälda klassiskt anstrukna musik till Sex, lies and videotape påminner inte om 

John Williams musik. Framför allt är filmen överlag tystare än en high conceptfilm, där 

musiken ligger som en ständig matta för att förstärka berättandet. 

 

3. Stilen.  
Delar av filmen ser vi genom Grahams videokamera och hans inspelade filmer. Detta är 

inget ovanligt när det gäller independentfilmer. Ett exempel är American Beauty (1999) där 

delar av filmbilderna har sitt ursprung i en av karaktärernas videokamera. Filmen 

regisserades av en nykomling, Sam Mendes, och handling och berättarstruktur avvek lite 

grann från det klassiska berättandet. I än mer avvikande produktioner, avantgardefilmer med 

denna uppsats begreppsapparat, som Tarnation (2003) eller Jag är nyfiken gul (1967) är 

liknande grepp än mer förekommande och bidrar till att förstärka en metanivå som gör att 

stilen radikalt skiljer sig från high conceptfilmer. 

Samtidigt kan man hävda att den visuella stilen i Sex, lies and videotape inte skiljer sig 

så mycket från high concept. Filmen fick till och med kritik för detta och ansågs av en del 

producenter inte platsa in i independentmallen.33 Sammanfattningsvis kan det således 

framhållas att vissa stilistiska grepp i Sex, lies and videotape väldigt tydligt ansluter till 

historiska traditioner som är typiska för independent- eller till och med avantgardefilmen. 

Samtidigt utmärks emellertid delar av filmen av att de är ”snygga”, polerade och välgjorda i 

bästa high conceptstil. 

 

4. Handlingen.  
                                                
32 filmuppgifterna kommer från sidan www.johnwilliamscomposer.com/ 
33 Biskind, s.29. 



                                                                                                                                                   

 ”Independent features tend to illustrate Emerson’s declaration: ’The invariable mark of   

wisdom is to find the miraculous in the common.’”, skriver den tidigare anförda Joan 

Hawkins.34 Återkommande i boken Contemporary American Independent Film är även 

resonemanget att filmerna inte bara står i protest mot Hollywood, utan även i protest mot 

amerikanska värderingar angående könsroller, familjen, nöjen och politik. Joan Hawkins 

skriver bland annat om filmen Happiness (Todd Solondz, 1998), som belysande exempel på 

avantgarde-traditionens kritik mot ”(…)the patriarchal family as a social institution”.35 Hon 

skriver också att filmen inte gjorts för att publiken ska förfasa sig över de udda karaktärerna 

(en pedofil, en kvinna som önskar att hon blivit våldtagen som ung, etc.), utan som ett 

ifrågasättande av hur samhället ser ut, och hur det påverkar människor.36  

Eftersom independentfilmen föddes som avvikare till normen är liknande orsaker till att 

filmer görs vanliga. Många independentfilmer har avsikten att uppröra, mana till 

ställningstagande, eller bara ifrågasätta. I USA har det exempelvis varit mycket debatt om 

valsystemet. Filmen Election, som är en satir över ett skolval, kom 1999 och regisserades av 

Alexander Payne. Kritiken i filmen är tydlig; inte endast mot den typ av val den porträtterar. 

Filmen är ett exempel, som jag ser det, på en film som tvingas till oberoende produktion, för 

att ämnet är för kontroversiellt för studiofinansiering. Ett annat exempel är Michael Moores 

Fahrenheit 9/11 (2004). På Imdb’s hemsida står förvisso Miramax med som producent. Men 

det var Lions Gate Films som såg till att filmen fick premiär; Disney ville inte förknippas med 

Michael Moores propaganda mot Bush.37 

I Sex, lies and videotape är kritiken mot kärnfamiljen tydlig. Grahams intrång i Anns liv 

gör att hon börjar ifrågasätta det. Utan att mena det blir han delaktig i hennes slutliga uppbrott 

och även i hennes förändrade syn på den egna sexualiteten. En utveckling har skett i motsatt 

riktning mot Hollywoodidealets bildande av kärnfamiljen och stärkande av traditionella 

könsroller. Därmed kan Sex, lies and videotape sägas inta en typisk position vad gäller 

independentfilm. 

 

5. Skådespelare.  

                                                
34 Joan Hawkins, “Dark, disturbing, intelligent, provocative, and quirky: Avant-garde cinema of the 1980s and 
1990s”, i Wyatt och Holmlund, s. 30. 
35 Wyatt och Holmlund, s. 102. I citatet nämns att detta ställningstagande varit avantgardisternas position sedan 
början av 1900talet. 
36 Wyatt och Holmlund, s. 101. 
37 http://www.fahrenheit911.com/about/press/view.php?id=17, och http://www.fahrenheit911.com/about/ 



                                                                                                                                                   

Diana Negra skriver om hur skådespelerskan Parker Posey är ett exempel på en aktris som 

blivit nästintill synonym med independentfilm.38Steve Buscemi är ett annat exempel på en 

skådespelare som har independentfilm att tacka för sin karriär. I Sex, lies and videotape 

använder sig Steven Soderbergh av diverse namn som vid tiden var okända. Peter Gallagher 

hade med ett fåtal undantag endast gjort TV-produktioner, Andie McDowell hade medverkat 

i en av 1980-talets tonårsklassiker St. Elmos Fire fyra år tidigare, men där utöver endast 

figurerat i ett fåtal filmer.39 Flest filmer hade James Spader medverkat i. Han kan alltså ses 

som undantaget som bekräftar regeln, att under 1970-talet och in på 1990-talet var 

independentfilmerna en chans för okända ansikten att ta sig uppåt i karriären.40 

Negra skriver vidare om skådespelare och independentfilm: ”Consequently, independent 

film has emerged as a productive site for Hollywood stars to either accumulate artistic capital 

(Tori Spelling), pursue uncommercial vanity projects (Al Pacino) or rehabilitate waning 

stardom (John Travolta, Marisa Tomei)”.41 Sex, lies and videotape kan betraktas som exempel 

på hur independentfilm likt Hollywood byggt upp ett stjärnsystem. Peter Gallagher lade här 

grunden till en stabil skådespelarkarriär, Andie McDowells karriär fick också ett uppsving, 

och James Spader medverkade i en hel del filmer efter sin roll som Graham. 

 

 

6. Intertextualitet.  
I Pulp Fiction från 1994 gör John Travolta en dansscen tillsammans med Uma Thurman, som 

kan ses som en direkt blinkning till Travoltas genombrottsfilm Saturday night fever (1977). 

Detta är ett exempel på hur även independentfilmer använder sig av intertextualitet. 

   En reflektion när jag såg Sex, lies and videotape, var att både Laura San Giocomo och 

Peter Gallagher senare i sin karriär tycks ha råkat ut för intertextualitet. Vad gäller San 

Giocomo är det tydligt att hennes roll som Anns sexfixerade utåtriktade syster dupliceras bara 

ett år senare, när hon spelar frispråkig kollega till prostituerade Julia Roberts i high 

conceptfilmen Pretty Woman. Vad gäller Gallagher känner jag igen den maktmissbrukande, 

otrogne mäklarkungen Buddy Kane från American Beauty (med det sagt att jag inte har 

                                                
38 Diana Negra, “’Queen of the indies’: Parker Posey’s niche stardom and the taste cultures of independent film”, 
i Wyatt och Holmlund, s.71ff. 
39 Andie McDowell: http://www.imdb.com/name/nm0000510/ Peter Gallagher: 
http://www.imdb.com/name/nm0001251/  
401991 kunde vem som helst få med en film i Sundance-festivalen, påstår Edward Norton. Och sen var dörrarna 
öppna för honom/henne. Flera skådespelarnamn finns i Biskind, s.22f. James Spader: 
http://www.imdb.com/nm0000652/ 
41 Wyatt och Holmlund, s.82. 



                                                                                                                                                   

fullständig fakta om hans tidigare filmkaraktärer, för att säkert kunna avgöra om det var från 

rollen som John man duplicerade rollen, eller från någon tidigare rollprestation.) 

I filmen som sådan är det däremot svårt att hitta intertextuella kopplingar. Det man 

möjligtvis kan kalla en sådan, är filmandet av kvinnor, som en intertextuell koppling till 

filmen Peeping Tom (1960). 

 Vid närmare påläsning i ämnet finner jag att Steven Soderbergh baserat sitt manus på 

självbiografiska händelser, i form av en period med mycket kvinnor, dubbelspel, alkohol och 

destruktivitet. ”Had he been able, he would, he said, have joined a twelve-step program for 

recovering liars”, skriver Peter Biskind.42 Denna självbiografiska basering framgår dock inte 

av filmen som sådan. 

 

7. Charactercentered causality.  
I filmer som Die Hard (1988) speglar händelser huvudkaraktärens inre konflikter; här i form 

av John McClanes strid mot terroristerna, som symboliserar mannens kamp för att återta 

maktposition över kvinnan, i en tid med stora förändringar inom amerikansk kultur och 

ekonomi.43Denna sortens metaforer är svårare att hitta i independentfilmer, då filmernas 

handling ofta strävar efter att synliggöra psykologiska dilemman, inte dölja dem. De 

underliggande faktorerna blir synliggjorda när handlingen inte väjer för att bli 

komplicerad.44  

    Grahams personliga projekt fungerar som en flykt undan konfrontation med 

verkligheten. Genom att undvika nära relationer med dess oundvikliga svårigheter, bildar han 

en värld där han själv styr. Ann gör honom uppmärksammad på att han inte är så fri som han 

tror, utan endast stöter ifrån sig människor för att han blivit rädd för känslor. Om detta kan 

kallas charactercentered causality är tveksamt, dock, eftersom det tas upp i berättandet (11.6) 

och inte ligger på ett annat plan, som fallet är i Die Hard. 

   Bifigurers roll i high concept-filmer är ofta att förstärka huvudkaraktärernas 

personlighet och hantering av problem. En bifigur som förstärker Johns roll är hans 

golfarkompis som vi bara får möta två gånger; i scenerna 2.1 och 12.1. Båda gångerna är det 

John vi lär känna, medan golfarkompisen fungerar som en spegel. I 12.1 får vi se hans 

                                                
42 Biskind, s.40. 
43 Elsaesser och Buckland, s.32ff. 
44Annette Insdorf skriver om hur europeisk konstfilm värderar reflektion före actionscen, vardagliga samtal före 
halsbrytande sådana, etc. Annette Insdorf, ”Ordinary people, European-style: Or how to spot an independent 
feature” i Wyatt och Holmlund, s.30 



                                                                                                                                                   

ansikte, när John tappar sitt. Effekten är tragikomisk, då den förstärker Johns nervositet, och 

genomskådar hans försök att upprätthålla en lyckad fasad. 

 

8. Repetition/resolution.  

Repetition: Ett tydligt exempel på repetition är mannen i baren, som medverkar i scenerna 

6.2 och 12.2.  

I 6.2 säger Cynthia att klänningen Ann köpt till deras mor liknar en bordsduk. Mannen i 

baren instämmer. I 12.2 säger mannen i baren att Anns klädsel ser ut som en bordsduk. 

Repliken introduceras för att sedan återkomma. I och med återkomsten bildas en 

igenkänningsfaktor, och skämtet blir till. Detta är ett vanligt grepp i high conceptfilmer.   

  Hjälten/Formationen av paret: Hjältinnan i Sex, lies and videotape anser jag vara 

Ann, då det är henne åskådaren får följa mest. Ann börjar som en antihjälte. Hon  säger 

tydligt till sin terapeut att hon vant sig vid att ha det som hon har det, och att lycka liksom 

sex är överskattat. Hennes bekymmer utgår från problem som kan betraktas som universala 

frågeställningar, som oron över det växande problemet med miljöförstöring.  

Graham är någon som kommer utifrån och förändrar Anns syn på sin vardag. Men det är 

inte förrän hon avslöjar Johns otrohet som hon radikalt förändrar sitt liv; lämnar in skilsmässa 

och flyttar in hos Graham. Ann har inget tydligt ”mål” från början av filmen. Omständigheter 

gör att hon förändrar sitt liv. Hon är ett offer för både sin man och sin systers svek, och 

insikten om verkligheten får henne att se att det hon tidigare skytt (utforskandet av den egna 

sexualiteten och den egna personen) kan bli lösningen på hennes problem, och även på 

Grahams (hans impotens och flykt undan kärleksrelationer). Anns öde skildras alltså snarare 

som ett mänskligt öde format efter slumpen, än som en hjältes öde styrt av hans/hennes egna 

initiativ.  

 

 

Sideways - analys.  
Sideways är gjord av Alexander Payne, känd sedan innan för filmer som About Schmidt 

(2002) och Election (1999). Sideways hade en budget på 16-17 miljoner dollar,45 och hyllades 

med ovationer som ” it’s already being touted as a masterpiece” när den kom. 46 

                                                
45 http://www.filmmakermagazine.com/fall2004/features/in_vino.php Filmmaker - A Magazine for Independent Films är 
IFP:s tidning.  IFP står för Independent Feature Project. Föreningen är den största att stötta independentfilmare i USA och 



                                                                                                                                                   

 

Handlingen i korthet. 
Medelåldersmännen Miles (Paul Giamatti) och Jack (Thomas Haden Church) åker på en resa 

genom Kaliforniens vindistrikt. Jack är en avdankad skådespelare som ska gifta sig och är ute 

efter en sista förlustelse i friheten, och Miles är deprimerad efter sin skilsmässa två år tidigare 

och hoppas på en utgivning av sin nyligen färdigskrivna bok. Miles hyser ett stort vinintresse, 

medan Jack mest intresserar sig för kvinnorna i omgivningen. Deras sällskap på resan blir 

Maya (Virginia Madsen) och Stephanie (Sandra Oh), servitriser från några av de restauranger 

de besöker. Maya är dessutom sedan innan vän till Miles. 

 

1.  Berättandet.  
Kontinuitetsklippning: De scener som skiljer sig från kontinuitetsklippning är framför allt 

Monday:2 och 9 (se segmenteringen).  

I Monday:2 används konstgreppet split-screen. Effekten har använts vid olika tidpunkter 

filmhistorien igenom, och den används vanligen för att visa parallellhandlingar.47 Här används 

den återge Miles och Jacks dag bland vilda djur, vinodlingar och vinprovning. Till skillnad 

från exempelvis Steven Soderberghs Traffic (2000), där effekten används för att med hjälp av 

parallellhandlingar förhöja spänningen, tillför split-screen ingenting för berättandet i 

Sideways. Att greppet inte används enligt historiskt utformade regler får mig att ifrågasätta 

varför det används alls. Enligt Alexander Payne rör det sig om en intertextuell referens, vilket 

jag återkommer till (se nedan under rubriken Intertextualitet). 

Mot slutet av Monday:9 varvas närbilderna av Miles ansikte vid bordet, med extrema 

närbilder på honom vid en telefon. Bilderna går omlott några gånger innan Miles reser sig 

från bordet och går till telefonen i foajén. Greppet är ett ovanligt exempel på kronologibrott, 

då liknande inklipp av händelser, uppenbart spatiotemporalt skilda från den pågående 

handlingen, vanligtvis används för att visa flashbacks. Här används det alltså istället för att 

visa framtida händelser (vilket förekommer, till exempel i Terry Gilliams De tolv apornas 

armé från 1995) vilket är långt mindre vanligt än greppet flashbacks. 

                                                                                                                                                   
bildades 1979. De har årligen hand om festivalen Independent Spirit Award, som är ett komplement till Oscarsgalan. 
www.filmmakermagazine.com 
46 Ibid. 
47 Termen används av David Bordwell och Kristin Thompson för att beskriva hur en skärmen delas in i flera 
mindre bilder på samma gång. David Bordwell, Kristin Thompson, Filmart: An introduction, sjunde upplagan, 
New York: The McGraw-Hill Companies Inc. 2004, 257f. 



                                                                                                                                                   

Under telefonsamtalet rör sig Miles fram och tillbaka. Klippen närmar sig jump-cuts i 

teknik, och förtydligar både för åskådaren och Miles hur han plötsligt inser sin berusning och 

brist på kontroll. (Även scenövergången Tuesday 9 – 10 visar en berusad Miles; här förstärks 

berusningen genom användandet av en suddig lins).  

Exempel på detaljer som däremot följer high concept-traditionen, är att handlingen är 

uppdelad i dagarna på en vecka, från lördag till lördag, tydligt markerade som svarta rutor 

med vit text. Även handlingens möjlighet att kortfattat låta sig återges är i likhet med high 

concept-idealet.  

Karaktärerna: Miles självförtroende grundar sig på ett expertmässigt vinkunnande, 

och i stunder av självförtroende talar han även varmt om sin bok. Han har dock ett pendlande 

psyke och svårt att hantera känslomässigt krävande situationer. Paul Giamatti förstärker Miles 

underläge med en rullande gång, framåtböjda axlar och en rundad rygg.  

Miles mor ger luft åt hans svårigheter att låta sig älskas för den han är. Modern verkar 

mer upptagen av att det är Jack, den kände skådespelaren, som är med i hans sällskap. Miles 

är en sann antihjälte. Däremot utnyttjar Payne inte situationen till medlidande, utan som 

åskådare känner man lika ofta irritation över Miles bristande tro på sig själv som ilska över 

systemet som ratar drömmare som honom.  

Jack porträtteras med en helt annan sorts brist på empati. Genom hela filmen 

genomsyras hans karaktär av självcentrering, självgodhet och ett nästan dumdristigt 

självförtroende i allt han tar sig för. Tidigt i filmen framgår hans brist på intresse för Miles 

bok, vilken symboliserar Miles stora hopp i världen. Jack är beroende av kvinnors bekräftelse 

av honom. Han har en helt annan sorts fåfänga än Miles.  

Jacks stora förändring i filmen är scenen där han inser att han håller på att förlora 

Christine (Friday:1). Miles första, och största förändring (jag återkommer till hans andra 

förändringar) är när han undanhåller sanningen för Jack i Thursday:7. Detta är första gången 

han sätter sig upp emot Jack. 

 

2.   Musiken.  
Musiken är endast ett av greppen som andas 1970-tal i filmen. I en intervju har också 

regissören Alexander Payne kommenterat just sin beundran för den tidsepoken: 

 
Yeah, definitely. I’m a big fan of American films of that period, (…)I think that’s the last 

decade when we had really, really human films told with a modern filmmaking vernacular. 

And you could say “fuck” and show breasts. And we had that in mind, even in the sound 



                                                                                                                                                   

design. We’re not using the surrounds very much. The exaggerated statement I would make is 

that American movies in general were better when they were B&W and mono. But I’m pretty 

old-fashioned when it comes to filmmaking.48 

 

Musiken är en ständigt medryckande, uppsluppen ljudmatta, som emellanåt bidrar till 

irritation då den aldrig glider förbi obemärkt. Detta kan ses som en metafor för hur Miles har 

en ständig irritation under ytan (efter avslöjandet om att hans exfru ska gästa Jacks bröllop, i 

Monday:1), samtidigt som han tvingas till en viss uppsluppenhet till följd av situationen han 

befinner sig i. 

Musikkollage: I Tuesday:3 förekommer ett musikkollage. Den här scenen finns till för 

att visa endast några timmar, vilket skiljer dess betydelse för berättandet något från klassiska 

musikkollage.49 Musiken är dessutom jazzinspirerad och utan sångtext, alltså mycket olikt det 

musikkollage jag tidigare tagit upp som exempel. 50 Ännu ett exempel på musikkollage är 

Monday:9.  

 

3.   Stilen.  
I den tidigare citerade intervjun från tidskriften Filmmaker antyder alltså Payne även att 

stilen, från musikanvändning till redigering, inspirerats av 1970-talet. Citatet jag återgav 

tidigare visar att det i Paynes fall inte handlar om ekonomi, utan om ett medvetet val av stil. 

De inledande bilderna på Miles för mina tankar till Charlotte i hotellrummet i Lost in 

Translation (2003), fastän bilderna i Sideways är kryddade med stress, till skillnad från det 

lugna tempot i Sofia Coppolas film. Samma ensamhet framgår dock tydligt. Framför allt 

Saturday:1 toalettscenen, ger intrycket av att Miles är ensam i ett stort hus. Rummet han sitter 

i är upplyst, mitt i bild och omringat av mörker.  

Naturen porträtteras i flera scener på ett storslaget sätt. Payne placerar karaktärerna i 

utkanten av bilden och låter miljön ta stor plats, eller visar miljön innan karaktärerna (se 

scenexempel Sunday:3, Monday:2 och 4, och Wednesday:4) . Det förekommer bilder med 

solfläckar på kameralinsen, utzoomningar och inzoomningar som dels förstärker 1970-

talskänslan, dels poängteras återigen: det vackra landskapet. Naturscenerierna blandas med 

intetsägande restaurangmiljö och stel semestermiljö, tydligast porträtterat i Tuesday:3.  

 

                                                
48 http://www.filmmakermagazine.com/fall2004/features/in_vino.php, citat av Alexander Payne. Intervju av 
Matthew Ross.  
49 jämför med punkten Musikkollage i min uppsats. 
50 jämför med min beskrivning av musikkollage i min uppsats. 



                                                                                                                                                   

4.   Handlingen.  
Som tidigare diskuterats kan en amerikansk norm sägas vara att familjen och framgången är 

målet. Miles har gett upp kärleken, och Jack får kalla fötter inför bröllopet. En viktig aspekt 

för handlingen är även att männen befinner sig i medelåldern, med den kris det medför.  

Karriärsmässigt kan de båda ses som misslyckade. Miles bok blir refuserad, vilket 

återigen förnekar honom en debut. Jack har snarare sin karriär bakom sig; som skådespelare 

har han degraderats till att göra radioreklam. I början av filmen pratar han dessutom om att ta 

över sin svärfars företag, och därmed tvingas avsätta mindre tid för agerandet (något Miles 

syrligt påpekar, men som Jack förnekar).  

Familjebanden visas genom Miles visit till sin mor (Monday:5). Miles verkar enbart 

besvärad av sin mor, som vill att de ska stanna och sova över. Porträttet av henne är 

nidporträttet av en mor; hon är mer upptagen av sina målsättningar för sonen, än intresserad 

av att lyssna på hans.  

Formationen av det heterosexuella paret kan lätt appliceras på filmen, vilket jag även 

återkommer till. Jack får stryk av Stephanie, vilket visar moralföljden av otroheten. Men när 

han återvänder sväljer alla historien om bilolyckan, och det enda tecknet som antyder 

samvetsbrottet är Miles mulna ansikte i bilen (Friday:5). Hans min kan dock lika gärna 

fungera i syftet att visa Miles utanförskap från familjen, och hans längtan efter att bilda en 

egen med Maya; som han samtidigt inser att han kanske aldrig kommer att återse. Jack ingår i 

äktenskapet och normerna upprätthålls. Även Miles får, troligtvis, sin kärlek på slutet, även 

om ett bröllop känns mindre förestående.  

En detalj som tydligt bryter från det amerikanska idealet jag talat om tidigare, är 

refuseringen av boken Miles skrivit. Via telefonsamtalet i Thursday:5 förstår bade Miles och 

åskådaren att boken avslagits; “(…)They really liked it, they really wanted to do it. They just 

didn’t know how to market it (…).”51 

Repliken sägs av Miles förläggare i syfte att trösta, och följs upp av ännu mer kritik mot 

förlaget och bokindustrin i stort. Orden framstår inte bara som ett slag i magen på hjälte-

mentaliteten att vem som helst kan uppnå vilket mål han/hon än har; utan kan även ses som en 

kommentar till filmbranschen, som nekar filmer de inte vågar satsa på. Man kan även se det 

som en intertextuell kommentar, en omständighet jag återkommer till. 

 

5.   Skådespelarna. 

                                                
51 taget ur replik ur filmen. 



                                                                                                                                                   

Paul Giamatti har gjort diverse biroller; bland annat i Man on the moon (1999), The 

Negotiator (Förhandlaren, 1998) och My best friends wedding (Min bäste väns bröllop, 

1997). I American Splendor (2003) hade han en huvudroll, men filmen blev långt ifrån så 

uppmärksammad som Sideways. Thomas Haden Church etablerade sig med tv-serien Wings 

(1990) men utan att riktigt slå genom. Haden Church var dock ett känt ansikte för Payne 

sedan tidigare provfilmningar, och därav fick han rollen.52 De kvinnliga skådespelarna är 

kända som gedigna skådespelerskor snarare än filmstjärnor i traditionell mening.  

Att använda sig av relativt okända skådespelare eller att sätta kända skådespelare i 

icketypiska roller kan ses som en motreaktion på Hollywoods fackplacering. Ett annat 

exempel på detta är Laura Harring och Naomi Watts, som innan de medverkat i Lynchs 

Mulholland Drive (2001) endast medverkat i mindre produktioner.53 Båda skådespelerskorna 

förärades därmed ett slags förhöjd kulturell status men bidrog också till nyfikenhet och 

publicitet runt produktionen.54 Förfarandet är inte tillämpligt på samma sätt i high 

conceptsammanhang. Sideways, liksom Mulholland Drive, försöker lite grand att undvika den 

typecasting som vi annars förknippar med film som befinner sig mer i den amerikanska 

mittfåran. Dessa filmer sällar sig därmed till det etos Peter Biskind menar är typiskt för 

independentfilm, ”If Hollywood used stars, indies preferred unknowns, even nonactors”.55 
 

6.   Intertextualitet.  
Jag har redan tagit upp musiken och klipptekniken som en av regissören avsedd hyllning till 

1970-talsfilmer. Vidare har jag nämnt filmen Lost in translation, som jag inte kan låta bli att 

associera till (de kala restaurangmiljöerna, ensamheten, händelselösheten och medelålders 

män). Även split-screen-effekten är förmodligen tänkt som en hyllning till 1970-talsfilmer, 

även om omständigheten att det också används i en modern storfilm som exempelvis Traffic, 

för vissa åskådare kan förta den avsedda intertextuella effekten56 Vad gäller bokrefuseringen, 

som jag tidigare tagit upp, kan den ses som en syrlig kommentar till high concept-

                                                
52 http://www.filmmakermagazine.com/fall2004/features/in_vino.php 
53 http://www.lynchnet.com/mdrive/ewnw.html och http://www.imdb.com/name/nm0005009/ 
54 Korta uttalanden om skådespelerskornas oväntat framgångsrika agerande finns på 
http://www.lauraharring.net/reviews/ 
55 Biskind, s.19. 
56 Intertextualitet bygger på förkunskap och alla åskådare har olika förkunskaper. Därav tar jag upp båda 
kopplingarna som möjliga kopplingar att göra. 



                                                                                                                                                   

traditionen.57Slutligen konstituerar omständigheten att filmen gjord efter romanen Sideways 

skriven av Rex Pickett, ett slags ytterligare intertextualitet.58 

 

7.   Charactercentered causality.  
Miles vindrickande börjar som ett sofistikerat vinprovande. Samtidigt är vi medvetna om hans 

möjliga bakfylla före resan och att hans trunk är fylld av flaskor, trots inplanerade 

påfyllningsstopp längs vägen. När Miles tar flaskan och springer, halsandes för att ta hand om 

känslorna efter Jacks avslöjande (Monday:4), blir det än tydligare att han använder alkohol 

för att lugna känslorna.  

I Monday:7 ger Jack Miles förmaningen att inte bli för full; ”No going to the 

darkside”.59 Miles svarar med att ändå dricka för mycket för att sedan ringa sin exfru. Det 

allra tydligaste exemplet på missbruk är förstås i Thursday:5. Här går Miles över gränsen mer 

demonstrativt. 

Ändå är inte missbruket av alkohol uttalat i filmen. Filmen behandlar ju snarare vin som 

något att avnjutas sparsamt och begrundande. Endast emellanåt indikeras det att Miles 

förhållningssätt till alkohol är en besatthet och gränsar till missbruk. Annars instämmer filmen 

snarast i med det synsätt som gjort alkohol till västvärldens mest accepterade drog. I Sideways 

är det exempelvis inga problem att köra bil med promille i blodet. Vinet speglar alltså i filmen 

både något positivt och negativt, men framför allt är vinet det essentiella i filmen; man kan till 

och med se det som en självständig karaktär som för handlingen framåt. Vinet bidrar till 

brutal ärlighet, utslag av kåthet, depression, svartsjuka och glädje. Sideways består av många 

scener med utkanterna av det mänskliga psyket dramatiskt representerade; allt tack vare vinet. 

Både resan och alkoholtillflykten är tydliga metaforer för flykt undan vardagen. Miles 

och Jack lämnar sina hem för en semester, i tron att de också lämnar sina egna liv bakom sig 

och kommer fram till nya, öppna möjligheter. Detta är en vanlig psykologisk anledning till att 

vissa människor har svårt att rota sig och stanna kvar på ett ställe. Flykten undan ansvar är 

tydligast i Jacks fall. Miles flyr till något han hoppas på, men i sin sinnesstämning snabbt 

tappar tron på. Jack flyr undan något han känner som kvävande och definitivt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att både resan och alkoholtillflykten utgör karaktärsspeglingar 

som är typiska för hur roller och handlingar förkroppsligar och representerar tematiska 

strukturer på ett sätt som alltid förekommit i Hollywoodfilmen. Samtidigt finns, genom vinets 

                                                
57 Som jag tidigare tagit upp är marknadsföring minst lika viktigt som filmen i sig, i high concept. Se s.4. 
58http://www.imdb.com/name/nm0681914/  
59 Jacks replik tagen ur filmen. 



                                                                                                                                                   

centrala och allgenomsyrande roll i filmen, ett slags dragning till och hyllande av hedonism 

och normbrott. 

 

8.   Repetition/resolution. 
Repetition: Bråken mellan Miles och Jack är återkommande filmen igenom. Scener är ofta 

uppbyggda på ett pendlande mellan vänskap och irritation. En tonårsaktig längtan att göra 

uppror, vilket jag härleder till ett försök att porträttera den kris medelålders män kan 

genomgå, märks också tydligt filmen igenom. Uppbrottsstämningen ses i växlandet mellan 

miljöer: typiska turistmiljöer varvas med gängets utflykter till storslagna landskap, flykten 

från den tråkiga guidade turen till tjuvkikandet på vinkällaren (Wednesday:3). Det tydligaste 

scenexemplet är Wednesday:1. Golf, ofta klassat som en typisk gubbsport, utövas här av 

huvudkaraktärerna som vill allt annat än att känna sig gamla. Scenen slutar mycket riktigt 

med att Jack med klubban i högsta hugg jagar ett gäng äldre golfare från planen. En 

återupprepning sker: dels av Jacks och Miles ständiga bråkande, dels av deras försök att gå 

ifrån rollen som medelålders män.  

Enligt Elsaesser och Buckland menar Bellour att en high conceptfilm kan liknas vid en 

”origami figure” (se hela citatet i fotnoten), som en symmetriskt ”ihopvikt” konstruktion.60 

Scenerna Saturday 1, Tuesday 1 och Friday 1 är exempel på det slags upprepningar bildandes 

harmoni, som Bellour talar om. Alla scenerna börjar med Miles abrupta uppvaknande, vilket 

bildar en trygg igenkänningsfaktor.    

Hjälten/Formationen av paret: Jacks romans med Stephanie slutar inte med att han 

dumpar sin blivande fru och väljer henne istället. Stephanies asiatiska drag behöver alltså inte 

korsa Jacks ariska. Jack återvänder alltså till den tilltänkta frun varpå ett traditionellt par 

bildas och rasöverskridande undviks på samma sätt som i Bodyguard.61 

Miles mognande till att bli filmens hjälte, sker mestadels efter hemkomsten (Saturday 2: 

3-5, och 8 där det framgår att Miles har skrivit ett brev till Maya). I slutscenen kör Miles 

tillbaka för att leta upp Maya; hjälten åker för att hämta sin kvinna. Slutet är öppet, men 

karaktärens förändring från blyg och uppgiven till initiativtagande hjälte är klar. 

 

                                                
60 hela referatet är: ”In Minelli’s Gigi, Bellour takes a whole film and meticulously demonstrates how its 
individual sequences are organized into an exactly symmetrical shape, so that the whole film folds into itself, 
like an intricate origami figure, but also folds outward for relatively simple units, which are like themes and 
variations in music, to build up a complete seemingly linear narrative.” Elsaesser och Buckland, s.40. 
61 Se mitt resonemang från Kristin Thompsons bok, under punkten Repetition/Resolution under rubriken ”New 
Hollywood och high concept,” s.5 – 6. 



                                                                                                                                                   

 

Slutsats. 
Jag har genom mina jämförelser filmerna emellan kommit fram till att Sideways stämmer in 

på fler high conceptpunkter än Sex, lies and videotape. Tydligast framgår det under punkterna 

Berättandet, Intertextualiteten och Repetition/Resolution, där Sex, lies and videotape 

bidrar till att förstärka independentfilmarnas kritik mot Hollywood, medan Sideways är tydligt 

färgad av high conceptpunkterna, av mer traditionell Hollywoodfilm och de amerikanska 

värderingarna. Det bör dock tilläggas att Sideways blev ”rated R for language, some strong 

sexual content and nudity”62, vilket framför allt syftar på Friday 3, där Cammi och hennes 

make först syns i en sexscen något ärligare porträtterad än Hollywoods normer, och sedan 

syns Cammis make i en typisk ”full frontal nudity”-situation. Scenen representerar ett brott 

mot nu rådande normer men kan också ses som i linje med den uttalade ambitionen att ansluta 

till andan under 1970-talet. 

Invändningar som jag inte tagit upp och som bör påpekas är 1. Steven Soderberghs 

ställning som debuterande regissör, med egenskrivet manus. Han är inte jämförbar med 

Alexander Payne, som regisserar efter litterär förlaga och redan har ett etablerat namn. 2001 

gjorde Steven Soderbergh Oceans eleven. Filmen bygger på Milestones film från 1960, och 

liksom förlagan använde man sig av Hollywoods för tillfället hetaste manliga skådespelarna. 

Filmen har kvar av Soderberghs speciella stil, men få skulle kalla produktionen independent. 

Den är gjord av ett dotterbolag till Warner Bros,63 och kan ses som en utveckling i hans 

karriär från independent mot high concept. 2. Sideways är gjord i en tid när dotterbolag är en 

vanligt förekommande och nödvändig del av independentbranschen. För Soderbergh fanns 

inte alternativet studiofinansiering. Efter Sex, lies and videotape fanns det, men inte före.   

  Detta är invändningar som dock inte förringar det resultat jag kommit fram till, 

nämligen att det enligt mitt filmexempel tydligt framgår att independentfilm närmat sig high 

conceptfilm på en rad olika punkter.  

Vad min uppsats visar är att inte bara utseendet har förändrats, utan även ståndpunkten. 

Av alla mina punkter är det skräcken inför att kritisera de amerikanska värderingarna som 

sticker ut tydligast. Det är kanske konstigt att ta ett tredje filmexempel i slutsatsen, men jag 

har valt att göra det för att ytterligare försöka styrka att min tes stämmer:   

                                                
62 http://imdb.com/title/tt0375063/ 
63 uttolkat från http://www.imdb.com/title/tt0240772/companycredits 



                                                                                                                                                   

När jag ser Sex, lies and videotape tänker jag av olika anledningar på American 

Beauty.64 Anns och Lesters positioner liknar varandra. Den stora skillnaden ligger i Sex, lies 

and videotape’s uppmuntring av ”det förbjudna”.65 Umgänget med Graham, att låta sig filmas 

av honom och skilsmässan ses vid filmens slut som emaniciperande. I American Beauty’s flirt 

med det förbjudna blir utvecklingen annorlunda. Lester får inte Angela (Mena Suvari), 

homosexuell kärlek resulterar i mord, otroheten från Carolyns sida straffas med uppbrott och 

dotterns planering att rymma hemifrån verkar gå i stöpet. Här får alla sitt straff för att de 

bryter mot den amerikanska normen.  

Som jag tidigare tagit upp är filmskapare som Todd Solondz, Todd Haynes och David 

Lynch friare i sitt skapande, detta beroende på att de väljer bort dotterbolagen.66 Min uppsats 

grundar sig som sagt på två filmer och deras förhållande till min tes, så slutsatsen kan inte 

sägas gälla generellt. Min slutsats blir dock att independents idag lättare kan låta sig 

finansieras av större bolag, och därigenom få större budget och möjlighet till lansering (detta 

gäller framför allt regissörer som ännu inte gjort sig ett namn). Men då får de också räkna 

med att Hollywood styr deras framställning och story i större proportion, än vad som annars 

hade varit nödvändigt. Martin Scorsese hade teorin att ta sig in i systemet, och sedan kritisera 

det när han väl var en del av det.67 Idag är det lättare att ta sig in i systemet. Men 

kompromissen blir desto saftigare… 

                                                
64 Peter Gallagher, ett matsalsbord och en matsal som påminner starkt om scenografin i American Beauty, samt 
likheter i handlingen. 
65 Med uttrycket ”det förbjudna” hänvisar jag till den protest mot den amerikanska normen jag pratat om, under 
rubriken Repetition/Resolution. 
66 Både Lynch, Solondz och Haynes har skiftande producenter från projekt till projekt, och står även som 
producenter när man söker upp dem. http://www.imdb.com/name/nm0001754/ , 
http://www.imdb.com/name/nm0000186/ och http://www.imdb.com/name/nm0001331/ . Jag kan inte låta bli att 
nämna att Haynes gjort Far from heaven (2002) med målet att efterlikna Douglas Sirk’s All that heaven allows 
(1955). Detta kan som sagt ses som ett high concept-grepp, enligt Intertextualitets-punkten, och i så fall kan man 
se det som att även avantgardister låter sig influeras. Douglas Sirk gjorde kvinnomelodraman på 50talet. 
http://movie-reviews.colossus.net/movies/f/far_heaven.html  
67 Easy riders, Raging bulls: How the Sex, Drugs and Rock ’N’ Roll Generation saved Hollywood, Regi: 
Kenneth Bowser, 2003. Manus: Peter Biskind. Dokumentärfilm om independentvågen på 70talet, Martin 
Scorsese som sig själv. 
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Segmentering: Sex, lies and videotape. 
 

1.1 Graham kör bil. Hetsig banjoliknande musik, där takten avtar mot slutet. 

 1.2  Graham på bensinmack. Går till toaletten. Ljudspåret: konversationen mellan Ann och 

hennes terapeut börjar. Den fortsätter höras på ljudspåret fram till scen 1.7. 

1.3 Ann pratar om sopor hos terapeuten. 

1.4 Graham rakar sig på toaletten på bensinmacken.  

1.5 Ann hos terapeuten. 

1.6 Graham med bar överkropp på toaletten. Tvättar sig under armarna. 

1.7 Ann pratar med terapeuten, diskuterar sin inställning till lycka. 

 
2.1 John pratar i telefon på jobbet med kompis, om hur han har lättare att få tjejer efter att 

han gift sig. Ber sedan sekreteraren boka om hans klient Kirkland. John gör sig redo för 

att lämna kontoret. 

  Ljudspåret: Terapeutens röst ”Are you still keeping these thoughts from John?” 

2.2 Graham i bilen, han kör över en bro. 

2.3 Ann hos psykologen. Hon berättar om sin irritation över gästen som ska komma och 

hälsa på John och bo hos dem ett tag.  

2.4 John kommer hem till Cynthia. Han ger henne en blomma som hon ställer på 

spiselkransen. De påbörjar förspel framför öppna spisen. Förflyttar sig sedan till 

sängen. 

   Ljudspåret: Ann pratar om sin ovilja till att låta John röra vid henne, och sin inställning 

till sex; att hon aldrig funnit det speciellt njutbart och att hon inte skulle sakna det. 

2.5 Ann hos terapeuten. Hon skrattar generat när han frågar henne om onani. 

2.6 Hos Cynthia: Cynthia och John i sängen. John reser sig och klär på sig, berättar om 

vännen som ska komma på besök. Cynthia säger att hon skulle vilja ha sex hemma 

hos Ann och John någon gång, och frågar om vännen (Graham). 

2.7 På Johns och Anns uppfart: Graham rullar in med sin vita bil. Ljudspåret börjar med 

Johns replik: ”I think we’re very different now”, angående Graham. 

2.8 Ann släpper in Graham. Hon ringer John medan Graham är på toa, och får veta att 

John inte är på sitt kontor. Konversation mellan Graham och Ann. Graham frågar ut 

Ann om hur det är att vara gift. 



                                                                                                                                                   

2.9 Middag på kvällen: Ann, Graham och John i Anns och Johns matsal. John är 

oförskämd. Skillnaderna mellan John och Graham visar sig tydligt. Graham 

fortsätter fråga ut Ann, Ann berättar om sin syn på Cynthia; att hon är högljudd och 

lite för utåtriktad. Det bestäms att Ann ska hjälpa Graham att hitta eget boende. 

 

3.1 Hemma hos Cynthia: Cynthia sysslolös. Får telefonsamtal från John, han ber henne 

komma till huset om en timme. Cynthia accepterar. 

3.2 Ann och Graham tittar på boende. Graham prutar, köper ett hus. 

3.3 Cynthia anländer till Anns och Johns hus. John ligger på sängen med en blomkruka 

placerad på könsorganet. Cynthia tar blomman, de påbörjar förspel. Cynthia: ”Can I 

tell you something personal?” 

3.4 På matställe i stan: Graham svarar på frågan från föregående scen, nu ställd av Ann. 

Ann pratar om sin inställning till sex, om att hon tror kvinnor och män vill olika 

saker. Graham berättar att han är impotent.  

3.5 Cynthia lämnar Anns och Johns hus. 

3.6 Natt: Ann ligger vaken i dubbelsängen bredvid John. Hon smyger uppför trappan och 

ställer sig bredvid soffan där Graham ligger och sover. Hon betraktar honom. Han 

öppnar ögonen när hon går. Ljudspår: vag musik som påminner om ledmotivet till 

Mio min mio (1987). Även här läggs ljudspåret från nästa scen omlott med slutet av 

denna scen. 

 

4.1 Ann hos psykologen. Ann berättar att hon gillar Graham. 

4.2 Ann hos Cynthia. Ann pratar om Graham. Cynthia nyfiken. Cynthia och Ann i dispyt 

om synen på män, sex och vad de ska ge till sin mamma när hon fyller år. Cynthias 

örhänge visar sig försvunnet. 

4.3 Grahams videofilm: en kvinna får frågan var det konstigaste stället hon onanerat på 

var, och berättar om en incident på ett flygplan.  

4.4 Grahams intresserade ansikte. Han har bar överkropp, bara badlakan på sig. 

4.5 Ann kommer på besök till Graham. Ann hittar videobanden och börjar fråga om det. 

Graham berättar om sitt personliga projekt; att han filmar kvinnor när de svarar på 

frågor om sex. Ann blir chockad, hon håller ett glas med iste i handen som är på väg 

att droppa hela tiden. Scenen slutar med att hon rusar ut och Graham torkar upp iste. 

4.6 Köket hos Ann och John: Ann hackar grönsaker. Pratar i telefon med Cynthia. Ann 

upprörd, berättar inte varför, bara att hon inte vill att systern ska träffa Graham.  



                                                                                                                                                   

 

5.1 Cynthia svarar i telefonen. Hon har endast badlakan på sig. Hon nekar John ett möte. 

5.2 Hemma hos Graham: Cynthia hälsar på. Graham förvånad, undrar vem hon är och vad 

hon vill. Cynthia utmanande, säger ja till att bli filmad när hon får höra om hans 

personliga projekt. Cynthia ser skrämd och sorgsen ut när hon tar adjö i dörren. 

5.3 John på sitt kontor: Cynthia ringer och vill träffa honom nu. John besvärad. Ber sedan 

sekreteraren att boka om Kirkland igen. 

5.4 Grahams videofilm: Cynthias ansikte när hon ligger på soffan. Hon frågar om hon får 

ta av sig kjolen och Grahams röst säger ja. Hon gör det, utanför bild. Ljudspår: 

sorglig musik. 

5.5 Grahams ansikte när han sitter och tittar på bandet. Han verkar vara naken, sitter på 

golvet vid soffan. Ser sorgsen ut. Grahams röst på bandet påpekar att hon inte bär 

några trosor. Cynthia frågar om han tycker hon är vackrare än Ann. 

5.6 Grahams videofilm: Cynthia säger att hon vet att Ann och John inte ligger med 

varandra längre. Han behöver inte säga det till mig, säger hon. 

5.7 Halvbild på Cynthia, hemma i hennes säng. Hon är svettig och ser andfådd ut. 

5.8 Snedvänd bild av John, också svettig, i sängen. Förvånad över hennes eldighet. 

Cynthia lägger sig ner bredvid honom. Tittar inte på honom, ler inte. Ber honom gå. 

Han skrattar lite. Bilden fortfarande snedvänd, i bakgrunden syns så småningom 

John klä på sig. Ljudspår: fortfarande sorglig musik. 

5.9 Ann sitter i badrock och fixar tånaglarna. Pratar med Cynthia i telefon. Ann förfäras 

över Cynthias tilltag. 

5.10 Cynthia pysslar med krukväxten hon fick av John samtidigt som hon pratar med 

Cynthia. Bild 5.9 varieras med bild 5.10. Cynthia berättar vad som hänt, och avslöjar 

att hon onanerade framför Graham och att hon inte ångrar det. 

 

6.1 Ann går längs med en gata med raska steg. I handen håller hon en påse. 

6.2 Pubinteriör: Cynthia som bartender. Irriterande man flirtar med henne från barstol. 

Ann kommer in, packar upp paketet hon har i påsen och visar upp en klänning hon köpt 

till deras mor. Cynthia tycker att den ser ut som en duk. John ringer på pubens telefon. 

Cynthia säger att hon själv ringer när hon vill. Den irriterande mannen stöter på Ann. Ann 

smäller igen dörren när hon går. 

 



                                                                                                                                                   

7.1 Natt: Ann bredvid John i sängen. Hon tar undan hans arm och går upp och sätter sig i 

stolen vid sängens ända med armarna i kors. Hon frågar John var han var i måndags när 

hon ringde. 

7.2 Klipp på hur John lämnar Cynthia leende och går hem till Ann och kramar om henne. 

7.3 Sovrummet: kameran glider från person till person. John svarar att han åt lång lunch. 

Ann frågar om John har en affär. John nekar, trots att Ann säger att det skulle såra henne 

mer om han ljög för henne. Ann frågar om det är systern han ligger med. John börjar 

använda advokattermer. Scenen slutar med att de båda säger förlåt, men en underlig 

stämning ligger kvar efteråt. 

 

8.1 Hemma hos Cynthia: Cynthia och John i sängkammaren, påklädda. Cynthia har precis 

berättat för John vad hon gjort hos Graham. John upprörd, frågar  

  om hon skrev på kontrakt att han inte ska sprida det. Cynthia säger att hon litar mer på 

Graham än på John, och säger åt John att de inte ska träffas mer. 

8.2 Hos Ann och John: Ann städar. Torkar av i köket, matsalen och dammsuger i 

sovrummet. Under dammsugandet hittar hon Cynthias örhänge på golvet.  

8.3 Närbild på Ann: långsam reaktion. 

8.4 Helbild på Ann: hon gråter, sliter av sig kläderna. 

8.5 Ann, med andra kläder på sig, går ut till bilen. Sätter sig i den, håller för öronen. 

8.6 Bilen filmad framifrån. Ann kliver ur bilen, som plötsligt befinner sig utanför 

Grahams hus. Hon går in i huset utan att knacka. 

8.7 Hos Graham: Ann berättar att John och Cynthia legat med varandra och att hon vill att 

Graham ska filma henne, vilket han slutligen går med på.  

 

9.1 Svart ruta. 

 

10.1 Grahams hus utifrån. 

10.2 Närbild: Graham lutad framåt. 

10.3 Närbild: Ann ligger under Graham på soffan. Hon ler. Bilderna av deras ansikten 

växlas ännu en gång. 

10.4 Helbild: Ann ligger på soffan, Graham sitter lutad över henne. Båda har kläder på 

sig. 

 



                                                                                                                                                   

11.1 Hemma hos John och Ann: John står och pratar i telefon, frågar var Ann är. Ann 

kommer in genom dörren i bakgrunden, John vänder sig om  

 och förklarar att hon kommit hem, lägger på telefonen. Ann och John sätter sig 

 i soffan. Ann säger att hon vill skiljas, bråk som avslutas med att John rusar ut 

  genom dörren, irriterad på Graham. Ann skriker att han inte ska röra honom. 

11.2 John utanför Grahams hus.  

11.3 Graham i sängen. Hör dörren öppnas. Frågar om det är någon där, reser 

sig upp. Blir nedslagen av John i vardagsrummet. John har börjat gå igenom 

videokassetterna. Han släpar med sig Graham ut genom dörren och låser inifrån. John 

hittar videokassetten med Anns namn och sätter i den. Står upp och tittar, med händerna 

upprört i midjan.  

11.4 Anns ansikte på tv-skärmen. Ann pratar om hur hon inte vet om sexet med John är 

tillfredsställande, då hon aldrig fått en orgasm i hela sitt liv. Ljudspår: Obehaglig musik. 

11.5 Då och då klipp till Johns ansikte. Han ser ömsom ledsen, ömsom upprörd ut. 

11.6 Handlingen övergår till dåtid: Grahams intervju med Ann. Graham sitter invid 

väggen på golvet, Ann på en stol mitt i rummet. Kameran ligger på golvet. Ann frågar 

om Graham kan ge henne en orgasm. Hon får veta mer om bakgrunden till varför han 

är impotent. Ann tvingar Graham att ifrågasätta sig själv. Vid ett tillfälle tar hon 

kameran från golvet och riktar den mot honom istället. Ann erkänner att hon tänker 

lämna John, och att Graham har stor del i det. Graham drar sig mot fönstret, sätter sig 

på soffan och tittar ut. Ann lägger ner kameran på bordet och smyger upp bakom 

honom. Hon tar intiativ till sex, men innan något klädesplagg faller går Graham fram 

och stänger av kameran. 

11.7 Myrornas krig. 

11.8  John i Grahams rum, han tittar på TV:n. Han ser förstörd ut. Han går fram och 

stänger av, går sedan ut på altanen, slänger nyckeln till Graham som sitter bredvid dörren. 

John avslöjar för Graham att han hade sex med Elisabeth (kvinnan som Graham hade när 

John och Graham var vänner, och även den senaste kvinna Graham haft) flera gånger 

under tiden de varit tillsammans. Sedan går John. 

11.9  Graham går in genom dörren. Han tar sönder alla videoband och videokameran. 

Slänger ner allt i en låda, som han sedan slänger ut genom dörren.  

11.10Svart bild. 

 



                                                                                                                                                   

         12.1 John på sitt kontor. Han har vit kavaj på sig. På stolen framför hans skrivbord sitter    

golfarkompisen. John går av och an, förklarar med oberörd röst att jobbet är viktigast för 

honom och att om Ann inte kan acceptera det, så är det lika bra som sker. John får via 

sekreteraren per telefon veta att hans viktigaste kund Kirkland bytt advokat. Samt att hans 

chef vill träffa honom. John försöker upprätthålla ett sken av framgång, tills kompisen 

gått. Då får han ett litet utbrott. 

12.2 På puben: Den irriterande killen försöker flirta med Cynthia. Ann kommer in, går 

fram och ger blommor till Cynthia. Cynthia frågar om hon får ringa henne, och Ann ger 

Cynthia sitt jobbnummer. Irriterande killen försöker flirta. Ann går. Cynthia verkar tagen, 

men ler. 

12.3 Grahams hus: Graham sitter på trappan. Ann kommer och sätter sig bredvid. Hon 

säger att det verkar börja regna och precis då gör det det. Graham skrattar och instämmer. 

Sluttexter. 



                                                                                                                                                   

 

 

Segmentering: Sideways. 
 Saturday. 

1. I Miles lägenhet: Miles väcks av knackningar på dörren. Flyttar bilen och packar för 

avresa. Läser bok på toaletten. 

2.  Miles på väg i bil: stannar för kaffe, tidning och mat. 

3. I Jacks hus: Miles får smaka bröllopstårta. Det framgår att Jack har ljugit om 

omständigheterna kring publiceringen av Miles bok. 

4. I Miles bil: avfärd. Bråk om boken. Jack öppnar vinflaska trots Miles protester om att 

den är för fin för att öppnas nu. Prat om vin.  

5. Hos Miles mamma: Miles mamma överväldigande. Hon bjuder på mat och beundrar 

Jacks skådespeleri. Prat om Miles exfru. Miles stjäl pengar ur byrålåda. 

 

     Sunday. 

1. Miles och Jack lämnar Miles mammas hus. 

2. På restaurang: Jack säger att Miles borde ha sex, att det skulle lösa hans problem.  

3. Bilresa, naturscener. Santa Rosa Road. 

4. På annan restaurang: första vinprovningen. Skillnaderna mellan Miles och Jacks 

vinkunskaper framgår, och Miles briljerar. 

5. Solvang, Kalifornien. Restaurang ”The hitching Post”. Maya är servitris och Miles 

förklarar för Jack att de känner varandra sen innan. Jack ljuger för Maya om att Miles 

bok ska publiceras och att det är därför de är här. 

6. Hemväg till fots: Miles och Jack bråkar om hur Miles ska få Maya intresserad. 

 

     Monday. 

1. Frukost på hotellet: Jack avslöjar sina planer om att ha sex en sista gång innan 

bröllopet. Jack och Miles bråkar lite. 

2. Split-screen. Delad skärm visar bilresa, vinprovning, vingårdar, vilda djur. Avslutas i 

restaurang med Stephanie. 



                                                                                                                                                   

3. Stephanie servitris, Jack flirtar öppet. Jack föreslår dubbeldejt. Miles obekväm, 

irriterad. 

4. Naturscen: Jack och Miles kör till fint belägen slänt. Jack avslöjar att Miles exfru gift 

om sig, och att både hon och maken kommer på Jacks bröllop. Miles spårar ur, tar 

vinflaska och springer halsandes nerför backe till vingård. Jack springer efter. Miles 

ledsen. 

5. I Miles bil: tillbaka till hotellet. Tystnad. 

6. På hotellet: delade meningar om vad de ska göra. Miles surar, vilar. Jack ringer sin 

blivande fru, tiger om allt. Påklädning inför restaurangen. 

7. Utanför restaurangen: Jack ger förmaningar till Miles om att inte bli full och deppig, 

och inte avslöja att Jack ska gifta sig. 

8. På restaurangen: Miles och Maya pratar vin, Jack och Stephanie kallpratar. 

9. Musikkollage: kvällen bjuder på vin och mat, skratt och en orolig Miles. Avslutas med 

Miles samtal med exfrun via telefonautomat på restaurangen.  

10. Jack pratar allvar med Miles när tjejerna är på toaletten. 

11. Hemma hos Stephanie: Jack ligger med Stephanie. Miles och Maya pratar, kommer 

närmare varandra. Miles kysser Maya i köket. Hemfärd. 

12. Mörkt, i bilar på väg ut genom grinden: Miles ger Maya sin bok att läsa. Jack sover 

över hos Stephanie. 

 

     Tuesday. 

1. På hotellrummet: Miles vaknar av telefon. Jacks blivande fru ringer, på både Jacks 

mobil och hotelltelefonen. 

2. Jack kommer tillbaka. Stephanie och han ska på utflykt. Miles besviken. 

3. Miles ensamma dag: Bilder av Miles när han spelar golf, klipper tånaglarna, äter på 

folktom restaurang, lyssnar av telefonen på hotellet, m.m. 

4. Miles öppnar hotellrummet och kommer på Jack och Stephanie i sängen. 

5. I hotellbaren: Miles dricker ensam. Jack kommer ner och berättar att han tror han är 

kär i Stephanie.  

6. I bowlinghallen: Jack leker med Stephanies dotter. Miles pratar med Stephanie och 

hennes rökande kompis Carol. Miles missnöjd med situationen, men säger inget om 

det. 

7. Miles blir lämnad ensam utanför hotellet. Köper porrtidning, godis och sprit.  



                                                                                                                                                   

8. På hotellrummet: Miles super, kollar i porrtidning, somnar. Vaknar, fräschar upp sig, 

går till ”The hitching Post”. 

9. På ”The hitching Post”: Miles beställer in en flaska Highliner (rött vin) och får veta att 

Maya inte jobbar ikväll.  

10. Miles vinglar ut från ”The hitching Post”. Säger till dörrvakten att han klarar sig själv. 

 

     Wednesday. 

1. På golfbanan: Miles och Jack spelar golf, Miles bakfull och lättirriterad. Deras bråk 

övergår till att de bråkar med golfarna efter dem. Miles och Jack blir tillfälligt vänner 

igen. 

2. I Miles bil: Jack, Stephanie, Miles och Maya. Maya säger till Miles att hon hört att han 

frågade efter henne, och att hon inte var där för att hon pluggade. Miles blir glad. 

3. På vinprovning med guide: De fyra smyger undan och hittar vinkällaren. Går runt där 

och pratar istället. 

4. Picknick, naturbilder. 

5. Hos Stephanie: de fyra sitter på golvet vid ett lågt bord, dricker vin och Stephanie 

röker. Stephanies dotter kommer in, och Jack tar ansvaret att stoppa om henne. 

6. Miles följer med Maya hem. Utanför hennes dörr börjar de kyssas. Han får följa med 

in. 

 

    Thursday. 

1. På marknad: Miles och Maya myser.  

2. Under träd i en park: Miles råkar försäga sig om bröllopet. Maya förbannad. Miles och 

Maya ovänner. 

3. På hotellrummet: Miles nedstämd. Jack vill veta detaljer om natten med Maya. Jacks 

blivande fru ringer.  

4. Jack tar med Miles till vinprovningslokalen Frass Canyon. 

5. På Frass Canyon: Miles ogillar vinet. Miles ringer sin förläggare och får veta att de 

inte vill publicera boken. Miles spårar ur och försöker dricka ur stor tunna med vin. 

6. Jack och Miles åker hem till Stephanie, som slår på Jack med sin mc-hjälm, skriker 

och gråter.  

7. I Miles bil: Jack förbannad, blodig. Miles nekar till att han avslöjat om bröllopet. 



                                                                                                                                                   

8. Jack på sjukhus, Miles i väntrum. Miles ringer Mayas telefonsvarare och berättar om 

boken och om hur misslyckad han känner sig. 

9. Jack ut med bandage. Deppiga scener i poolen på hotellet, och i hotellrummet. Jack 

speglar sig och Miles säger att det ser ut som att han varit med i en svår trafikolycka.  

10. På restaurang: Jack raggar på ny servitris. Förklarar för en besviken Miles att han ska 

stanna kvar tills hon slutat jobba. 

 

     Friday. 

1. På hotellrummet: Miles vaknar av knackningar på dörren. Jack kommer in naken, 

berättar att han sprungit en mil från servitrisens rasande make. Miles skrattar tills Jack 

berättar att han måste tillbaka för att han glömt sin plånbok med ringarna i. Scenen 

slutar med att Jack gråter och ber Miles förlåta hur hemsk han är som människa, och 

att hans blivande fru är allt för honom. 

2. Utanför servitrisens hus i Miles bil: De diskuterar vem som ska gå in. Miles upprörd 

men tar till slut på sig uppdraget. 

3. I servitrisens hus: Miles går in och lyckas ta plånboken. Servitrisen och hennes make 

ligger med varandra. Miles blir jagad ut av servitrisens man. 

4. Hemfärd, de stannar på bensinmack. Jack erbjuder sig att köra. Kör in i träd medvetet 

för att rekonstruera en bilolycka, och på så sätt kunna förklara sitt bandage. Miles arg. 

Ett försök till krävs, för att bilen ska se riktigt illa tilltygad ut. 

5. Jacks uppfart: De diskuterar utanför Jacks dörr. Miles går och sätter sig i bilen. Jacks 

mottagande. Miles ansikte i bilen, bilden stannar kvar. Miles ansiktsuttryck ändras 

från harmonisk till sorgsen. 

 

     Saturday 2. 

1. I kyrkan: Jack och hans Christine gifter sig. Miles ler i samförstånd i kyrkan. 

2. På kyrkbacken: Miles pratar med sin exfru och hennes nye make. Han får veta att hon 

är gravid. 

3. Helbild: bilar svänger av mot bröllopsfesten. Miles bil svänger åt andra hållet. 

4. I lägenheten: Miles letar upp en vinflaska. 

5. På snabbmatsrestaurang: Miles äter snabbmat och smygdricker ur den speciella 

vinflaskan som han sparat. 



                                                                                                                                                   

6. I klassrum: Miles som lärare vid lektionens slut. Han verkar frånvarande. 

7. Utanför Miles lägenhet: Miles kollar posten, det är tomt. 

8. I Miles kök: Miles lyssnar av telefonsvararen och hör meddelandet från Maya. 

9.   Genom Miles framruta: Miles kör i mörkt, regnigt väder till Solvang. Mayas 

meddelande ligger kvar som voice-over. Scenen slutar med att han knackar på Mayas 

dörr. Sluttexter. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

    

    

 

 
 


