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Inledning 

Det är något som lockar publiken om och om igen till biosalongerna när man hör 

namnet Clint Eastwood.  Med sextionio filmer
1
 och femtiofem år i branschen så är Clint 

Eastwood fortfarande ett namn som drar folk och han har inte blivit sämre med åren utan 

snarare bättre, som ett gott rött vin som smakar desto bättre ju längre tiden går. Att kartlägga 

en regissörs liv och arbete är svårt då det hela tiden finns motsägande uppgifter runtomkring 

personen i fråga. 

Det har inte varit en helt rak väg fram tills idag, men det är de som gör honom så 

fascinerande. Eastwood var 41 år gammal när han regisserade sin första film och under åren 

som har gått har han hunnit regisserat trettiofyra stycken.
2
  Med tre filmer som har dragit in 

över hundra miljoner 
3
, Unforgiven(De skoningslösa, 1992), Million Dollar Baby(2004) och 

Gran Torino(2008) och ett antal Oscars nomineringar senare, förstår man varför Eastwood är 

en fantastisk regissör och skådespelare. Clint Eastwood säger  ”You have to trust your 

instincts. There's a moment when an actor has it, and he knows it. Behind the camera you can 

feel the moment even more clearly. And once you've got it, once you feel it, you can't second-

guess yourself.”
4
 För mig känns det helt rätt att välja just Eastwood, som ämne för min 

uppsats, då hans liv och karriär inte har varit en lång framgångssaga. Utan man kan även hitta 

fel hos Eastwood som människa och som filmskapare, vilket gör att man får en djupare 

förståelse till vem han är som person och kanske till varför hans karriär ser ut som den gör 

idag.  

 

Frågeställning och syfte 

Jag vill se om det finns likheter och skillnader mellan Breezy(Breezy - Fri som kärleken, 

1973), The Bridges of Madison County(Broarna i Madison County, 1995), Million Dollar 

Baby och Changeling(2008) och om det finns bakomliggande faktorer för detta. Jag valde 

dessa fyra filmer för att jag från början visste att de hade en sak gemensamt och det var att 

alla hade en stark kvinnokaraktär i huvudrollen. Något som alltid intresserat mig är filmer 

med starka kvinnokaraktärer och därför kändes det rätt att välja just dessa filmer. Jag vill även 

se om filmerna har haft en inverkan på Clint Eastwoods karriär som regissör. Syftet med 

uppsatsen är att kartlägga Clint Eastwoods karriär som regissör.  

                                                           
1
 70 filmer om man räknar med Grace is Gone, där han gjorde musiken. 

2
 Enligt http://www.imdb.com/name/nm0000142/ men han har flera filmer på gång under de närmaste åren. 

3
 http://www.boxofficemojo.com/people/chart/?view=Director&id=clinteastwood.htm  2009-12-22 

4
 http://www.clinteastwood.net/welcome/ under fliken Own words 2009-12-22 

http://www.imdb.com/name/nm0000142/
http://www.boxofficemojo.com/people/chart/?view=Director&id=clinteastwood.htm
http://www.clinteastwood.net/welcome/
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Metod och forskningsöversikt  

Jag ska med hjälp av Clint Eastwoods filmer Breezy, The Bridges of Madison County, Million 

Dollar Baby och Changeling arbeta fram vilka skillnader och likheter som filmerna har och 

om dessa filmer har haft någon inverkan på Eastwoods karriär. 

Det tryckta materialet jag använt under skrivandet av denna uppsats är bland annat Patrick 

McGilligan’s biografi Clint: The life and legend
5
, boken har jag använt för att kunna 

framställa vem Clint Eastwood är som person och hur hans utveckling inom filmbranschen 

sett ut.  

Jag har även använt mig av Marc Eliots bok American Rebel: The life of Clint Eastwood som 

är en av de nyaste böckerna om Clint Eastwood, vilket har gjort att jag fått fram mer material 

omkring hans senaste filmer.
6
 Aim for the heart, The films of Clint Eastwood av Howard 

Hughes
7
 och Clint Eastwood, actor and director: new perspectives redigerad av Leonard 

Engel
8
, är två andra böcker som jag använt mig av. Leonard Engels bok innehåller flera olika 

essäer om Eastwoods arbete som regissör och skådespelare, i uppsatstexten hänvisar jag till 

essän ifråga men i fotnoten hänvisar jag till Leonard Engels bok. Eftersom att filmerna 

Million Dollar Baby och Changeling är såpass nya, så har jag läst en del recensioner för att få 

en känsla av vad filmerna har gett andra. Jag har även läst Changeling‟s produktions 

anteckningar
9
 som jag hittat på nätet. 

 

Clint Eastwood10
 

Clint Eastwood föddes den 31 maj, 1930. Under hela sin uppväxt så flyttade Eastwoods familj 

runt på grund av depressionen, eftersom att hans pappa tog de jobb han kunde få. När han var 

tonåring så flyttade de från San Fransisco till Oregon, där tog han studenten från High School 

och fortsatte mot Seattle. Där han gick med i armén och fick jobbet som 

livräddningsinstruktör. Under både high school och armétiden var Clint Eastwood en riktig 

kvinnokarl. 1953 gifte sig Clint Eastwood med Maggie Johnsson, en kvinna han ett par år 

                                                           
5
 McGilligan, Patrick, Clint: The life and legend, London: HarperCollinsPublishers, 2000 

6 Engel, Leonard (Red), Clint Eastwood, Actor and Director: New Perspectives, Salt Lake City: The University 

of Utah Press, 2007 

7 Hughes, Howard, Aim for the heart: The films of Clint Eastwood, London & New York: I.B. Tauris & Co Ltd, 

2009 

8 Eliot, Mark, American Rebel The life of Clint Eastwood, New York: Harmony Books, 2009 

9 http://www.mypdfscripts.com/various/production-notes/changeling-production-notes 2009-12-21 

10
  Använder mig av Eliot, McGilligan och Hughes för att sammanställa hans liv.  

http://www.mypdfscripts.com/various/production-notes/changeling-production-notes
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tidigare mött på en blind date, men hans vilda kärleksliv fortsatte, något som skulle lämna 

spår. Det var i armé som Eastwood kom i kontakt med skådespeleriet och 1954 fick han ett 

kontrakt med Universal Studios. Ett kontrakt som höll i lite över ett år och under tiden fick 

han små roller i olika tv serier och filmer. Efter det att hans kontrakt på Universal sades upp, 

jobbade han med att gräva pooler och under tiden fick han småroller i olika filmer. Det var 

med rollen som Rowdy Yates i tv-serien Rawhide (1959), som Clint Eastwood verkligen slog 

igenom. Tv-serien gick under åtta säsonger och Eastwoods karaktär gick från att vara den 

tysta men tuffa sidekicken till Eric Flemmings karaktär Gil Favor, till att men med tiden växa, 

för att till slut bli huvudkaraktären. Detta eftersom att Eastwoods stjärnglans bara växte sig 

större och Eric Flemming bestämde sig för att göra annat. 

 

Filmerna som ändrade allt   

Det var inte helt självklart att Eastwood skulle ta den rollen, som skulle bli början på en 

filmkarriär utöver det vanliga. När Eastwood fick manuset till El magnifico stragnero, mer 

känd som A fistful of Dollars(För en handfull dollar, 1964), hade flera storstjärnor redan 

tackat nej till rollen som Joe. Då regissören Sergio Leone löneerbjudande på 15,000 dollar 

inte lockade. Eastwood var osäker på om man skulle kunna spela in en mexikanskwestern i 

Europa, men efter att ha läst manuset bestämde han sig för att ta rollen.
11

 1964 när Rawhide 

hade avbrott i inspelningen åkte Eastwood över till Italien och började spela in filmen, som 

kom att bli den första av tre såkallade Man with no name westerns. Under de två kommande 

åren fortsatte Eastwood och Leone sitt samarbete med For a few dollars more (För några få 

dollar mer, 1965) och The good, the bad, the ugly(Den gode, den onde, den fule, 1966). 

Eastwood spelade under 1968 in tre filmer, Where Eagels Dare, Hang ’em High (Häng dom 

högt)och Coogan’s Bluff. Coogan’s Bluff var filmen som startade samarbetet med regissören 

Don Siegel, ett samarbete som skulle leda till något riktigt stort.   

Redan tidigt under sin karriär funderade Eastwood på att börja regissera, men det var 

efter att ha jobbat med Leone och Siegel som han bestämde sig för att ta chansen. Det blev 

filmen Play misty for me (1971) som blev hans regidebut, en film som han även agerade i. 

Play misty for me är en thriller, där Clint Eastwood spelar en DJ som får ett fanatiskt kvinnligt 

fan på halsen. Filmen är producerad av Malpaso Productions, som är Eastwoods egna 

produktions bolag. 1971 skulle visa sig vara ett bra år för Eastwood, förutom sin regidebut så 

gick Don Siegels Dirty Harry upp på biograferna. Dirty Harry skulle visa sig att bli, ännu ett 

                                                           
11

 Eliot sid 58 ff 
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avstamp i Eastwood karriär och är kanske den roll som de flesta minns honom bäst för. 1973 

så regisserade han två stycken filmer, Breezy och High Plains Drifter. Två helt olika filmer, 

då High Plains Drifter är en western film där han själv spelar huvudrollen. Men i Breezy så 

bestämde han sig för att bara regissera, då han inte tyckte att han var gammal nog för att spela 

rollen som Frank Holden. Eastwood går med Breezy helt ur den genrestil som man räknar 

med när man ser en Eastwood film. Istället för att vara actionpackad film så är Breezy ett 

romantiskt drama. Filmen blev inte den succé som man hoppats på och det skulle ta Eastwood 

tjugotvå år innan han regisserade eller agerade i en romantisk film igen.
12

  1970 talet fortsatte 

för Clint Eastwood på samma sätt som innan, där han 1976 regisserade ännu en western film, 

The Outlaw Josey Wales. I den filmen fick vi för första gången se Sondra Locke tillsammans 

med Eastwood på skärmen, men detta var inte första gången de träffats. Utan de träffades 

första gången när Locke hade en audition för rollen som Breezy. De skulle komma att göra 

sex filmer tillsammans och de levde även tillsammans i fjorton år, fast att både Eastwood och 

Locke var gifta.  

Om 1970 talet var ett bra årtionde för Clint Eastwood, så fortsatte 1980 talet på samma 

sätt. 1983 så kom den fjärde Dirty Harry filmen Sudden Impact ut, detta var den filmen som 

blev den största succén av de fem Dirty Harry filmerna som gjorts. Men 1980 talet är inte bara 

årtiondet då Eastwood fortsatte med sin fantastiska karriär utan detta är de årtionde han 

bestämmer sig för att göra något helt annat. Året är 1986 och Clint Eastwood bestämmer sig 

för att ge sig in i politiken, han ställer upp i valet till borgmästare i sin hemstad Carmel-by-

the-Sea, ett val som han vinner. Han sitter som borgmästare i två år, men han fortsätter att 

arbeta med politiken och gör detta än idag. 1988 kommer den sista av Dirty Harry filmen The 

Dead Pool ut, filmen blir inte en lika stor succé som Sudden Impact. Han avslutar sitt 1980 tal 

med en miss genom filmen Pink Cadillac(1989). Men om han avslutade 1980 talet med en 

miss så blir början av 1990 talet en hit, med filmer som White Hunter Black Heart(1990) och 

The Rookie(1990). 1992 kom Clint Eastwood med en film som skulle komma och ge honom, 

hans första Oscars nominering både som regissör och skådespelare. Filmen heter Unforgiven 

och blev en succé både kritiker- och publikmässigt. Unforgiven handlar om en revolverman 

som åtar sig ett sista jobb, i filmen ser vi flera stora namn som Gene Hackman och Morgan 

Freeman. Året efter kom han med ännu en publiksuccé, A Perfect World (1993), en polisfilm 

om en förrymd fånge (Kevin Costner) som kidnappar en ung pojke, (T.J. Lowther) och dessa 

två blir vänner under tiden som de flyr undan polisen (Clint Eastwood). 1995, efter tjugotvå 

                                                           
12

 McGilligan, sid 231 
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år, kom han med sitt nästa romantiska drama The Bridges of Madison County, en film som 

han både agerar och regisserar, filmen får bland kritik då den inte helt når fram. Vi ser Meryl 

Streep i rollen som Francesca, en roll hon får en Oscars nominering för. 2000 kommer nästa 

stora succé för Eastwood då han regisserar och agerar i filmen Space Cowboys. Tillsammans 

med en fantastisk ensemble, med några av världens bästa skådespelare, Tommy Lee Jones, 

James Garner och Donald Sutherland, så beger han sig på en en rymdfärd som skulle, och 

fortsätter än i dag att, charma en hel värld. Om filmer som A fistful of Dollars, Dirty Harry 

och Unforgiven säkrat Eastwoods plats som en publikfavorit, så är det Mystic River (2003) 

som blev hans stora succé hos kritkerna och för engångsskull fick han den uppskattning han 

förtjänar. Mystic River bygger på en bok av Dennis Lehane och handlar om tre 

barndomsvänner, Jimmy Markum (Sean Penn), Sean Devine (Kevin Bacon) and Dave Boyle 

(Tim Robbins), som efter det att Jimmys dotter mördats dras in i ett spel på liv och död, där 

allt inte är som det verkar. Filmen gav Eastwood hans andra Oscars nominering för bästa regi, 

men inte nu heller vann han priset.
13

 Vinsten skulle komma året efter, då han fick priset för 

bästa regi och bästa film för filmen Million Dollar Baby . En film som gick i samma filmiska 

stil som Mystic River, men där går likheterna isär. Efter två lite sämre filmer, Flags of our 

Fathers (2006) och Letters from Iwo Jima (2006), så har Eastwood vänt på trenden med 

Changeling , Gran Torino och Invictus (2009). Changeling fick blandad kritik efter visningen 

sin visning på Cannes festivalen. Filmen visar även på att Eastwood är på väg tillbaka till den 

storhet som man sammankopplar honom med efter Mystic River och Million Dollar Baby. 

Gran Torino är enligt honom själv hans sista film som skådespelare, men han säger även att 

man aldrig ska säga aldrig då han efter Million Dollar Baby sa samma sak.   

 

Kvinnorna och barnen 

Under tiden som han var gift med Maggie Johnson så fick han två barn med henne Kyle 

Eastwood som föddes 1968 och Alison Eastwood som föddes 1972. Men Kyle var inte 

Eastwoods första barn utan under tiden som han var gift med Maggie, hade han bland annat 

en affär med Roxanne Tunis. En skådespelerska han träffade under Rawhide tiden och när 

Eastwood var i Italien för att spela in A fistful of Dollars, föddes Kimber Tunis. En dotter som 

skulle komma och hållas hemlig för resten av världen, men frågan är om Maggie visste om att 

Eastwood och Tunis fått en dotter då hon ignorerat hans tidigare affärer. 

                                                           
13

  Det året gick priset till Peter Jackson för hans regi av The Lord of the Rings: The Return of the King (2003).  
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Runt 1975 inledde Eastwood en affär med Sondra Locke. Locke hade han träffat första 

gången under rollbesättningen av filmen Breezy, men han bestämde sig för att ge rollen till 

Key Lenz istället, då Sondra såg för gammal ut. Eastwood och Locke påbörjade ett 

förhållande även fast att båda var gifta. Maggie och Clint separerade 3 år in i Sondra och hans 

förhållande, men de skilde sig inte fören 1984. Förhållandet med Sondra höll i nästan 15 år, 

men under de sista åren av deras förhållande, så träffade Eastwood en ny kvinna, Jacelyn 

Reeves, som skulle ge honom två barn, Scott Eastwood (född 1986) och Kathryn Eastwood 

(född 1988). Förhållandet med Sondra tog definitivt slut när han träffade Frances Fisher. 

Tillsammans fick de en dotter Francesca. När The Bridges of Madison County gjordes sades 

det att Meryl Streep och Clint Eastwood hade en affär, men här går meningarna isär. För det 

var även under den inspelningen som han träffade Dina Ruiz. Han och Dina gifte sig året 

efter, den 31 mars i Las Vegas och i december föddes Morgan Eastwood.  Hans förhållande 

med Dina Ruiz satte punkt för hans tidigare förhållande med Frances Fisher. Giftermålet med 

Dina Ruiz, har skapat ett lugn hos Eastwood som har smittat av sig i hans filmskapande. 

Eastwood om Dina Ruiz 

 

Dina keeps me on my toes, let‟s put it that way. We both enjoy family a lot, we both 

enjoy pets and we love to play golf. To me, as I said, life is like the back nine in golf. 

Sometimes you play better on the back nine. You may not be stronger, but hopefully 

you‟re wiser.
14

  

 

 

Analys 

Analysen kommer gå till på följande sätt, först kommer jag gå igenom de fyra filmerna 

separat, där jag tar upp viktiga stilistiska och filmiska saker som kan vara avgörande för hur vi 

som publik ser på filmerna. Efter detta kommer ett avsnitt, där jag går jämför filmerna mot 

varandra och jag tittar på skillnader och likheter sinsemellan. 

 

Breezy 

Jo Heims, en vän till Clint Eastwood, skrev manuset till Breezy och rollen som Frank Harmon 

hade Heims skrivit speciellt för Eastwood. Karaktären Frank Harmon är en äldre skild man 

som lever ensam och som startar ett förhållande med en ung kvinna vid namnet Breezy. […]‟I 

                                                           
14

 Eliot, sid 301 
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understood the [Frank Harmon] character, explained Clint in one interview, „and she kind of 

wanted me to play it. I said, “Jo, I don‟t think I‟m the right age.‟[…]
15

 På så sätt tog Eastwood 

steget till att bara regissera filmen och William Holden, som är 12 år äldre än Eastwood, fick 

rollen som Frank Harmon. Rollen som Breezy gick till den unga Key Lenz, som förutom en 

lite roll i American Graffiti, var helt ny i filmbranschen. Det sägs även fast att inte Clint 

Eastwood ville spela den åldrade Frank Harmon som faller för Key Lenz‟s karaktär på 

skärmen, så föll Eastwood för Lenz i det verkliga livet. En gammal vän till Clint Eastwood 

har sagt 

I can remember watching him direct her in a scene where she was supposed to look 

sexy or vulnerable. He‟d take her face and stroke her mouth and jaw, saying “Soft! 

Soft!”[…] He was very, very gentle with her. I knew something was going on.
16

 

 

Något som kan ha gjort att filmen inte nådde upp till den standard som den kunde haft. Om 

man tittar på Key Lenz och hur hon tillsammans med Eastwood karakteriserat Breezy, så 

känns hon för naiv och oskuldsfull, då man redan i början av filmen får se henne naken efter 

en natt hos en främmande kille (Bruno). 

 Naiviteten finns där genom hela filmen, som när hon efter att ha lämnat Brunos 

lägenhet tar lift med en äldre man, som redan när hon stiger in i bilen ger henne en blick som 

säger allt och som erbjuder Breezy pengar för sex, så är det som att hon inte förstår vad han 

vill. Men hon lyckas ta sig därifrån oskadd men direkt efter den händelsen, så börjar hon lifta 

igen och det är då hon möter Frank Harmon för första gången. Den naivitet som Breezy har 

lyser även igenom i scenen efter att hon och Frank varit på bio då de av en slump möter 

Franks vänner. På vägen hem till Frank, säger hon att hans vänner verkade vara trevliga. Även 

fast att det är helt klart att de såg ner på henne på grund av hennes förhållande med Frank då 

hon är så mycket yngre än honom. Naivitet kan också vara bra, då den verkligen visar 

åldersskillnaden mellan Frank och Breezy. Men naiviteten som Breezy visar gör att det blir 

svårare för åskådaren att få ett djup i karaktären, då hon blir endimensionell. Samma sak 

händer med karaktären Frank, då det enda man får veta om honom är att han har varit gift och 

att han jobbar som fastighetsmäklare.  

Det enda djup man får av karaktären Frank, är i början av filmen när han tar farväl av ett 

engångsligg och hon frågar om de ska träffas igen. Man ser då en besvärad man som helst 

skulle vilja slänga ut kvinnan ifråga, utan de torra fraserna som utbyts morgonen efter.  Hans 

                                                           
15

 McGilligan, sid 229 
16 McGilligan, sid 230 
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sätt att se på förhållanden har definitivt något att göra med det dåliga förhållandet som finns 

mellan honom och hans ex-fru. Eftersom att det är så svårt att ta sig till karaktärerna, gör att 

blir ännu svårare att se varför Frank, en man i 50-60 år åldern faller för en kvinna på 18-19 år 

och vice versa. 

Det är ett faktum att åldersskillnaden och kemin mellan de två huvudrollsinnevararna, 

Lenz och Holden, gör att vi som åskådare hellre ser deras förhållande som ett far – dotter 

förhållande, än ett förhållande av ett sexuellt slag. Filmen är för mjuk i sitt framförande av 

den sexuella spänning, som ska finnas mellan Breezy och Frank för att vi ska kunna tror på 

dem som ett par. Det känns som om man tittar på ett ungt par som aldrig haft sex förut och 

som absolut inte vill vara där, än ett par som haft flera förhållanden innan de träffat varandra 

och vet vad de ska göra för att få en gnista att tändas. Phillip McGilligan skriver 

 

For a work exploring such a potentially explosive – and to many minds, scandalous – sexual 

encounter, it is not a very sexy movie,‟ conceded Richard Schinkel in his book. „Once again, 

Clint Eastwood was too polite in his eroticism.‟
17

 

 

Något som kommer att visa sig i fler av hans filmer, då bland annat i The Bridges of Madison 

County, men detta återkommer jag till lite senare.  

Om man förbiser handlingen och karaktärerna och titta på hur filmen estetiskt är 

uppbyggd. Så upptäcker man att han använder sig mycket av den klassiska over the shoulder 

klippningen som tillsammans med medelnärbilder, som klipps ihop för att skapa en stämning 

av närhet mellan de två karaktärerna. Ett exempel på detta är då Breezy och Frank åker bil 

och pratar med varandra, då använder sig Eastwood av sagda klippnings metod för att skapen 

en dynamik i en annars ganska tråkig bilscen, där monologen själv inte kan hålla kvar 

åskådaren.  

Att filmen inte blev den succé som man hoppats på beror med stor säkerhet på att 

Eastwood själv inte är med i filmen och att kritikerna inte gillade filmen. Eastwood själv 

hävdar att Universal inte marknadsförde filmen ordentligt vilket gjorde att den inte fick det 

erkännande den förtjänat.  

 

 

 

                                                           
17

 McGilligan, sid 231 
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The Bridges of Madison County  

The Bridges of Madison County räknas som Clint Eastwoods andra romantika drama, där den 

första var Breezy. Till skillnad från Breezy så både regisserar och agerar Eastwood i The 

Bridges of Madison County. Från början var det tänkt att Steven Spielberg skulle regissera 

filmen med Eastwood i huvudrollen, men så blev det inte då Spielberg fick filmen Schindler’s 

List på sitt bord. Det var flera andra regissörer knutna till filmen men alla hoppade av och till 

slut så blev det Eastwood själv som fick regissera. 

Filmen som handlar om Francesca Johnson (Meryl Streep) och Robert Kincaid (Clint 

Eastwood), som av en slump möts då Kincaid, som är fotograf för National Geographic, letar 

efter de övertäckta broarna i Madison County för ett fotouppdrag han fått från tidningen. 

Francesca Johnson är en italiensk krigsbrud som kom till Amerika efter det att hon träffat sin 

nuvarande man, Richard, i Italien under andra världskriget. Rollen som Francesca innehavs av 

Meryl Streep, som fick rollen efter det att Eastwood tagit över filmen från Bruce Beresford. 

Beresford tyckte när han skulle besätta rollen, att eftersom Francesca är från Italien, så skulle 

hon spelas av europeisk skådespelerska. Påtänkta för rollen var bland annat Pernilla August, 

Lena Olin och Isabella Rossellini, men när Eastwood tog över projektet, tyckte han att det 

lagts alldeles för mycket tid på att hitta en kvinnlig huvudrollsinnehavare och de som testats 

var för unga. ”They were testing all these thiry-year-old women” har Eastwood sagt, men det 

intressanta med det hela är att vid tidpunkten för rollbesättningen så var August, Olin och 

Rossellini alla i fyrtioårsåldern
18

. Eftersom att Meryl Streep fick rollen som Francesca ganska 

sent, så jobbade inte hon och Eastwood så mycket med hur hon skulle karakterisera Francesca 

innan första tagningen, det enda som de på förhand kommit överrens om var att hon skulle 

hålla tillbaka på den italienska dialekten. När de i september började filma hade Streep gått 

upp i vikt, färgat sitt hår och hon hade även gått emot Eastwoods önska angående dialekten då 

hon arbetat fram en italiensk dialekt. 

När Robert och Francesca möts för fösta gången åker Robert förbi Johnsons gård och 

stannar till för att fråga om vägen till Roseman bridge. Francesca försöker förklara vägen men 

när orden inte räcker till så följer hon med Robert för att visa vart bron ligger. Konversationen 

mellan de två är filosofisk men samtidigt är det ett sätt för dem att lära känna varandra. Något 

vi ser Eastwood använda sig av ofta i scener där mycket pratande förekommer är den 

klassiska over the shoulder klippningen, där han ibland klipper in närbilder och då fortsätter 

konversationen separerad, enligt Stefan Sharff är användandet av separation ett sätt att föra 

                                                           
18

 McGilligan, sid 494 ff 
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samman karaktärerna
19

. När Francesca bjuder med Robert hem på mat så har de en lång scen i 

köket där de pratar och genom deras konversationer får vi lära känna karaktärerna, men inte 

till den grad att vi som åskådare kan få något djup i de karaktärerna vi ser på skärmen.  

Raymond Forey skriver i sin essä Narrative Pacing and the Eye of the Other in The 

Bridges of Madison County “The presence of the director can be seen in every shot, and more 

clearly in every sequence of three shots or so, as the rhythm of the exchange is orchestrated 

by a careful placement of the camera and a precise editing strategy[…]”
20

 vilket jag delvis 

håller med om. Men klippningen i de scener som utspelas i köket är minitösa att de blir 

tråkiga, eftersom att det är väldigt lite kamerarörelse mellan Robert och Francesca.  

En hel del kritiker tycker att filmen, med sina 129 minuter är för lång, men enligt 

Howard Hughes
21

 så spenderar Eastwood sin tid med att utveckla och nyansera karaktärerna, 

något som kan ses i Streeps Francesca som går från tantighet till kvinnlig elegans. Man kan 

tycka att en film som är över två timmar lång ska ge åskådaren en djupare insikt i de 

karaktärerna som man ser på skärmen, vilket i sig ska göra att efter man lämnat salongen eller 

stängt av TVn ska komma ihåg karaktärerna. Francescas berättarröst är det enda som ger 

åskådaren en känsla av den längtan och den förtvivlan som hon känner när hon inte får träffa 

Robert någon mer gång.  

Francescas två barn, Michael och Carolyn, får efter Francescas död redan på att hon vill 

kremeras och spridas från Roseman Bridge, och det är på så sätt historian om henne och 

Robert uppdagas. Genom att barn läser hennes dagböcker, så får de reda på detaljerna kring 

vad som hände de där fyra dagar, 1965. I början av filmen reagerade Michael med bestörtning 

och aggressivitet på vad Francesca gjort mot hans far, men hans osäkerhet lyser igenom. Då 

han i slutet av filmen, efter att ha läst klart dagböckerna, frågar sin fru om hon är uttråkad på 

sitt liv med honom. Vi har då fått reda på att det var detta som Francesca kände tillsammans 

hans far. Carolyns reaktion är mer neutral, då hon kan se vad hennes mamma gick igenom på 

ett annat sätt, eftersom hennes eget äktenskap håller på att gå i graven. När Carolyn och 

hennes bror läst klart dagböckerna, så bestämmer sig hon för att ta ut skilsmässa. Då hennes 

mammas historia har gett henne en klarhet i att man måste följa sitt hjärta, annars får man leva 

resten av sitt liv i misär. Historian om Francesca och Robert kan stå för sig själv, men i och 

med det att man visar barnens reaktioner till historien som berättas, så får man ett annat djup 

och en annan förståelse för som händer.  

                                                           
19

 Raymond Foery, ”Narrative pacing and the eye of the other in The Bridges of Madison County”, I  Leonard 

Egel (red.) lint Eastwood Actor and Director, Salt Lake City: The University of Utah Press 2007, sid 198 
20

 Egel, sid 197 
21

 Hughes, sid 111 
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Vad som är intressant med filmen är det faktum att det är Francesca som är voyeuren, 

medan i vanliga fall så skulle det varit Robert som hade varit voyeuren, om man ska se till vad 

Laura Mulvey skriver i sin essä Visual Pleasure and Narrative Cinema. Det är framför allt i 

scenerna vid Roseman Bridge och Holliwell Bridge som man ser Francesca som en voyeur. 

Då hon går på bron och tittar ner på Robert när han fotograferar, samtidigt som man får 

känslan av att hon är attraherad av honom. En annan scen som verkligen visar Francesca som 

voyeuren är när Robert innan middagen första kvällen tvättar sig och Francesca följer honom 

med blicken från sitt sovrumsfönster. Scenerna i sig har ingen egentlig innebörd för filmen, 

mer än att de försöker stärka den passion och nyfikenhet Francesca känner för Robert.  

 

Million Dollar Baby 

Redan i de första scenerna sätts tonen för resten av filmen. Öppningsscenen utspelar sig 

i boxningsringen, där vi får följa Frankie Dunn‟s (Clint Eastwood) boxare Big Willie Little 

(Mike Colter) till en vinst. Efter matchen får vi träffa på Maggie (Hilary Swank) för första 

gången, då hon kommer upp till Frankie och berättar att hon vann sin match och att hon nu 

letar efter en tränare. Frankie berättar för henne att han inte tränar tjejer, något som han 

kommer att upprepa flera gånger under filmens gång. Scenen är filmad i en lång korridor där 

lamporna i taket sitter med någon meters mellanrum, så när Frankie och Maggie går genom 

korridoren ligger de ungefär vartannat steg i mörker och vartannat i ljus. Detta är något man 

kan tolka som en beskrivning av livet, där det kan svänga från något dåligt(mörker) till något 

bra(ljus) på en kort sekund eller tvärtom. John M. Gourlie uttrycker sig i sin essä Million 

Dollar Baby: The Deep Heart’s chocie
22

 angående kontrasten mellan ljus och mörker så här; 

 

In the cinematic images Eastwood gives us, dark shadows consistently fall across 

patches of light. Deepening the storyline itself, the darkness of images creats a worold 

in which wounds of the past, blindnesses, and crippling misfortunes cast black shadows 

across our experiences of victory, joy and love.  

 

Filmen berättas genom Scrap‟s (Morgan Freeman) ögon, detta kan man konstatera efter 

man undermedvetet dragit parallellen mellan berättarrösten och karaktären Scrap, då man vet 

hur Morgan Freeman röst låter. Det finns en massa små detaljer som man ser genom hela 

filmen och som bygger upp filmen mot dennes final. Man kan tro att Million Dollar Baby är 

                                                           
22

 Egel, sid 242 
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en film om boxning men den är så mycket mer, då den med en halvtimme kvar helt byter spår 

från att vara en film om kampen för en framtid till en film om kampen för att dö.  

När Maggie för första gången kommer till Frankies boxningsarena, blir hennes 

mottagande delat. Frankie blir irriterad över att hon är där och påpekar att han fortfarande inte 

tränar tjejer, han är helt enkelt oartig mot henne, men förklaringen ligger i det faktum att han 

är motvillig i att släppa in en ny kvinna i sitt liv, efter det att han förlorat kontaken med sin 

dotter. Jämfört med Frankie så är Scraps mottagande desto bättre, då han ser Maggie både 

som en potentiell inkomstkälla men även hennes potential i boxningsringen. Det är Scrap, en 

före detta boxare som förlorat synen efter en match, som hjälper Maggie till rätta genom att 

lära henne baserna i boxningen. Men det är Maggies ihållighet, tillsammans med Scraps små 

uttalanden om hur bra hon börjar bli, som gör att Frankies motstånd undan för undan bryts ner 

och till slut går han med på att träna henne och hjälpa henne hitta en coach. Detta blir en seger 

både för henne och för Scrap. Under Frankie får vi se en utveckling i Maggie som verkligen 

visar vilken bra boxare hon är, denna utveckling är filmad i ett montage där man för varje 

klipp ser en lite bättre Maggie. Tillsammans med musiken som spelas under montaget, förstår 

man att det är en glad och härlig utvecklig som sker, då musiken återspeglar detta.  

Som jag sagt innan är Million Dollar Baby inte en film bara om boxningen utan även en 

film om människan liv och de olika förhållandena vi skapar när vi utvecklas. Million Dollar 

Baby handlar delvis om att hitta sig själv och om att satsa på det du tycker om, även fast att 

andra tycker det är meningslöst. Filmen handlar också om det vänskapsband eller pappa-

dotter förhållande som skapas mellan Frankie och Maggie. Detta förhållande tar tid och det är 

inte fören Frankie ser Maggies första match som detta förhållande startar. Scrap påstår att 

Sally (Ned Eisenberg) offrar Maggie, så att han kan få chansen till en titelmatch för en hans 

andra boxare. Så när Sally inte coachar Maggie ordentligt, blir Frankie irriterad och hoppar in 

och återtar platsen som Maggie tränare, ”This is my fighter” säger Frankie och nu kan han 

inte längre förneka det band som finns mellan dem. Hon vinner matchen och detta är början 

på en lång svit av vinster i boxningsringen.  

Filmen använder sig inte av några tillbaka blickar, men ändå får man ett djup i 

karaktärerna då man med små medel visar på vilken bakgrund de kommer ifrån. Frankie går 

till kyrkan varje dag och har gjort så i tjugotre år, något som kan kännas konstigt för hans 

karaktär men hans dagliga besök är ett sätt för honom att sona de ”brott” han begått. Brott i 

den meningen att han lät sin dotter försvinna ur hans liv och det faktum att han lät Scrap 

boxas när han inte skulle gjort det, vilket gjorde att Scrap efter matchen förlorade synen på sitt 

ena öga. Dessa två händelser är viktiga för den fortsatta förståelsen av filmen och dennas 

http://www.imdb.com/name/nm0251999/
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mening, då dessa två historier och deras ursprung vävs samman med Maggies liv och hennes 

band med Frankie och Scrap.  

”Mo Cuishle” är ett uttryck som blir synonymt med Maggie som boxare, men också för 

Frankie och Maggies förhållande. Det är efter hennes första match i en högre division, då hon 

bryter näsan, som Frankie kallar henne Mo Cuishle. Något som efter hennes första match i 

den europeiska boxningsligan i London, blir synonymet med henne som boxare då publiken 

vet vad Mo Cuishle betyder, något som Maggie sen senare stör sig på eftersom att Frankie 

inte vill berätta vad det betyder. Att ge någon ett smeknamn kan, i rätt sammanhang, vara det 

mest intima man kan göra och ett smeknamn som Mo Cuishle och i den kontext som det 

används gör att vi som åskådare ser de djupa känslorna Frankie har för Maggie.  

Vad som kommer att bli en nyckelscen och en vändning i historien, är scenen då 

Maggie blir knockad av Billy the Blue Bear (Lucia Rijker) efter det att klockan ringt i slutet av 

rond. Scenen isig är uppbyggd för att vi verkligen ska se vad som händer och att scenen går i 

slowmotion gör att vi undermedvetet förstår att detta inte kommer sluta lyckligt, vilket det 

inte heller gör, då Maggie bryter nacken och blir förlamad från nacken och nedåt. Slaget Billy 

ger Maggie, blir en metafor och symbol för de mörka bakslag som man ibland får ta i livet. 

Från och med nu är det Frankie som kämpar för att Maggies ska hitta sin livsgnista igen och 

inte som innan, där det var Maggies uppgift att ge Frankie hans livsgnista tillbaka. Under 

Maggies sjukhusvistelse gör Frankie allt för henne, han badar henne, läser för henne och 

hjälper henne med att hålla hoppet uppe. Maggie är för Frankie, den sista bra saken som han 

har kvar i sitt liv och han vill inte ge upp hoppet. Men när hon frågar om Frankie kan göra det 

hennes pappa gjorde för deras hund Axel när hon var yngre, så vägrar Frankie ta hennes liv. 

Vilket gör att hon försöker begå självmord och Frankie kommer till det vägskälet han hoppats 

på att slippa, ska jag hjälpa Maggie med hennes sista önskan eller inte.  

 När Frankie går längst korridoren mot Maggies rum den där sista kvällen ligger 

sjukhuskorridoren i mörker. Ett mörker som beskrivs bäst av John M. Gourlie
23

 som en 

symbolisk resa för Frankies resa mot något han inte borde göra. Genom att berätta för Maggie 

vad Mo Cuishle
24

 betyder så visar han hur mycket hon betyder för honom och det är med en 

sista kyss på pannan som Frankie skrider till verket och tar Maggies liv. Sista scenen i filmen 

avslöjar att Scraps berättarröst under filmen har varit honom skrivandes ett brev till Frankies 

dotter, där han förklarar att hennes far är en bra man. Detta är något som förklarar varför det 

aldrig är några tillbakablickar i filmen, då hela filmen egentligen är en tillbaka blick. Scrap 

                                                           
23

 Egel, sid 248   
24

 Översatt i filmen till: My darling, My blood 
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avslutar med att skiva i brevet att Frankie aldrig kom tillbaka till gymmet och att han hoppas 

på att Frankie har hittat ett ställe som han kan få lite sinnesfrid. Filmen avslutas med att vi är 

tillbaka vid Ira‟s Roadside Dinner
25

 och i en high-angel shot, så ser vi in genom fönstret och 

ser konturerarna av en man sittandes vid en av bänkarna. Om detta är Frankie, får vi aldrig 

veta.     

 

Changeling  

Filmen är baserad på en sann historia där Christine Collins (Angelina Jolie) son Walter 

(Gattlin Griffith) en dag försvinner från deras hem i Los Angeles. Manuset är skrivet av J. 

Michael Straczynski som på 1970 talet fick ett tips om en historia, där en kvinna ensam tog 

strid mot staden Los Angeles och dess korrupta poliskår när hennes son försvann. Straczynski 

skrev redan då ett manus som blev liggande, men 1996 tog han chansen igen och skrev då ett 

nytt manus. Eftersom att Changeling bygger på verkliga händelser, så gör att vi i publiken 

godtar historian bättre än om historien hade varit helt påhittad. 

 Ron Howard fick manuset på sitt bord och bestämde sig för att genom sitt produktions 

bolag Imagine Entertaiment, producera och regissera filmen under 2007, direkt efter att han 

avslutat inspelningen av The Da Vinci Code(Da Vinci Koden, 2006). Clint Eastwood fick läsa 

manuset för filmen, då det hade blivit klart att Ron Howard skulle regissera film 

Frost/Nixon(2008) istället för Changeling. Eastwood tacka ja till projektet efter att ha läst 

manuset, som han gillade då manuset riktar in sig på Christines historia, istället för historian 

om själva försvinnandena och morden på barnen.
26

  

 I filmens inledande scener får vi, med hjälp av kamerans rörelsemönster, följa med 

Christine när hon gör sina vardagssysslor. Kamerans rörelser känns naturliga, vilket gör att 

det känns som om vi själva följer efter Christine inne i huset. Musiken som vi hör i 

bakgrunden under den första delen av filmen spelar stor roll för vilken ton som sätts på 

filmen, då den är vacker men samtidigt sorgsen, vilket gör att vi vet man att det kommer 

hända något med Walter eller Christine. Vi får under filmen gång se hur Christine kämpar för 

att bevisa att den pojke hon fått hem inte är hennes son Walter. I början av filmen mäter 

Christine hur lång Walter är mot ena dörrkarmen i huset. En scen som kommer ha stor 

betydelse då efter hon fått hem den nya pojken, Mäter honom mot dörrkarmen där märket 

efter Walters längd finns. Det visar sig att pojken är flera centimeter kortare än vad han borde 

                                                           
25

 Ett café där Maggie och Frankie stannat till för att äta Lemon Pie, något som Frankie verkligen gillar och det 

visar sig att caféet har världens godaste Lemon Pie, Frankie undrar även högt om ett ställe som detta är till salu. 
26

 Hughes, sid 327 
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vara. Detta tillsammans med det faktum att den nya Walter är omskuren, så blir Christine mer 

och mer övertygad om att hon har rätt och vi som åskådare kan bara hålla med Christine. 

Eftersom att bevisen är tydliga på att det är fel pojke som Christine fått hem. Scenen där 

Christine mäter Walter för första gången kan anses underlig vid första anblicken, men ser man 

filmen i helhet så ger den tillsammans med andra detaljer en större klarhet i vart historian 

kommer att leda. När polischefen Jones (Jeffrey Donovan) skickar över en doktor som ska 

undersöka Walter och doktorn ifråga kommer med de mest underliga förklaringar över hur 

Walter kan ha krympt flera centimeter, så får detta oss att misstro polisen i deras arbete ännu 

mer. Det är först när vi möter polisen Lester Ybarra (Michael Kelly) som vi får någon som 

helst tilltro till polisen igen, då han tar saken i egna händer och undersöker om det finns någon 

sanning i att Walter och flera andra pojkar har kidnappats och förts till en gård där de 

mördats. Han blir vår antihjälte, som visar att inte alla inom polisen är korrupta.       

Hur Eastwood använder sig av kameran i filmen känns nytt och fräscht för att vara 

honom, då han använder sig av kamerans sätt att röra sig och inte bara låter kameran stå på ett 

och samma ställe hela tiden. Tillsammans med ljussättningen får filmen en elegant och 

naturell karaktär, något som Eastwood tillsammans med Tom Stern är proffs på att få fram. 

Variety skriver i sin recension av filmen  

 

[…] the Los Angeles setting helps make "Changeling" one of Eastwood's most visually vivid 

films; cinematographer Tom Stern's mobile camera has a graceful elegance, and several 

panoramic CGI vistas merge smoothly with location lensing to unemphatically evoke the 

dustier, less congested city of 80 years ago.
27

 

 

När Christine och polischefen Jones pratar i telefonen angående den pojke som hon har 

hemma, som hon påstår inte är Walter, så spelar ljussättningen stor roll. Med det skarpa ljuset 

som läggs på Angelina Jolie, får vi verkligen se hur känslorna spelar i hennes ansikte och på 

det sättet förstärks vår reaktion på det som diskuteras under samtalet. Howard Hughes skriver 

i sin bok Aim for the heart, the films of Clint Eastwood “[…] that Jolie‟s tearful, impassioned 

performance made the film a superior melodrama and that Eastwood‟s artistry had again 

brought an atypical, undiscovered story to life.”
28

  

Filmen är uppdelad i flera delar som snyggt vävs samman, först och främst har vi 

Christines kamp mot ett korrupt Los Angeles och sen har vi historien om ”Wineville 

                                                           
27

 http://www.variety.com/review/VE1117937210.html?categoryid=3266&cs=1 2009-12-21 
28

 Hughes, sid 210 
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morden”
29

 som kan kopplas samman med Walters försvinnande. Den röda tråden finns med 

genom hela filmen, men vi tappar fokus lite när vi får följa med under två rättegångar 

samtidigt. Man kan tycka att det hade räckt med antingen rättegången mot Los Angeles 

polisen eller rättegången mot mördaren, Gordon Northcott (Jason Butler Harner).  

 

Motsatts analys  

Efter genomgången jag har haft av de fyra filmerna, Breezy, The Bridges of Madison County, 

Million Dollar Baby och Changeling, så är det nu dags att jämföra dem med varandra. För att 

på så sätt se hur utvecklingen av Clint Eastwood karriär som regissör skett och om det kan 

finnas bakomliggande faktorer för de skillnader och likheter jag hittar mellan filmerna. 

 Något som har varit ett problem under hela Eastwoods karriär som regissör, är att under 

hans tidigare år har han haft en ikon status som skådespelare vilket har överskuggat hans 

utveckling som regissör. Något man ser hos kritiker och åskådare eftersom att de har förväntat 

sig att en person som Eastwood, med den statusen han har, ska kunna regissera vilken sorts 

film som helst och genast ska den bli en hit.   

Vad som är viktigt att veta är att de fyra filmerna kan delas i olika kategorier, då jag 

även tittat på hur filmerna ter sig tillsammans och mot varandra. Filmerna kan delas in i 

genre, då Breezy och The Bridges of Madison County är båda romantiska drama och Million 

Dollar Baby och Changeling är endast drama alternativ att de har en underliggande genre. 

Men man kan även koppla ihop The Bridges of Madison County med Million Dollar Baby och 

Breezy med Changeling, då i de förstnämnda Eastwood både agerar och regisserar och i de 

sistnämnda regisserar han bara.  

Att kemi stämmer mellan skådespelarna i en film är viktigt för att vi som åskådare ska 

kunna känna en samhörighet och en förståelse för de karaktärer vi ser på skärmen. Här har 

Eastwood blandat och gett, då de två första filmerna jag gick igenom, Breezy och The Bridges 

of Madison County inte har den kemin mellan huvudrollsinnehavarna som man skulle önskat. 

Något som kanske är det samband och den orsak till varför Eastwood sen 1995 inte har agerat 

eller regisserat en romantisk film.  Båda filmerna har haft problemet att nå ut till åskådarna 

och tillfredställa den hungern för romantik man har när man väljer att se en av denna karaktär, 

något som kritikerna heller inte missat. 

                                                           
29

 Under 1920 talet så försvinner över 20 talet pojkar i Los Angeles, det visar sig senare att de har plockats upp 

av en främling som fört dem till en gård ute i öknen. Där han efter ett tag avrättar pojkarna. Till historien hör att 

hans yngre kusin blev inplockad av Los Angeles polisen, för att bli deporterad till Kanada och det var då som 

hela historian uppdagades.  
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 I Breezy är det så uppenbart att det inte finns någon som helst attraktion mellan Key 

Lenz och William Holden, då deras karaktärers tid tillsammans känns knystat. En film med 

det, på den tiden skandalösa, innehåll borde ge mer. Men den sexuella spänning och 

sensualitet som ska finnas rinner ut i sanden, då Eastwood, i rollen som regissör, inte vågar 

sig på ett mer explicit material. På samma sätt som romantiken mellan Breezy och Frank 

fattas, så får vi aldrig heller riktigt lära känna dem. Det är bara små korta snuttar som gör att 

vi får någon som helst uppfattning om vilka vi har att göra med, en ung kvinna som stuckit 

hemifrån och lever från dag till dag och en äldre man som är allt för bitter för att inse att livet 

kan ta en bättre vändning när du minst anar det. På samma sätt som i Breezy, så var Eastwood 

alldeles för snäll när det kom till scener av ett sexuellt eller sensuellt slag i The Bridges of 

Madison County. Vilket gör att historian om en gift kvinna som har en affär med en främling, 

inte känns verklighetstrogen, då dragningskraften inte finns där. Gör man en film om otrohet, 

på det sättet som den ändå är gjord, så borde den passion som dessa två människor upplever 

återskapas för åskådarna, så att vi kan se varför en kvinna och en man väljer att ha en affär. 

Eftersom att passionen mellan de två karaktärerna saknas, tappar filmen fokus och gör det 

svårare för åskådaren att ta den till sig. I både Breezy och The Bridges of Madison County så 

drar dialogscenerna ner på tempot, vilket i sig gör att vi slutar bry oss om vad som händer på 

på skärmen. Om detta beror på kemin mellan skådespelarna eller klippningen är svårt att säga, 

men jag tror att båda delarna spelar roll.  

Raymond Forey är i sin essä, Narrative Pacing and the eye of the Other in The Bridges 

in Madison County, väldigt positivt inställd till filmen och han nämner att ”[…]that we are 

looking at the work of a master director at the height of his powers[...].
30

” Något som har 

ändrats, om man jämför med de filmer han har gjort under 2000 talet. Det känns som att det är 

nu som Eastwood verkligen är på toppen av sin förmåga som regissör.  

I Million Dollar Baby och Changeling finns det en starkare tilltro till karaktärerna, då vi 

får en bättre känsla för karaktärernas bakgrunder och vad de känner. Den känslomässiga berg 

och dala bana som vi upplever i Million Dollar Baby och i Changeling hade kunnat, vid fel 

utförande, stjälpt filmerna. Då det är en svår balansgång att gå, för att det inte ska bli för 

överdrivet och glättigt. Detta visar på en ny mognad hos Eastwood i både hans agerande och 

regisserande, då han visar en fullständig tilltro på att skådespelarna ska prestera utan att 

överdriva i sitt agerande. Det finns flera tänkbara förklaringar till varför kemi stämmer bättre i 

Million Dollar Baby och Changeling än i Breezy och The Brigdes of Madison County. En av 
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förklaringarna kan vara att Eastwood inte fören med Mystic River visade på att han kan göra 

filmer som inte bara är actionpackade blockbusters, utan även emotionellt krävande. Då det i 

en emotionellt krävande film, krävs mer av både regissören och skådespelarna, för att få fram 

de rätta känslorna som gör att kemi utvecklas, då man måste lite på varandra. Howard Hughes 

skriver  ”As director-only, Eastwood seems able to invest his films with a depth sometimes 

absent from those he has acted in. Mystic River is the closest Eastwood has come to making a 

‟Godfather‟ movie […]”
31

 en annan förklaring kan vara att vid inspelningarna av Breezy och 

The Bridges of Madison County, så omringades Clint Eastwood och hans kvinnliga 

huvudrollsinnehavare med rykten om otrohet. Är detta sant, så kan det vara så att den passion 

som finns bakom scenen inte riktigt tar sig ända fram till själva inspelningen. Något som 

förklarar frånvaron av kemin mellan karaktärerna Francesca och Robert och även Breezy och 

Frank. I Breezy och The Bridges of Madison County är det två karaktärer som man följer och 

det är deras historia som ska berättas, men i Million Dollar Baby och Changeling så är det fler 

än två personer som är viktiga för historien. Vilket gör att med fler karaktärer som vi följer så 

får vi en djupare förståelse för personerna. Skådespelarna har med en större ensemble har ett 

bättre underlag till att utforska sina karaktärer mot varandra än om det bara varit två 

karaktärer i filmen.  

Estetiskt sett har Eastwood utvecklats, då han på äldre dagar har blivit mer fri och vågad 

i sin användning av, bland annat ljus och kameravinklar. En av orsakerna är Tom Stern, en 

ljustekniker och cinematographer, som Eastwood jobbat med under filmer som Unforgiven, 

Mystic River, Million Dollar Baby, Changeling. Tom Stern är fantastisk på att fånga ljuset och 

använda sig av skuggor, något som har blivit ett signum för Eastwoods filmer. Alla fyra 

filmerna har gemensamt den klassiska klippningen, som används i dialogscenerna. Eastwood 

använder sig oftast av over-shouldern klipp som växlar mellan de två som pratar. Men igen 

kan man se en förändring i Million Dollar Baby jämfört med The Bridges of Madison County, 

då han börjar mixtra med olika vinklar i de scener som personerna pratar. En sådan scen är 

när Maggie och Scrap sitter på ett café och äter och större delen av scenen fotas med deras 

ryggar vända mot kameran. Något som gör att det känns som om att vi sitter vid ett annat bord 

i caféet och lyssnar på deras konversation. I Breezy och The Bridges of Madison County känns 

klippningen tråkig, vilket gör att tempot dras ner och vi som åskådare aldrig riktigt tar fäste 

vid vad de på skärmen säger. Changeling är den filmen som känns mest fräsch i klippningen, 

då man får följa de personerna man ser i scenen, då kameran rör sig med personen i fråga. Det 
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faktum att Eastwood i vissa scener använder sig av andra vinklar, än de rakt fram ifrån eller 

den från sidan, gör att vi omedvetet får en annan bild av hur känslor ser ut. The Bridges of 

Madison County, Million Dollar Baby och Changeling har alla en sak gemensamt och det är 

att Eastwood använder sig av skillnaden mellan ljus och mörker, då han inte räds för att lägga 

ett ansikte skugga. Detta är mest framträdande i Million Dollar Baby, då filmen i sig har ett 

underliggande tema, där ljuset och mörkret blir sina egna karaktärer. Ljuset står för framtiden 

och mörkret står för en persons historia.   

 

 

Slutsats  

Jag har genom att ha tittat på Breezy, The Bridges of Madison County, Million Dollar Baby 

och Changeling hittat ett par olika skillnader men även några likheter mellan filmerna i fråga. 

De fyra filmerna kan man dela upp i två grupper, där Breezy och The Bridges of Madison 

County har fler likheter med varandra än olikheter. Samma sak gäller med Million Dollar 

Baby och Changeling, då dessa filmer har mer likheter med varandra än med de andra två.  

Breezy och The Bridges of Madison Countys’s största likhet är att båda är romantiska 

draman och att de är uppbyggda på samma sätt. Där omdiskuterade ämnen kommer till ytan, 

stor åldersskillnad mellan två personer i ett förhållande (Breezy) och otrohet (The Bridges of 

Madison County). Två historier som hänger på att det ska finnas kemi mellan 

huvudrollsinnehavarna, annars så faller hela berättelsen. Jag anser att det fattas en stor bit 

kemi mellan Clint Eastwood och Marel Streep i The Bridges of Madison County och i Breezy 

så saknar Key Lenz och Willam Holden kemin totalt. Vilket vi också kan utläsa i det faktum 

att de scenerna som ska innehålla passion och glöd, känns fumliga och otroligt tråkiga. Något 

som Eastwood också fått kritik för, då han är alldeles för snäll i sina tolkningar av sex och 

passion. Om de två tidigare nämnda filmerna saknar kemi, så innehåller Million Dollar Baby 

och Changeling desto mer. Fast att filmarna inte är romantiska över huvudtaget, så känner vi 

åskådare sympati för de karaktärerna vi ser på skärmen. Detta pågrund av att kemi stämmer 

mellan skådespelarna och att vi i publiken ser detta. Jag tror att en av de bakomliggande 

faktorerna till varför det är en stor skillnad på kemi mellan skådespelarna i filmerna är att 

Eastwoods privatliv inte har varit harmoniskt. Då Eastwood under hela sitt liv varit omringad 

av vackra kvinnor och otrohetsaffärer.  Även fast att han framträder nonchalant, måste 

affärerna slitit mentalt på Eastwood och därför tror jag att hans giftermål med Dina Ruiz, 

1996, kan ha varit den vändningen som han behövde i sitt privatliv för att hans regisserande 
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skulle hitta en bra grund att stå på. Då han kan sattas hela sin själ i de projekten som han har 

väljer att göra, utan att ha några störningsmoment runt omkring sig.  

Visuellt sett finns det även här en stor skillnad mellan de två grupperna av filmer. I 

första gruppen
32

  så håller sig Eastwood till det klassiska, både i klippningen och i 

ljussättningen, medan i den andra gruppen
33

 så lekar han med klippningen och ljussättningen. 

Exempel på detta är att i The Bridges of Madison County, klipps en scen med mycket dialog, 

som den i köket mellan Francesca och Robert, på det klassiska over-the-shouldern sättet 

inkluderat med närbilder som för karaktärerna närmare varandra. Medan i en dialog scen i 

Million Dollar Baby, så har Eastwood alternerat den klassiska over-the- shouldern 

klippningen med klipp filmade med ryggarna vända mot kameran istället för närbilder. Men 

som på samma sätt visar på en närhet mellan karaktärerna. Ett exempel på detta är scenen 

mellan Maggie och Scrap, då de äter mat på ett café. Även fast att båda scenerna innehåller 

mycket dialog, så känns scenen med Maggie och Scrap intressantare att titta på än den med 

Robert och Francesca, då kemin är starkare hos Maggie och Scrap än hos Francesca och 

Robert. 

Förklaringen till varför det är så stor skillnad i ljussättningen mellan de två grupperna, 

är ganska enkel. Då historierna han berättat under de senaste åren har fått en mörkare ton och 

blivit mer känsloladdade, så avspeglas detta i hur man har använt sig av ljussättningen. 

Kontrasten mellan ljuset och mörkret förstärker de känslorna man ser på skärmen och kan 

vara avgörande för hur vi tolkar en scen. En förklaring till varför hans filmer har fått en 

annorlunda visuell stil kan bero på hans ökade samarbete med Tom Stern. Stern har länge 

jobbat med Eastwood som ljustekniker, men sedan 2002 har han jobbat som DP
34

 på alla 

Eastwoods filmer. Deras samarbete har fött en ny och fräschar visuellstil hos Eastwoods 

filmer.  

Om de fyra filmerna jag valt ut, i sig har haft någon inverkan på Eastwoods karriär som 

regissör är en svår fråga att besvara, men jag tror mig ha kommit fram till vad, de i sådana fall 

skall ha gjort. Breezy var ingen hit varken hos kritikern eller hos publiken, och detta är 

orsaken till varför det tog tjugotvå år innan han gjorde ett kärleksdrama igen. The Bridges of 

Madison County var en publiksuccé men fick blandande recensioner från kritikerna och jag 

tror att tillsammans har dessa två filmer, fått Eastwood att ta avstånd från att göra filmer i 

genren romantik. Million Dollar Baby förändrade egentligen inte Eastwoods karriär, mer än 
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att han äntligen fick en Oscar för bästa regi. Filmen visar egentligen bara på att Eastwoods 

fullträff med Mystic River inte var en engångsföreteelse. Changeling har inte heller haft en 

stor inverkan på Eastwoods karriär. Filmen håller Eastwood, på den nivå som vi är vana att se 

hans filmer på nuförtiden och visuellt sätt så ligger filmen på samma nivå som Million Dollar 

Baby. Efter att ha tänkt länge och väl, så har jag insett att ingen av de fyra filmerna jag har 

använt mig av i denna uppsats har förändrat Eastwoods karriär som regissör. Men jag kan 

säga att om jag inte sett dessa fyra filmer, så skulle jag aldrig upptäckt att det är en annan 

Eastwood film som har förändrat hans karriär. För Mystic River tog honom från att vara en 

ikon till att bli en konstnär och auteur.  
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Legrand skådespelare Key Lenz (Breezy), William Holden (Frank), Roger C. Carmel (Bob), 
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Straczyniski  foto Tom Stern klipp Joel Cox, Gary D. Roach music Clint Eastwood 
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Kelly (Lester Ybarra), John Malkovich (Pastor Gustav Briegleb), Jeffrey Donovan (polischef 
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Alla filmerna är regisserade av Clint Eastwood om inget annat anges. 
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Coogan’s Bluff (svensk titel saknas, 1968) 

Dirty Harry (svensk titel saknas, 1971) 

Flags of our Fathers (svensk titel saknas, 2006) 

For a few dollars more (För några få dollar mer, 1965) 

Gran Torino (svensk titel saknas, 2008) 

Hang ’em High (Häng dom högt, 1968) 
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The good, the bad, the ugly (Den onde, den gode, den fule, 1966) 

The Outlaw Josey (svensk titel saknas, 1976) 

The Rookie (svensk titel saknas, 1990) 

Unforgiven(De skoningslösa, 1992) 

Where Eagles Dare (svensk titel saknas, 1968) 

White Hunter Black Heart (svensk titel saknas, 1990) 

 

 

 


