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Abstract 

Under ungefär en tioårsperiod, från den senare hälften av 1960-talet till den 

senare hälften av 1970-talet, producerade Hollywood filmer som inte bara 

tilltalade kritiker, utan även publiken. Dessa filmer var kreativa såväl 

produktionsmässigt som narrativt, och bröt ofta mot gamla traditioner 

samtidigt som man byggde vidare på formler för berättande som grundats 

under studioeran. 

Frågeställningarna var dessa: Vilka händelser skiljer den här perioden från 

andra perioder i filmhistorien? Hur skedde förändringarna på olika plan? Och 

hur såg skildringen av kvinnor på film ut, jämfört med tidigare? För att söka 

svar användes olika böcker inom såväl filmhistoria som genusstudier, samt 

läste texter som hittades på internet. Dessutom gjordes en närstudie av tre 

filmer från denna period, ur ett genusperspektiv: Bonnie and Clyde, Cabaret, 

och Annie Hall. 

Dessa år var även mycket händelserika i samhället i stort, och de olika 

händelserna färgade av sig i filmproduktionen på två olika sätt. För det första 

blev filmerna vuxnare och mindre ”familjevänliga”, och för det andra förekom 

ofta en romantisering av förflutna epoker, som exempelvis depressionsåren. 

De kvinnliga karaktärerna hamnade i centrum på ett nytt sätt, jämfört med 

tidigare. 

Studiosystemet upplöstes av sig själv, mer eller mindre, och i tomrummet 

efter detta uppstod en kreativt lyckad övergångsperiod, känd idag som ”New 

Hollywood”, där amerikanska filmskapare kunde göra filmer som inte följde 

några av de vid tiden givna normerna. Detta gav en slags konstgjord andning 

tills produktionsbolagen hade lyckades återanpassa sig.  
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1. Inledning 

Den senare hälften av 1960-talet, och en bra bit in på 1970-talet innebar en 

intressant och turbulent tid i Hollywood, en tid då de förr så mäktiga 

produktionsbolagen med sina enorma studior fick ge vika, och göra plats för 

en ny, ung generation som hade helt egna idéer om hur film kunde göras, 

och äldre filmare som känt sig instängda i, och hämmade av, 

begränsningarna det innebar att arbeta inom ett alltmer föråldrat 

studiosystem äntligen kände att de fick fria händer att göra de filmer de 

verkligen kände för, och skådespelare fick chansen att sätta sin prägel på en 

film i egenskap av regissörer. Det sistnämnda var mycket ovanligt tidigare, 

en av få skådespelare som lyckades få regissera film då var Marlon Brando, 

som dock inte hade så stora framgångar som regissör. 

Detta var en relativt kort, men mycket kreativ och intensiv period i 

amerikansk filmhistoria, präglad av den tid man levde i, full av droger, 

rock’n’roll, flower power, uppgivenhet över det politiska läget och 

våldsamheter. Denna kaotiska livsstil kom att förevigas i exempelvis Easy 

Rider (1969). De ungas revolt mot den etablerade, auktoritära vuxenvärlden 

kom till uttryck i filmer som The Graduate och Bonnie and Clyde (båda 1967). 

Independentfilmer fick en bredare distribution, utbildningar inom 

filmkonsten grundades på ett fåtal universitet och den europeiska 

filmmarknaden, särskilt den franska nya vågen, färgade av sig på den 

amerikanska i allt större utsträckning. 

Det som fascinerar mig med denna period är hur en så pass kort period 

(grovt räknat bara runt ett decennium) kunde ha en så bestående inverkan 

på hur vi ser på och gör film, att man pratar om det än idag. Det är som en 

plötslig explosion som försvann, nästan lika hastigt som den kommit, men 

under denna korta period gjordes filmer som idag ses som odödliga klassiker 

av många, och de regisserades och producerades av människor alla bidrog 

till att definiera en filmgeneration, och vars namn vi idag förknippar med en 

hel era: ”New Hollywood”.  Det intressanta är, att medan studiosystemet var 

ett system som sakta växte fram, för att till slut bilda ett antal studior som 

var och en var specialiserad på en viss genre (MGM gjorde mest musikaler, 
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Warner Bros gangsterfilmer osv.), så löstes detta upp i och med att 

studiosystemet försvann.  

Det är också intressant, att inte den typ av filmskapande som var idealet 

under åren 1966-1975 kom att överleva in i 1980-talet, utan istället ersattes 

av blockbusters, actionfilmer och en över huvud taget mer lättillgänglig form 

av filmer, som i likhet med studioerans filmer ofta riktade sig till en så bred 

publik som det bara var möjligt. Med tanke på hur inflytelserika filmerna 

som producerades under den här perioden var, är det kanhända lite märkligt 

att de inte gjorde ett större avtryck i den efterföljande filmproduktionen. 

 Det är inte bara möjligt, utan i mina ögon till och med sannolikt att denna 

80-talets tendens bara var ytterligare en motreaktion mot en tidigare 

generation, precis som ”New Hollywoods” filmskapare till viss del bildade en 

motreaktion mot den generation som kommit precis före dem.  Men ”New 

Hollywood” var mer än en motreaktion mot ett studiosystem på väg bort, 

det var ett resultat av en mängd faktorer som råkade sammanfalla under 

den senare delen av 60-talet. Upplösningen av Hollywoods självcensur, 

”Production Code” i början av 60-talet var ett tidigt tecken på att förändring 

var i antågande, liksom det faktum att televisionen fick allt starkare fotfäste, 

och att biopubliken blev allt yngre. Under hela 60-talet skedde en mängd 

saker, som i sig inte betydde så mycket, men som sammantaget ledde till att 

det gamla sättet att göra filmer med tiden blev överflödigt, för att sedan 

försvinna helt och hållet. 

Men trots att det var en gradvis förändring i filmklimatet som möjliggjorde 

framväxten av ”New Hollywood”, så menar de flesta att man kan nämna 

exakt när ”New Hollywood” gjorde entré, nämligen i och med premiären 

1967 av vad som på ytan var en vanlig gangsterfilm, Bonnie and Clyde. Det 

var inte den första filmen som visade på en rörelse inom filmen. Arthur 

Penns The Chase och Roger Cormans The Wild Angels från 1966 var båda 

filmer som var fingervisningar om vad som var på väg. Men Bonnie and Clyde 

var den första att få någon större uppmärksamhet, så därför se den som 

start skottet på hela ”New Hollywood”-eran.  
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2. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är tvådelat, kan man säga. Dels ska jag ta reda 

på vad som definierade ”New Hollywood”, hur det hela började, och vad 

som hände med filmen under periodens gång, hur filmindustrin ändrade 

karaktär, och slutligen hur det kom sig att ”New Hollywood” inte överlevde 

övergången till 1980-talet. Dessutom har jag valt ut tre kvinnliga karaktärer 

från varsin ”New Hollywood”-film för en analys ur ett genusperspektiv. Jag 

vill studera om det blev någon förändring i hur kvinnor porträtterades på 

film under den här perioden, jämfört med hur det var under studiosystemets 

glansdagar. 

3. Frågeställningar 

Jag kommer i min uppsats att utgå ifrån dessa frågeställningar: Vad är det för 

händelser som skiljer just denna period från andra perioder i amerikansk 

filmhistoria? Hur skedde förändringarna, konstnärligt och industriellt? Finns 

det skillnader i hur kvinnor skildrades i amerikansk film under ”New 

Hollywood”-eran, jämfört med tidigare filmer? Och i så fall, hur yttrar de sig? 

4. Metod 

Jag kommer att göra en närläsning av tre filmer, och titta på hur den 

kvinnliga huvudrollen i respektive film porträtteras, men framför allt ska jag 

sätta dessa filmer i sin kontext för att se vad som gör dem till typiska ”New 

Hollywood”-produktioner. 

För att få svar på mina frågeställningar har jag dessutom använt mig av ett 

antal böcker. Dels sådana som tar upp den här specifika perioden i 

filmhistorien, dels böcker som ur olika aspekter fokuserar på feministisk 

filmteori, och även feminism i allmänhet. Jag har även använt mig av olika 

internetsidor, som exempelvis www.imdb.com. 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/
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5. Upplägg 

Uppsatsen är upplagd så att jag först diskuterar själva perioden, dess 

framväxt och vad som föranledde denna framväxt, samt vad som hände med 

”New Hollywood” under tidens gång. 

Efter detta diskuterar jag filmens produktion och historien bakom, vad som 

påverkade framväxten av den och hur den skapades. Sedan följer en 

närstudie av den kvinnliga huvudrollen i filmen, hur den skiljer från de 

tidigare kvinnorollerna i samma genre och vad som gör den till en typisk 

kvinnoroll för ”New Hollywood”. Jag gör även ett kortare porträtt av de 

skådespelerskor som spelade rollerna, och hur de bidrog till att 

rolltolkningarna blev så etablerade som de är idag. 
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6. Vad menar man med ”New Hollywood”? 

Det råder vitt skilda uppfattningar om vad man menar när man talar om 

”New Hollywood”. Vissa pratar om en tämligen lång tidsperiod, från 1967 till 

en liten bit in på 1980-talet, men det är att överdriva en aning och de flesta 

verkar vara ense om att höjdpunkten nåddes under de tidigare åren, 

exempelvis så pratar Thomas Elsaesser om ”The Golden Age of New 

Hollywood”,1 med vilket han menar åren 1967 till 1975, medan Alexander 

Horwath i samma bok sätter tiden för ”New Hollywood” till åren 1967-77. 

Enligt ett uppslagsverk på internet, Digital History, markerar året 1967 den 

tidpunkt då alla billiga ungdomsfilmer som producerats som B-film under 

hela 60-talet fick ett bredare genomslag och öppnade ögonen för den 

mycket stora skaran ungdomar bland biobesökarna, som om de filmer som 

producerades för drive-inbiografer fick högre status. De efterföljande åren 

präglades av politiserande filmer som återvände till äldre filmgenrer och 

gjorde egna versioner av dem, färgade av samtida erfarenheter.2 

The Oxford History of World Cinema har en något annorlunda definition. 

Douglas Gomery skriver i början av kapitlet ”The New Hollywood” att ”[t]he 

Hollywood film industry entered a new age in June 1975, with the release of 

Jaws. Two years later, George Lucas’s Star Wars spectacularly confirmed 

that a single film could earn its studio hundreds of millions of dollars in 

profits and convert a poor year into a triumph.”3 Relativt lite 

uppmärksamhet ägnas åt den period som kom precis före Steven Spielbergs 

succéfilm. 

De flesta enas dock om att själva startskottet för perioden kom 1967, i och 

med Arthur Penns Bonnie and Clyde, medan årtalet som markerar slutet 

varierar. Men som synes kan man placera slutåret någonstans under den 

andra halvan av 1970-talet.  

”New Hollywood” är ett begrepp som täcker in många motsägelsefulla 

aspekter av amerikanskt filmskapande, så det finns ingen absolut definition 

                                                             
1
 Elsaesser, Horwath, King: The Last Great American Picture Show, sidan 37 

2
 http://www.digitalhistory.uh.edu/topic_display.cfm?tcid=129 (sidan besökt 14/10 2012) 

3
Gomery, Douglas: “The New Hollywood”, ur Nowell-Smith, Geoffrey: The Oxford History of World 

Cinema, Oxford University Press 1996, sidan 475  

http://www.digitalhistory.uh.edu/topic_display.cfm?tcid=129
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för vad som är en ”New Hollywood”-film, eftersom det inte är en avgränsad 

genre, som till exempel film noir. Men det som många filmer, från den här 

tiden har gemensamt, trots sina inbördes olikheter, är de innebär avsteg från 

den traditionella filmkonsten, och det gamla Hollywoods sätt att berätta. 

Man började använda begreppet tämligen omgående, i och med en artikel i 

Time Magazine 1967 med anledning av premiären av Bonnie and Clyde. 

Artikeln menade att den filmen var det första tecknet på att ett ”nytt” 

Hollywood var i antågande, men ansåg också att fler av de filmer som hade 

amerikansk premiär det året, som exempelvis The Fox och Point Blank, 

präglades av ”a heady new freedom from formula, convention and 

censorship”.4 David Thomson sätter å sin sida själva starten lite tidigare än 

andra, då han kallar Arthur Penns film från 1966, The Chase, för 70-talets 

första film, då han menar att denna films ”self-appointed task was to 

uncover an America racked by greed, lust, paranoia, mob recklessness and a 

passion for violence”.5 Så hade man aldrig skildrat USA förut i amerikansk 

mainstreamfilm. Vad man kan säga säkert är att grunden till ”New 

Hollywood” lades under den senare hälften av 60-talet. 

Rester av ”New Hollywoods” ideal kan dock spåras i flera senare filmer, som 

exempelvis Blade Runner (Ridley Scott, 1982), som enligt Alexander Horwath 

kan sägas kombinerar ”New Hollywood” med 80-talets blockbuster-era6, och 

man kan finna spår in på 90-talet. Men då rör det sig ofta om filmer skapade 

av regissörer, skådespelare eller författare som kom från ”New Hollywood”-

eran, som exempelvis Robert Altman. 

 De tre filmer som jag har valt att fokusera på bildar tre nedslag under en 

tioårsperiod, mellan 1967 och 1977. Denna period är nog den som jag, 

liksom många andra, skulle vilja säga är ”New Hollywood”. Man kan som 

sagt, lite förenklat, säga att perioden börjar med Bonnie and Clyde och slutar 

med Star Wars (1977), även om man vid det laget var på väg mot 80-talets 

blockbusters.  

                                                             
4
 ”New Hollywood: “The Shock of Freedom in Films”, publicerad i Time Magazine den 8 december 1967 

5
 Thomson, The Last Great American Picture Show, sidan 74 

6
 Horwath, The Last Great American Picture Show, sidan 9 
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Den gyllene eran för ”New Hollywood” räknas dock av många med Elaesser 

som åren mellan 1967-75, från premiären av Bonnie and Clyde till 1975 års 

stora succé Jaws, en film som kom att bli startskottet för en ny typ av film, 

nämligen blockbustern. Denna period före Jaws, menar Geoff King är ”New 

Hollywood, version I: The Hollywood Renaissance”.7 Den period som 

präglade 1980-talet, med sina blockbusters och “high concepts” har av 

forskarna kommit att kalla “New New Hollywood”, eller ”New Hollywood, 

version II”. (Men jag kommer alltså att fokusera på den första perioden). 

 

7. Förändringar i samhället 

Ungefär samtidigt som ”New Hollywood” så sakteliga började utvecklas, 

skedde stora förändringar i samhället i stort. Medborgarrättsrörelsen svepte 

över USA, med våldsamma rasupplopp och demonstrationer. Inom 

medborgarrättsrörelsen växte så småningom militanta grupperingar fram, 

organisationer som Black Panther Party och Black Muslims.8 Dessutom växte 

en andra feministrörelse fram, främst i västvärlden. Den första, i början av 

1900-talet, hade främst kämpat för kvinnlig rösträtt. Nu handlade det mer 

om jämlikhet på det kulturella och det politiska planet. Denna nya rörelse 

baserade sig till viss del på de svartas kamp för lika rättigheter, och de tog 

sitt namn, Women’s Liberation, från Black Liberation-rörelsen9.    

”The Summer of Love” som inträffade 1967, var även det något som 

påverkade många människor. Det var då som så många som 100 000 

människor samlades i San Fransisco, som var centrum för hippierörelsen, 

och då framför allt Haight-Ashbury-området. Hippies samlades även i 

amerikanska städer som New York City, Los Angeles, Philadelphia, Seattle 

och Washington, D.C, såväl som runt om i Europa och Asien. Men San 

Fransisco var speciellt, själva ursprunget till hippierörelsen, en smältdegel av 

musik, droger, sexuell frihet och politik, som kom att göra avtryck över hela 

USA, när folk åkte tillbaka till sina hemstäder efter sommaren och tog med 

sig vad de hade lärt sig i San Fransisco.  

                                                             
7
 King, Geoff: New Hollywood Cinema: An Introduction, Replika Press 2002, sidan 11 

8
 Detta avsnitt bygger till största delen på Nationalencyklopedin, band 19, sidan 134, Bra Böcker, 1996  

9
 Stam, Robert: Film Theory: An Introduction, Blackwell Publishers, 2000, sid 170 
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En annan viktig aspekt när det gällde samhället var att Vietnamkriget, som 

från början verkat för långt borta för att kunna påverka vanliga amerikaners 

liv, plötsligt stod i det närmaste alldeles utanför dörren, precis som 

Koreakriget hade gjort före dess, och som hade en mängd motståndare. 

Motståndet ökade när allmänheten fick kännedom om massakern i My Lai 

1968, då amerikanska soldater sköt ner hundratals oskyldiga vietnameser, 

mestadels kvinnor, barn och äldre, och sedan försökte dölja det hela. 

Dessutom hängde en fruktan för Sovjet, och kapprustningen i luften.  

1963 mördades John F. Kennedy, 1968 mördades Martin Luther King, vilket 

ledde till förnyade raskravaller i framför allt Washington D.C,10  och Robert 

Kennedy. 1974 avgick Richard Nixon i efterdyningarna av 

Watergateskandalen, vilket bidrog till att ge en känsla av att man inte kunde 

lita på politiker. 

Dessa år var alltså en av de mest dramatiska, kaotiska och våldsamma 

perioderna i amerikansk 1900-talshistoria.  Det fanns naturligtvis många 

amerikanska hushåll som levde helt opåverkade av allt som hände. Men alla 

dessa förändringar i samhället färgade naturligtvis av sig i den amerikanska 

kulturen, och kanske framför allt i filmproduktionen. 

 

8. ”New Hollywood” 

Hollywoods studiosystem hade varit på långsam nedgång sedan den 

absoluta höjdpunkten, som inträffade runt 1946, precis efter att andra 

världskriget hade tagit slut. Då gick runt 90 miljoner amerikaner11 på bio 

varje vecka, en rekordsiffra som aldrig har överträffats sedan dess. I början 

av 1970-talet, till exempel, var den siffran nere på 17 miljoner12. Men två år 

senare, 1948, beordrade Högsta Domstolen i USA de fem största 

filmbolagen, nämligen MGM, Paramount, 20th Century Fox, Warner Bros 

och RKO, att sälja sina stora biografkedjor, vilket ledde till en mer 

fragmenterad distribution, där filmbolagen inte längre var garanterade 

distribution automatiskt. Tidigare, när de stora filmstudiorna också ägde 

                                                             
10

 NE 
11

 King, sidan 24 
12

 Ibid. 
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stora biografkedjor, var man garanterade en viss inkomst, vilket gjorde det 

någorlunda riskfritt att producera film. Men det blev det alltså ändring på 

nu. Man gjorde sig av med de stora filmproduktionerna, sparkade ett stort 

antal anställda, och hyrde ut sina enorma studioutrymmen till mindre, 

självständiga filmskapare. Detta ledde i sin tur till att independentfilm blev 

allt vanligare under 50-talet. 

TV:s intåg hade också gjort det gamla studiosystemet mer sårbart, vilket 

man från produktionsbolagens sida inte insåg först. Men det fanns andra 

faktorer som också spelade in. Allt färre gick på bio på grund av utflyttningen 

från städer till förorter, där det inte fanns några biografer ännu, och man 

skaffade sig andra fritidsintressen, som TV, trädgårdsskötsel och grillkvällar. 

Det ökade allmänna välståndet ledde också till att människor skaffade sig 

andra intressen bortsett från biobesök, som exempelvis sport. Därmed blev 

inte biobesök lika aktuellt för de som bodde i förorten. 

Vid mitten av 1960-talet hade dock fortfarande den förra generationen ett 

stadigt grepp om studiorna. Gamla studiobossar, i vissa fall mycket gamla, 

utan kontakt med den unga publiken (resultatet av en babyboom på 40-

talet, som nu höll på att växa upp), fortsatte att göra film efter samma 

formler som hade fungerat 20 år tidigare: komedier med stjärnor som Rock 

Hudson och Doris Day, krigsfilmer, och episka storbudgetfilmer. De stora 

spektakelfilmerna hjälpte ett tag, men de var inte en långsiktig lösning, 

eftersom de kostade så mycket att producera. Två av studiosystemets sista 

traditionella musikalfilmer som blev stora succéer, nämligen My Fair Lady 

(1964) och Sound of Music (1965), ledde till produktionen av ett antal 

påkostade musikaler, vars budget var enorm, men som inte alls drog samma 

publik. Stjärnorna som medverkade i alla dessa filmer drog heller inte på 

långa vägar lika mycket publik som de en gång hade gjort. Alla dessa faktorer 

ledde till att vid slutet av 1960-talet var de en gång så stora och mäktiga 

studiorna i allvarlig ekonomisk knipa. 

En förändring var helt enkelt nödvändig för att filmindustrin skulle överleva, 

och inte bli reducerad till en gren av tv-underhållningen. De unga 

producenterna som tog över var därför också villigare att ta lite risker i 
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filmproduktionen, man hade ju sett att de förut så ”säkra korten” inte längre 

fungerade. 

När den rent konstnärliga förändringen skulle ske, kom en stor del av 

inspirationen från Europa, och New York. Medan en stor del av 

filmproduktionen i Hollywood blev banalare och förlorade mark till TV på 

1950- och 60-talen, så gjordes konstnärligt och tekniskt intressant film 

överallt i Europa och Japan. Medan Stanley Kubrick fortfarande var verksam i 

England spelade han in filmer som exempelvis Lolita (1962) och Dr 

Strangelove (1964), och 1966 gjorde Mike Nichols film av Edward Albees pjäs 

Who’s Afraid of Virginia Woolf? I Japan spelade Akira Kurosawa under 50-

talet in filmer som var starkt influerade av västerländsk litteratur och 

westernregissören John Ford. Det sistnämnda tog sig uttryck i filmer som 

Shichinin no samurai (Seven Samurai, 1954) och Yojimbo (1961), filmer som i 

sin tur inspirerade John Sturges’ The Magificent Seven (1960) och Sergio 

Leones A Fistful of Dollars (1964). 

Den amerikanska östkusten hade under några år på 60-talet, ungefär mellan 

åren 1967-1970, ett mycket kreativt filmklimat, med regissörer som 

exempelvis John Cassavetes, som gjorde film som han finansierade i princip 

ur egen ficka, och Woody Allen, och Martin Scorsese, som gick i filmskola i 

New York och gjorde sin första film, Who’s that Knocking On My Door?, och 

Brian DePalmas filmer Greetings (1968) och Hi, Mom! var lekfulla satirer 

över det samtida politiska tillståndet och amerikansk mainstreamfilm. På sitt 

eget vis innehöll östkustfilmerna hyllningar till fransk film och den 

amerikanska undergroundfilmen.  Vanliga teman var politiskt våld och 

radikalisering. Mot slutet av 60-talet lockades många av dessa filmskapare 

till Los Angeles, där man hoppades få del av den kombination av finansiella 

tillgångar och en växande ny tendens inom filmen som började utvecklas.  

Det som i första hand präglade det som så småningom kom att bli ”New 

Hollywood” var en vilja hos regissörer, skådespelare och manusförfattare att 

bryta sig loss från de stränga regler som gällde under den föregående 

studioeran. Även om man fortfarande var beroende av de traditionella 

produktionsbolagen och studiobossarna för att få till stånd en filminspelning, 
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så var filmerna betydligt mer självständigt utformade än förut. För många 

inom filmbranschen upplevdes denna period som en tid då man tilläts vara 

självständigare och mer radikal, vilket sedan inte hindrade dem från att 

överleva när filmproduktionsklimatet återigen blev mer konservativt på 80-

talet.  

 Regissörerna var i de flesta fall unga, och eftersom det inte fanns någon 

skola med utbildningar inom film, eller i alla fall väldigt få skolor, så lärde de 

sig genom att titta på hur deras idoler från de förra generationerna i arbete. 

Många av dem hade mycket detaljerad kunskap när det gällde filmhistoria. 

Men samtidigt var det nu det började grundas filmutbildningar på NYU, 

UCLA, och USC, där många blivande filmregissörer utbildades dels i konsten 

att göra film, men också studerade film, och de stora filmskaparna från 

studioeran.  

De nya utbildningarna inom olika aspekter av filmindustrin, tillsammans med 

de europeiska influenserna (särskilt den franska nya vågen), omvärderandet 

av amerikanska regissörer och de nya regissörernas egna uttrycksfulla stilar, 

bidrog alltsammans till etablerandet av Cahiers du Cinemas auteurteori i USA 

under 60-talet. Många av de yngre i Hollywood började studera de klassiska 

amerikanska regissörerna utifrån ett auteur-perspektiv. 

Detta var framför allt filmregissörernas, och manusförfattarnas period. 

Regissörer hade mera makt och prestige under ”New Hollywood” än 

någonsin förut. De stora regissörerna från studioeran såg sig själva som 

betalda hjälpredor som tillverkade underhållning, snarare än stora 

konstnärer. Exempelvis sade John Ford, en av de stora regissörerna från 

studioerans glansperiod, vid ett tillfälle: “It's no use talking to me about art; I 

make pictures to pay the rent”13, och menade att vem som kunde bli 

regissör, det handlade bara om att fotografera ansikten. Det säger en hel del 

om vad som verkar ha varit den allmänna inställningen bland regissörer 

under studioeran, att deras insats inte var så viktig utan att man bara var en 

av produktionsbolagets många anställda. Ett annat exempel är Alfred 

Hitchcock, som såg sig själv som en manipulatör av publikens känslor och 

                                                             
13

 http://www.imdb.com/name/nm0000406/bio(sidan besökt den 2/10 2012)  

http://www.imdb.com/name/nm0000406/bio
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förväntningar, en sorts ”puppet master”, snarare än en stor konstnär. Men 

detta förändrades alltså under den senare hälften av 1960-talet, när 

regissörerna ofta inget hellre ville än att se sig som konstnärer med något att 

säga sin omvärld.  

 

 

8.1 Pionjärerna 

Den första vågen av filmskapare, som stod för den initiala brytningen med 

gamla ideal, bestod till största delen av vita män födda under den senare 

halvan av 1930-talet, som exempelvis Peter Bogdanovich, Warren Beatty, 

Woody Allen, Bob Fosse och Arthur Penn. Sedan kom även en andra våg, 

från babyboomen, de s. k. ”movie brats”, som hade erfarenheter från de nya 

filmskolorna. Bland dessa fanns Martin Scorsese, Steven Spielberg, Brian 

DePalma och Terence Malick. Den gemensamma nämnaren för många av 

dessa regissörer var den Los Angelesbaserade B-filmskaparen Roger Corman, 

som hade fungerat som arbetsgivare, mentor och fadersfigur för exempelvis 

Peter Bogdanovich, Jack Nicholson, och Steven Spielberg. Dessa, och ett 

antal andra filmskapare, gjorde sina första produktioner för Corman. Detta 

var också en period då många veteraner, som exempelvis Arthur Penn och 

Don Siegel fick kreativ frihet att göra några av sina bästa filmer, och 

skådespelare som Warren Beatty, Clint Eastwood och Jack Nicholson fick fria 

händer att regissera sina första egna filmer, och skriva sina egna manus. 

Skådespelare hade generellt sett mer att säga till om än under 

studiosystemets glansdagar, då man som skådespelare gjorde som man blev 

tillsagd, därför att producenten hade makten att förstöra karriären om man 

inte gjorde det.  

Det produktionsbolag som från första början kom att definiera ”New 

Hollywood”-andan var BBS Productions, bildat på 60-talet av Bob Rafaelson 

och Bert Schneider. De hade erfarenhet från TV, som producenter av TV-

serien The Monkees, men ville göra sig ett namn i filmbranschen. Den första 

filmen de producerade var Head, regisserad av Rafaelson, och som kretsar 

kring gruppen The Monkees. Bob Rafaelson såg sig själv (precis som många 
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andra unga regissörer i USA vid den här tiden) som en europeisk auteur, och 

den här filmen skulle bli hans motsvarighet till Fellinis 8½, en summering av 

Rafelsons karriär. Men som Biskind påpekar, ”unlike Fellini, however, there 

was nothing to sum up, this being his first feature”14. Det säger en del om 

hur den nya generationen såg på sig själva som filmskapare, och om hur 

stort inflytande den europeiska filmmarknaden hade på den amerikanska. 

Alla dessa nya regissörer och producenter använde sig till största delen av en 

ny generation skådespelare, som förde med sig mer realism, en mer 

jordnära och mindre polerad spelstil, och en mer varierad etnicitet till 

skådespelandet, bland såväl manliga som kvinnliga skådespelare. 

”New Hollywood” bröt mot ett antal av de tabun och regler som förut hade 

styrt filmproduktionen i Hollywood. Man vågade ha ett olyckligt eller ovisst 

slut i en film, man gjorde filmer som inte hade några hjältar, utan någon som 

publiken kunde heja på och sympatisera med, och utan romantik. 

Karaktärerna som handlingen kretsade kring var ofta vilsna unga män och 

kvinnor utan ett riktigt mål i livet, som egentligen bara visste en sak: de ville 

inte gå i sina föräldrars, eller någon annans, fotspår. Detta kan tolkas som ett 

uttryck för den nya, unga filmgenerationens vilja att bryta med de gamla, i 

deras ögon fyrkantiga traditionerna, och i stället göra något eget. 

 

 

8.2 Kvinnobilden i traditionell Hollywoodfilm 

Under ”New Hollywood”-eran började även kvinnorna ta för sig mer, och 

jämfört med hur det såg ut under studioeran är de kvinnliga rollerna från 

den här perioden betydligt starkare. Det var inte längre självklart att kvinnan 

skulle hålla sig till att gifta sig och skaffa barn, och vara nöjd med det, och 

detta kunde spåras i filmerna också. Förutsättningarna förändrades, för såväl 

skådespelare som filmkaraktärer. Under studioeran var skådespelare 

anställda på kontrakt, och en kvinnlig skådespelare blev sorterad in i ett fack, 

som representerade en viss kvinnotyp (good/bad girl, societetsdam, munvig 

blondin, etc.). Rollerna för kvinnor i amerikansk film var starkt förknippade 
                                                             

14
 Biskind, Peter: Easy Riders, Raging Bulls: How the sex’n’drugs’n’ rock’n’roll generation Saved 

Hollywood, Bloomsbury, 1998, sidan 60 
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med den image som varje skådespelerska försågs med av studion, och det 

var endast ett fåtal som lyckades bryta sig ur sin givna mall. Under 

studioeran var filmer ofta uppbyggda kring en stjärna på ett helt annat sätt, 

jämfört med senare filmer. 

Studiobossarna, deras chefer, styrde deras liv och karriärer, och formade 

deras image, så att publiken visste vad som skulle erbjudas när man såg 

filmer med en viss skådespelerska i huvudrollen. Det positiva med 

studiosystemet var att man som skådespelare hade en karriär, men det 

negativa var de begränsningar som följde med att behöva arbeta under ett 

kontrakt, och bli tvungen att ställa upp de roller som erbjöds, vare sig man 

ville eller inte.  

Och rollerna var också de begränsande. Efter 1933, när Hollywoods 

”Production Code” trädde i kraft, fick filmerna en mer konservativ ton, då 

man inte ville att de filmer som släpptes på bio skulle sänka publiken moral. 

Filmer klipptes om, och en hel del skådespelare fick svårt att hitta roller som 

passade deras personlighet bäst. ”The puritanical bias that kept sex out of 

movies… also barred sexy women who might contaminate innocent 

Americans”.15 

Det förekom naturligtvis starka kvinnokaraktärer under studioeran, till 

exempel Scarlett O’Hara i 1939 års Borta med Vinden eller Bette Davis i 

Jezebel. Men dessa porträtt var relativt onyanserade, vilket Stephen Farber 

påpekar i texten Violence and the Bitch Goddes från 1974: 

      During the war years and immediately afterwards, strong women 

flourished in American cinema, and were often presented as 

monsters and harpies, hardened with greed and lust, completely 

without feeling for the suffering they caused.16  

Men det var ovanligt att en hel film kretsade kring en kvinnlig karaktär, eller 

att den kvinnliga karaktären var lika viktig som den manliga. Undantaget är 

de s.k. ”women’s film”, melodramer som hade sin storhetsperiod under 50-

                                                             
15

 Haskell, Molly, The 5O Most Unforgettable Leading Ladies of the Studio Era, Chronicle Books, 2006, sid 
14 
16

 Farber, Stephen: “Violence and the Bitch Goddess”,  Silver, Alain, och Ursini, James (red.): Film Noir 

Reader 2, Limelight, 1999 sidan 48-49 
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talet. Generellt sett såg man dock ned på dessa filmer, de klassades ofta som 

underhållning av ”lägre” kvalitet. På sätt var nog Borta med Vinden en tidig 

föregångare till såväl ”women’s film” som de senare filmerna med mer 

nyanserade kvinnoporträtt, som började dyka upp under ”New Hollywood”. 

Många av karaktärerna från 60- och 70-talsfilmen har en hel del gemensamt 

med kvinnorna i ”women’s film”, på det viset att de tar för sig av livet, och 

inte bara låter andra bestämma åt sig. 

Starka kvinnokaraktärer som förekom under studioeran var alltså ofta 

framställda som antingen tvivelaktiga, ibland direkt ondskefulla personer 

som blev dödade mot slutet (i gangsterfilmer, thrillers och westernfilmer), 

eller bortskämda, livliga unga kvinnor som bara behövde hitta en lämplig 

make (i komedier och musikalfilmer). Den gemensamma nämnaren för de 

flesta av dem var att de för det mesta förvisades till sin ”rättmätiga” plats i 

slutet av filmen, antingen var denna plats fängelset/döden, eller rollen som 

hemmafru. Måhända var detta en spegling av en eventuell oro inför den 

ökade andelen kvinnor i arbetslivet under det andra världskriget, och en 

känsla av att männen måste ta tillbaka sin maktposition.  Men i och med 60-

talets kvinnorörelse blev situationen en annan. Det fanns inte utrymme för 

en endimensionell skildring av starka kvinnor på film. 

 

 

8.3 Ny publik 

Även publiken förändrades under denna tid. Det fanns en generationsklyfta, 

mellan den äldre generationen som stod för traditionerna, och den yngre 

som stod för innovationen och kreativitet. Den äldre generationen vände sig 

gradvis bort från filmen, och valde istället att titta på TV, medan fler och fler 

av den yngre generationen gick på bio. För de som var äldre och bosatta ute 

i förorterna var det antagligen bekvämare att sätta sig framför TV:n på 

kvällarna, än att ta sig in till staden, där biograferna fanns.  

Under 50-och 60-talen producerades också en mängd filmer som var 

avsedda att locka till sig just den unga publiken, så kallade ”teenpics”, som 

handlade om tonåringar, och som sällan hade med vuxna i handlingen, utom 
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som auktoritära figurer i bakgrunden (föräldrar, poliser, lärare osv). Många 

av dessa tonårsfilmer handlade om ungdomsbrottslighet, och ungdomar 

som gjorde uppror mot vuxenvärlden. Inslag som var ofta förekommande 

var bland annat motorcykelgäng, droger och rock’n’roll, sådant som 

Hollywood trodde att unga kunde relatera till. Det sena 60-talets filmer, med 

Bonnie and Clyde och The Graduate i spetsen, fortsatte på denna bana när 

linjen mellan independentfilm och mainstreamfilm suddades ut.  

 

 

 

8.4 En långsam process 

Men trots att filmerna under den här perioden hade framgångar både hos 

publiken och hos filmkritikerna, blev de fortfarande förbisedda i vissa 

sammanhang. Vid Oscarsgalan 1970, till exempel, vann John Wayne (i det 

närmaste en symbol för det gamla Hollywood och dess studiosystem) en 

Oscar för bästa manliga huvudroll (för True Grit), istället för de nominerade 

”New Hollywood”-aktörerna Jon Voight och Dustin Hoffman, som båda var 

nominerade för Midnight Cowboy, en film som dock vann Bästa film, ett 

tecken på att vid denna tid rådde det fortfarande en viss dragkamp mellan 

de båda lägren, mellan det äldre etablissemanget och de yngre uppstickarna. 

Ett annat tecken på detta är att de inofficiella uppföljare som Easy Rider 

genererade inte alls innebar samma succé som originalet. Istället toppades 

listorna 1970 av relativt traditionella filmer som Love Story och Airport. 

Förändringen skedde inte över en natt. 

Men i och med premiären av Jaws sommaren 1975, och den enorma succé 

denna film innebar, skedde en förändring inom ”New Hollywood”. Plötsligt 

insåg man att man kunde tjäna mer pengar på en enda film än vad man 

tidigare trott var möjligt. Under premiärhelgen lyckades Jaws, som hade en 

budget på 10 miljoner dollar, dra in 129 miljoner dollar17, vilket gjorde den 

till den mest inkomstbringade filmen genom tiderna, i alla fall i två år, tills 

George Lucas’ Star Wars hade premiär och tog över den posten. 

                                                             
17
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Blockbustern var född, och med den en tendens som höll i sig in på 80-talet, 

och som fortfarande inte har lämnat den amerikanska filmindustrin.  

Jag ser Jaws som den felande länken mellan ”New Hollywoods” ideal och de 

blockbusters som kom efteråt. Filmen drog in mycket pengar och skapade en 

ny trend i Hollywood, men samtidigt handlar den om en korrupt ledning, helt 

i linje med de filmer som producerades i efterdyningarna av Watergate-

skandalen. Den skapades även i samma anda som många andra 70-

talsfilmer, då man använde sig av i princip okända skådespelare istället för 

etablerade stjärnor, och eftersom man inte visste vilken stor succé det skulle 

bli, så var det en riskabel satsning för studion. 

 

 

8.5 Vad präglar en ”New Hollywood”-film? 

Att försöka sammanfatta, och sätta fingret på exakt vad som är en typisk 

”New Hollywood”-film är mycket vanskligt, därför att under hela perioden 

producerades film som representerar alla möjliga politiska inriktningar, 

filmiska ideal och värderingar. Jag vill betona att det inte finns några mallar 

för vad en ”New Hollywoodfilm. Det finns dock några drag som många, men 

långtifrån alla, filmer från den här perioden har gemensamt. 

En stark tendens under den här perioden är hur mycket av den amerikanska 

filmproduktionen som influerades av film utifrån, från Europa och Japan. 

Istället för att vara den ledande filmfabriken, följde Hollywood i andras 

fotspår. Eftersom mycket europeisk film influerades av klassisk 

Hollywoodfilm, kom det klassiska så att säga tillbaka till Hollywood, men 

med nya vinklar. Detta i kombination med händelseutvecklingarna i det 

amerikanska samhället, bidrog till att färga en hel del av Hollywoodfilmen. 

Några av de drag man kan identifiera i ”New Hollywood”-film: 

 Glorifiering av ungdomlig revolt 

 Nytolkningar av klassiska Hollywoodgenrer 

 Inspiration från Europa, till exempel franska Nya Vågen 

 Öppnare skildring av sex och våld i konventionell långfilm 

 Skildringar av mer vardagliga liv, som ibland gränsade till tristess 



Anna Carlzén 
Högskolan i Gävle 

 

21 
 

9. Diskussion om analysfilmerna 

Jag har valt ut de här tre filmerna, Bonnie and Clyde, Cabaret och Annie Hall, 

därför att jag tycker att dessa filmer ger en bra bild av hur utvecklingen 

skedde vad gäller skildringen av kvinnor i amerikansk film. De kvinnliga 

huvudrollerna är helt olika karaktärer, men ser man till helheten kan man 

dra tydliga slutsatser, trots att jag har ett relativt begränsat urval. Man kan 

se hur filmerna har påverkat sina respektive genrer in i våra dagars 

filmskapande. De har alla tre drag som gör dem till typiska ”New 

Hollywood”-filmer, men de har också påverkat de filmer som kom efteråt. I 

och med att de representerar olika genrer ger de en större överblick över 

hur förändringen gick till, än om de hade tillhört en och samma genre. Deras 

stora framgångar hos såväl kritiker som publik bidrog till att göra dem 

inflytelserika inom de genrer de representerar. 

 

    

10. Bonnie and Clyde 

Bonnie and Clyde berättar den verklighetsbaserade historien om Bonnie 

Parker och Clyde Barrow, de två ledarna för ”The Barrow Gang”, som på 

1930-talet rånade banker i södra USA. Filmen förenklar dock historien 

betydligt, och utelämnar en hel del historiska fakta. Det är inte så mycket en 

historiskt korrekt återgivning av verkliga personer och händelser, utan 

snarare ett porträtt av huvudpersonerna som glamorösa, lite missförstådda 

stjärnor, offer för sin egen ambition. 

Filmen hade en lång väg att gå innan den slutligen var i hamn. Arbetet 

började redan 1963, med två manusförfattare, vid den tidpunkten anställda 

på Esquire magazine, vid namn Robert Benton och David Newman. De var 

fascinerade av historien om Bonnie och Clyde och bestämde sig för att skriva 

ett filmmanus baserat på deras brottsliga ”karriär”. Deras stora 

inspirationskälla var franska nya vågen, som hade gjort ett starkt intryck på 

framför allt Benton, som i Peter Biskinds bok Easy Riders, Raging Bulls säger 

att han såg Jules och Jim tolv gånger på två månader18, och använde sig av 

                                                             
18

 Biskind, sidan 26 



Anna Carlzén 
Högskolan i Gävle 

 

22 
 

mycket av det han hade snappat upp från den franska nya vågens 

filmskapare i sitt skrivande. När de var klara med manuset vände de sig till 

regissören av Jules och Jim, Francois Truffaut, och erbjöd honom att 

regissera filmen om Bonnie och Clyde, eftersom de kände att de skrivit en 

europeisk film. Detta föll dock på två punkter. Dels fick Truffaut erbjudande 

om att äntligen regissera en annan film som länge hade legat honom varmt 

om hjärtat, dels var inte Jack L. Warner på Warner Brothers så förtjust i idén 

att låta Truffaut regissera filmen. Han, liksom de flesta andra filmbolag, 

tyckte att Truffaut inte riktigt passade för att regissera den typen av film. Till 

slut tillfrågades veteranen Arthur Penn, och han tackade motvilligt ja. Penn 

hade kommit till Hollywood från televisionen och teatern, men var ditintills 

missnöjd med hur han hade behandlats av Hollywood. 

Bonnie and Clyde var först och främst Warren Beattys ”baby”. Han hade 

slagit igenom stort i Splendor in the Grass 1961, och hade därefter erbjudits 

en mängd roller som skulle bidra till att etablera honom som en filmstjärna. 

Men han ville dock visa att han var kapabel till mer än vad han erbjöds att 

göra, precis som regissören Arthur Penn. 

Bonnie and Clyde har mycket gemensamt med den klassiska gangsterfilmen. 

Handlingen utspelar sig under depressionen, den period i amerikansk 

historia då gangsterfilmen hade sin storhetsperiod. Huvudpersonerna jagar 

den amerikanska drömmen, men eftersom de inte tillhör den samhällsklass 

som har pengar, så är en brottslig bana den enda utvägen. Eftersom den 

amerikanska drömmen inte kan uppnås på det viset (i alla fall inte på film), 

så kommer de att misslyckas och i slutändan straffas med döden, den enda 

utväg som då är möjlig för dem. Det finns helt enkelt ingen plats för dem i 

det amerikanska samhället. 

 Slutligen är Bonnie and Clyde producerad av Warner Bros., det 

produktionsbolag som en gång etablerade gangsterfilmen med filmer som 

Little Caesar och The Public Enemy. Men samtidigt är hela filmen präglad av 

1960-talets ungdomsuppror och den sexuella frigörelsen, och är till viss del 

filmad som en roadmovie, vilket representerar den frihetslängtan och lust 

att bryta sig fri från alla begränsningar som präglade många unga på 60-
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talet. Filmen är full med bilder från öppna landskap under en strålande sol, 

en symbol för det fria liv som ”hjältarna” i filmen vill leva. 

 Bonnie and Clyde innehåller framför allt tre element som gör den till en av 

de definitiva ”New Hollywood”-filmerna: självupptagen ungdom som gör 

uppror mot etablissemanget, stiliserat våld och misstro mot auktoriteter. För 

filmens Bonnie och Clyde är det inte deras rånarkarriär, som är det 

viktigaste. Det går aldrig särskilt bra för dem, och de får aldrig ihop särskilt 

mycket pengar. Det centrala för dem är att komma bort från sina trista 

vardagsliv, anonymiteten och småstadsmentaliteten. Bankrånandet är ett 

slags hjälpmedel för dem, ett sätt för dem att nå sitt mål, och dessutom gör 

de dem till kändisar i media på köpet, vilket de inte har något emot. De vill 

egentligen inte orsaka några våldsamheter, vilket blir uppenbart i filmen den 

första gången deras brottsliga bana leder till att en oskyldig person blir 

skjuten. Det är någon de inte kan hantera, för det är inte det centrala för 

dem. Därför leder brottsupptrappningen till panik och skräck för deras del. 

Egentligen är Bonnie och Clyde som lyckligast de få stunder de har möjlighet 

att gömma sig undan och ”leka hem” ett tag. 

 

 

11. Bonnie Parker 

Bonnie Parker, i Faye Dunaways gestaltning, är i mångt och mycket en jämlik 

partner till Warren Beattys Clyde Barrow. Hon är inte en traditionell 

”gangsterbrud” enligt det gamla Hollywoods definition, då dessa karaktärer i 

tidigare filmer ofta var tämligen passiva varelser som inte gjorde så mycket 

väsen av sig. De var visserligen i viss utsträckning starkare, 

handlingskraftigare och mer frispråkiga, än en del andra samtida kvinnliga 

karaktärer, men de hade sällan någon funktion utöver att då och då vara en 

distraktion för hjälten och/eller skurken. 

Bonnie Parker, å andra sidan, är en lika utmejslad karaktär som Clyde 

Barrow. Ibland påminner förhållandet dem emellan om det mellan 

huvudkaraktärerna i en annan inflytelserik 60-talsfilm, nämligen Butch 

Cassidy and the Sundance Kid från 1969, de handlar båda om ett par rånare i 
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ett USA som hörde till det förgångna, och förhållandet emellan Bonnie och 

Clyde är nästan detsamma som det mellan Butch och Sundance, det är inte 

en renodlad kärlekshistoria först och främst. 

Bonnie är på sätt och vis en kombination av tidigare filmers förföriska 

gangsterbrud, som får sitt rättmätiga straff på slutet (i och med den mycket 

omtalade, och för sin tid uppseendeväckande våldsamma, scenen där 

Bonnie och Clyde blir nedskjutna av polisen, en scen som var möjlig i och 

med att Hollywoods självcensur upphörde på 60-talet), och en början på en 

ny definition av vad en sådan karaktär kunde göra. Hon är handlingskraftig, 

och hon sitter inte bara och väntar på att saker och ting ska hända, utan hon 

får saker att hända själv, i och med att hon tar kontakt med Clyde i början av 

filmen, då han utan större framgång försöker stjäla hennes mors bil. När han 

berättar för henne att han är rånare blir hon inte rädd eller chockerad, hon 

frågar bara hur det är att vara en rånare.  

Clyde övertalar henne att följa med honom när han ger sig ut på vägarna, 

men egentligen behöver hon inte så mycket övertalning, hon har redan 

bestämt sig, om så bara på det undermedvetna planet. Öppningsscenen, där 

vi först träffar Bonnie, och man ser henne frustrerat gripa tag om sängens 

galler, som det var ett fängelsegaller, säger en hel del om hur Bonnie känner 

sig. Hon är uttråkad i sitt vardagsliv, och längtar efter spänning, och därför 

följer hon med Clyde. Han säger åt henne att ändra sin frisyr, och lär henne 

hur man skjuter med revolver. När han har tagit med henne på ett par 

misslyckade rånförsök i början har hon, så att säga, fått en sorts 

praktikperiod och blir sedan hans jämställda partner, och inte bara en tjej 

som hänger på för skojs skull. I de första scenerna är hon mer feminin än 

hon är någon annan stans i hela filmen, med sin håruppsättning (typisk för 

kvinnor på 30-talet), klänning och make-up. Hon fortsätter att vara definitivt 

kvinnlig även sedan hon möter Clyde, men det är en annan form av 

kvinnlighet. Hon blir den typ av kvinna som Clyde behöver, något som blir 

visuellt tydligt i filmen. Exempelvis då Clyde ger Bonnie sin hatt (se bild 

nedan). Deras personligheter smälter ihop, inte så att de blir och samma 
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person, utan snarare två sidor av samma mynt. De kompletterar varandra, 

helt enkelt. 

Bild 1. 

Bonnie utvecklar genom filmens gång en sorts äganderättskänsla gentemot 

såväl Clyde som hela deras brottsturné. Detta blir uppenbart när Clydes bror 

Buck och hans hustru Blanche ansluter sig till dem. Bonnie blir missnöjd med 

det, och vill att de ska lämna Buck och Blanche bakom sig. Det kan ha att 

göra med Bonnie ökade frustration över Clydes impotens, och det faktum att 

Buck och Blanche verkar ha ett väldigt harmoniskt och lyckligt äktenskap. 

Clydes oförmåga att prestera sexuellt står dessutom i skarp kontrast mot alla 

de fallossymboler, i form av de cigaretter och skjutvapen Barrow-gänget 

förfogar över. Det existerar dessutom redan en kontrast mellan den sexuellt 

aggressiva Bonnie och Clydes oförmåga. Detta problem får sin lösning först 

mot slutet, när Buck och Blanche har försvunnit från gänget, och de i princip 

är för sig själva igen. Det kan till och med vara så att Clydes impotens är det 

som har drivit honom att bli rånare till att börja med, som ett sätt för honom 

att hantera frustrationen. 

Man skulle kunna säga att filmen glamoriserar Bonnie Parker en hel del, 

framför allt med tanke på att hon spelas av Faye Dunaway, som är en 

klassisk hollywoodskönhet, medan verklighetens Bonnie inte direkt var känd 

för sitt utseende. Faktum är, att på de foton som finns kvar på henne ser hon 

ganska ordinär ut. Men det spelar ingen roll för hur Bonnie porträtteras i 

filmen, man gör ingen stor sak av hennes utseende. Istället är det för hennes 
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handlingar, och för att hon har samma ambitioner som Clyde (den i 

samhällets ögon oberättigade ambitionen att nå upp till en högre social 

status), som hon bestraffas. 

 

12. Faye Dunaway 

Faye Dunaway föddes 1942. Hon hade inte gjort mycket film innan hon fick 

rollen som Bonnie. Hon kom nästan direkt från teatern, och hade bara gjort 

två filmer, ingen av dem fick särskilt mycket uppmärksamhet, och ett inhopp 

i TV-serien Seaways (1965). Hon var alltså i det närmaste okänd för publiken, 

vilket kan ha bidragit till att etablera hennes rolltolkning som Bonnie Parker i 

publikens medvetande. Hon hade inte hunnit etablera sig själv som känd 

filmstjärna tillräckligt mycket, så det var lättare för publiken att ta till sig 

hennes rollprestation, utan att se ”filmstjärnan”. En etablerad filmstjärnas 

uppdykande i filmen hade omedelbart skapat en uppfattning om Bonnie hos 

publiken. 

Vad som är intressant är att trots att Dunaway fick sitt stora genombrott 

med den här filmen, så var hon långt ifrån den första skådespelerskan som 

erbjöds rollen, förmodligen därför att man ville ha ett mer känt namn som 

publiken skulle vara bekant med. Bland de (då mer etablerade) kvinnliga 

stjärnor som var påtänkta var den franska skådespelerskan Leslie Caron, 

Warren Beattys dåvarande flickvän Natalie Wood och Jane Fonda, som till 

slut tackade nej för att istället stanna i Frankrike och spela in Barbarella, 

Queen of the Galaxy (en film som Fonda idag säger att hon ångrar att hon 

ställde upp på). 

 

 

13. Cabaret 

Cabaret utspelar sig i Berlin på 1930-talet, strax före nazisterna får makten 

över Tyskland fullständigt. Handlingen kretsar kring Sally Bowles, som 

sjunger på en nattklubb, och den bisexuelle engelskläraren Brian, som flyttar 

in hos henne. Samtidigt finns hela tiden de politiska händelserna med i 

bakgrunden. Gradvis blir man mer och mer medveten om nazisternas 
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frammarsch genom samhället, och på slutet uppträder Sally och hennes 

kollegor för en publik bestående av huvudsakligen soldater i nazisternas 

uniform. 

Filmen Cabaret är löst baserad på scenmusikalen från 1966, med samma 

namn, samt delar av Christopher Isherwoods bok The Berlin Stories, samt 

pjäsen I have a camera. Till skillnad från i scenversionen, där man på 

klassiskt musikalmaner sjunger för att uttrycka sina känslor, är alla sånger i 

filmen helt diegetiska, och framförs (med ett undantag) av Sally Bowles och 

konferencieren på nattklubben. 

Den klassiska Hollywoodmusikalen hade sin höjdpunkt mellan åren 1930-60, 

ungefär. Dessa filmer präglades av en relativt enkel handling, som i princip 

bara fanns där för att framhäva sång- och dansnumren. Under 60-talet 

började det dyka upp musikaler som pekade fram mot en mörkare, mer 

realistisk inriktning, som exempelvis Robert Wises West Side Story(1961), en 

tolkning av Romeo och Julia som tog upp ämnen som rasism, och hade ett 

olyckligt slut. Men fyra år senare gjorde Wise filmen The Sound of Music, en 

film med mycket traditionella värderingar och ett otvetydigt lyckligt slut. Vid 

denna tid var de mer familjeinriktade musikalfilmerna fortfarande normen, 

men detta kom snart att ändras. Man kan säga att musikalfilmen som genre 

delades upp i två olika kategorier: å ena sidan musikfilmerna som riktade sig 

direkt till tonåringar, som exempelvis Grease och Hair. Å andra sidan fanns 

en annan typ av musikal, en mörkare och mer barnförbjuden variant, där 

Cabaret är ett typexempel. 

Men man gjorde även musikalfilmer som riktade sig direkt till den 

ungdomliga publiken, som exempelvis musikfilmerna med Elvis Presley och 

The Beatles. Under 70-talet, gjordes mycket få musikalfilmer i Hollywood, 

man menade att musikalen var död, en relik som hörde till det förgångna. 

Regissören Bob Fosse fick kämpa för att få regissera Cabaret, då man från 

produktionsbolagets sida ville ha ett mer känt namn, som exempelvis Gene 

Kelly. Dessutom hade Fosses senaste musikal, Sweet Charity från 1969, 

floppat, och nästan sänkt produktionsbolaget Universal Pictures. Hans 

blandning av art cinema och underhållningsfilm innebar en utmaning av 
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Hollywoods etablerade formel för musikalfilmer, vilket var precis vad som 

behövdes för att göra musikaler i det tidiga 70-talets Hollywood. 

 

 

14. Sally Bowles 

Sally Bowles är den enda karaktären av de tre jag har valt som blir 

uttryckligen objektifierad i filmen, både av oss som åskådare och av de som 

figurerar i filmen. Hon uppträder på en nattklubb, ofta ganska lättklädd, 

inför en till stor del manlig publik. Alltså finns det redan en naturlig tendens 

att betrakta henne som ett objekt, eftersom det är meningen att man ska 

titta på henne när hon uppträder. Större delen av filmen utspelar sig på The 

Kit Kat Club, Sally arbetsplats, eller i hennes lägenhet. Hennes klädstil består 

väldigt sällan av vardagliga gångkläder, även när hon inte arbetar, utan det 

är mycket underkläder, negligéer och morgonrockar.  

Bild 2. 

Eftersom Sally tjänar sitt uppehälle genom att uppträda på nattklubb, klädd 

som på bilden ovan, är det som sagt lätt att se henne enbart som ett objekt, 

som bara finns där för att underhålla publiken, både den publik som kommer 

till föreställningarna och den publik som ser filmen på bio eller framför tv:n. 

Särskilt om man ser på hur hon klär sig, i kombination med den speciella 

frisyren, och den uppseendeväckande makeupen. 
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Bild 3. 

Men om man tar en närmare titt på karaktären Sally så finner man tecken på 

att hon inte är ett viljelöst objekt. Hon trivs med att bli objektifierad, och har 

inga problem med det. Det är i högsta grad en livsstil som hon har valt. Som 

exempel på att Sally är fullt kapabel att ta hand om sig själv, och inte är i 

behov av någon som tar hand om henne, kan man ta hur Sally hanterar det 

faktum att hon blir gravid. Michael Yorks karaktär, Brian, erbjuder sig att 

gifta sig med henne och ta med henne tillbaka till England. Men istället för 

att ställa upp på att bli omhändertagen av Brian, vilket var lösningen för 

många kvinnor i samma situation på 30-talet, väljer hon att göra abort och 

stanna kvar på nattklubben, trots att framtiden där är betydligt osäkrare än 

den skulle vara i England, framför allt med tanke på att hon lever och arbetar 

i Berlin under den tid då nazisterna sakta men säkert får allt större makt i 

landet. 

Så som hon beskrivs i filmen känns det som om Sally verkar omedvetet inse 

att hon är fast i det liv hon lever på nattklubben, men på ett annat plan 

verkar det som om hon faktiskt trivs med det. I scenversionen av musikalen 

var Sally oförmögen att avancera från nattklubben på grund av att hon hade 

en usel sångröst och inte hade någon chans att nå riktig framgång inom 

show business, men i filmen porträtteras hon som en duktig sångerska. 

Alltså skulle hon mycket väl kunna lämna sitt liv på nattklubben och börja 

om någon annanstans, men det gör hon alltså inte. Därför får jag känslan av 

att hon känner sig hemma där hon är, och alltså väljer hon själv att stanna 

kvar. 

Hade filmen spelats in i Hollywood på 1930-talet är jag övertygad om att 

Sally hade följt med Brian till England när han åkte tillbaka. Annars hade den 
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troligen aldrig släppts upp på biograferna. Skillnaden ligger i den förändrade 

attityden. Scenmusikalen hade sin premiär i november 1966. Då hade vad 

som kallas den andra vågen inom feministrörelsen pågått i några år. Detta 

tycker jag färgar av sig i Cabaret, framför allt med Sallys vägran att anpassa 

sig till sociala normer vad gäller exempelvis familjebildande. Precis som 

Bonnie and Clyde fem år tidigare bryter Cabaret med den föregående 

generationens normer och värderingar, och skapar egna, helt i linje med vad 

”New Hollywood” har kommit att stå för, framför allt när det gäller den 

kvinnliga huvudkaraktären. Sally blir inte på något sätt ”straffad” för sitt 

okonventionella leverne, hon råkar egentligen aldrig illa ut. När hon får 

problem tar hon tag i dem på egen hand, och sedan går hennes liv vidare 

utan några övriga synbara konsekvenser. Hon har inte lärt sig något, och hon 

förefaller egentligen inte ångra något heller. Det är som om hela filmens 

handling bara har varit en intressant episod i hennes liv. 

Laura Mulvey skriver i sin text ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” att 

            ….the male figure cannot bear the burden of sexual 

objectification. Man is reluctant to gaze at his exhibitionist like. 

Hence the split between spectacle and narrative supports the 

man’s role as the active one of advancing the story, making 

things happen. The man controls the film fantasy and also 

emerges as the representative of power in a further sense: as the 

bearer of the look of the spectator….19 

Att det är mannen (och framför allt Brian) som står för “blicken” i filmen 

råder det nog inget tvivel om, och som vi har sett är det Sally, och i viss 

utsträckning även de övriga kvinnorna som uppträder (även om de är mer 

anonyma än Sally), som är objektet i filmen. Från första början är det Brian 

man följer in i handlingen, från att han kliver av tåget i Berlin, till att han 

reser tillbaka till England.  

                                                             
19

Mulvey, Laura: “Visual Pleasure and the Narrative Cinema”, ur  Thornham, Sue (red.): Feminist Film 
Theory: A reader, Edinburgh University Press 1999, sidan 63 
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 Men vem är den aktive mannen i Cabaret? Inte Brian i alla fall, eftersom det 

är Sally som tar alla initiativ i deras förhållande, medan han är den som är 

avvaktande. Från början säger han till henne att det aldrig kan bli något 

mellan dem, eftersom han är homosexuell, men Sally ger sig inte utan säger 

bara att han inte har träffat den rätta kvinnan än (Sally menar att denna 

kvinna möjligen kan vara hon själv). Han lyckas inte heller övertala henne att 

gifta sig med honom, vilket är ett bevis på att Brian har väldigt lite kontroll 

eller makt över något i filmen, framför allt inte Sally. 

Och konferencieren på nattklubben är även han tämligen passiv, han iakttar 

allt som händer omkring honom, utan göra något särskilt för att bidra till 

händelseförloppet. Med sin kraftiga makeup, ljusa sångröst och smala figur 

påminner han dessutom nästan mer om kvinnorna som uppträder 

tillsammans med honom, än om en manlig karaktär, särskilt om man sätter 

honom i kontrast till den relativt långa, korthåriga Sally. Den som är aktiv, 

och ser till att ”saker händer”, är istället Sally. Det mesta i filmens handling, i 

alla fall det som påverkar de centrala karaktärerna, sker på hennes initiativ. 

Sally är ett bra exempel på en filmkaraktär vars liv tillhör henne själv helt och 

hållet, hon är inte beroende av någon annan för att överleva. Hennes tid 

med Brian framstår till slut återigen som inte mycket mer än en intressant 

episod, bland många andra intressanta episoder i hennes liv. 

 

15. Liza Minnelli 

Liza Minnelli föddes 1946. Hon är dottern till Judy Garland och Vincente 

Minnelli, och hade alltså inblick i filmbranschen från sina tidigaste barnaår, 

men bortsett från en filmdebut i Judy Garlands film In The Good Old 

Summertime vid 14 månaders ålder valde hon ändå att åka till New York City 

som sextonåring för att staka ut en karriär inom show business på egen 

hand, istället för att med hjälp av sina föräldrars berömmelse skaffa sig en 

filmkarriär direkt. 1963 kom genombrottet i pjäsen Best Foot Forward, och 

året därpå uppträdde hon tillsammans med sin mor på London Palladium. 
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Det stora genombrottet inom filmen kom när hon blev Oscarsnominerad för 

sin roll i Alan J. Pakulas The Sterile Cuckoo (Pookie-uppkäftig men ful på 

svenska). Cabaret var hennes andra stora roll i en biofilm, och den ledde till 

att hon blev stjärna, även om hon sedan dess endast har gjort film 

sporadiskt, och istället huvudsakligen fokuserat på en karriär som sångerska 

och underhållare på scenen. 

 

16. Annie Hall 

Denna film handlar om New York-bon Alvy (Woody Allen), som ser tillbaka 

på sitt nyligen kraschade förhållande med Annie (Diane Keaton), blandat 

med minnesbilder av barndomen och de två andra kvinnor han tidigare varit 

gift med. 

När Annie Hall hade premiär hade var Woody Allen redan ett etablerat namn 

i filmbranschen. Han hade kommit från ståuppkomiken i mitten av 1960-

talet för att skriva filmmanus i Hollywood, men eftersom han ville ha mer 

kontroll över hur den färdiga filmen skulle se ut började han snart även 

regissera film. 1966 regisserade han sin första långfilm, What’s Up, Tiger 

Lily? Han förflyttade sig även tillbaka till New York, då han kände sig mer 

hemma där. De flesta av hans filmer har ju haft handlingen förlagd till just 

New York. 

Woody Allen har själv beskrivit Annie Hall som en vändpunkt i hans karriär, 

därför att den skillnad från hans tidigare verk som var mer komiska och 

farsartade, innehåller ett visst mått av allvar. Den är dessutom mer av en 

sammanhållen film, jämfört med Allens tidigare filmer, som mer bestod av 

löst sammanhållna sketcher med insprängda monologer (som exempelvis 

Take the money and run från 1969, eller Love and Death från 1975), snarare 

än en enda sammanhängande handling. Spår av den tidigare Allen kan man 

förstås hitta även i Annie Hall, som till exempel i den inledande monologen, 

in i kameran. 

 Annie Hall tog den romantiska komedin och gjorde om den, så att den 

passade den nya tiden. Till att börja med bröt man upp kronologin, så att 

man redan från första början får veta hur historien kommer att sluta. 
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Uppbruten kronologi hade visserligen förekommit på film tidigare, men 

sällan eller aldrig i en komedi. 

 Tidigare slutade romantiska komedier nästan alltid med att alla fick sin rätta 

partner, och de levde lyckliga i alla sina dagar, men Annie Hall börjar istället 

där andra romantiska komedier slutar, för att sedan följa hela Alvys och 

Annies förhållande, från det att de blir ihop till att de gör slut. Man skulle 

kunna se tolka ett budskap här, att det ”lyckliga slut” man får se på bioduken 

i klassiska romantiska komedier bara är början. Filmen som helhet präglas av 

ett relativt pessimistiskt synsätt när det gäller moderna förhållanden, eller i 

alla fall en insikt om att det är mycket svårare att upprätthålla ett 

förhållande än vad man först skulle kunna tro.  

Denna film har en ton i dialog och handling, som jag menar har sitt ursprung 

i studioerans screwballkomedier, och som pekar fram mot exempelvis When 

Harry met Sally (1989), som har en liknande ton i såväl dialog som 

skildringen av relationen mellan karaktärerna.  

 

 

17. Annie Hall 

En av de saker som är intressanta med titelpersonen i Woody Allens film från 

1977, är att trots att handlingen kretsar kring henne och hennes förhållande 

till Allens karaktär Alvy, har man vid filmens slut inte fått veta så mycket alls 

om henne som person. Detta har naturligtvis att göra med det faktum att 

hela historien ses ur Alvys perspektiv, där Annie får ett slags upphöjd 

position som den idealiska kvinnan, som var hans stora kärlek trots alla sina 

fel och brister. Men man får trots detta inget riktigt grepp om vem hon är 

som person, jämfört med Bonnie Parker eller Sally Bowles. Hon har dock en 

liten detalj gemensam med Sally: hon sjunger då och då på en tämligen 

nedgången nattklubb, som dock har en annan, betydligt sobrare inriktning, 

som har en mer nertonad repertoar, och inte är fullt så vulgär som Sallys Kit 

Kat Club. Men man får aldrig riktigt se vad som pågår i hennes liv när inte 

Alvy är där.  
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Klädseln är en annan aspekt som skiljer Annie från både Sally och Bonnie. 

Annies sätt att klä sig ska se slarvigt och slumpmässigt ut, men är i själva 

verket lika noga genomtänkt som Bonnies och Sallys. Bonnies stil är praktisk 

och består av kvinnliga, men oömma kläder som ska klara ett liv på flykt, 

medan Sally vill skapa en mycket glamorös image, utan att egentligen ha råd 

att vara särskilt glamorös. 

 Men till skillnad från de två första karaktärerna, använder inte Annie sin 

klädsel för att framhäva sin kvinnlighet, eller för att visa sig som kvinnlig, 

utan snarare för att dölja den under en närmast maskulin klädstil, komplett 

med slipsar och västar. Inte ens när hon sjunger på nattklubben har hon 

särskilt feminina kläder.  Kläderna tillsammans med glasögonen gör att hon 

ibland utseendemässigt framstår som en mer initiativrik och jordnära 

version av Alvy själv. Hon är sällan ”uppklädd” på traditionellt 

filmhjältinnevis, utan är för det mesta väldigt vardagligt klädd. Annie är 

definitivt inte ful, hon är bara inte fullt så glamorös som exempelvis Doris 

Day, Jane Fonda eller Audrey Hepburn, för att bara nämna några av 

huvudrollsinnehavarna i romantiska komedier som kommit under decenniet 

före Annie Hall. Med sin dialogdrivna intrig har den mer gemensamt med de 

screwball-komedier som gjordes under 30- och 40-talen med Katharine 

Hepburn i huvudrollen.   

Men det är i princip bara till utseendet som dessa två personer, Annie och 

Alvy, påminner om varandra, i övrigt är de mycket olika. Medan Alvy är 

neurotisk och mycket osäker på sig själv, är Annie den lugnare, utåtriktade, 

mer humoristiska. Samtidigt är även hon neurotisk och hänger upp sig på 

saker och ting, främst det faktum att hon inte har samma höga utbildning 

som Alvy. Hon försöker att ändra på det genom ett följa hans råd och börja 

på olika kvällskurser, vilket leder till ett ökat självförtroende. I slutändan är 

det alltså Alvy som, undermedvetet, ger Annie verktygen som ger henne 

tillräckligt med självkänsla för att lämna honom. 

I början är dock Annie väldigt osäker på sig själv, och Alvy fungerar som en 

slags mentor för henne i deras förhållande (till skillnad från i Cabaret, där 

förhållandet var det omvända och den kvinnliga karaktären hade 
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mentorsrollen). Han talar om för dem vilka böcker hon ska läsa, vilka filmer 

hon ska se, vilka kvällskurser hon ska läsa osv. Men allt detta leder alltså till 

att Annie till slut bygger upp tillräckligt med självförtroende för att lämna 

Alvy. Hon är på sitt sätt lika neurotisk som han, med en viktig skillnad: 

medan han är negativ och ser hela världen i svart, har hon generellt sett en 

postiv syn på livet, och hon tröttnar på hans pessimistiska livssyn. Deras 

motsägelsefulla karaktärsdrag kan i slutändan inte leda till något annat än 

ett uppbrott. Kanske tröttnar hon även på att han ska kontrollera henne så 

mycket, och vill ha mera frihet än han ger henne. 

Claire Johnston skriver också i sin text om Cahiers du Cinemas bild av det 

manliga ställd mot bilden av det kvinnliga i traditionell Hollywoodfilm: 

(In their analysis of Sternberg’s Morocco,) the critics of Cahiers du Cinema 

delineate the system which is in operation: in order that the man 

remain within the centre of the universe in a text which focuses on 

the image of a woman, the auteur is forced to repress the idea of 

woman as a sexual being (her Otherness) and to deny the opposition 

man/woman altogether…..The real opposition posed by the sign in 

male/non-male which Sternberg establishes by his use of masculine 

clothing enveloping the image of Dietrich.20 

Detta, anser jag, är något som går att applicera på Diane Keatons Annie 

också, trots att hennes maskulina stil nog väckte mindre uppmärksamhet på 

70-talet än vad Dietrichs hade gjort 40 år tidigare, då det var mindre 

accepterat för kvinnor att gå runt i manskläder. Men eftersom Annie genom 

hela filmen går runt i utpräglat maskulina kläder, som kostymer, hattar och 

slipsar, och inte ägnar sig åt några utpräglat ”feminina” sysselsättningar 

(som exempelvis matlagning, städning eller handarbete) som tidigare varit 

vanliga i romantiska komedier, blir det i mina ögon fråga om en form av 

”male/non-male opposition” Johnston pratar om.  

Johnston skriver även i sin text om hur kvinnorna som förekommer i Howard 

Hawks filmer  
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 Johnston, Claire: “Women’s Cinema As Counter-Cinema”, ur Thornham, sidan 34 
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….appear to possess ’positive’ qualities….are often career women 

and show signs of independence and aggression in the face of the 

male….The male is often humiliated or depicted as infantile or 

regressed.21 

 På flera ställen i Annie Hall skildras Annie som den mognare och mera 

självständiga av de två, den som ”är vuxen”, så att säga. Alvy försöker se 

Annie som ett objekt, vilket kan ses i scenen där Annie första gången visar 

Alvy sin lägenhet, och de står på balkongen och dricker vin. Men hennes 

kläder, hennes sätt att röra sig och till och med hennes sätt att köra bil har 

på sätt och vis ”raderat ut” hennes kvinnlighet. Vi som publik, precis som 

Alvy, ser alltså en ganska maskulint klädd ung kvinna som liknar Alvy en hel 

del. Annie fungerar alltså i början rent visuellt som Alvys/Woodys kvinnliga 

spegelbild (se bild 3). 

Bild 4. 

Det man lägger märke till när det gäller relationen mellan Annie och Alvy är 

att det är hon som hela tiden tar initiativet till att utveckla deras förhållande. 

Det är hon som börjar prata när de träffas första gången, det är hon som får 

idén att de ska flytta ihop och så vidare. Det är också hon som klarar av att 

köra bil av de två, när Alvy ska göra det blir det bara kaos. Och det är 

slutligen hon som beslutar sig för att lämna Alvy och skapa ett nytt liv i 

Kalifornien. Efter att hon har flyttat till Los Angeles kan vi se en tydlig 

stilmässig förändring hos Annie. Hennes kläder blir ljusare och lättsammare, 
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mer feminina. Delvis beror det säkert på att klimatet i Los Angeles är 

varmare än det är i New York City, och tunga material som tweed är inte så 

bekvämt att bära där. Men det är också ett tecken på att Annie inte ”sitter 

ihop”, mentalt sett, med Alvy längre, hon är en egen separat person, och har 

dessutom blivit mer ”kvinnlig”.   

Bild 5. 

Annie Hall handlar mer om Woody Allens karaktär än om Annie själv, vilket 

egentligen inte är förvånande, med tanke på att det är Woody Allen som 

skrivit manus (tillsammans med Marshall Brickman) och regisserat filmen. 

Men det är ändå Annie som är central för Alvy. Trots att hon har varit 

otrogen, och att de grälar om nästan allt, blir han helt knäckt när hon lämnar 

honom. 

I en klassisk scen i filmen ska Annie och Alvy koka hummer tillsammans. Alvy 

är livrädd för de levande skaldjuren och ryggar undan från dem, medan 

Annie plockar bara upp dem och lägger dem i grytan utan bråka. Det kan 

tolkas som att i detta förhållande är det Annie som är den som tar tag i saker 

och ting. Hennes handlingskraftighet, som står i sådan kontrast till Alvy själv, 

kan förklara varför han känner sig så övergiven när hon lämnar honom. Han 

vet inte riktigt hur man står på egna ben utan henne, och det gör honom 

förvirrad. 

Karaktären Annie innebär, menar jag, en brytning med de kvinnliga 

karaktärer man tidigare kunnat finna inom genren romantisk, exempelvis i 

filmer som Barefoot in the park (1966) med Jane Fonda, eller Doris Days 

Move over, Darling (1963).  Det som skiljer Annie Hall från andra filmer i 
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samma genre är att trots att det inte råder något tvivel om att det är en 

kärlekshistoria man som tittare får följa, så är handlingen inte fullt så 

romantisk som den är i andra filmer. Det har naturligtvis att göra med att 

man redan från början vet om att förhållandet mellan Annie och Alvy inte 

kommer att hålla i längden, och att paret inte är tillsammans längre.  Men 

detta beror också mycket på Annie själv. Hon är inte en traditionell 

romantisk huvudkaraktär, som ofta bara fungerar som ett attraktivt stöd åt 

den manliga karaktären, utan mer av en jämlik motspelare.  

När vi (och Alvy) först träffar Annie är hon ganska vimsig, neurotisk och 

osäker på sig själv, men mot slutet har hon beslutat sig för att lämna honom 

bakom sig för att istället sikta på en musikkarriär i Los Angeles. Att hon 

dessutom lämnar honom för en musikproducent, som har lovat henne 

skivkontrakt, kan tolkas som att hon söker sig till någon som är någorlunda 

framgångsrik, i en slags maktposition, och som kan hjälpa henne. Hon vill 

också ha ut mer av ett förhållande, rent intellektuellt, än vad Alvy vill ge 

henne. 

 

18. Diane Keaton 

Diane Keaton var ursprungligen från Kalifornien, men flyttade till New York 

för att studera drama, och uppträda på Broadway. Woody Allen gav henne 

en roll i sin Broadway-pjäs Play it again, Sam, vilket var början på hennes 

förhållande till Allen. Deras första film tillsammans var filmadaptionen av 

Allens pjäs, och samma år, 1972, medverkade hon i Francis Ford Coppolas 

The Godfather, Part I. Två år senare repriserade Keaton sin roll i The 

Godfather Part II, varpå hon var på väg att bli stjärna. Woody Allen skrev 

rollen som Annie Hall speciellt för Diane Keaton (hennes riktiga efternamn 

var Hall och hennes smeknamn var Annie), och den är till största delen ett 

porträtt av Diane själv, precis som Alvy är ett porträtt av Allen. 

 Denna film, den fjärde hon gjorde tillsammans med Woody Allen, gjorde till 

storstjärna, och hade premiär samtidigt som Looking for Mr. Goodbar, som 

var ett försök från hennes sida att visa att hon klarade annat än lättsam 

komedi. 
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19. Jämförande analys 

Dessa tre filmer har en del gemensamt. Alla tre filmerna har en manlig 

huvudkaraktär med tydliga svagheter och sprickor i fasaden, och en kvinnlig 

karaktär som är självständig och gör sina egna val, utan för den skull bli 

dömd för att hon gör det. Alltså det omvända förhållandet jämfört med en 

traditionell Hollywood-film, där den manlige hjälten är den starka 

karaktären, den som styr historien medan kvinnorna i princip bara sitter och 

väntar på att hjälten ska fixa allt. När kvinnorna tar saker och ting i egna 

händer leder det i studioerans filmer inte sällan till katastrof, antingen av det 

komiska eller av det tragiska slaget, beroende på vad det är för genre filmen 

rör sig i. I dessa filmer leder det istället till att karaktärerna utvecklas, eller 

som i fallet Sally Bowles, att inget särskilt händer med henne. 

De här tre kvinnorna är jämställda sina manliga kontrahenter, som inte bara 

existerar för att stödja filmens manliga karaktär, utan har en egen historia. 

Till viss del hör hennes historia ihop med mannens, men en betydande del är 

helt och hållet hennes egen. Som exempel kan man ta gangsterfilmen. 

Tidigare följde man inte den kvinnliga karaktären lika mycket som den 

manlige, utan det var han som var central för handlingen. Nu, i Bonnie and 

Clyde, börjar vi hos Bonnie, och introduceras till handlingen via henne, 

medan Clyde är den vi till en början vet minst om. 

Dessa filmer är även alla tre filmer som bidrar till utveckling av filmen som 

medium och tänjer på gränserna för hur man berättar en historia inom en 

genres begränsningar, samtidigt som de fortfarande har kopplingen till 

filmhistorien i grunden. Den största kopplingen till filmhistorien är att dessa 

tre filmer representerar tre mycket traditionella filmgenrer, nämligen 

gangsterfilmen, musikalen och den romantiska komedin, men alla tre 

filmerna har sin egen, moderna twist på genren. 

Det största brottet mot traditionen, är att de alla tre är mörkare och 

allvarligare, men samtidigt hade större utrymme för humor, än de tidigare 

verken inom respektive genrer. Till exempel: 30- och 40-talens gangsterfilm 

kunde vara mörk och bitter, men den var sällan så förlåtande mot sina 

huvudpersoner som Bonnie and Clyde är. Forna tiders gangsterfilm var 
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definitivt inte heller så våldsam som Bonnie and Clyde. Våldet i Bonnie and 

Clyde är skarpare skildrat än det var i tidigare gangsterfilm, mer synligt. Förut 

hörde våldet hemma i mörkret och var knappt synligt på film, men nu drog 

Arthur Penn fram det i dagsljuset, på samma sätt som Bob Fosse och Woody 

Allen mer öppet skildrar människors sexualitet, och har en friare syn på hur 

förhållanden mellan människor fungerar. 

Bonnie and Clyde är i grund och botten en gangsterfilm (en av orsakerna till 

att producenterna inte så intresserad av att göra filmen från början, man 

ansåg att sådana hade det gjorts tillräckligt av förut, och att gangsterfilmen 

som genre var död) som var mycket våldsam för sin tid, särskilt den 

omdiskuterade slutscenen, och påverkade hur vi ser på våld i filmer. På 

grund av upplösningen av Hollywoods ”Production Code” behandlas ämnen 

som sexualitet och våld mer öppet än vad tidigare filmer i allmänhet, även 

gangsterfilmer hade gjort. 

Bonnie and Clydes inflytande kan spåras i ett flertal filmer som kommit långt 

efter att ”New Hollywood” fick ge vika för nya rörelser inom filmen, som 

exempelvis Thelma and Louise (1991), True Romance (1993) och Natural 

Born Killers (1994). Man kan nästan säga att Bonnie and Clyde började som 

en gangsterfilm, för att sedan öppna för en ny, egen genre, besläktad med 

roadmovien, nämligen ”par på brottsturné”-genren, en genre som föddes 

redan under studioeran med filmen Gun Crazy (1949). Men Gun Crazy är i 

mångt och mycket en produkt av studioerans Hollywood, så den har inte den 

rebelliska, antiauktoritära anda som finns i Bonnie and Clyde, och inte heller 

de öppet sexuella referenserna. Paret i den tidigare filmen har även andra 

motiv för sin brottsturné. För dem är själva brotten de centrala, medan 

Bonnie och Clyde ser till framtiden på ett annat sätt. Förhållandet 

sinsemellan är också annorlunda, vilket blir tydligt om man ser på hur det 

slutar för huvudpersonerna. I Gun Crazy skjuter mannen sin hustru när han 

inser att hon tänker döda de som kommer för att hämta dem. I Bonnie and 

Clyde blir de båda dödade i ett bakhåll, och Clydes sista handling i livet är att 

han försöker beskydda Bonnie. Man kan säga att filmer som Gun Crazy 

banade vägen för Bonnie and Clyde, som tog genren till en egen nivå. 
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Huvudrollen i Cabaret spelas av dottern till två giganter i musikalfacket. Men 

Liza Minnelli representerar en ny generation inom filmmusikalen som genre. 

Där hennes föräldrars filmer hade en ljus och lättsam ton, med ett budskap 

som stödde traditionella, familjevänliga värderingar, är Cabaret betydligt 

mörkare. Denna film tar upp ämnen som aldrig skulle ha gått igenom 

censuren tidigare, som homosexualitet, abort, och transvestitism. Här flätas 

de olika tidsepokerna ihop: den tid då filmens handling utspelar sig, och den 

tid då filmen spelades in. Hade Cabaret spelats in runt tio år tidigare hade 

den antagligen haft ett helt annat, hoppfullare slut. Varför den blev så 

populär, trots att den är en filmmusikal, en genre som vi har sett i sig inte var 

populär under det tidiga 1970-talet, har att göra med detta: den mörkare 

tonen, dess barnförbjudna teman, avsaknaden av traditionella värderingar. 

Det var ingen familjeunderhållning som de tidigare, klassiska 

filmmusikalerna, utan den riktade sig till en yngre publik. Cabaret var en 

filmmusikal som de yngre kunde ta till sig, den skiljde sig markant från de 

övriga musikalerna som producerades under det sena 60-talet och början på 

70-talet. 

Annie Hall hade antagligen inte heller haft en så pass pessimistisk ton, om 

den hade fått spelas in under studioeran. Romantiska komedier från den 

tiden följer en helt annan formel, mer traditionell formel. Som exempel kan 

man ta Barefoot in the Park (1967), en romantisk komedi som handlar om 

ett nygift par (Jane Fonda och Robert Redford), som försöker lära sig att 

handskas med bekymmer som uppstår. I den här filmen är könsrollerna 

mycket traditionella, hon är hemmafru medan han går till ett arbete på 

dagarna. Mot slutet av filmen uppstår en del ”hot” mot deras förhållande, 

som de dock bestämmer sig för att förbise då de fortsätter att vara gifta. 

Den här filmen framhåller mycket traditionella värderingar när det gäller 

förhållanden och slutar på ett optimistiskt sätt som slår fast var kvinnan hör 

hemma, till skillnad från Annie Hall. Som ofta är fallet i Woody Allens tidigare 

filmer bryts dessutom den fjärde väggen ständigt, ett narrativt trick som 

man helt enkelt inte använde sig av i spelfilm tidigare. 
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Tidsmässigt faller Annie Hall kanske lite utanför ramen för vad de flesta 

menar är ”New Hollywoods” gyllene era, då den kommer två år efter att 

blockbustern gjort sitt intåg på filmmarknaden, och samma år som science 

fiction-klassikern Star Wars. Som vi har sett menar de flesta att höjdpunkten 

uppnåddes alldeles före 1977, med filmer som exempelvis Chinatown 

(1974), Nashville (1975) och Taxi Driver (1976). När Annie Hall dyker upp är 

alltså den första etappen av ”New Hollywood” redan på nedgång, sakta men 

säkert på väg att ersättas av en ny period präglad av mer actionbetonade 

blockbusters. Men jag menar att den i sin ton ändå hör till ”New Hollywood”, 

därför att den representerar en ny riktning för sin genre, och även en ny 

generation skådespelare i och med att Diane Keaton har huvudrollen. Den 

passar inte heller in bland andra filmer som gjordes under den senare 

hälften av 70-talet, som dominerades av påkostade science-fiction-filmer, till 

exempel Close encounters of the third kind (1977) och Alien (1979), förutom 

den redan nämnda Star Wars. Som film har Annie Hall därför mer 

gemensamt med den filmproduktion som präglade den första halvan av 70-

talet. Karaktären Annie är också ett exempel på ”New Hollywoods” sätt att 

ta något som hörde till det gamla Hollywood och göra sin egen twist på det, 

hon är en slags släkting till de karaktärer som Marlene Dietrich och Katharine 

Hepburn brukar spela: maskulint klädda, snabba i replikerna och 

självständiga kvinnor som inte följde sociala normer till punkt och pricka.  

Peter Krämer påpekar att 

More generally, it is likely that the enormous success of The 

Graduate encouraged both audiences and filmmakers to shift their 

attention away from the female protagonists as well as the past 

and foreign settings so dominant in mid-60s superhits (most 

notably Cleopatra, My Fair Lady, Mary Poppins and The Sound of 

Music), towards male protagonists and the contemporary 

American scene.22 

 Enligt Krämers resonemang är alltså de tre kvinnliga filmkaraktärer jag har 

valt undantagen som bekräftar regeln. Under ”New Hollywood”-eran, då 
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 Krämer, Peter: The New Hollywood: From Bonnie and Clyde to Star Wars, Wallflower Press 2002, sid 
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mycket fokus låg på filmer vars handling kretsade kring 

vänskapsförhållanden mellan män (till exempel Midnight Cowboy, Butch 

Cassidy and The Sundance Kid, och The Sting), skiljer dessa filmer sig genom 

att det finns en kvinnlig protagonist i centrum. Två av de tre filmerna 

utspelar sig dessutom i förfluten tid, och en av dessa har handlingen förlagd 

utanför USA:s gränser. Om man ser filmerna ur den aspekten, påminner de 

en hel del om vissa av de ”women’s films” som producerades under 

studioeran, särskilt de vars handling kretsar kring vad Molly Haskell beskriver 

som ”extraordinary women”. Enligt Haskell är de ”the exceptions to the rule, 

the aristocrats of their sex. Their point of view is singular, and in calling the 

shots, they transcend the limitations of their sexual identities.”23 Men i en 

“woman’s film” blir dessa karaktärer till slut sedda som offer, deras 

självständighet gör dem impopulära. För mig är Bonnie, Sally, och Annie alla 

tre produkter av den tidsepok då deras filmer spelades in, inte tidstrogna 

skildringar av karaktärer från den tidsepok där de hör hemma i filmen. Även 

om Bonnie and Clyde och Cabaret utspelar sig under en förfluten tidsepok, 

liknar huvudkaraktärerna som personer mer människor som levde under 60- 

och 70-talen än människor från 30-talet. Annie Hall är en samtida karaktär, 

så det är mer självklart att hon är präglad av samtida värderingar. Hade 

hennes karaktär spelats av exempelvis Katharine Hepburn, hade det 

troligtvis slutat med att hon gift sig med Alvy. För även om studioeran 

producerade starka kvinnokaraktärer, slutade det oftast med äktenskap för 

deras del, till exempel i filmer som It Happened One Night (1934), Bringing 

Up Baby (1938), eller The Philadelphia Story (1940) Kvinnans sexuella 

frigörelse under 60-talet präglar de här filmerna, och bidrar till att skapa 

karaktärer som tar för sig, och ser till vad de själva vill ha ut av livet. Och till 

skillnad från många av studioerans kvinnliga karaktärer, tar de ansvar för 

sina handlingar, och går vidare.  

En titt på listan över de oscarsbelönade prestationerna avslöjar att filmer 

med starka, flerdimensionella kvinnoporträtt var vanliga under ”New 

Hollywood”-eran. Liza Minnelli och Diane Keaton fick en Oscar för de filmer 

                                                             
23

 Haskell, Molly: “The Woman’s Film”, ur Thornham, sid 23 



Anna Carlzén 
Högskolan i Gävle 

 

44 
 

jag har analyserat, men det finns även andra exempel, som Jane Fonda 

(Klute, 1971), Ellen Burstyn (Alice Doesn’t Live Here Anymore, 1974), Louise 

Fletcher (One flew over the Cockoo’s Nest, 1975), och Faye Dunaway 

(Network, 1976). Även i filmer som inte uppmärksammades av på prisgalor 

mellan åren 1967-198024 förekom kvinnliga karaktärer som skilde sig från 

den traditionella bilden, som till exempel Barbara Hershey i Martin Scorseses 

Boxcar Bertha (1972), som är inspirerad av Bonnie and Clyde, Jane Fonda i 

They Shoot Horses, Don’t They? (1969) och Julia (1977), och Jamie Lee Curtis 

i Halloween (1978). Prinsessan Leia, Carrie Fishers karaktär i Star Wars 

(1977), är inte en traditionell ”prinsessa i nöd” som hjälten ständigt måste 

rädda, utan är lika kapabel att ta vara på sig själv som någon av de manliga 

karaktärerna. Hennes verbala duster med Harrison Fords karaktär Han Solo 

är dessutom slående lika dialogen i många screwballkomedier. Ett annat 

exempel på en stark kvinnlig karaktär i samma genre är Sigourney Weavers 

Ellen Ripley i Alien (1979).  

De tre skådespelerskorna som innehar huvudrollerna i dessa filmer har även 

de en sak gemensamt, de kommer alla tre från teaterscenen, i Faye 

Dunaways och Liza Minnellis fall nästan direkt från teaterscenen, medan 

Diane Keaton hade spelat in filmer i ungefär fem år. Och alla tre gör 

dessutom i sina respektive filmer rolltolkningar som ledde till deras 

definitiva, stora genombrott. Minnelli blev Oscarbelönad för sin roll i 

Cabaret, precis som Diane Keaton för Annie Hall, och för sin tolkning av 

Bonnie Parker blev Faye Dunaway nominerad till en Oscar. Genom sin 

medverkan bidrog de till att definiera den nya generationen skådespelare 

som växte fram på 60- och 70-talen, en generation som skapade mer realism 

i skådespelandet, och mindre polerade prestationer. Precis som en del av 50-

talsskådespelarna var de dessutom kopplade till The Actors’ Studio, och dess 

metodskådespelande. 

Naturligtvis förekom fortfarande mer traditionella kvinnliga karaktärer. I The 

Graduate, till exempel, ställs den annorlunda mrs Robinson i kontrast mot 

sin dotter, som är en typisk ”snäll flicka”. Traditionella värderingar lyser 
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igenom i filer som den redan nämnda Barefoot in the Park (1967), Love Story 

(1970) och Five Easy Pieces (1971). I filmer som Dirty Harry och The French 

Connection (båda 1971) är kvinnorna så gott som helt osynliga. De här 

filmerna kom tidigt i perioden. Filmer med starka kvinnokaraktärer blev allt 

vanligare längre och längre in på 1970-talet, vilket visar på en stadig 

utveckling. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att samtliga dessa tre filmer är, var 

och en på sitt eget sätt naturligtvis, typiska produkter av ”New Hollywood”-

eran. De har allesammans element som på en gång placerar dem där, 

exempelvis andan av ungdomsuppror och estetiserat våld från Bonnie and 

Clyde, den otraditionellt mörka handlingen i Cabaret, och Annie Halls 

uppbrutna kronologi. 

 

 

20. ”New Hollywood” –diskussion 

Om man studerar ”New Hollywood” noga finner man många motsägelser. En 

av de mest iögonenfallande är hur man samtidigt som man riktar sig till en 

allt yngre publik, tar upp allt mörkare ämnen i filmerna. Det borde ha 

inneburit svårigheter när det gällde lanseringen av filmer, men det gjorde 

det inte. Det kan ha sin förklaring i att lanseringen inte riktade sig till barn, 

utan till vuxna, men fortfarande unga människor.  

Film blir under den här tiden mindre och mindre av familjeunderhållning och 

mer ett sätt att hantera de många kriser som drabbade USA på relativt kort 

tid. Studioerans filmer fungerade mer som en tillfällig verklighetsflykt från 

tuffa tider. Ett bra exempel på det är att en av de mest framgångsrika 

filmerna 1944, när USA var som mest involverat i andra världskriget, var den 

nostalgiska familjemusikalen Meet me in St. Louis, som inte har minsta 

antydan om att krig existerar. Det är ingen slump att den klassiska 

Hollywoodmusikalen hade sin storhetsperiod under åren 1930-60, åren som 

förde med sig såväl depressionen efter börskraschen som ett världskrig. 

Eskapism var en av de saker som studioerans filmproduktion stödde sig på 

under sin storhetstid. 
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Men under ”New Hollywood” bearbetades de flesta kriserna ofta direkt på 

filmduken. Verkligheten var något som man ansåg att man varken kunde 

eller borde fly ifrån. Vietnamkriget, till exempel, var ett ämne som togs upp 

på vita duken förvånande tidigt, det behandlas indirekt så tidigt som 1969, i 

Robert Altmans M*A*S*H. Även om denna film på ytan handlar om läkare 

under Koreakriget, var det allmänt underförstått att den var en metafor för, 

och en kritik mot, det pågående kriget i Vietnam. Officiellt var kriget över 

1976, samma år som Martin Scorseses Taxi Driver hade premiär, vars 

handling kretsade kring en krigsveteran som försökte återanpassa sig till ett 

vanligt liv. Michael Ciminos The Deer Hunter (1978), och Francis Ford 

Coppolas Apocalypse Now (1979) handlade båda om hur Vietnamkriget 

påverkade de som gick ut I strid, dock utan att ifrågasätta USA:s inblandning 

i kriget. Det kan ha att göra med det faktum att USA förlorade kriget, och på 

något sätt behövde rättfärdiga sin närvaro där, eftersom Vietnamkriget var 

en mycket infekterad fråga som delade det amerikanska folket i två läger, för 

och emot. Det dröjde till slutet av 1970-talet, och in på 80-talet innan 

Vietnamkriget behandlades på vita duken med mer öppen kritik, exempelvis 

i filmer som Hal Ashbys Coming Home (1978) och Oliver Stones Born on the 

Fourth of July (1989). 

Andra kriser som gav eko på filmduken var exempelvis Watergateskandalen, 

som dels i sig själv gav upphov till filmen All the President’s Men, (1976), en 

väldigt konventionell skildring av de händelser som ledde fram till president 

Richard Nixons avgång 1974, men även gjorde att Coppolas The 

Conversation (1974) trots att den hade sitt ursprung flera år tidigare blev 

högaktuell, med sin handling som kretsade kring avlyssning. Det var därför, 

menar jag, som dessa filmer fick ett så stort genomslag. Istället för att göra 

som gamla Hollywood gjort, och presentera filmer som erbjöd en flykt från 

den tuffa, bistra verkligheten, bestämde man sig för att skildra verkligheten, 

så som den såg ut för många människor.  

Samtidigt finns hela tiden tydliga kopplingar bakåt till filmhistorien i de 

filmer som producerades. Många av de unga filmskaparna hade 

respekterade sina föregångare, och kände sig nostalgiska inför de filmer de 
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själva sett när de växte upp. Alltså blev många av de filmer som 

producerades präglade av viljan att göra egna versioner av de filmer som 

föregångarna gjort. Ofta romantiserades också hela tidsepoker, som 

exempelvis depressionen (Bonnie and Clyde, Paper Moon) eller 50-talet (The 

Last Picture Show). Särskilt 30-talet skildrades egentligen inte som det hade 

varit, utan som man mindes det, med ett romantiskt skimmer över hela 

tidsperioden. 

Man kan utan vidare se att det under 1960-talet sker en gradvis förändring i 

attityder när det gäller skildringen av kvinnor på film, jämfört med hur det 

tidigare såg ut. En stor del av förändringen tror jag beror på kvinnorörelsens 

framväxt. Man kunde inte gärna fortsätta skildra kvinnor som varelser som 

måste vara undergivna den manliga hjälten i filmerna, när verklighetens 

kvinnor så högljutt protesterade mot att bli sedda på det viset. 

Kvinnorörelsen färgade även av sig på filmkritiken. Ett flertal filmteoretiska 

texter från 1970-talet riktar kritik mot att kvinnor på film blev reducerade till 

stereotyper: madonna/hora, vamp, bimbo, osv. De menade att detta ledde 

till att kvinnorna blev överdrivna karikatyrer och inte verkliga personer, och 

ville se en skillnad.  

 

Varför blev ”New Hollywood” så kortlivat då, om det nu innebar så många 

konstnärliga, industriella och kommersiella framgångar? Det som slår mig är 

att när man ville slå sig fri från den kontrollerade atmosfären som existerade 

i det gamla Hollywoods filmstudio, där en producent styrde över alla från 

regissörer till skådespelare, uppstod ett annat kontrollbehov hos den nya 

filmgenerationen istället. Skådespelare som skrev manus, regisserade och 

producerade filmer, regissörer som fick storhetsvansinne, producenter som 

regisserade, allt detta pekar mot att de allihop var på sin vakt hela tiden, 

rädda att någon skulle komma och ta deras filmer ifrån dem. Kanske var det 

en anledning till att den här perioden blev så pass kortlivad som den blev, för 

att man i grund och botten inte litade på varandra. Många dukade också 

under för en utsvävande livsstil som ofta inbegrep droger och ett gränslöst 

festande. De flesta av de som överlevde bestämde sig för att följa med 
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strömmen på 80-talet istället för att fortsätta med den typ av filmer de blivit 

kända för. Och blockbusterns ankomst i slutet av 70-talet, med ”movie brat”-

regissörer som Steven Spielberg och George Lucas i spetsen, påbörjade en ny 

trend inom filmen, som inte passade alla filmskapare. 

Under mitten av 1970-talet var dessutom en del av de filmskapare som varit 

med om att forma ”New Hollywood” på klar nedgång. Mike Nichols hade sin 

fjärde flopp i rad 1975 med The Fortune, och Arthur Penns Night Moves 

floppade också. Peter Bogdanovich, som tidigare inte kunde göra något fel, 

och hade gjort succé med filmer som The Last Picture Show (1971) och Paper 

Moon (1973), kraschade med musikalen At Long Last Love. Att dessa typiska 

”New Hollywood”-regissörer misslyckades med sina filmer, samtidigt som 

Jaws drog in massor med pengar skickade en tydlig signal till producenterna: 

vad som var riskabla satsningar och vad som var säkra kassasuccéer. Plötsligt 

låg fokus återigen på vilka filmer som kunde dra in mycket pengar, och de 

stora studiobossarna tog återigen ett grepp om filmindustrin. I samband 

med lanseringen av Jaws började man dessutom använda sig av TV-reklam i 

allt större utsträckning. Tidigare hade TV setts av Hollywood som filmens 

fiende, ett medium man var tvungen att konkurrera med, men nu började 

man inse potentialen med ett samarbete med TV, och filmer började 

lanseras med hjälp av reklamfilmer gjorda för TV.  

Under den senare hälften av 70-talet ökade även kabel-TV i popularitet, 

särskilt HBO sedan de visade boxningsmatchen ”Thrilla in Manila” 1975 

(mellan Muhammad Ali och Joe Frazier). Kabel-TV blev Hollywood sätt att få 

de som inte gick på bio att se film i alla fall. För en månatlig summa på runt 

10 dollar25 kunde man sitta hemma och se relativt nya filmer utan 

reklamavbrott eller censur. Kabel-TV blev därmed ett sätt för Hollywood att 

samexistera med televisionen. 

Man kan sammanfattningsvis säga att ”New Hollywood” uppstod därför att 

en rad olika förändringar uppstod, i såväl samhället som filmindustrin, och 

att perioden till slut också upphörde av samma anledning, samhället 

förändrades, och filmindustrin med den. De samhälleliga skiftningarna 
                                                             

25
 Gomery, Douglas: “The New Hollywood”, ur Nowell- Smith, Geoffrey: The Oxford History of World 

Cinema, Oxford University Press 1996, sidan 475 
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verkar ha haft en större inverkan på filmindustrin under den här perioden, 

än de någonsin hade under studiosystemet, vilket inte är så konstigt med 

tanke på hur mycket som hände i USA på relativt kort tid.  

Man kan också se att ursprunget till ”New Hollywood” ligger längre bakåt i 

tiden än vad man vid första påseende skulle kunna tro, och att en 

huvudorsak till dess uppkomst var de förändringar som redan skett under 

studioeran: upplösningen av Hays Code, The Paramount Decree som 1948 

förbjöd de stora filmstudiorna att äga biografkedjor osv. Sedan, när Jaws 

hade premiär och återigen ändrade förutsättningarna, återvände man till att 

göra mer traditionell, genrebunden film i enlighet med den 

blockbustermentalitet som Thomas Schatz menar hade etablerat sig i 

Hollywood redan 1955, som ett sätt att konkurrera ut TV. Jaws och Star 

Wars-trilogin ledde vägen, och på 80-talet tog producenterna över 

Hollywood igen, med Jerry Bruckheimer i spetsen. 

Den slutsats jag drar av allt detta, är att studiosystemet höll på att gå under 

av sig självt, och under några korta år uppstod ett slags tomrum, där det var 

möjligt för amerikanska filmskapare att göra filmer som inte följde normen, 

och den oväntade framgång som de upplevde fungerade som konstgjord 

andning tills Hollywood lyckades återhämta sig. ”New Hollywood” var helt 

enkelt en kreativt lyckad övergångsperiod, som så småningom kom att 

ersättas av en ny period. En period som dominerades av actionspäckade 

blockbusters, TV-filmer och videobandspelare. 
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