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Abstrakt 
 
This paper means to examine a Chinese language blockbuster in comparison to an 

American counterpart. The point is to examine the cultural differences and similarities in 

two similar stories produced in two different production environments. Two films that 

display both remarkable similarities and differences due to their respective cultural 

context of production. Here David Bordwell’s narratological schematics is applied to 

investigate how a Chinese film using a similar approach to Hollywood storytelling 

differentiates itself. In conclusion, the storytelling and plot construction are slightly less 

sophisticated in the Chinese film, and the reliance on computer generated imagery plays 

a bigger part than the physical performances usually associated with Chinese language 

action-cinema. The result of this study also highlight the differences in the depiction of 

the detective character and the analysis also raises the question of how we could attribute 

the cultural differences that emerges in this analysis. 
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1 Inledning 
 
Hongkong och Hollywood. Två filmindustrier som utvecklat olika typer av actionfilm. Men 

även två filmkulturer som haft kontakt och influerats av varandra under de senaste hundra åren. 

Båda filmindustrierna har haft kontakt med varandra sedan stumfilmsåren och har utvecklat 

liknande produktionsförhållanden och haft en ömsesidig estetisk påverkan mellan varandra. 

D.W Griffiths använde sig till exempel av kinesisk arbetskraft i Hollywood, kinesiska 

filmskapare gjorde operaversioner av Hollywoodfilmer under tidiga år. Shaw Brothers i 

Hongkong var det första bolaget i regionen att anamma Hollywoods produktionsapparat där 

man hade full kontroll över produktionen, distributionen och visningen av sina filmer. 

Regissörer som John Woo har i intervjuer pratat om hur Hollywood-musikaler bland annat varit 

en stor influens när han växte upp. Men det finns även skillnader i hur filmer, i det här fallet 

actionfilmer, producerats vilket är det intressanta i den här uppsatsen. 

I den amerikanska actionfilmen fyller actionsekvenser som regel en tydlig narrativ 

funktion medan den kinesiska är traditionellt sett mer visuellt slagkraftig med långa kampscener 

och där actionscenerna i sig själva står i fokus snarare än ett drivet historieberättande. David 

Bordwell har analyserat bildberättandets funktion i den filmtradition som utvecklats i 

Hongkong och närliggande områden i boken Planet Hongkong. En jämförelse med hur en film 

från den traditionen idag för en dialog med det klassiska filmberättandet vore givande för att se 

hur transnationellt filmskapande fungerar i genrefilm från olika delar av världen. Det här är två 

filmkulturer som fört en dialog med varandra under åren.  

Hollywood approprierade den kinesiska actionestetiken i början av 2000-talet 

med The Matrix (The Wachowskis, 1999), Charlies änglar (McG, 2000), Kill Bill (Quentin 

Tarantino, 2003), och en rad andra filmer, och man anlitade kampsportskoreografer från 

Hongkong (Yuen Woo-Ping, Yuen Chuen- yan m. fl). Tidigare än så hade kinesiska filmskapare 

och skådespelare arbetat i Hollywood, den så kallade Hongkong-diasporan som bestod av 

regissörer och skådespelare som Tsui Hark och John Woo. Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun-Fat 

o.s.v. Det här var åren runt överlämningen av Hongkong till Kina och det rådde en oro över vad 

som skulle hända, så många av de mest kända filmarbetarna befann sig i Hollywood under några 

år, för att senare återvända till Hongkongs filmindustri. Bland dem som arbetat i Hollywood 

under de åren fanns regissören Tsui Hark, som regisserat Detective Dee and The Mystery of The 

Phantom Flame. 

 Den kinesiska och den sydostasiatiska marknaden verkar ha blivit mer mottaglig 

för amerikanska filmer under de senaste åren. Särskilt i Hongkong hade, som David Bordwell 
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hävdar, amerikanska filmer väldigt svårt att etablera sig innan Jurassic Park (Steven Spielberg, 

1993).1 Men idag är marknaden för amerikanska produkter och filmer större i regionen, vilket 

lett till att den kinesiska marknaden börjat vänja sig vid amerikanskt filmberättande. Idag är 

amerikanska filmer vardagsmat för den kinesiska publiken, vilket har gjort att de kinesiska 

myndigheterna försökt stoppa eller hindra visningar av filmer. År 2010 införde de kinesiska 

myndigheterna restriktioner mot visningarna av Avatar för att på så vis få publiken att gå och 

se det kinesiska eposet Confucius (Mei Hu, 2010) istället, men försöket misslyckades och 

mottagandet av Confucius var inte vänligt och myndigheterna fick ge vika.2 

Det klassiska Hollywoodberättandet har alltså funnit sitt fäste på den kinesiska 

marknaden, både genom ett större utbud av amerikanska filmer, och genom filmskapare som 

influerats av amerikansk film och arbetat inom Hollywoodsystemet. Därför vore Bordwells 

narratologiska begreppsapparat användbar för att studera främst hur en kinesisk och en 

amerikansk produktion kan se ut och förmedla berättelser. Detective Dee and The Mystery of 

The Phantom Flame (Tsui Hark, 2010) är den kinesiska film som står i fokus och den 

amerikanska motsvarigheten jag valt att jämföra med är Sherlock Homes (Guy Ritchie, 2009). 

Filmerna är producerade i två olika filmkulturer som influerat internationell actionfilm och 

därför av intresse att studera. Jag vill hävda att det som gör Detective Dee kulturellt specifik är 

det intressanta, snarare än de drag som gör filmen kommersiellt gångbar globalt. Tsui Hark 

kommenterade varför han ville göra filmen Detective Dee and The Mystery of The Phantom 

Flame: 
I´ve always been a fan of the detective wuxia novels. There are quite a lot of famous 

detective characters in this tradition. In the 1980´s, when I realized that we had a 

legendary figure like Detective Dee in our history, I was drawn to write stories on him. 

I´ve seen detectives from different countries and I wanted to make Dee a very special 

character unique in our traditions.3 

 

1.1 Frågeställning 
 
Jag har en huvudsaklig frågeställning att utgå ifrån:  

Vilka transnationella skillnader och likheter i berättandet kan man skönja i två samtida 

filmer med liknande berättelser men producerade i två olika produktionsmiljöer? 

                                                 
1  Bordwell, David, Planet Hong Kong: popular cinema and the art of entertainment, Harvard University Press, 
Cambridge, Mass., 2010 [second Edition, digital] s. 185 
2 http://www.economist.com/blogs/banyan/2010/01/avatar_vs_confucius_and_winner 
3 Fury, Mike, Life of Action, Mill City Publishing, 2015 s. 327 

http://www.economist.com/blogs/banyan/2010/01/avatar_vs_confucius_and_winner
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Två filmer kommer att studeras: Kina/Hongkong-produktionen Detective Dee and The Mystery 

of The Phantom Flame från 2010, och den kommer att sättas i relation till Sherlock Holmes från 

2009 för att likheter och skillnader ska kunna belysas. 

Den centrala uppgiften blir att jämföra filmerna och hur båda filmerna enligt 

David Bordwells narratologiska schema presenterar en liknande historia och vad som skiljer 

dem åt. Det vore givande att undersöka huruvida kommersiell film som sprids globalt inte 

nödvändigtvis behöver innebära likriktad film, utan de innehåller intressanta variationer på 

internationellt gångbara formler. 

 
1.2 Syfte 
 
Meningen med den här uppsatsen är att kombinera mitt intresse för kinesisk actionfilm med en 

narrativ analys av två verk baserade på två litterära förlagor med liknande arketyper. Jag hävdar 

att det finns möjligheter att förstå filmer i högre grad, i det här fallet kinesisk actionfilm, genom 

analyser av mönster, arketyp och narrativa strukturer som sedan länge mist sin nyskapande 

glans. Actionfilmer är genrefilmer och genrefilmer fungerar som språk, med en egen 

grammatik. Filmtexter är dock inte samma sak som talade och skrivna språk, så jag använder 

den här analogin som ett exempel på hur vi kan prata om film. Men genom att studera deras 

form och innehåll kan vi kanske förstå oss bättre på hur filmer fungerar globalt.  

Uppsatsen kommer att vara en narratologisk analys, men eftersom filmerna härrör 

från två olika filmindustrier och miljöer behövs en vidare teoretisk utgångspunkt. Nämligen 

frågor som handlar om transnationalitet. Så genom att studera två filmer från två skilda 

kulturella kontexter kan man försöka utröna både vad de har gemensamt och vad som skiljer 

dem åt stilistiskt och dramaturgiskt genom ytterligare applicering av transnationell filmteori 

som förklaringsmodell utöver Bordwells narratologiska schema. 

 

 

1.3 Avgränsning 
 

Valet av de här båda filmerna handlar till stor del om deras många 

beröringspunkter. Det är två filmer som är internationellt distribuerade, men från olika 

kulturella kontexter, som behandlar en liknande arketyp, den geniala detektiven, 

slutledningsförmågans ubermensch. Båda filmerna bygger på litterära förlagor och förser 

huvudkaraktären med fysiska förmågor de tidigare inkarnationerna saknat. I berättarstilen finns 
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likheter och man kan se tendenser att försöka från Hongkong/Kina konkurrera med Hollywood 

med liknande spektakel och effekter. 

Båda detektivkaraktärerna är transnationellt etablerade och har färdats utanför den 

kulturella sfär där de skapats. Både Sherlock Holmes och Detective Dee har brittiska 

beröringspunkter. Sherlock Holmes skapades av Sir Arthur Conan Doyle i England och är djupt 

präglad av en väldigt ”brittisk” viktoriansk era. Den kinesiska motsvarigheten Dee filmades 

som en brittisk tv-serie i slutet av sextiotalet som Judge Dee (1969) för Granada Television.4 

Här ser vi ett exempel på hur de båda karaktärerna färdats, i och med att Guy Ritchie som är 

brittisk regissör gör en amerikansk version inspelad i England, och hur en kinesisk förlaga 

spelas in i England med brittiska skådespelare. 

Jag har ovan redogjort för valet av filmer. Valet av filmerna beror inte på att de 

skulle vara särskilt representativa för respektive industrier eller produktionsmiljöer. De har 

valts på grund av att de berättar en liknande historia i två olika produktionsmiljöer och kulturella 

sammanhang, vilket motiverar en analys av skillnader och likheter med hjälp av transnationell 

teoribildning. 

För en studie av den här sorten är det alltså relevant att komplettera David 

Bordwells narratologiska begreppsapparat med transnationell filmteori för att redogöra för 

skillnader och likheter i berättandets utformning. När det gäller tidigare forskning angående 

transnationell filmteori finns det omfattande teorier, så det handlar om att fokusera på teoretiska 

inriktningar som är användbara i den här studien. Mette Hjorts ”On the Plurality of Cinematic 

Transnationalism” gör det enklare att diskutera transnationell film utifrån kategorier och där 

själva kategoriserandet är ett verktyg för att leta likheter. Kim Soyoungs ”Genre as Contact 

Zone: Hong Kong Action and Korean Hwalkuk” försöker se hur mönster förändras när 

välkända och spridda berättelser placeras i en ny miljö och vilka skillnader som då uppstår. På 

så vis kan man använda Hjorts och Soyoungs texter för att diskutera likheter och skillnader som 

två teoretiska verktyg i analysen i denna studie. 

Å ena sidan en teoretisk inriktning som försöker kategorisera och klassificera 

olika former av transnationellt filmskapande. Å andra sidan en inriktning som ser närmre på 

lokala varianter av transnationella narrativ inom genrefilm och hur de kan skilja sig från 

varandra. Både teoretiska infallsvinklarna bidrar till att ge möjliga förklaringar kring kulturella 

skillnader och likheter och ge analysen ett bredare perspektiv utöver det komparativa och hur 

filmer kan ”färdas”. 

                                                 
4 http://www.imdb.com/title/tt0164265/ 
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1.4 Metod 

  

Uppsatsen är en komparativ och formalistisk närläsning där David Bordwells narratologiska 

scheman från Narration in the Fiction Film används i analysen. Tillämpning av transnationell 

filmteori görs med två centrala texter.  Mette Hjorts ”On the Plurality of Cinematic 

Transnationalism”, en text som ägnar sig åt att kategorisera olika former av transnationellt 

filmskapande. Kim Soyoungs text ”Genre as Contact Zone” från HongKong Connections-

Transnational Imaginations in Action-Cinema beskriver hur länder approprierar närliggande 

kulturella uttryck för att omforma dem och anpassa dem till sin egen kultur.  

 Det finns dock en problematik med att använda Bordwells Narration in the 

Fiction Film från 1985. Man bör ta med i beräkningen att boken har trettio år på nacken och 

undersöker berättandet i Hollywoodfilmer från 1930- och 1940-talen. Sedan dess har 

berättarmönstret i kommersiell film blivit influerad och informerad av andra filmkulturer, och 

framväxten av en independent-filmindustri som hämtar näring från europeisk filmkultur 

(alternativt filmskapande, fast mindre experimentell) men utan statlig inblandning. Under 

uppsatsens gång kommer valet av Bordwells text att klarna. Överlag är texten ett tydligt 

grundmönster att utgå ifrån i en analys för att jämföra utvecklingen i kinesisk-talande actionfilm 

och huruvida den närmat sig ett mer intrig fokuserat narrativ för att nå ut till en global publik. 

Eftersom Shaw Brothers på femtiotalet startade en vertikalt integrerad filmindustri baserad på 

Hollywoods produktionsapparat vore det intressant att använda sig av en analysmodell baserad 

på ett schema som utgår från filmer producerade i en liknande produktionsapparat från samma 

tidsperiod som Bordwells schema baseras på. Med andra ord vore det inte otänkbart med 

tillämpning av en äldre modell, när båda industrierna har rötterna i likartat berättande. 

Här nedan redogör jag för de relevanta aspekterna ur Bordwells litteratur 

angående Hollywoodnarrativ. En redogörelse för konstruktion av berättelse och intrig samt 

stilens roll i en detektivberättelse, som senare kommer att användas i analysen. 

 

1.4.1 Fabula/ Syuzhet  
 
Som David Bordwell återkommer till styr de formella systemen kring narration hur åskådaren 

upplever berättelsen genom vad som signaleras, vad åskådaren bör vara uppmärksam på, och 

vad som begränsas. Med andra ord hur syuzhet, intrigen, är utformad och vilken 

berättelseinformation som väljs ut för åskådaren. Distinktionen mellan fabula (berättelse) och 

syuzhet (intrig) är att fabula är själva berättelsen i kronologisk ordning medan syuzhet, intrigen, 
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är konstruktionen av fabula.5 En mycket viktig skillnad eftersom konstruktionen av berättelsen 

har stor betydelse för hur åskådaren upplever och tolkar de berättelseelement hen ges. 

Syuzhet är systemet som opererar och arrangerar om kausaliteten i exempelvis en 

detektivberättelse, så åskådaren får gissa sig till vad som händer. Hade detektivberättelsen 

levererat hela fabulan kronologiskt hade det inte funnits något mysterium att fundera över. 

Bordwell hävdar att tre principer ligger bakom formandet av syuzhet: Den narrativa logiken 

och aspekterna kring tid och rum. 

Den narrativa logiken består i att åskådaren uppmuntras att tänka kring 

kausaliteten i vad som presenteras under filmen.  Tiden i syuzhet och den tid som löper i fabulan 

är som sagt inte nödvändigtvis densamma, särskilt inte i en detektivberättelse, där kronologin 

göms för åskådaren. Formandet av syuzhet kan skymma åskådarens uppfattning om de 

tidsmässiga aspekterna kring när något har hänt i berättelsen eller styra åskådaren och underlätta 

eller förvilla i konstruktionen av syuzhet.6  

Vi blir kanske även begränsade rumsmässigt i hur berättelsen presenteras. I 

skräckfilmen Pontypool (Bruce MacDonald, 2008) får vi enbart höra vad som pågår i 

omvärlden genom en radiosändning. Åskådaren är fast i ett rum med radiouppläsaren och det 

påverkar hur åskådaren upplever berättelsen. Vi vet att vi inte kommer får reda på allt som 

händer utanför rummet i Pontypool, men det är del av formandet av berättelsen för att ge oss en 

känsla liknande den lyssnarna kunde ha fått av Orson Welles berömda uppläsning av 

Världarnas krig men där rymdinvasionen är ersatt med en zombieapokalyps. 

 Bordwell nämner även hur filmtekniker används som en del i utformningen av 

narrationen: 
Narration is the process whereby the film´s syuzhet and style interact 

during cueing and channeling the spectator´s construction of the fabula.7 

Filmtekniker används för att stödja konstruktionen av syuzhet, genom att ge information, 

ledtrådar (genom klipp till närbild på någon som ser något blir undangömt exempelvis), med 

andra ord: formandet av syuzhet styr vilka stilgrepp som används i klassiskt 

Hollywoodberättande. Bordwell påpekar dock att stilistiska grepp i sig, även om de är 

underordnade syuzhet kan ha olika effekter.8 Bordwell pratar här om kognitiva effekter i 

förhållandet till stilgrepp och hur det nyttjas.  

                                                 
5 Bordwell, David Narration in the fiction film, Methuen, London, 1985 s. 49f 
6 Bordwell Narration s. 51 
7 Bordwell Narration s. 53 
8 Bordwell Narration s. 52 



  
 

9 

 Stilgrepp kan även ge krydda åt historien och inte enbart tjäna berättelsen slaviskt 

innanför syuzhet. Något som återkommer i diskussionerna av de båda filmerna, exempelvis hur 

Holmes analytiska deduktiva resonemang är visuellt applicerade i Sherlock Holmes.  Vad 

Bordwell, efter Roland Barthes, benämner filmens ”tredje mening” eller det Kristin Thompson 

kallat för ”excess”, material som inte nödvändigtvis fyller någon narrativ funktion9. Vad som 

menas här är stilgrepp som inte helt kan förklaras av behovet att förmedla en berättelse, (det är 

liksom överblivet, lite som slaskmaterialet i en åklagarutredning), stilgrepp som inte bygger ett 

narrativ. Det här ”slaskmaterialet” som Bordwell inte engagerar sig alltför mycket med lämnar 

alltså utrymme för stilistiska undersökningar.  

Filmupplevelsen i det här mönstret som Bordwell skissar upp är beroende av 

narrativa principer i hur vi upplever film. Hur filmskaparna medvetet blockerar information och 

leder oss in, kanske till och med försöker förvilla oss med s.k. red herrings (falska ledtrådar). 

Vi, som åskådare, försöker konstruera fabulan, genom hur filmskaparna konstruerar den genom 

syuzhet och de stilgrepp som används. 

 

1.4.2  Detektivformeln  
 
Den fundamentala narrativa biten i en detektivhistorias syuzhet är att undanhålla information 

för åskådaren.10 Det är en vanlig utgångspunkt att ta när man diskuterar detektivhistorier. Men 

intriger kan även spela på våra förutfattade meningar om en genre. Ta som ett exempel Mildred 

Pierce, en film noir från 1940-talet.  

Filmen inleds genom att visa delar av ett mord som skett, och medvetet undanhålls 

berättelseinformation för att lura åskådaren om mordet, och få åskådaren att göra en koppling 

mellan kvinnan som flyr från mordplatsen och själva mordet, att hon skulle vara skyldig. 

Vanligtvis innehöll liknande filmer en femme fatale, en kvinna som manipulerade och mördade, 

åskådaren luras att tro att vi får se själva mördaren. Kvinna som flyr från mordplatsen måste 

betyda att hon är mördare, enligt åskådarens erfarenhet av genren, eller som Bordwell ser det 

som normdrivna subsystem. Subsystem som ger signaler utifrån åskådarens tidigare erfarenhet 

av liknande filmer.11  

 Detektivfilmen kontrollerar åskådarens tillgång till berättelseinformation genom 

att låta luckor uppstå för åskådaren. Bordwell fortsätter med att genren lever på att leverera 

                                                 
9 Bordwell Narration s. 53 
10 Bordwell Narration s. 64 
11 Bordwell, David, “From poetics of cinema: Cognition and Comprehension: Viewing and forgetting in Mildred 
Pierce” ur Film Theory and Criticism s. 430 
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spänning genom att skapa nyfikenhet hos åskådaren kring vad som hänt. Det här räknas som ett 

grepp som inte är självmedvetet, där vi får följa och lära vad som händer samtidigt som 

detektiven.12 

 

1.4.3 Stil och form 
 
Kontinuitetssystemet och dess globala användning är en stil de flesta är bekanta med i termer 

av filmiskt historieberättande i någon utsträckning. Historieberättandet är i fokus och 

filmtekniker är underordnade det. De ska fylla en strikt narrativ funktion. Vad det innebär är att 

karaktärerna sätts i centrum i bildkompositionerna och i klippningen genom användandet av 

axis of action och 180-gradersregeln som skapar rumsmässig kontinuitet. Exempelvis när en 

karaktär talar till någon från vänster sida så ska man klippa till den andra karaktären som ser 

till höger sida, en så kallad eyeline match. Kinesiska filmindustrin har från 1920-talet och framåt 

i hög grad tillämpat till den här formen av berättande.13 Men som Bordwell konstaterar, består 

oftast kungfu-filmernas fightscener av episodiska händelser och är inte fullständigt integrerade 

i berättelsen. Det är dock inte sagt att filmerna saknar orsakskedja. I filmen Eight Diagram Pole 

Fighter (Liu Chia Liang, 1978) introduceras vi i en sekvens i Shaolintemplet där man tränar på 

att istället för att döda vargar, slår man ut tänderna på dem. Denna teknik återkommer i 

slutuppgörelsen. Den sortens fore-shadowing är mer kopplad till kamptekniker, att hjälten 

måste lära sig en stridsteknik eller komma ihåg en del av sin träning som sedan återkommer i 

slutduellen. Men kungfu-filmer följer oftast en linjär kausalitet där hämnden är central.  

Filmskapande är i regel mer flexibelt än den här skissen av kontinuitetssystemet 

ger rättvisa. Nuförtiden är publiken så van vid andra alternativa sätt att berätta, att slaviskt följa 

den här mallen är inte nödvändigt. Bordwells bok är som tidigare nämnt fokuserad på filmer 

producerade under äldre förhållanden. Men ur ett hantverksmässigt perspektiv och för att 

undersöka hur en film fungerar är det användbart som en tydlig analysmodell. 

Genom en närstudie av Detective Dee kommer jag att peka på en utveckling av 

berättandet som en aspekt av det kulturella mötet mellan Hollywood och kinesisk-talande 

produktioner från den sydostasiatiska regionen. Detective Dee tillhör den s.k. wu xia genren, 

en sorts film med spektakulära swordplay-tekniker, övernaturliga inslag, heroisk ridderlighet 

och även kärlek. Filmen baseras på en litterär förlaga. Men i filmversionen ges huvudkaraktären 

martial arts-kunskaper, en fysisk förmåga som saknades i förlagan. Precis som Guy Ritchies 

                                                 
12 Bordwell Narration s. 65 
13 Bordwell Planet Hongkong s 101 
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Sherlock Holmes, även om stridsstilen är annorlunda är Dee och Holmes ändå två formidabla 

kämpar. Anledningen till den ändringen kan vara enkla kommersiella skäl, för att ge karaktärer 

som inte är kända för actionsekvenser en mer spektakulär inramning. Arthur Conan Doyles 

originalhistorier har inga actionsekvenser alls. Historien består mest av människor sittandes i 

fåtöljer som återberättar vad som hänt. 

 

2 Teori och tidigare forskning 
 
Ovan redogjorde jag för David Bordwells klassiska Hollywoodmodell utifrån detektivfilmernas 

uppbyggnad, men även den generella strukturen eftersom kommersiell film idag förhåller sig i 

de största dragen på något vis till den sortens berättande. Nämligen med en tyngdpunkt på intrig, 

klara mål för karaktärerna, mindre fokus på digressioner i berättelsen och experimenterande 

med formen. Båda filmerna jag nämner i texten är producerade i filmindustrier som traditionellt 

sett spritt sina filmer globalt, mött varandra på olika vis. Att filmernas fabula liknar varandra, 

med liknande detektivarketyp är ett skäl att närmare undersöka dem. 

Nedanför skisserar jag flera transnationella teoretiska verktyg, användbara för att 

förstå hur berättelser kan färdas mellan olika kulturella kontexter och hur man kan kategorisera 

dem. Kim Soyoungs text pekar på exempel på hur genremönster förändras och formar olika 

berättelser beroende på kulturell miljö. Korea används som exempel på en kulturell kontext 

djupt påverkad av influenser utifrån och hur filmskapandet kommit i kontakt med andra 

narrativ.  Soyoungs förklaringsmodell är således lämplig att tillämpa i analysen kring skillnader 

och likheter vilket kommer att diskuteras mot slutet av uppsatsen. Mette Hjort försöker med sin 

text att reda ut begreppet transnationalitet genom att dela upp olika former av transnationellt 

filmskapande i kategorier. På så vis blir det enklare att diskutera i analysen vilken typ av 

transnationellt filmskapande filmerna ägnar sig åt.  

 

2.1  Actionfilm som kontaktzon 
 
I boken Hong Kong Connections – Transnational Imaginations in the Action Cinema finns flera 

kapitel som diskuterar hur actionfilmer färdas och möjligtvis förändras där de färdas. Jag har 

valt att fokusera på Kim Soyoungs artikel om hur koreansk film utvecklat en särskild form av 

actionfilm genom transkulturella influenser från Japan (en ockupationsmakt) och Hongkong 

(en plats som förebild). I koreansk actionfilm möter vi alltså influenser från Hongkong och 

Japan exempelvis.  
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Kim Soyoung skriver i sin essä ”Genre as Contact Zone: Hongkong Action and 

Korean Hwalkuk” om hur olika kulturella kontexter influeras av sin omgivning. I exemplet 

Korea visar han hur japansk och kinesisk film influerat koreansk. Han lyfter fram två arketyper 

inom kinesisk och japansk film – den enarmade svärdsmannen och den blinde svärdsmannen – 

och hur Korea tagit från båda och skapat sin egen version: den enbente svärdsmannen  

Soyoung beskriver framväxten av den koreanska filmkulturen och dess specifika 

förutsättningar placerade mellan Japan och Kina och kulturellt mellan amerikansk imperialism 

och japanska kolonialism. Ett kolonialt dubbelt medvetande kallar han det.14 Vanliga teman är 

att kolonialt förtryck och s.k. ”rescue fantasy” där en hjälte står upp mot förtryck och åskådaren 

positioneras att sympatiseras med de förtryckta. Soyoung pratar i sin text om ”transkulturalitet” 

utifrån en tolkning av Mary Louise Pratts definition där underordnade grupper i samhället väljer 

ut och uppfinner genom material som en dominerande kultur påtvingat.15 Transkulturationen 

uppstod genom motstånd av den japanska ockupationen samtidigt som man influerats av James 

Bond, Hongkong-action från Sydostasien. Soyoung hävdar att det är svårt att förstå sig på 

koreansk genrefilm enbart genom att tillämpa konventionell Hollywood konventioner.16   

 Koreas så kallade ”dubbla medvetande” spelar en stor roll i möjligheten att 

blanda influenser utifrån med egna. Vad Benedict Anderson kallar ”the spectre of 

comparisons”, att se någonting på nära håll men ändå från långt avstånd.17  Med andra ord att 

det kan finnas likheter och gemensamma nämnare i något som är avlägset.  Det dubbla 

medvetandet är både kännedom om andra kulturuttryck samtidigt som man har en egna 

traditioner och historisk kontext kring dem. 

Att prata om transnationell film innebär kanske inte alltid att man talar om 

nationer, utan om specifika kulturella kontexter formade i samspel med varandra, fångade i 

beroendeförhållanden som är svårt att nysta upp. Korea blir en plats formad av sin omgivning, 

kluven till sin identitet och alltså en plats så god som någon för att undersöka transnationalitet 

och hur den nationella identiteten utmanas av influenser utifrån. Att det kan finnas likheter och 

gemensamma nämnarna i något som är avlägset. Soyoung hävdar i sin artikel att det inte är 

specifikt för de här länderna, samtidigt som de är specifika.18 Den enarmade svärdsmannen 

                                                 
14 Soyoung, Kim “Genre as Contact Zone: Hong Kong Action and Korean Hwalkuk” ur Chan, Stephen Ching-
kiu, Li, Siu Leung & Morris, Meaghan (red.), Hong Kong Connections [Elektronisk resurs], Duke University 
Press, 2005 g s. 98 
15 Soyoung s. 101 
16 Soyoung s. 101 
17 Soyoung s. 100 
18 Soyoung s. 100 
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kommer från en kinesisk kultur, formad av sin kontext, såsom den japanska blinda varianten 

formas av den japanska. 

Vi ser liknande projekt i Hongkong/Kina där kolonialt förtryck och patriotiska 

teman kring nationell sammanhållning är vanligt förekommande. Det skildras även hur den 

ekonomiskt starka Hongkong-halvön varit, fram till 1997, relativt (om inte ekonomiskt) 

oberoende från Kina. Ändå har ön behållit sin kinesiska identitet och delat liknande 

ockupationsminnen med Korea. Soyoung tillämpar alltså ett mer kulturhistoriskt 

tillvägagångssätt när han belyser skillnaderna i formandet av en arketyp/berättelse som 

koreanerna tagit ifrån andra nationer. Senare under kapitlet Produktionsförhållanden kommer 

en annorlunda metod av David Bordwell att belysas. 

 

2.2 Definitioner av olika former av transnationellt filmskapande 
 
Termen transnationalitet har börjat mista sin glans. Vad menar man egentligen med begreppet? 

Mette Hjort skriver i sin essä ”On the Plurality of Cinematic Transnationalism” att det har blivit 

ett alltför homogent samlingsbegrepp och mindre fokus på vad som gör filmer ”transnationella” 

och vad som inte gör dem transnationella.19 Hon lägger fram olika sätt att se hur en film 

fungerar transnationellt på olika nivåer. På produktions-  och distributionsnivå (vilka filmbolag 

som är involverade), hur filmerna präglas i form av bildkompositioner, rollbesättning med 

mera. 

Hon diskuterar flera olika kategoriseringar: ”epiphanic transnationalism”, i vilket 

en film levererar en berättelse som tydligt spelar på kulturella skillnader och likheter och belyser 

dem på ett vis som inte tidigare visats och därmed kan leda till en högre självförståelse.20 

”Affinitive transnationalism” i vilket delade arv mellan kulturer belyses, till exempel historiska 

problem, som två länder som delats.21 Land of Mine (Martin Zandvliet, 2015) kan ses som ett 

exempel, en dansk-tysk samproduktion om andra världskrigets efterspel och om hur 

maktpositioner skiftat.  En sorts transnationellt berättande som i fallet med Land of Mine där 

man vänder sig från de amerikanska hjälteskildringarna av det andra världskriget och fokuserar 

på lokala/regionala, gemensamma trauman som håller på att bearbetas. 

                                                 
19 Mette Hjort, “On the Plurality of Cinematic Transnationalism”, ur Durovicova, Natasa & Newman, Kathleen 
(red.), World cinemas, transnational perspectives, Routledge, New York, NY, 2010 s. 13 
20 Hjort s. 16 
21 Hjort s. 17 
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”Milieau-building transnationalism”, där man försöker skapa en filmkultur22. Ett 

exempel är Dogma-projektet, en filmkultur som saknar fysiska gränser, inte ett nationellt 

filmprojekt, även om det kan ses som ett alternativ mot masskultur. ”Opportunistic 

transnationalism” är en motsats till de tidigare tre sätten att se på transnationalism, där de 

tidigare handlat mer om ett motstånd till enbart ekonomiskt motiverade narrativ.23 

Opportunistisk transnationalism kan exemplifieras av de dåligt dubbade kung fu filmer, med 

klumpigt översatta titlar, som spreds och blomstrade under VHS-eran då filmer började kunna 

upplevas i hemmiljö på ett nytt vis. Ny teknologi möjliggjorde större spridning av filmer utanför 

biograferna. 

”Cosmopolitan transnationalism” fokuserar på hur en auteur som tillhör en 

diaspora kan positionera sig mellan två kulturer.24 Det kan handla om personliga historier om 

exempelvis att inte passa in.  ”Auteurist transnationalism” är likt den kosmopolitiska 

transnationalismen fokuserad på en individ, en auteur, men det är en sorts transnationellt 

filmskapande som bara uppstår när en regissör bestämmer sig för att göra en transnationell 

produktion med liknande auteurer från olika kulturer.25 ”Modernizing transnationalism” 

handlar om moderniseringsprocessen och en filmkultur som främjar den.26 ”Experimental 

transnationalism” avslutningsvis är precis vad det låter som: experimentell film som är 

finansierad av flera länders kulturinstitutioner.27 

Sist har vi ”Globalizing transnationalism”. Den är likt opportunistisk 

transnationalism ekonomiskt fokuserad, men här handlar det även om att skapa 

storproduktioner som är gångbara överallt, med allt vad det innebär.28 Som ett exempel kan 

nämnas The Great Wall (Zhang Yimou, 2017) en kinesisk/amerikansk samproduktion 

regisserad av den kinesiske regissören Zhang Yimou och med amerikanske filmstjärnan Matt 

Damon i huvudrollen och vars skådeplats är den kinesiska muren med en fantasy-liknande 

berättelse. Den fokuserar på kamp mot demoner och är avsedd att kunna spelas globalt eftersom 

fienderna är övernaturliga väsen, ingen japansk imperialistmakt som i många av de kinesiska 

kung fu-filmernas nationalistiska narrativ. Att demonisera någon betyder i teorin mindre 

intäkter globalt om något folk presenteras som ”bovar”. Det är möjligtvis den här termen som 

är mest relevant för analysen. Samtidigt medför den här formen av samproduktioner att den 

                                                 
22 Hjort s. 18 
23 Hjort s. 19 
24 Hjort s. 20 
25 Hjort s. 23 
26 Hjort s. 24 
27 Hjort s. 26 
28 Hjort s. 21 
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filmiska texten blir mer generisk och mindre intressant eftersom den här typen av filmskapande 

riskerar att bli mer homogent och förlora den lokala prägel som är en del av attraktionskraften 

hos den kinesiska filmen. I recensioner av The Great Wall märks avsaknaden av martial arts-

sekvenser till förmån för CGI-spektakel och storslagna masscener. En eftergift möjligtvis för 

att kunna skapa en sorts mer generisk blockbusterfilm. Filmer som är medvetet utvecklade för 

att bli kommersiellt gångbara överallt verkar utgå ifrån förutfattade meningar om vad en 

internationell publik vill ha, och som ett resultat kan den här sortens samproduktioner leda till 

fler Hollywood-liknande produktioner.  En recensent på brittiska The Guardian hade följande 

att säga om filmen: 
Aside from the nods to Chinese culture, there is little to differentiate between this and 

any other Hollywood action adventure.29 

Inom ”globalizing transnationalism” räknas en sorts kommersiella filmer som på papperet är 

från början planerade att fungera internationellt kan alltså resultera i en mer generisk form av 

film, vars syfte är att tilltala alla, men som verkar hamnar mellan stolarna. 

Många av de här dragen Hjort skissar på glider in i varandra, men resonemanget 

är ändå ett steg på vägen att tänka hur transnationalitet tar sig olika uttryck på film. Vilka typer 

av berättelser man väljer att fokusera på, kollektiva eller personliga. Vilken politisk funktion 

filmerna fyller, om de fyller någon beroende på vem som finansierar dem. 

Hjorts skissar ut överskådliga begrepp som visserligen är förenklade, men just av 

den anledningen är de användbara i att tänka vidare kring utmaningarna att tänka och definiera 

transnationalitet som begrepp. Hur kan man tänka kring enskilda filmer som kulturella uttryck 

men ändå globala, eller transnationella.? I slutet av uppsatsen kommer ett försök att diskutera 

framförallt Detective Dee i en eller flera av dessa kategoriseringar. 

 .  

3 Bakgrund 
 
Innan analysen kommer här nedan en överskådlig redogörelse för de mer specifika 

förhållandena i den sydostasiatiska filmindustrin och hur den amerikanska filmproduktionen i 

Hollywood influerat filmproduktionen i sydöstra Asien, mer specifikt Hongkong. 

 Importen och spridningen av influenser från andra kulturer kan hjälpa till att 

forma nya genrer i en lokal filmkultur. James Bond-filmernas popularitet i Hongkong ledde till 

                                                 
29 https://www.theguardian.com/film/2016/dec/16/the-great-wall-review-matt-damon-zhang-yimou [hämtad 
2017-04-15] 

https://www.theguardian.com/film/2016/dec/16/the-great-wall-review-matt-damon-zhang-yimou
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produktioner av Bond-kopior, och många slapstickkomedier som producerades under 

sjuttiotalet var, enligt Bordwell, ”möjligtvis” influerade av Mel Brooks och Blake Edwards.30 

 Mycket av utvecklingen i filmindustrin i Hongkong handlar om att både 

tillfredsställa den inhemska marknaden och den utländska. Bordwell kallar filmerna som 

producerades under 1980-talet för ”multigenre”-filmer, som innehåller action, komedi, 

romantik och teman som specifikt hanterar kinesiska problem. Som ett resultat blev filmerna 

spretiga och ofokuserade på grund av ambitionen att tillfredsställa flera olika målgrupper. Som 

Bordwell påpekat, även dramafilmer hade fightscener inbakade bara för att kunna säljas 

utomlands.31 Filmerna var ofta omklippta för internationella marknader, vilket ledde till att 

mycket av de komiska scenerna klipptes bort. Heart of a Dragon (Sammo Hung, 1985) är ett 

okarakteristiskt försök av Jackie Chan att arbeta inom drama-genren och innehåller många fight 

scener, vissa av dem enbart i exportversionerna, eftersom filmen och Chans status utomlands 

skulle tjäna på att säljas som actionfilm snarare än det Rain Man-liknande drama som filmen 

presenterar, men som går stick i stäv med filmens ultravåldsamma actionsekvenser. Som om 

Rain Man skulle haft biljakter och skottlossningar mellan de mer intima, dramatiska scenerna. 

Den här typen av problem med bristen på en konsekvent ton i filmerna har varit vanligt 

förekommande. 

Här kan man se att den kommersiella delen av Hongkongs filmindustri påminner 

om den italienska genrefilmsindustrin. Båda arbetade i cykler. När en italiensk film blev mycket 

populär försökte många andra producenter segla på framgången genom att producera kloner 

tills marknaden blev mättad och luften gick ur filmindustrin. Under nittiotalet mötte Hongkong 

den typen av nedgång på grund av en marknad som blivit övermättad, vilket säkerligen 

föranledde den amerikanska filmens stora intåg på marknaden. 

 Men cyklerna kan även innebära innovationer. Bordwell nämner behovet av att 

söka fräscha infallsvinklar på välbekant material. Filmskapare som Tsui Hark som tillhörde den 

s.k. ”nya vågen” i Hongkong på 1980- och 1990-talet bidrog till att stärka inte enbart kung fu-

genren med verk som The Butterfly Murders (Tsui Hark, 1979) utan även thriller genren med 

exempel som The Secret (Ann Hui, 1979)32. Inom en kommersiell ram kan en auteur arbeta, 

hitta uttrycksformer och sätt att förnya. Bordwell nämner att förr eller senare när en genre har 

rotat sig kommer någon att försöka förnya den för att hävda sig i konkurrensen. Exempel på det 

är polisaction-genrens utveckling till slut ledde till att någon började producera filmer med 

                                                 
30 Bordwell Planet Hongkong s. 93 
31 Bordwell Planet Hongkong s. 94 
32 Bordwell Planet Hongkong s. 95 
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kvinnor i huvudrollen.33 Filmer som Yes Madam (Cory Yuen, 1985) med Michelle Yeoh och 

Cynthia Rothrock eller Royal Warriors (David Chung, 1986) med Michelle Yeoh som kvinnlig 

Indiana Jones eller In the Line of Duty 4 (Yuen Woo-ping, 1989) med både kvinnliga och 

manliga hjältar i Donnie Yen och Michelle Khan. 

Intertextualitet är en viktig aspekt av detta. Eller som Bordwell kallar det 

”kulturell konversation”. I Planet Hong Kong avses med detta oftast en konversation mellan 

filmer producerade i samma kontext, som för en dialog med varandra. Föregångare blir 

kritiserade möjligtvis, men även parodierade. 

 Borde det dock inte vara möjligt att med tanke på hur filmer färdas globalt och 

möts, att det existerar en kulturell konversation mellan filmer från olika kulturer, men som 

likväl innehåller liknande mönster? Kan man se Detective Dees fokus på CGI-spektakel som 

ett försök att göra liknande filmer som Hollywood? 

Regissören Tsui Hark startade sin karriär i slutet av sjuttiotalet med just 

genrefilmer som The Butterfly Murder, en film som anses som den typen av förnyande 

genrefilm som Bordwell nämner, och är en revisionistisk swordplay-film som vrider på 

konventionerna. Han startade tidigt i sin karriär ett filmbolag Film Workshop, som producerade 

en mängd filmer under 1980-talet som uppfattats som innovativa och nyskapande.34 Många av 

dem var regisserade av Hark, såsom Peking Opera Blues, en visuellt dynamisk actionfilm med 

skottlossningar, klippta i ett frenetiskt tempo, men utan att åskådaren blev förvirrad. Harks vilja 

att göra kommersiell film med en konstnärlig ådra i dem var nyckeln till hans framgång med 

att förnya en genre med större fokus på klipptekniker. Actionfilmer hade tidigare varit mer 

statiska, mer beroende av att skildra skådespelarnas akrobatiska rörelser av med noggranna 

tagningar. Hark väljer här att skapa en känsla av frenesi med hjälp av högre klipptempo. 

När överlämningen av Hongkong närmade sig emigrerade Tsui Hark till 

Hollywood där han gjorde ett antal filmer, vars kvalitet är diskutabel i jämförelse med de verk 

han tidigare åstadkommit i Hongkong. Hark återvände efter en tid och har sedan dess fortsatt 

att leverera kommersiella actionfilmer av olika slag i den kinesiskspråkiga miljön, en 

flerspråkig miljö, där mandarin och kantonesiska är de dominerande språken, som förekommer 

i den sydostasiatiska miljön där den formen av Hongkong-film uppstått. Med termen 

Hongkong-action hänvisar jag till en typ av actionfilmer producerade i den sydostasiatiska 

regionen med Hongkong som centrum för framväxten av den karakteristiska filmstilen, men 

                                                 
33 Bordwell Planet Hongkong s, 95 
34 Bordwell Planet Hongkong. s. 84 
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som kan innehålla skådespelare, inspelningsplatser och finansiering som inte nödvändigtvis 

kommer från Hongkong utan även från Japan, Sydkorea, Taiwan, Singapore och Malaysia. 

Slutligen innan produktionsförhållanden diskuteras, är det relevant att åtskilja två 

distinkta former av stil i actionfilmskapande när det gäller Hongkongfilm. Hand-to hand kung 

fu-filmer som baseras på riktiga kamptekniker, och de mer fantastiska swordplay-filmer där 

kämparna besitter övernaturliga förmågor och ofta kan flyga eller sväva. Väpnad och 

obeväpnad kamp brukar man dela in dem i. Kung fu-filmerna koncentrerar sig på en konflikt 

mellan stilar och/eller tekniker, medan swordplayfilmer (wuxia) lägger större fokus på ett vapen 

med en metaforisk innebörd. 35 

 

 

3.1 Produktionsförhållanden 
 

The typical Hong Kong movie, as Geoffrey O’Brien points out, proceeds by a “accreation 

of incidents” that yields an “improvisatory messiness”. The chronic weakness of Hong 

Kong film says critic Li Cheuk-to is in its ability to handle plot effectively36 

 
Filminspelningar i Hongkong är kända för att vara till viss del improviserade. Traditionellt har 

man oftast filmat utan ett riktigt färdigt manus, vilket är en av anledningarna till att Hongkong-

action kan upplevas som ostrukturerad.37 Ofta hade man enbart en outline vid inspelningarna 

som man utgick ifrån och man spelade aldrig in ljud direkt och spelade in dialogen i efterhand 

istället, vilket gör att man kan hitta på dialogen i efterhand. Man kan här se ett exempel på hur 

stilen utvecklas på grund av produktionsförhållanden. Film spelades in snabbt och man fick 

saker gjorda snabbt, filmskaparna visar stor improvisationsförmåga under prövande 

omständigheter till skillnad mot det mer avancerade Hollywood-maskineriet där det kan ta flera 

år från manus till färdig film.38 

 I Hollywood startar produktionsprocessen med en manusförfattare som kan arbeta 

enskilt. Senare skrivs manuset om och förbättras i flera andra utkast av andra manusförfattare. 

I Hongkong är det mindre formellt, man uppmuntras att komma upp med gimmickar och 

intressanta situationer snarare än att fokusera på kausalitet och en helhetsmässighet i form av 

                                                 
35 Bengtsson, Andreas, Kina, Hollywood och samproduktioner, en transnationell studie av 
produktionsförhållande och mottagandet av Man of Tai Chi, Diva, s. 14 
36 Bordwell Planet Hongkong s. 117 
37 Bordwell Planet Hongkong s 75 
38 Bordwell Planet Hongkong s. 75 
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intrig och dialog. Det här är enligt Bordwell en av anledningarna till Hongkong-filmens 

attraktionskraft; vad som helst kan inträffa eftersom det inte följer det klassiska berättandet.39 

 Tre akt-strukturen där man planterar vändpunkter som manusförfattare måste 

förhålla sig till som en del av institutionellt filmskapande har man under lång tid saknat i 

Hongkong-film.40 Även om kinesiska filmskapare fört en dialog med Hollywood sedan 1920-

talet har just själva historieberättandet varit mindre centralt än filmernas stil. Stilen har varit 

den framträdande faktorn till skillnad från i Hollywood där stilen som regel är underordnad 

intrigen. Allt ska fylla en funktion för att driva berättelsen framåt. Den mer oorganiserade 

traditionella Hongkong-filmen har dock haft framgångar med sina knasigt ihopknåpade intriger 

och sina inslag av inspirerad galenskap. Frågan är vad som händer med de inslagen när det 

klassiska berättandet riskerar att tämja det vilda och udda som för många har varit en av de 

främsta lockelserna med Hongkong-filmens estetik. 

 Här har jag redogjort för de traditionella skillnaderna mellan de båda industrierna, 

där Hongkong både lidit av bristen på professionalism, men även frodats på grund av bristen av 

struktur. Men historiskt har kinesisk film influerats av Hollywoodfilm på ett omfattande vis 

vilket kommer att redogöras för i nästa kapitel. Härnäst belyses ett historiskt samband mellan 

de två olika filmkulturerna. 

 

 

3.2 Förhållandet mellan Hollywood och Hongkong 
 
Gary Needham nämner i sin essä Fashioning Modernity: Hollywood and the Hongkong 

Musical: 1957–64 att utvecklingen av kontinuitetssystemet och det klassiska filmberättandet 

som formades under Hollywood har tillämpats globalt och han citerar Miriam Hansens 

beskrivning av det här systemet som ”the first global vernacular”.41 Alltså 

Hollywoodberättandet som ett filmiskt språk som använts globalt. 

Ska man gå långt tillbaka kan man hitta kinesiska filmarbetare som arbetade under 

stumfilmseran i Hollywood, bland annat som konsulter på Broken Blossoms (D.W Griffith, 

1919). Hollywoodfilmer hade även adapterats till pjäser eller kinesiska operor. Det var en 

tvåvägsdialog på ett tidigt stadium i den narrativa filmens utveckling då kontinuitetsberättande 
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41 Needham, Gary, Fashioning Modernity: Hollywood and the Hongkong Musical: 1957-.64 ur Hunt, Leon & 
Leung, Wing-Fai (red.), East Asian cinemas [Elektronisk resurs]: exploring transnational connections on film, 
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börjat utvecklas och kinesiska filmskapare, olikt de mer experimentella japanska filmskaparna, 

höll sig till kontinuitetsklippande och shot/reverse shot.42 Stil och berättande var alltså redan 

från början influerat av den amerikanska filmindustrin. Med andra ord har filmberättandet 

spridit sig utanför Hollywoods gränser mycket tidigt, vilket även kan ses som motivation att 

använda sig av Bordwells scheman för klassiskt Hollywoodberättande. 

 Inte enbart David Bordwell lyfter fram ett tidigt utbyte mellan Hongkong och 

Hollywood. Gary Needham hävdar att under 1950- och 1960-talet och även långt tidigare än så 

producerades filmer i Hongkong som influerats av Hollywood.43 Needham belyser även hur 

filmbolaget Shaw Brothers grepp att vertikalt integrera sin verksamhet utifrån Hollywoods 

produktionsmodell kan ses som ett större strukturellt samband mellan de båda filmkulturerna 

även om produktionsmodellen hade inslag av en mer familjebaserad tradition med asiatiska 

rötter.44 Det existerar större forskning på området gällande  det kulturella utbytet mellan artister 

mellan artister ifrån Hongkong, Shanghai och Hollywood från tjugotalet  och framåt exempelvis 

genom studier av Law Kar.45  

 Under 1970- och 1980-talet växte bolag som Golden Harvest fram med vad 

Leung Wing-Fai kallar ”satellite model of production”, en liknande version av vertikalt 

integrerad verksamhet som sedan imiterades av andra filmbolag.46 Raymond Chow grundade 

Golden Harvest i början på 1970-talet efter att ha lämnat Shaw Brothers eftersom han hade ett 

annat perspektiv på framtiden för kinesisk-språkiga filmer. Chow såg en dåvarande kris i den 

amerikanska filmindustrin och möjligheten att få ett fotfäste på en internationell marknad.47  

 Med Golden Harvests framgångar med stjärnor som Bruce Lee och Jackie Chan 

blev bolaget en maktfaktor som skapade filmer för en internationell marknad med skådespelare 

som lockar internationellt. Det här var ett medvetet grepp från Chows sida för att kunna locka 

till sig en större marknad än enbart en lokal marknad eller en kinesisk diaspora i andra länder.48 

Samarbetet mellan Golden Harvest och Warner Brothers med Enter The Dragon (Robert 

                                                 
42 Bordwell s. 12 
43 Needham, s. 43 
44 Needham s.43 
45 Ford, Staci,” Hongkong film goes America” ur Marchetti, Gina, Media, Culture and Social Change in Asia 
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Clouse, 1973) är ett exempel. Även Shaw Brothers sökte framgång internationellt genom 

samarbeten även för att minska kostnaderna för produktionerna. Resultatet var samarbeten med 

bland andra brittiska filmbolaget Hammer och produktioner som Legend of the Seven Golden 

vampires (Roy Ward Baker, Chang Cheh, 1974) som resultat, med brittiska skräckfilmsikonen 

Peter Cushing och Shaw Brothers egna kung fu filmstjärna David Chiang i huvudrollerna.49 

Det finns alltså en ytterligare historisk koppling mellan hur kinesiska filmskapare och 

amerikanska/brittiska filmskapare samarbetat, här i genrefilmproduktion. 

Man har även under åren försökt plagiera framgångsrika amerikanska filmer. Med 

andra ord finns här underlag för att tillämpa Bordwells scheman för klassiskt 

Hollywoodberättande eftersom man vill konkurrera med Hollywood om världsmarknaden.  

 Hollywood började göra samma sak, att ”låna” från Hongkong-filmen. Ett 

exempel är inledningssekvensen från Tango & Cash (Andrey Konchalovsky, 1989) som 

influerades av en actionscen från Jackie Chans Police Story (Jackie Chan, 1985), och de 

stiliserade actionsekvenserna i Desperado (Robert Rodriguez, 1995) var tydligt influerade av 

John Woo.50 Med andra ord, ett kulturellt utbyte har skett under många år. Redan från 

stumfilmstiden har de här två filmindustrierna influerat varandra. 

 En märkbar skillnad mellan de båda industrierna är att Hollywoods produktioner 

ofta centreras kring karaktärsutveckling, och filmernas intrig är formade kring den, till skillnad 

från Hongkongfilmerna, vilket David Bordwell belyser i en jämförelse mellan De omutbara 

(Brian De Palma, 1987) och Gun Men (Kirk Wong, 1988) som är mer eller mindre en remake. 

Bordwell belyser skillnader i karaktärsutveckling där den amerikanska protagonisten genomgår 

en förändring medan den kinesiske motsvarigheten inte gör det.51. I Planet Hong Kong går 

Bordwell igenom skillnaderna och likheterna mellan de båda filmerna, bland annat att miljöerna 

innehåller liknande gangstermiljöer, men även skillnader i struktur, längd och innebörden i 

historierna och hur Gun Men försöker ersätta de bristfälliga karaktäriseringarna med plötsliga 

vändpunkter i intrigen. Samtidigt betonar Bordwell att relationerna mellan karaktärerna är mer 

komplicerade än i De Palmas film 52  

Medan Soyoung i sin text om actionfilmer som kontaktzoner utgår ifrån en 

kulturhistorisk analys, använder sig Bordwell av produktionsförhållanden i sin redogörelse av 

två filmer med liknande innehåll, men producerade under olikartade förhållanden.  

                                                 
49 Walsh s. 169 
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Som tidigare nämnt finns här underlag för att tillämpa Bordwells scheman för 

klassiskt Hollywoodberättande även om modellen är aningen föråldrad och inte adresserar 

förändringarna i berättandet som skett sedan dess. Men det har, som jag påvisat, växt fram 

liknande produktionsindustrier under en period då filmer som Bordwells scheman utgår ifrån 

var aktuella. Bordwells schema bör fungera som en tydlig modell för att illustrera skillnader 

och likheter mellan två olika filmkulturer med liknande produktionsapparat som vill nå en 

global marknad. 

För att sammanfatta, så kan vi här se en dialog mellan två filmindustrier som med 

olika förutsättningar hanterar liknande material. Det finns en stark historisk koppling mellan 

dem och nedan kommer jag försöka tillämpa en formalistisk analys av detektivformeln i två 

samtida filmer, producerade med något års mellanrum, och även använda mig av Soyoungs och 

Hjorts texter för att undersöka skillnaderna och likheterna. 

 

4 Analys 
 
I följande analys kommer jag att undersöka filmerna Detective Dee and the Mystery of The 

Phantom Flame och Sherlock Holmes, gå igenom filmernas struktur i termerna fabula, syuzhet 

och stilistisk utformning och avslutningsvis kommer jag att koppla filmerna med hjälp av 

Soyoungs och Hjorts texter till en diskussion rörande transnationellt filmskapande. 

 
 

 

4.1 Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame 
 
 

4.1.1 Synopsis 
 
Filmen utspelar sig år 628 under Tangdynastins era. Den förre kejsaren är död och den som ska 

inta tronen kommer bli Kinas första kejsarinna. Inför kröningen har en gigantisk staty till hennes 

ära byggts som en symbol för den kejserliga världsliga makten. Under en visning av statyn inför 

några utländska gäster fattar en högt stående tjänsteman plötsligt eld och faller mot sin död. 

Flera andra liknande fall rapporteras och de besynnerliga dödsfallen blir till besvär för 

kejsarinnan. Hennes överstepräst övertalar henne att frige Dee, en före detta utredare åt det 

kejserliga hovet, men som fallit i onåd efter sitt motstånd mot regimen. Dee återtar sin status 

efter sin exil och påbörjar utredningen i samarbete med två andra karaktärer i hovet som är 

högst misstänksamma mot honom, men som visar sig i slutändan ge sina liv för att Dee ska 
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komma åt sanningen och sammansvärjningen som ligger bakom dödsfallen, vilket är en 

statskupp ledd av samma person som en gång stod på samma sida som Dee. 

 

 
4.1.2 Fabula 

 
Åtta år innan händelserna fängslas Dee (Andy Lau). Den regerande kejsaren är make till den 

som ska komma att bli rikets första kejsarinna. Dee och hans kollega/vän Shaotuo Zhong (Tony 

Leung Ka Fei) som båda motsatte sig kejsarmakten och ledde en revolt skiljs åt och Zhong 

upptäcker en särskilt sällsynt och dödlig insekt som kan hjälpa honom att nå sitt mål genom att 

mörda dem som hotar hans planer att fortsätta revolten och statskuppen utan att själv bli 

upptäckt. 

 Under dessa år verkar riket ha blivit säkrare. Men sjukdomar och naturkatastrofer 

har härjat vilket vi får reda på via Dee som berättar i voice over om sitt arbete i fängelset där de 

bränner vittnesmål för att undanröja tvivel kring kejsarmakten. ”Memorials are prescription of 

the state. We know the states illness by reading them. But the memorials in recent years show 

that the people´s livelihood has improved and they are living in contentment.” Med andra ord 

har kejsarmaktens styrka lett till stabilitet i landet. Men det kan ju även vara underförstått att 

ingen vågar klaga. I filmens inledningssekvens sker en uppvisning av den nybyggda gigantiska 

Buddhastatyn och vi vår veta att amuletter används för att skydda arbetarna, översteprästens 

makt är stor och att de har stora mängder vatten därinne i statyn för att det är hett därinne på 

grund av arbetet med statyn med mycket metallarbete, smedjor och så vidare. Tjänstemannen 

som leder den guidade visningen fattar plötsligt eld när de når toppen av statyn och står i 

öppningen i ett av Buddhas ögon. Sedan följer ytterligare ett dödsfall. Kejsarinnan 

rekommenderas av översteprästen att söka hjälp av den förre utredaren Dee som numera sitter 

i fängelse. 

Dee blir anfallen i fängelset precis när Shanguan (Bing Li) kommer för att frige 

honom och erbjuda platsen tillbaks som utredare vid hovet. Till sin hjälp har han två 

medhjälpare, Pei Donglai (Chao Deng) och kejsarinnans närmsta man Shangguan som ska 

rapportera om Dee gör saker som går emot den kejserliga maktens intresse.  

Inledningsvis är de båda misstänksamma gentemot Dee. Han ledde ju ett uppror 

mot kejsarmakten för åtta år sedan.  Dee är fortfarande kritisk, men inser även att kejsarmakten 

är ett nödvändigt ont. De börjar med att undersöka resterna av de två liken som antände. Vi ser 

redan misstroende mellan karaktärerna med Dees antydningar. Shanguan rapporterar ständigt 

till kejsarinnan, medan Donglai använder sin makt som polis till att skrämma och hota. Samma 
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sorts taktik som Dee anklagar kejsarinnan för och manar att sluta med sådan taktik. Spåren leder 

till en underjordisk plats, The Phantom Bazaar, där svart magi är vanliga inslag. Där träffar de 

en luffare som kan förändra utseende, en shapeshifter, genom akupunktur och som leder 

utredningen till översteprästens lya, samma överstepräst som sa åt kejsarinnan att anlita Dee för 

fallet. Där hittar de orsaken till självantändningarna. En insekt med ett gift som gör att det kan 

användas som katalysator för antändning. 

Under utredningen kommer de fram till flera slutsatser. Vi blir informerade om 

att det i själva verket visar sig att man sysslat med grovt maktmissbruk för att skydda 

kejsarmakten. Dee går i många fall emot kejsarinnans önskningar i syfte att ta reda på 

sanningen, vilket inkluderar att besöka klostret där översteprästen bor.  Det visar sig att 

maktmissbruk på hög nivå pågått och vi får reda på korruption på hög nivå. 

Dee blir själv jagad, men hans tidigare motvilliga kollega Donglai får reda på 

avgörande information kring tjänstemannens dödsfall i statyn och blir fångad och utsatt för 

samma behandling. Dee lyckas med hjälp av informationen han dock får av sin fallne kamrat 

avslöja att hans tidigare kollega Zhong har legat bakom mordet eftersom tjänstemannen hotade 

hans planer att lönnmörda kejsarinnan och göra en statskupp. Dee konfronterar Zhong inuti 

statyn där Zhong planerat att låta statyn falla på palatset. 

 

4.1.3 Syuzhet 
 
Olikt klassisk detektivmodell delar inte Dee och åskådaren samma perspektiv. Det dröjer tio 

minuter innan han träder in i handlingen och även i fortsättningen får vi följa andra karaktärers 

perspektiv. 

I scenen innan vi blir introducerade till Dee, får vi en sekvens av exposition där 

Kejsarinnan lyssnar på översteprästens maningar, som hon får genom oraklet, som tagit formen 

av en ren, att Dee är den som kan lösa fallet.  Mystiska krafter är i spel där astrologi spelar en 

central roll i översteprästinnans spådomar eller maningar. Översteprästen, i en rens skepnad, 

hävdar att himlakropparna är i kaos och att en ondska har stört ordningen i översteprästinnans 

frånvaro. ”The evil has been committing crimes as Venus has left the palace eight years ago” 

Hon säger även att Venus haft sitt ursprung i Dees hemstad. För åtta år sedan gjorde Dee 

motstånd mot det rådande kejserliga styret, som kejsarinnan egentligen låg bakom som en slags 

marionettmästare som styrde den dåvarande kejsaren. 
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Hon menar här att Dees frånvaro möjliggjort ondskans tillväxt. Den världsliga 

och spirituella världen här är oeniga. Å ena sidan var Dee motståndare till kejsaren, men å andra 

sidan, enligt högre makter bortom den världsliga, är han nödvändig för bevarandet av freden. 

Anledningen till att han blev kallad ifrån isoleringen var inte, som i Sherlock 

Holmes, polisens maktlöshet, utan Dee kallades av övernaturliga väsen, på spirituell väg. Dee 

beskrivs mindre som en intelligent anomali, som Holmes, utan mer som en essens i 

upprätthållandet av makten. Holmes individuella nycker är vad som gör honom till en 

extraordinär figur, eftersom han kan göra saker som ingen annan kan, medan Dee är mindre 

individuellt präglad som karaktär. 

Bordwell skriver hur varje film baserade på det klassiska mönstret har en syuzhet 

som presenterar hur kaos i någon form utbryter och stör det normala som behöver återställas. 

Den lugna vardagen som störs av ett yttre hot, som måste elimineras.53 Här ser vi att detta 

bokstavligen presenteras till oss i dialogform. Ett tecken på den sorts mindre subtila berättande 

som kinesisk actionfilm lidit av, eller om det är översättningen som brister i sin övertydlighet. 

Syuzhet ska enligt modellen även omfatta en heterosexuell kärlekshistoria 

parallellt med huvudintrigen. Berättelsen ska ha två kausala strukturer och var och en ska ha ett 

mål, hinder och klimax.54  Detective Dee frångår den mallen genom sin avsaknad av 

kärlekshistoria. Det potentiella kärleksmötet leder ingen vart eftersom hon dör under filmens 

gång på ett abrupt sätt, vilket kan vara ett medvetet grepp för att bryta mönstret. Hark är en 

säregen filmskapare, i hans remake av Dragon Inn (King Hu, 1966) som gick under titeln New 

Dragon Gate Inn (Raymond Lee, 1992) och som han producerade fanns det en kärlekshistoria 

som slutade olyckligt, ett element som inte existerade i Hu´s version. 

Tidigare nämndes att wuxiafilmer kretsade kring ett vapen och dess metaforiska 

innebörd. I mitten av filmen återfår Dee ett vapen som besitter stora förmågor att skapa inre 

skador hos motståndaren, vilket kan ses som en koppling till tryckpunkterna hos akupunkturen. 

Den sortens skador eller kraft kan finnas i filmer såsom Iron Monkey (Yuen Woo Ping, 1993) 

där Iron Palm är en teknik där kraften från ett slag skapar stora inre blödningar. När Dee besitter 

vapnet ger det honom en auktoritet. Vapnet besitter en auktoritet eftersom Dee fick det från den 

militära överbefälhavaren, vilket möjligtvis också ger det en politisk innebörd. 

Filmen introducerar shapeshifting genom akupunktur som senare spelar en stor 

roll i en vändpunkt i berättelsen.  Här har CGI en viktig funktion. Kameran dröjer kvar på ett 

ansikte så vi kan se förändringen. Ett stilmässigt grepp som är underordnat syuzhet eftersom 
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det används som setup och payoff. Filmen betonar syuzhetinformation som talar om för oss vad 

som är centralt för fabulan. Amuletterna i inledningen, ovannämnda akupunktur-shapeshifting, 

att vattnet i statyn skulle varit en katalysator, etableras tydligt och fyller ett syfte längre fram i 

berättelsen.  

Genom syuzheten misstänkliggörs kejsarmakten på grund av utelämnad fabula-

information. Dee ifrågasätter den världsliga makten när han frågar kejsarinnan rakt ut om hon 

mördade den förra kejsaren.   

I konventionell syuzhet enligt Hollywoodmönstret fokuserar ofta intrigen på en 

deadline.55 Det kan till exempel innebära att en bomb håller på att explodera i filmens klimax 

och måste desarmeras för att inte hjälten ska misslyckas. Något som vi kommer att återvända 

till i Sherlock Holmes. 

Man skulle kunna säga att Detective Dee vilar på ett deadline-format. Mördaren 

måste oskadliggöras för att inte riket ska hamna i kaos. Det här är dock ingen riktig deadline vi 

som åskådare vet om eller lär oss av i början, utan det är berättelseinformation som delas ut i 

filmens syuzhet och först i tredje akten i får lära skurkens slutmål. Det är här i filmens klimax 

kring Buddhastatyn vi ställs inför två centrala aspekter i konflikten. Dee får insekter på sig och 

måste undvika solljus, och eftersom upplösningen utspelar sig då dagen börjar gry får vi ett 

spänningsmoment: han måste undvika solljuset som leder till att han skulle antändas, vilket vi 

nu vet vid det här laget. Dessutom måste Dee förhindra att Zhong lyckas med att fälla statyn på 

kröningsceremonin. Zhong öppnar luckorna i statyn så solljus kommer in och Dee måste 

undvika solen. 

Någon kärlekshistoria existerar inte och således ingen tråd som följs i filmens 

klimax eller som får någon plats alls. I en film som Return of The Jedi (Richard Marquand, 

1983) får vi följa parallella skeenden i slutet: 1) kampen om att sänka dödsstjärnans sköld nere 

på planeten Endor. 2) Rymdstriden där piloterna väntar på att skölden sänks så att de kan 

attackera dödsstjärnan och 3) Lukes personliga kamp mellan ont och gott, far och son.  Det 

existerar inte den sortens parallellberättande på samma vis i Detective Dee.  Emellanåt klipps 

det till kröningsceremonin, men mestadels har vi bara en tråd att följa eftersom Dees 

kompanjoner är döda. 

Filmen får en tydlig upplösning, när Dee räddar kejsarinnan, Zhong faller på sitt 

eget grepp och får insekterna på sig och antänder. Dee säger dock åt kejsarinnan att hon inte får 

förtrycka folket längre utan måste lära sig bli en god ledare. Här ser vi hur Dee står över 
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kejsarmakten, något som vi fick veta i filmens visuella förtextsekvens som antydde detta. 

Sedan, eftersom det inte finns något botemedel på hans åkomma, drar Dee sig inte tillbaks till 

fängelset, men däremot till ett metaforiskt sådant: The Phantom Bazaar som han besökte 

tidigare.  En mörk plats för övernaturliga fenomen. Även det antyder att Dee på något vis är en 

mytisk varelse, vilket också kan förklara varför han kan tilltala kejsarinnan som han gjorde 

innan utan konsekvenser. Han drar sig medvetet bort från världen när hotet om kaos är undanröjt 

och riket är stabilt.  

 

4.1.4 Stil 
. 

Vi ser i filmens förtextsekvens hur de kinesiska bokstäverna förvandlas till aska, en visuell 

ledtråd till detta viktiga motiv i filmen redan i förtexterna. Filmens titel föregås av att kameran 

rör sig upp mot toppen av den gigantiska Buddhastatyn (skapad med CGI), som med solen i 

bakgrunden belyses för att sedan täcka skärmen. Nästan som om en gudomlig upplysning, 

Buddha, drabbar det starka ljuset åskådaren medan de kinesiska bokstäverna som utgör filmens 

titel Detective Dee And The Mystery of The Phantom Flame tar plats. Solen befinner sig bakom 

molnen, medan texten kommer fram bakom molnen.  Nästan som om vår hjälte antar en mer 

spirituell betydelse, medan Buddhas världsliga representation (statyn) i filmen får en 

förtryckande funktion. En värdslig representation av ett ideal, likt frihetsgudinnan, som den 

värdsliga makten kanske inte lever upp till, som vi får se under filmens gång.  

I filmens första scen guidas en utländsk ambassadör genom den gigantiska 

Buddhastatyn och vi serveras berättelseinformation såväl som geografisk överblick över hur 

statyn ser ut, så vi kan lättare följa filmens slutsekvens. Vi får reda på berättelseinformation 

kring amuletterna, arbetet inuti statyn och vattnet som används på grund av hettan. Hark döljer 

emellertid också viss berättelseinformation, såsom när tjänstemannen tar vatten får vi se klipp 

mellan Zhong och den olycksalige tjänstemannen som skrivit under sin dödsdom, men Zhongs 

reaktion är dold och sätts inte i åskådarens blickcentrum genom närbild på Zhong. Däremot får 

vi en närbild på tjänstemannen som dricker av vattnet, alltså är det viktig berättelseinformation. 

På så vis hindrar Hark åskådaren att dra för tidiga slutsatser, och den här lilla sekvensen är något 

man lättare kan lägga märke till efter att ha sett filmen, då man har tillgång till hela fabulan. 

Detective Dees actionsekvenser förlitar sig mycket på snabba klipp, inklipp på 

skådespelarna och halvbilder och emellanåt sekvenser där skådespelarnas ansikten inte syns. 

Filmstilen som förekommit traditionellt i Hongkong-filmer har förlitat sig på den sortens kung 

fu-sekvenser som Bordwell menar är konstruerade episodiskt snarare än narrativt. Långa 
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tagningar där skådespelarnas akrobatiska skickligheter som visuellt spektakel är det centrala i 

filmerna med upp till tio minuters sekvenser som saknar intrigtrådar. Det är ett exempel på vad 

Kristin Thompson kallar excess, alltså bildmaterial som inte för handlingen framåt och när man 

märker att stilen inte fyller en narrativ funktion. 56 

Att fighterna saknar konventionella långa tagningar i Detective Dee kan inte 

enbart tillskrivas en appropriering av Hollywoodberättande. Det finns inte längre den sortens 

skådespelare som utbildas inom Pekingoperan med akrobatiska kunskaper. Skådespelarna som 

verkar tillhöra ett liknande stjärnsystem syns enbart i korta stunder men ersätts av stuntmän. 

Det finns ingen studio som Shaw Brothers eller Golden Harvest som tränat upp kungfu-

skådespelare eller tillvaratar deras akrobatiska skicklighet på samma sätt som tidigare, och den 

här sortens filmer produceras inte längre i samma industriella skala som tidigare vilket har lett 

till att stilen förändrats på grund av förändringar i produktionsapparaten. Tillkomsten av CGI 

har både underlättat för filmskapandet, men även försvårat möjligheterna att upprätthålla den 

filmstil man utvecklat, eftersom kraven som ställs på skådespelarnas fysiska förmågor inte 

längre är så höga, vilket har varit Hongkongfilmens attraktionskraft. Medan fightscenerna alltså 

på grund av förändrade produktionsförutsättningar blir kortare och har snabbare klipp, blir det 

större fokus på CGI när en lång tagning dröjer sig på ett ansikte för att visa en förändring. Det 

blir mer fokus på det digitala spektaklet, än på det konkret fysiska spektaklet. Men det fyller 

också en funktion för filmens syuzhet i form av vändningar. Ett exempel är när vi ser 

förändringarna i översteprästens ansikte och visar att det är Shangguan som är översteprästen. 

Innan den digitala tekniken hade man fått förlita sig på klippning för att skildra en 

transformering, men nu kan man åstadkomma digitala förändringar och på så vis uppstår en 

större sömlöshet. Detsamma gäller filmens första mord när tjänstemannen fattar eld. Vi får se 

honom stappla omkring med CGI-skapad eld tills han faller sönder. CGI fyller flera viktiga 

berättelsefunktioner i filmen. David Bordwell nämner att en av grundbultarna i genrefilm är 

kombinationen av det bekanta och det nya, konventioner och innovationer, och att genrer ofta 

överförs mellan olika medier, och att den typen av swordplay-filmer härstammar från en 

specifik kinesisk litterär tradition. 57 Karaktären Dee följer en annan klassisk modell från 

martial arts-filmer, snarare än Hollywood-modellen med en karaktärsutveckling. Dee 

                                                 
56 Thompson, Kristin, The concept of cinematic excess, ur Contracts, a journal of Film, communications, culture 
and politics, Special Issue Theoretical perspectives in Cinema Vol 1 No 2 Summer 1977 s. 55 
57 Bordwell Planet Hongkong s. 123 
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genomgår ingen utveckling. Han är statisk, persistent.  I den kinesiska traditionen ska 

huvudkaraktären vara ett ideal, någon som kan stå fast principiellt utan att ifrågasätta sig själv58 

Bordwell nämner den episodiska strukturen av Hongkong filmer. Att de av 

tradition är mindre kausalt sammanhängande.  Många fightscener består av utmaningar från 

främmande kämpar. De påminner mer om folksagor med fightsekvenser som inte ens är kausalt 

motiverade.59 Man skulle kunna hävda att berättandet i många av de här filmerna är primitivt 

och att det mer handlade om de kommersiella förutsättningarna i regionen som dominerades 

mer av ekonomiska krafter än konstnärliga och där berättandet kom i andra hand. 

Utgår vi från Bordwells förklaring så är ändå actionsekvenserna motiverade och 

fyller en kausal funktion, samtidigt som de för historien framåt. I äldre Hongkong-filmer, 

stannar handlingen som sagt ofta av för en tio minuters fight. Fightscenerna är i Detective Dee 

betydligt kortare och mer komplexa, med en större mängd klipp och närbilder, samtidigt som 

parallellhandlingar utspelar sig med Dees medhjälpare. Det är alltså intressant att notera att 

fightsekvenserna är kortare, samtidigt som de innehåller långt mer storyinformation än vanligt. 

 När Dee blir anfallen i klostret i den första scenen vi får se honom, är det för att 

hindra Dees utredning. Han blir alltså inte godtyckligt utmanad till tvekamp i någon episodisk 

batalj.  Dee blir hindrad inledningsvis. eftersom huvudfienden som är hans gamla förtrogna, 

försöker förhindra hans inträde i handlingen. Kausaliteten är mer sammanhängande än de mer 

löst konstruerade historierna i sjuttio och åttiotalets kung fu filmer. Men de filmerna innehöll 

heller inga mysterier som skulle lösas, så kausaliteten i de linjärt hämndinriktade historierna 

var ofta banal. 

 

4.2 Sherlock Holmes 
 

4.2.1 Synopsis 
 

En konspiratör avslöjas och avrättas för att ha sysslat med svart magi och seriemord. Efter 

avrättningen kommer besynnerliga vittnesmål om att konspiratören har setts vandra omkring. 

Holmes och Watson tar sig an fallet och upptäcker en konspiration att skapa panik hos 

allmänheten för att det brittiska imperiet ska ta kunna över världen. 

 
4.2.2 Fabula 

 

                                                 
58 Bordwell Planet Hongkong s. 117 
59 Bordwell Planet Hongkong s.117 
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Holmes och Watson avslöjar en seriemördare som visar sig vara en adelsman, Lord Blackwood 

(Mark Strong). Efter ett samtal mellan Blackwood och Holmes börjar Blackwood prata om att 

det här är bara början och att han vill att Holmes ska bevittna vad som komma skall, och att 

Holmes rationella förmåga kommer att kollapsa och driva honom till vanvett. 

Holmes och Watson bevittnar mördarens avrättning genom hängning. Senare 

kommer rapporter om att Blackwood återuppstått, men den här berättelseinformationen kring 

hur Blackwood fejkade sin död, ett av filmens mysterier, kommer inte förrän sist i filmen efter 

att Blackwood dött en andra gång. 

Vi får reda på att ett hemligt sällskap likt Illuminati är inblandat i konspirationen 

inför statskuppen. Holmes blir anlitad av Scotland Yard att undersöka Blackwoods 

försvinnande. Hans kropp har avlägsnats från kyrkogården och det är upptakten till mysteriet.  

Holmes och Watson genomgår samtidigt stora förändringar i deras liv när Watson ska gifta sig 

vilket hotar det fortsatta samarbetet mellan de två detektiverna. Samtidigt stöter Holmes på ett 

gammalt kärleksintresse i Irene Adler, en tjuv som arbetar åt Moriarty, som agerar som 

marionettmästare bakom kulisserna, och som visar sig vara den som legat bakom hela 

konspirationen.  

Liksom i Detective Dee måste Holmes förhindra en statskupp, här i form av en 

bomb planterad i parlamentet. Slutuppgörelsen sker på en ej färdigbyggd London Bridge, där 

Blackwood blir hängd, för andra gången men nu på riktigt. Ett ironiskt slut, på samma vis som 

i Detective Dee där skurken faller på sitt eget grepp. 

 

 

4.2.3 Syuzhet 
 
Bordwell menar att åskådare själv konstruerar fabulan i huvudet genom att aktivt fundera kring 

det vi ser, vilket innebär att tid och rum i berättandet formas genom åskådarens medverkan i 

konstruktionen av berättelsen.60 Sherlock Holmes motiv, kan ses som att vi inte ska lita på det 

vi ser. Skurken, i det här fallet Blackwood, iscensätter vad som framställs vara svart magi, men 

som har fullkomligt logiska orsaker bortom det vi ser.  Även om mordmysteriet i sig inte är så 

komplicerat – det är få mord och få intrigtrådar och skenmanövrar – så är filmens bärande 

berättargrepp att vilseleda åskådaren visuellt. Det här kan ses som en självmedvetenhet kring 

detektivformelns struktur.  

                                                 
60 Bordwell Narration… s. 51 
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Fram till en bit in i filmen har vi fått höra ”rykten”, vi har fått höra om morden 

men aldrig bevittnat dem. I en av få sekvenser som utspelar sig utanför Holmes vetskap får vi 

se en man till synes spontant självantända efter en lång monolog som förklarar Blackwoods 

motiv, men vars mystiska metoder fortfarande är okända. Annars får vi i klassisk detektivstil 

följa utvecklingen ihop med Holmes, medan vi i Detective Dee emellanåt får veta lite mer än 

vad Dee vet.  Publiken ligger aldrig ett steg före Holmes utan är ständigt i synk med Holmes 

perspektiv på händelserna, eller vet mindre. Till exempel i sekvensen där Moriarty och Irene 

pratar med varandra. Vi får sedan reda på i en sofistikerat konstruerad sekvens, hur Holmes 

använt sina förklädnader för att kunna avlyssna hela samtalet. Här ser vi hur Ritchie tar 

detektivformeln och ger den en extra krydda genom att visa att Holmes ständigt är ikapp med 

händelserna, även när åskådaren tror att det sker utanför hans perspektiv. I en sekvens senare i 

filmen, låter Holmes sig bli tillfångatagen för att lära mer om konspirationen, men vi som 

åskådare får inte veta att Holmes har nyckeln till handfängslen som han redan fått av Lestrade. 

Senare skapar han ett rökmoln för att undkomma och undvika att bli skjuten medan han redogör 

för en av konspiratörerna hur han kommit underfund med statskuppen. Den här 

berättelseinformationen undanhålls åskådaren, med andra är ord vilseledning en fundamental 

del av filmen. 

Den obligatoriska heterosexuella tråden i syuzhet som löper parallellt med 

mysteriet gäller inte enbart huvudpersonen utan även Watson, och hur hans äktenskap kan 

påverka hans förhållande till Sherlock Holmes, som lägger krokben för förhållandet i en av 

filmens mer komiska inslag. Det verkar alltså till synes som att det är Watsons kärlekshistoria 

som syuzheten fokuserar på. Där är Holmes snarare antagonist. Trots att böckerna om Holmes 

har få kvinnliga karaktärer (Irene Adler och Mary Morstan) finns de båda i den här berättelsen. 

I Holmes kärlekshistoria finns ett yttre hot, nämligen Moriarty som Adler är i maskopi med. Så 

tekniskt sett finns här faktiskt två kärlekshistorier inbakade i syuzheten. Irene Adler och Mary 

Morstan (blivande Mrs Watson) är de två enda kvinnliga karaktärerna i Sherlock Holmes kanon 

som spelat någon roll för karaktärerna i Sir Arthur Conan Doyles berättelser. De förekom enbart 

i någon enstaka berättelse, möjligtvis nämndes i någon annan. De var två marginella karaktärer 

som i den här filmversionen lyfts fram. I filmen får både Holmes och Watson varsitt 

kärleksintresse, något som det klassiska Hollywoodberättandet kräver, och eftersom vi har två 

protagonister får vi även en snårigare intrig med två kärlekshistorier som löper parallellt.  

Blackwoods mål i filmen spelar stor roll för filmens utformning. Han sager till 

Holmes: “I want you to be witness. Tomorrow the world as you know it will end”. Det handlar 

om vilseledning kring vad som uppfattas med våra sinnen för att skapa skräck hos massorna. 
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Först vilseledning med att ha spelat död, vilket skapat en panikstämning i London. Att sedan 

ha Holmes som del i planen att bevittna skådespelet passar in i filmens visuella konstruktion 

med missledande eller undanhållande av information, för vad åskådarna blir visade och vad vi 

får höra i andra och tredje hand visar sig vara väsentligt. Vi blir ofta lurade att tro något genom 

det vi blir visade. Mysteriet är inte centralt, utan verkar fungera som ett självmedvetet grepp för 

att försöka göra oss medvetna om berättelsekonstruktionen på ett lekfullt vis. 

Holmes måste ”vidga sina vyer” och se bortom det logiska. Han börjar nysta upp 

konspirationen genom att förstå sig på och hänge sig åt religiösa ritualer, satanistiska i sin 

ikoniska representation, med pentagram och blodsutgjutelse. Han måste förstå logiken bakom 

vidskepelsen som ligger bakom Blackwoods tänkande och på så vis förstå vad hotet är riktat 

mot. 

I slutet av filmen när vi återser Holmes har han till synes hängt sig. Ett spratt med 

åskådaren där filmens lekfullhet på temat att vad vi ser inte är det som är verkligt. Där han 

hänger förklarar Holmes hur Blackwood kunnat fejka sin hängning. Ett resonemang som i 

slutändan leder till att vi får reda på vem den riktiga marionett mästaren egentligen är som låg 

bakom konspirationen. 

 Filmens klimax följer en klassisk deadline-modell för Hollywood. En bomb måste 

desarmeras, och vi har flera karaktärer som följs åt. Hotet mot parlamentet måste avvärjas, men 

även Blackwoods hot mot Holmes kärleksintresse. Watsons och Holmes förhållande i slutet av 

filmen öppnar för en uppföljare eftersom Moriarty, som vi får reda på att Adlers mystiske 

arbetsgivare heter, framträtt som den egentliga kraften, marionett mästaren och den främsta 

kausala kraften i berättelsen, den som orsakar kaoset i fabulan. 

  

4.2.4 Stil 

 
Filmen inleds med ett fall in medias res, eller vad som kunnat vara upplösningen i en tidigare 

Sherlock Holmes-berättelse. Med parallelklippning klipps en jaktscen där Sherlock springer till 

fots mot något, vi vet inte än vad. I en kortege sitter Watson med agenter från Scotland Yard. 

Här ser vi redan hur Sherlock skildras som någon som står utanför normerna genom att ta upp 

jakten på egen hand. 

Det finns gott om viktoriansk gotisk arkitektur och stil ur en äldre tradition som 

From Hell (Bröderna Hughes, 2001) och Sleepy Hollow (Tim Burton, 1999) och ganska typiska 

konspirationsscener med män i kåpor som håller hemliga sammankomster. Mycket handlar om 
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vilseledande. Både Holmes och Blackwood använder sig av rökbomber och liknande 

vilseledande manövrar. 

Tjugo minuter in i filmen blir vi introducerade till monumentet där filmens klimax 

utspelar sig: byggnationen av London Bridge. Holmes säger: ”Det är den största kombinationen 

av klaffbro och hängbro. Mycket innovativt”. Bron reflekterar det brittiska imperiet industriella 

framgångar, man var ju bland annat först med järnvägen. Det är även en symbol för rikets 

framtid. I samma sekvens får vi se hur Holmes beter sig som en tjatig fru och tar ansvar för 

Watsons spelmissbruk, försöker lura honom ur äktenskapet och kritiserar Watsons klädval, 

något som påminner om ett gammalt grälsjukt äktenskap presenterat humoristiskt. 

Actionsekvenserna i filmen har större inslag av berättelseinformation, än 

Detective Dee. I en fightscen där Holmes och Watson slåss mot ett gäng som ska bränna bort 

bevis på Blackwoods förehavanden har vi tidigare fått reda på att Watson köpt en bröllopsring. 

Under fighten får vi se att Watson tappar sin bröllopsring. Holmes och Watsons slagsmål med 

olika antagonister parallelklipps och det hela mynnar ut i att Homes jagar efter en flyende buse 

medan Watson letar rätt på sin bröllopsring. Flera av berättelsens trådar drivs alltså framåt 

genom actionsekvensen. 

 Vi får reda på att det finns bevis som kan förklara Blackwoods återuppståndelse 

på logisk väg och Blackwood har skickat dem till att bränna ner stället. Det finns en naturligare 

flyt i berättandet än i Detective Dee, som beror på att fightscener/jaksekvenser i Hollywood 

fortfarande är mer underordnade intrigen. Men Ritchie lyckas varva in en rytm som inte enbart 

handlar om att föra intrigen framåt, utan även få in Holmes och Watsons personligheter i scenen. 

Blackwoods mål är att skrämma upp massorna. Här har vi hotet i filmens konflikt, 

det faktum att även efter avrättningen har folk sett Blackwood vandra omkring som om han 

återuppstått från de döda. Förnuftet står i kontrast till vidskeplighet. Irrationell rädsla, likt 

religion, skildras som ockulta ritualer och kontrasteras med rationellt tänkande och 

industrialiseringen genom bland annat ståtliga bilder av Londons byggnader. Blackwood ger i 

en monolog förebud om att förnuftet inte kommer rädda Holmes, att magiska krafter är satta i 

verket och inte kommer att kunna förklaras rationellt eller bortförklaras. Hotet av kaos är 

religion i form av ritualer, rituellt mördande och män i kåpor som mumlar i mörkret, något som 

Moriarty och Blackwood sysslar mycket med. 

En av filmens mest definierande stilgrepp är att låta en sekvens spelas upp för att 

sedan spela upp den uppfattad ur en annan vinkel. Holmes slutledningsförmåga illustreras 

genom att låta oss höra Holmes resonemang hur han går tillväga i en slagsmålsekvens och 

redogöra anatomiskt för de skador som kommer uppstå. Det här sker i en slow motion sekvens 
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för att sedan spelas upp i snabbare hastighet i så kallad ramp up. Men Ritchie använder även 

det här greppet för narrativa skäl genom att skildra Irene Adlers samtal med Moriarty efter hon 

lämnat lägenheten på Baker Street. Vi får först följa scenen ur hennes perspektiv, men när den 

är slut spelas den upp genom Holmes perspektiv när han följer efter henne med allehanda 

förklädnader och åskådaren får se att Homes varit medveten om hennes dubbelspel. 

Visuellt har Ritchies filmer varit fulla med stilistiska excesser sedan Lock Stock 

and Two Smoking Barrels (Guy Ritchie, 1999) där kameraarbetet bestått åtminstone delvis av 

visuella trick som inte alltid varit underordnade intrigen. Sherlock Holmes är inget undantag. I 

en sekvens där Holmes rättar till hatten knycker kameran till för att imitera rörelsen. Huruvida 

det faller in under Thompsons definition av excess kan diskuteras. Filmen anknyter på sätt och 

vis i sin helhet till Tom Gunnings ”cinema of attraction”. Gunning menar att framväxten av 

blockbusterfilmen med sitt visuella spektakel har sitt arv från filmens barndom när synen på 

film som karusellattraktioner eller åkturer stod i centrum.61 Alltså att filmens attraktion är det 

visuella snarare än det narrativa. 

Slagsmålscenerna är orienterade mot stilistisk excess, men till skillnad från 

föregående filmer som The Matrix och Charlies Änglar, förlitar sig Sherlock Holmes inte lika 

mycket på koreografi och kamerapositionerande som Hongkong-filmerna som influerade 

Hollywood under 2000-talets inledande år.  Här ligger tyngdpunkten mer på subjektivt 

analyserande och rationellt anatomiskt förklarande kring var slagen träffar på Holmes fiender, 

ett slags analytiskt stiliserande slagsmål som passar ihop med Holmes analytiska förmåga.  

Detta görs genom att använda sig av Phantom-kameror som kan fånga rörelser i slow motion 

mer detaljerat. Det här är, eller var, just då ”state of the art” teknologi, och de teknologiska 

möjligheterna att forma filmberättandet beror naturligtvis på var utvecklingen av teknologin 

ligger och de ekonomiska möjligheterna att tillämpa dem. Eftersom Sherlock Holmes 

produceras och har ett större globalt distributionsnätverk finns där en större ekonomi som 

tillåter dyrare produktionskostnader. Dessutom har den digitala tekniken utvecklats och formats 

i en större kommersiell omgivning i betydligt fler år i Hollywood där George Lucas bland andra 

var tidigt ute med att experimentera, så tillämpningen av digital teknik i berättandet är av 

förståeliga skäl mer sofistikerad. 

Medan Detective Dee försöker imponera med att använda digital teknik och bitvis 

använda det inom fabula/syuzhet som berättargrepp, tillämpar Sherlock Holmes detta i större 

utsträckning, eftersom man använder den inte enbart estetiskt utan i högre grad som ett sätt att 

                                                 
61 Gunning, Tom,” The emergence of cinema” ur Grainge, Paul, Jancovich, Mark & Monteith, Sharon, Film 
histories: an introduction and reader. Edinburgh University press, Edinburgh, 2007 s.19 
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berätta ur en subjektiv synvinkel. Det är inte enbart en gimmick utan det är något som 

informerar oss om Sherlock Holmes och hur han resonerar. 

 

4.3 Transnationell actionfilm 
 
Soyoung beskriver i sin text om den koreanska motsvarigheten till den handikappade hjälten, 

som något som kommit underifrån som ett kulturellt motstånd. Soyoung menar att vi blir 

influerade av vår omgivning, och även om han pekar på en regional influens har den ökade 

globaliseringen, digitaliseringen och den smidigare spridningen av filmer bidragit till att även 

filmer som geografiskt producerats långt bort kan influera andra. Soyoung pekar på koreansk 

actionfilms prägling av kolonialistisk historik. Vi kan se liknande teman ständigt återupprepas 

i actionfilmer producerade i Hongkong såsom Fist of Fury, (Lo Wei, 1972) Ip Man (Wilson 

Yip, 2008) Fist of Legend (Gordon Chan, 1994) och Once upon a Time in China (Tsui Hark, 

1991). Den japanska kolonialismens historia i Kina förekommer i dessa filmer. Men i Detective 

Dee och liknande swordplay-filmer såsom Crouching Tiger Hidden Dragon saknas den här 

kulturella kontexten eller innehållet. Vi står istället med en saga, en myt, kring Kina. 

Soyoung pratar om hur koreansk actionfilm formats av influenser från Hongkong 

och Japan. Om vi skulle tillämpa en mer global influens, snarare än regional, så ser vi ganska 

drastiska kulturella skillnader mellan Holmes och Dee som karaktärer. Likheterna verka ligga 

mer på ytplanet.  Karaktärerna i Sherlock Holmes är individuellt utmejslade. Watson vill dra 

sig tillbaks och leva ett normalt familjeliv, medan Holmes motsätter sig ett normativt leverne. 

Dee har inga distinkta personliga mål, mer än att försöka leva upp till ett ideal eller att 

representera ett ideal.  Holmes, som många amerikanske förebilder, och även sin brittiska 

förlaga, är en egocentrisk individualist vilket förstärks av Robert Downey Jrs excentriska 

skådespeleri. 

Faktum är att karaktärerna i Detective Dee kan ses mer som arketyper än 

utmejslade personligheter, vilket passar in i den kinesiska wuxia-traditionen. Dees rättesnöre är 

hans pliktkänsla för vad som är ”rätt” vilket oftast inte går hand i hand med den kejserliga 

makten, men han är orädd och bryr sig inte om konsekvenserna av sitt handlande. Han 

accepterar fängelsetillvaron både i inledningen av filmen och i slutet.  När det inte längre finns 

ett hot inser han att han inte behövs längre. När Holmes inte behövs blir han rastlös, sysslar 

med märkliga experiment som gör omgivningen nervös, men är aldrig riktigt isolerad på samma 

vis som Dee. 
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Detective Dees mer högtravande och humorbefriande äventyr, som drivs mer av 

wuxia-genrens mer poetiska och lyriska egenskaper, där hjälten ska vara ett stoiskt ideal, 

speglar ursprungmaterialets äldre tradition av historieberättande. Det kan ses i skarp kontrast 

mot Holmes rötter i en ”lägre” konstform, kioskdeckare. Conan Doyles berättelser såldes i 

billiga volymer till en lägre arbetarklass som främsta läsarkrets. Om Dee ska ses som ett ideal 

från en annan kultur, där konformitet snarare än att sticka ut premieras, är det då möjligt att 

Holmes bohemiska leverne där han lever fullt ut som han själv önskar i sann individualistisk 

anda ses som ett västerländskt ideal? Med andra ord, Holmes skulle kunna ses som en 

representation för individualism. Han är filmens mest utpräglade individ som tänker i 

annorlunda banor och kan gå emot status quo och därmed den enda som kan undanröja hotet 

eftersom Scotland Yard leds av en fantasilös Lestrade som är oförmögen att se det Holmes kan 

se.  

Den stilistiska utformningen av filmen visar och förstärker vilken exceptionell 

individ Holmes är. En klassisk amerikansk protagonist, vars spår vi kan se redan från 

westernfilmernas dagar. Den ensamme cowboyen som kan återställa ordningen i ett laglöst 

land. Att använda en brittisk förlaga och iklä honom en amerikansk ideologisk skrud är ett 

uttryck för vad Hjort kallar ”globalizing transnationalism” genom att omvandla en arketyp och 

tillskriva den en ny innebörd. Detective Dee har en äldre förlaga än Conan Doyles skapelse, 

men vi ser även här hur filmskaparna genom att använda en liknande arketyp samtidigt betonar 

de kulturella skillnaderna. Tsui Harks skapelse är dock inte fullt så nationalistisk som andra 

kinesiska verk och innehåller inslag av religiös kritik genom motivet att Buddha används som 

medel för att förtrycka folk.  

 Här kan vi se vad Hjort kallar ”cosmopolitan transnationalism” där Hark 

positionerar sig till att faktiskt uttala en viss kritik, om än måttlig, av maktmissbruk. Hark har 

arbetat utanför den kinesiska kulturella sfären, och här kan vi se hur han framställer Dee som 

en enastående individ, likt Holmes, förmögen att kritisera etablissemanget och återställa 

ordningen. Men Dee förstår samtidigt att det behövs ett kejsarstyre, vilket är problematiskt och 

går stick i stäv mot hans unika individualism. Han ser till den större helheten mer än till sina 

ena behov, vilket skiljer Dee och Holmes åt. Holmes ägnar sig fullständigt åt sin egen 

självupptagenhet. 

Båda filmernas klimax omfattar hur Holmes/Dee konfronterar Blackwood/Zhong, 

med en logisk återgivning av händelserna i kronologisk ordning och båda sker på en byggnad 

under konstruktion: inuti Buddhastatyn och på London Bridge. Båda två ska föreställa 

monument över respektive rikes storhet. Å ena sidan den ingenjörsmässiga överlägsenheten hos 
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det brittiska imperiet å andra sidan det mer spirituellt upplysta kejsarriket som har insikt om hur 

landet ska styras. Båda ger en nationell historia som makten kretsar kring, ett slags nationell 

exceptionalism som det strids om. 

Samtidigt är Sherlock Holmes mer lekfull i förhållandet till konventionerna i 

detektivberättandet. Mysteriet är mindre centralt än hur vi upplever hur Holmes drar slutsatser 

och använder sina smått övernaturliga förmågor där han verkar kunna ha kontroll över tid och 

dra ut på den i sin visualisering av kommande händelser, medan han går igenom sina handlingar 

för att kunna utföra dem. Karaktärerna i Sherlock Holmes är mer individuellt utmejslade, 

placerade i situationer där vi kan relatera till dem, deras äktenskapsproblem och andra 

personliga förhållanden. 

Om Soyoung hävdar att koreansk filmkultur inspirerats av japansk kolonial 

imperialism, ligger då amerikansk kulturimperialism mer som grund för den kinesiska 

utvecklingen av att närma sig ett mer globalt filmskapande? Soyoung använder Benedict 

Andersons begrepp” the spectre of comparisons” i sin text. I det här sammanhanget innebär det 

att hitta likheter i det främmande och att det finns något bekant i det främmande.  Det ”exotiska” 

blir skillnaderna i en berättelse med liknande berättarstruktur, men annorlunda mål för 

karaktärerna. Jag har redan lyft fram de olika skillnaderna mellan protagonisterna Dee och 

Holmes och hävdar att det mindre individualistiska hos Dee möjligtvis kan kopplas till ett 

kulturellt ursprung där den säregne individen inte hyllas på samma vis. 

Soyoungs tolkning av ”transkulturalitet” handlar om hur man har återuppfunnit 

material utifrån en dominerande kultur. I det koreanska fallet handlar det ju om kolonialistiskt 

motstånd mot en japansk ockupation. Frågan är dock om man inte genom att se kinesisk films 

ökade intresse av global spridning av kommersiell film som ett led i en kamp med amerikansk 

kulturimperialism? Skillnaderna i karaktärerna indikerar stora kulturella skillnader i 

presentationen av protagonisterna, men möjligtvis även karaktärernas kulturella innebörd? 

mening. Det krävs mer forskning kring fler filmer för att komma till en sådan bred slutsats. 

Ändå dryftar jag frågan här. 

Det dubbla medvetandet som används i Soyoungs text är kännedom och påverkan 

av yttre kulturuttryck. I det här fallet är det yttre det klassiska Hollywoodberättandet som 

blandas med inhemska kulturella uttryck: wuxia och kung fu filmer. 

Som ”globalizing transnational cinema” kan det mer intrigbaserade narrativet som 

Detective Dee tillämpar med en detektivformel liknande Sherlock Holmes ses som ett medel att 

sikta på en mer homogen marknad där Hongkongfilmernas säregna prägel tonas ner till förmån 

för ett mer storslaget digitalt producerat mytliknande epos. Vi kan se med 2017 års premiär av 
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den kinesisk/amerikanska produktionen The Great Wall (som tidigare nämnts) att liknande 

filmer med större fokus på digitalt spektakel ses som en möjlighet för kinesiska filmskapare att 

nå en större global arena. 

 

 

4.4 Slutsats 
 
Min frågeställning var: Vilka transnationella skillnader och likheter i berättandet kan man 

skönja i två samtida filmer med liknande berättelser men producerade i två olika 

produktionsmiljöer? Jag har redogjort för hur kinesiska filmskapare tagit element från andra 

kulturer när man producerat egna actionfilmer. Detective Dee and the Mystery of The Phantom 

Flame försöker närma sig Hollywood genom att göra fightsekvenserna mer involverade i 

intrigen. Vi ser inte längre fightsekvenser som håller på i tio minuter utan intrigtrådar eller 

parallella skeenden. Vi ser ett större fokus på digitala tekniker som används. Tagningarna dröjer 

kvar för att vi ska se de digitala förändringarna i bilden. En man brinner upp och blir till aska. 

En annan människa förändras framför våra ögon och tagningarna dröjer oftast kvar på de 

digitala sekvenserna. 

                 Likheterna mellan filmerna kan härröras till att båda härstammar från vad Tom 

Gunning kallar för ”a cinema of attraction”. Det visuella står i centrum, och det som kanske ses 

som mer internationellt gångbart oavsett om det är visuell humor eller storslagna spektakel. 

Med andra ord att det visuella och bildernas omedelbara påverkan på sinnena skulle vara ett 

internationellt språk. Hjorts definition av ”globalizing transnationalism” är just en sorts film 

som är gångbar överallt, vilket kan förklara ett större fokus på digitalt spektakel i Detective Dee 

och ett mer strömlinjeformat kausalitetsbaserat narrativ.  

Skillnaderna mellan filmerna kan ses som det mest centrala i analysen och fokus 

för diskussionen. Soyoungs artikel om actionfilm som kontaktzon visade på hur koreansk film 

lät sig influeras av film från både Japan och Hongkong och hur man formade en egen filmstil 

och en ny egen variant på en arketyp. Kontaktzonerna som han nämner i artikeln var regionala, 

men eftersom Hongkong influerats av och anammat Hollywood, först genom 

kontinuitetsberättandet redan på 1920-talet, men senare även genom ett mer sofistikerat 

berättande.  

 Vi ser i Detective Dee mer av den sortens globaliserande transnationellt 

filmskapande som Mette Hjort diskuterade. Vi har en film som är strukturerad som en 

kommersiell amerikansk blockbuster, men som fortfarande har spår av den kulturella miljön 
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den är inspelad i, som det redogjorts för i analysen ovan. Här talar vi alltså om kontaktzoner 

som globala, inte nödvändigtvis regionala, och som passar in i Hjorts mall för global 

transnationell film, som ett sätt att skapa film som kan säljas och vara gångbar internationellt. 

Skillnaden här är alltså att filmen gjorts av en filmskapare högst medveten både om sin egen 

kultur och hur man kan skapa kommersiell film utifrån erfarenheter i Hollywood.  

Både Sherlock Holmes och Detective Dee passar väl in i en sådan ”globalizing 

transnationalism”-kontext som Hjort beskriver. Bordwell menar att Hongkong-filmens främsta 

framgång har varit dess visuella aspekter, snarare än de narrativa. Sherlock Holmes har ett lösare 

förhållande till Bordwells narrativa mönster, där det visuella å ena sidan skapar en 

representation av Holmes analytiska förmåga, men även innehåller inslag av excess. Båda 

filmerna är på sätt och vis konventionella, men skillnader i konstruktionen av dem och hur de 

uppstått kan förklaras av de olika kontexter de producerats inom och tar sig i uttryck genom hur 

konflikterna och hotet och protagonisterna skildras i respektive film.  

Som karaktärer skiljer sig Dee och Holmes åt. De är två olika representationer av 

samma arketyp med olikartad kulturell framställning. Tsui Harks film, som tillhör en specifik 

litterär och filmisk tradition närmar sig ett stilmässigt mer globalt berättande. I filmen är de 

visuella elementen underordnade syuzhet/intrigen, vilket är grundbulten i Bordwells 

narratologiska analys av klassiskt filmberättande. Analysen av filmerna visar således att 

kontaktzoner kan vara globala och inte enbart regionala. Det är ett möte som kan förklaras av 

att den kinesiska marknaden öppnat sig för Hollywoodfilmer, inte minst i Hongkong, navet i 

den sydostastiaska filmproduktion som behandlats i uppsatsen. Sedan 1990-talet har 

amerikanska produktioner haft framgångar hos den inhemska publiken och man har i 

filmindustrin blivit influerad av filmskapande som inte nödvändigtvis är regionalt, som då 

koreansk film influerats av Hongkong och Japan, länder som ligger i samma regionala sfär.  

Man kan se i Detective Dee att berättandet inte är så raffinerat. Det är övertydlig 

dialog, och mindre parallellt berättande, en mer simplistisk version av samtida 

Hollywoodberättande. Dees karaktär är mindre särpräglad och individualiserad, vilket är i linje 

med den litterära tradition som filmen hämtar sitt stoff från. Även om filmen har ett mer globalt, 

transnationellt narrativ så är Detective Dee and The Mystery of The Phantom Flame ändå en 

produkt tydligt färgad av den kinesiska kultur som präglat det sydostasiatiska skapandet av 

transnationell actionfilm. 

Båda filmerna som analyserats i uppsatsen har haft centrala konflikter i vilken 

nationalstaten hotats i någon form av konspiration. Protagonisterna som avvärjer konflikten är 

dock fundamentalt olika. Dee framstår som ett eftersträvansvärt ideal som den värdsliga makten 
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ännu inte uppnått. Holmes är en egensinnig och besvärlig individ som löser fallet just på grund 

av sin säregenhet och individualism.  Den här uppsatsen har endast behandlat två filmer, men 

sådana skillnader mellan hur protagonister framställs och hjälteideal formas skulle vara mycket 

intressant att undersöka mer systematiskt i en bredare studie. 

Jag skrev i inledningen: ”Jag vill hävda att det som gör Detective Dee kulturellt 

specifik är det intressanta, snarare än de drag som gör filmen kommersiellt gångbar globalt.”  

Kommersiell film från olika filmkulturer som sprids transnationellt följer välbekanta och 

väletablerade mönster samtidigt som de verkar präglas av miljön som de produceras i.  Det 

utgör en intressant grund för att studera filmernas kulturella skillnader. Det är likheterna som 

gör filmerna kommersiellt gångbara, men det är skillnaderna som gör de intressanta att läsa som 

filmtexter. Som jag med analysen ovan vill peka på är att kommersiell actionfilm inte 

nödvändigtvis behöver handla om likriktade filmer som måste anpassas för att vara globalt 

gångbara.   Genom att studera filmernas narrativ och karaktärerna har jag med den här uppsatsen 

försökt adressera hur en liknande historia producerats och formats av två olika 

produktionsmiljöer. Med andra ord hur och var filmerna är producerade påverkar filmernas 

innehåll även om inramningen är liknande.  
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