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Inledning 

Bakgrund och mottagande 

Ett mästerverk eller en katastrof? Manusförfattaren och regissören Quentin Tarantinos andra 

långfilm, Pulp Fiction, väckte stor uppmärksamhet när den hade premiär hösten 1994.
1
 

Tidigare hade Tarantino (f. 1963 i USA) gjort sig känd genom filmen Reservoir Dogs, där han 

stod för både manuskript och regi.
2
 Bland Tarantinos senare produktioner, samtliga både 

skrivna och regisserade av honom själv, kan bl.a. Kill Bill: Vol. 1, Kill Bill: Vol. 2, Death 

Proof och Inglourious Basterds nämnas.
3
 

Pulp Fiction var dock den film som mer än någon annan etablerade Tarantino som en 

ledande regissör.
4
 Trots exempel på negativ kritik fick produktionen – i alla fall i USA – 

överlag ett mycket positivt mottagande. Också i pristävlingar blev Pulp Fiction rikligt 

belönad; filmen nominerades till inte mindre än sju Oscars, varav den vann en i kategorin för 

bästa manuskript. Mer betydelsefullt torde dock produktionens framgångar vid filmfestivalen 

i Cannes vara, där den vann den högt ansedda Guldpalmen.
5
  

När Pulp Fiction senare hade premiär i Sverige väckte den starka känslor även här. Med 

sin rappa dialog, okonventionella berättarteknik och, framför allt, sina brutala våldsscener 

blev den ett givet föremål för debatt. I högre grad än i hemlandet uttalade en del av de svenska 

kritikerna bittra fördömanden. Gunder Andersson kallar det faktum att Pulp Fiction blev 

huvudnummer för Stockholms filmfestival för ”ett fattigdomsbevis”. I en artikel i Aftonbladet 

med den talande rubriken ”Filmkonstens harakiri”, utvecklar han sin ståndpunkt med verklig 

polemisk udd. Pulp Fiction är ett fattigdomsbevis, skriver Andersson, inte för att ”den är 

dålig” eller för att ”den bitvis är osedvanligt obehaglig”, utan ”snarare för att den är så 

fullkomligt meningslös”. I en jämförelse med film noir-genren (som Tarantino själv nämnt 

som inspirationskälla) konstaterar han en grundläggande skillnad: ”I dessa filmer fanns en 

                                                 

 

1
 Quentin Tarantino (regissör), Pulp Fiction, Miramax Films 1994. 

2
 Quentin Tarantino (regissör), Reservoir Dogs, LIVE America Inc. 1992.   

3
 Quentin Tarantino (regissör), Kill Bill: Vol. 1, Miramax Films 2003; Quentin Tarantino (regissör), Kill Bill: 

Vol. 2, Miramax Films 2004; Quentin Tarantino (regissör), Death Proof, Dimension Films 2007; Quentin 

Tarantino (regissör), Inglourious Basterds, Universal Pictures 2009.     
4
 ”Quentin Tarantino”, Encyclopædia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1387074/-

Quentin-Tarantino (2011-05-23). 
5
 Jim Smith, Tarantino (2005), London 2007, s. 119–120. 
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moral. En mänsklig dimension.” Tarantinos film däremot, gör ”mer än vanligt fog för termen 

underhållningsvåld”; den saknar ”hjärta, och framförallt: mening”.
6
 

Gunder Anderssons kraftiga fördömande ljuder förvisso inte ensamt, och den moraliska 

aspekten och bristen på väsentligt innehåll är något som fler kritiker tar fasta på. I Göteborgs-

Posten skriver Monika Hanson Tunbäck att Tarantino inte ”sysslar med verkligheten, inte 

med samhället”. Pulp Fiction må vara underhållande första gången, hävdar hon vidare, ”men 

sedd en andra gång gapar tomheten under ytan”.
7
  

Samtidigt finns det de som hävdar att Pulp Fiction verkligen har precis det som 

ovanstående recensenter uppger saknas. En dryg vecka efter Gunder Anderssons artikel ger 

Jens Peterson Pulp Fiction betyget fem av fem möjliga i samma tidning. Uppenbarligen har 

han tagit fasta på något annat då han, istället för att beklaga sig över ”ketchupeffekter”, 

inleder med att beskriva filmen som ”[l]itterär och elegant, välskriven med långa monologer”. 

Men Peterson framhäver även innehållet: ”Alla kan hitta något i ’Pulp Fiction’, och jag förstår 

dem som blir omtumlade.”
8
 Som ännu större kontrast till Anderssons och Hanson Tunbäcks 

påståenden kan Janet Maslins recension i New York Times framhållas. Där kallar hon filmen 

för ”a stunning vision of destiny, choice and spiritual possibility”.
9
  

Hur ska vi förstå denna extrema oenighet i kritikernas omdömen? Det är förvisso något 

paradoxalt att, som Andersson och Hanson Tunbäck, hävda att en konstnärlig produktion 

saknar mening. För att något över huvud taget skall kunna förstås måste det tillerkännas 

någon mening, annars blir det alls inte möjligt att tala om någon förståelse. Därmed inte sagt 

att det är nödvändigt för ett subjekt att bejaka den specifika betydelse som det tycker sig se 

framträda ur ett visst konstverk. Vidare tyder både Anderssons och Hanson Tunbäcks 

uppbragdhet på att Pulp Fiction verkligen har berört dem. Samma paradox går igen då 

Andersson efterlyser en moral och hävdar att våldet i filmen framställs på fel sätt, och när 

Hanson Tunbäck säger sig sitta med ett ”moraliskt dilemma” eftersom filmens hjältar är 

”avskyvärda människor”. Därigenom visar de att den moraliska dimension som de efterlyser i 

                                                 

 

6
 Gunder Andersson, ”Filmkonstens harakiri”, Aftonbladet 1994-11-16, s. 5.   

7
 Monika Hanson Tunbäck, ”Nä, Pulp tål inte en andra titt”, Göteborgs-Posten 1994-11-25, s. 62. 

8
 Jens Peterson, ”Liknar inget annat”, Aftonbladet 1994-11-25, s. 12. 

9
 Citerat av Smith 2007, s. 119–120. 
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filmen verkligen existerar, men det är en okonventionell sådan som går stick i stäv med deras 

egna värderingar.   

I en intervju med Tarantino i Göteborgs-Posten säger visserligen regissören själv att ”[d]et 

säkraste sättet att skjuta sig själv i foten […] är att göra en film för att driva en åsikt – om det 

är utgångspunkten. Jag är emot krig jag är emot det och det… det är helt enkelt ingen bra bas 

för att börja göra en film.”
10

 Vidare hävdar han i samma intervju att det är viktigare att belysa 

teman än att framföra åsikter. Detta kan kanske delvis förklara varför det så sällan eller aldrig 

finns tydliga moraliska eller politiska pekpinnar i Tarantinos produktioner. Dock följer det 

inte därav att hans verk saknar vare sig budskap eller mening. ”[När] man ser tillbaka på det 

man gjort”, framhåller Tarantino, ”inser man att ’detta var en sån historia, detta var budskapet 

som förmedlades’.”
11

  

Debatten och intresset för Tarantinos filmer har sedan Pulp Fiction knappast avtagit – 

tvärtom. Filmen har blivit något av ett kulturfenomen, älskad och hatad i både hög- och 

populärkulturella sammanhang, och refererad till i de mest skilda kontexter. Detta har väckt 

mitt intresse. En mer grundlig analys av filmen kan kanske påvisa om den är så meningslös 

som vissa påstår, om den bara är en ytlig underhållningsfilm med medryckande repliker, eller 

om det finns alternativa sätt att förstå den. I denna uppsats har jag ambitionen att visa just ett 

sådant alternativ. I det gränsland mellan ”fint” och ”folkligt” där Pulp Fiction för närvarande 

befinner sig, hoppas jag dessutom kunna slå ett slag för att Tarantinos filmer och manuskript 

ska behandlas som de komplexa, konstnärliga produktioner de verkligen är. 

Syfte, frågeställning och disposition 

Att belysa teman, framhöll som nämnts Tarantino själv som något viktigt. Det är också det 

denna uppsats kommer att inrikta sig på, men hädanefter lämnar jag upphovsmannen och 

dennes intentioner därhän för att uteslutande arbeta med manuskript och film. I Pulp Fictions 

narrativa struktur märks en tydlig tendens: berättelsen innehåller en uppsjö av narratologiska 

brott, gränsöverskridanden och kontraster. Ofta går Tarantino tvärt från en stämning till en 

annan, eller låter dem – till synes motsägelsefulla – löpa parallellt. På samma sätt är 

                                                 

 

10
 Kristina Torell, ”Regissör med förakt för pekpinnar”, Göteborgs-Posten 1994-05-29, s. 38. 

11
 Torell 1994, s. 38. 
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karaktärerna gränsöverskridande, och karaktärsdrag och handlingar som bryter mot 

stereotyper eller deras tidigare beteenden är vanligt förekommande. Även berättelsens 

kronologi är uppbruten med icke-linjär narration och sammanvävda historier. Detta skapar 

sammantaget en väldig oförutsägbarhet och spännvidd i Pulp Fictions dramaturgi och 

tematik. Med spännvidd menar jag att de kontraster som verket lyfter fram dels är frekventa, 

dels starka och högst varierande. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att analysera ovan 

beskrivna tendens i narrationen och dess effekter. En frågeställning skulle kunna uppställas på 

nedanstående sätt: 

 Var återfinns, och hur konstrueras de narratologiska brotten, gränsöverskridandena 

och kontrasterna med avseende på tid, rum, handling, karaktärsutveckling, samt i 

förhållande till intertextuella och intermediala referenser?
12

 

 På vilket sätt skapar detta oförutsägbarhet och spännvidd i berättelsen?  

 Vilka effekter får denna tendens – d.v.s. oförutsägbarheten och spännvidden i 

narrationen – för vår förståelse av verket i sin helhet? 

Själva undersökningsdelen av uppsatsen kommer att disponeras som följer. Först presenteras 

berättelsen i ett kort handlingsreferat. Sedan kommer de mest centrala begreppen för den 

narratologiska analysen att förklaras. Detta kommer att ske i kombination med en diskussion 

om hur mottagaren av narrationen bör förstås, d.v.s. den läsare/åskådare som möter 

berättelsen. Därefter följer själva analysen av verket, där den ovan nämnda strukturella 

tendensen hos narrationen belyses och exemplifieras. Efter en översikt av verkets tidsstruktur 

kommer analysen att fortlöpa i den ordningsföljd genom vilken verket presenteras i 

manuskript och film. Anledningen till att jag har valt denna disposition snarare än en tematisk 

sådan är att de narratologiska brotten sällan berör enbart ett område. Slutligen kommer jag att 

skissera en möjlig tolkning utifrån det som framkommit i de tidigare delarna av 

undersökningen.  

                                                 

 

12
 Med intertextuella och intermediala referenser åsyftas de tillfällen då Pulp Fiction citerar, parafraserar eller 

anspelar på ett annat verk. Det finns åtskilliga exempel på detta i berättelsen, men endast de som tjänar 

uppsatsens syfte kommer att behandlas. 
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Verk, metod och teori 

Detta är en litteraturvetenskaplig uppsats. Det innebär att manuskriptet till filmen kommer att 

utgöra undersökningens bas.
13

 Till skillnad från ett teatermanuskript är ett filmmanuskript 

dock knutet till en definitiv ”föreställning”, själva filmen, varför dessa inte kan avskiljas helt 

från varandra. Istället kommer manuskriptet att relateras till filmen och avvikelser att 

framhävas där detta krävs. Det är min ambition att inte analysera filmtekniska grepp som 

snarare hör hemma i en annan disciplin; uppsatsen skrivs för att kunna läsas av 

litteraturvetenskapliga studenter på C-nivå, som inte nödvändigtvis måste besitta några 

specialkunskaper i filmvetenskap. I den mån begrepp används som trots allt hör hemma inom 

nyss nämnda ämnesområde, kommer dessa att förklaras utförligt.  

För att berättiga att en litteraturvetenskaplig studie genomförs med en film som 

undersökningsobjekt hänvisar jag tillbaka till frågeställningen. Det som kommer att 

analyseras och belysas är en struktur som återfinns i själva berättelsen, i texten om man så 

vill, varför en närläsning av manuskriptet tjänar detta syfte mycket väl. Jag skulle t.o.m. vilja 

hävda att frågeställningen snarare faller inom litteraturvetenskapen – där det finns en tradition 

av analyser av detta slag – än inom något annat ämnesområde. 

Närläsning av manuskriptet i kombination med ett repeterat studerande av själva filmen är 

alltså undersökningens metod, och narratologi dess grundläggande teori. Men narratologi är i 

sig en ganska problematisk term. I en översiktsartikel beskriver Lars-Åke Skalin det som 

”studiet av berättandets och berättelsens natur, funktion och struktur”.
14

 Det är en riktig men 

för våra syften alltför oprecis definition – narratologin har flera inbördes motstridiga 

inriktningar. Den variant av teorin som jag kommer att använda här är den som presenteras av 

David Bordwell i boken Narration in the Fiction Film.
15

 Bordwell ”uppfinner” dock ingen ny 

form av narratologi, utan övertar och utvecklar den snarare så som den utarbetades av de 

ryska formalisterna. Som frontfigurer för denna litteraturteoretiska inriktning kan bl.a. Viktor 

Sjklovskij och Jurij Tynjanov nämnas.
16

 Centrala begrepp för denna skola, och därmed också 

                                                 

 

13
 Quentin Tarantino, Pulp Fiction: a Quentin Tarantino screenplay, New York 1994.  

14
 Lars-Åke Skalin, ”Narratologi – studiet av berättandets principer”, Litteraturvetenskap – en inledning (1998), 

red. Staffan Bergsten, Lund 2002, s. 173. 
15

 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, Madison 1985.  
16

 ”formalism”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/formalism (2011-05-16). 
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för Bordwells teori, är begreppen fabula och sujett. Sedan de infördes har de blivit 

väletablerade (men också ifrågasatta) inom narratologin. Således kommer en i grunden litterär 

teori att, med hjälp av Bordwells bok, fungera som denna uppsats teoretiska fundament. 

Detaljerna i denna teori och de tillhörande begreppen kommer dock inte att presenteras här, 

utan främst i undersökningens första del. 

I studiens sista del, där jag diskuterar en möjlig förståelse av verket, kommer jag att göra 

ett visst avsteg från den rena narratologin och närma mig tolkningsteori. Jag kommer där att 

jämföra Pulp Fictions fiktiva värld med den värld vi lever i, och påvisa hur en potentiell 

betydelse kan utläsas ur verket genom den jämförelsen. I detta avsnitt kommer jag att stödja 

mig på Paul Ricœur, en fransk filosof som gjort sig känd för sina bidrag inom 

hermeneutiken.
17

  

Med detta är nog sagt om teori och metod, men några ytterligare ord behöver nämnas om 

själva manuskriptet. Även om Tarantino står som ensam upphovsman till det, medverkade 

Roger Avary vid skapelseprocessens inledning.
18

 Avary har bidragit med episoden ”The Gold 

Watch”, men hur mycket Tarantino senare ändrat i denna har jag inte kunnat fastslå.
19

 

Ytterligare en svårighet med manuskriptet är dess utformning. Det är visserligen en 

förstautgåva som jag kommer att använda för undersökningen, men det är en förstautgåva 

som utkom efter att filmen hade haft premiär och den har till viss del anpassats för att nå ut till 

en bokköpande allmänhet. Detta är märkbart på så sätt att segment som klippts bort ur den 

färdiga filmen satts inom hakparentes och markerats med fotnoter i manuskripttexten; 

detsamma gäller för segment som tillkommit under själva filmandet. I undersökningen 

kommer jag genomgående att sätta materialet som i manuskriptet är markerat som tillagt vid 

filmningen, före det som markerats som borttaget vid filmning. I de fall då det tjänar 

undersökningens syfte kommer jag att ta upp skillnaden mellan struket och tillagt material. 

Vidare syns manuskriptutgåvans kommersiella utformning i hur vissa bildrutor från den 

färdiga filmen placerats in för att tjäna som illustrationer, men i övrigt torde det 

                                                 

 

17
 Paul Ricœur, ”Den berättade tiden”, Från text till handling (1988), red. Peter Kemp & Bengt Kristensson, sv. 

övers. Margareta Fatton & Bengt Kristensson, Stockholm 1992, s. 205–235. 
18

 Smith 2007, s. 92–93. 
19

 Eve Bertelsen, ”’Serious Gourmet Shit’: Quentin Tarantino’s Pulp Fiction”, Journal of Literary Studies 

1999:1, s. 26.  
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överensstämma med det som användes vid inspelningen. Scenbeskrivningar och 

skådespelarinstruktioner är kursiverade. Vissa centrala klipp är utskrivna i versaler, ibland 

med angiven kameravinkel. Rollerna är även de skrivna med versaler medan själva replikerna 

står som vanlig text. När jag citerar ur manuskriptet kommer jag att formatera texten i 

undersökningen på motsvarande sätt. Någon storyboard återfinns inte i den upplaga jag 

använder mig av.    

Tidigare forskning 

Förvånansvärt lite akademisk forskning har ägnats åt Pulp Fiction – åtminstone i Sverige. 

Filmens oklara position mellan hög- och populärkultur samt att den är förhållandevis ny utgör 

möjliga förklaringar. Inom litteraturvetenskapen har ingen uppsats eller avhandling ägnats åt 

verket. Det enda som egentligen finns att tillgå är en C-uppsats i engelska, skriven av Martin 

Ljungberg, som behandlar Pulp Fictions dialog.
20

 I en annan C-uppsats, i filmvetenskap, tas 

Pulp Fiction visserligen upp som ett exempel på icke-linjär narration, men det stannar just vid 

ett exempel.
21

 Inga böcker om Tarantino eller hans filmer har publicerats av svenska 

skribenter. 

I den anglosaxiska delen av världen förhåller det sig något annorlunda. För det första har 

en rad biografier om Tarantino utkommit. Dock är deras behandlande av densammes filmer 

begränsade och av varierande kvalitet. En Tarantino-bok som mer renodlat riktat in sig mot 

just hans produktioner är Jim Smiths Tarantino.
22

 Smith gör i denna volym en översiktsanalys 

av Pulp Fiction som delvis berör dess narratologiska struktur. Den kommer därför att fungera 

som källa för uppsatsen. 

Vidare har Pulp Fiction, fortfarande inom den anglosaxiska världen, använts och 

refererats till i en rad olika sammanhang: i arbeten om raspolitik, feminism, homofobi och – 

                                                 

 

20
 Martin Ljungberg, ”It’s about thirty minutes away; I’ll be there in ten” The style of Pulp Fiction – a 

sociopragmatic analysis, C-uppsats i engelska publicerad vid Högskolan i Jönköping 2008, 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-1309 (2011-04-20).   
21

 Isabelle Byh, Organiserat kaos - om det icke-linjära narrativet och hur det används i Christopher Nolans 

Memento, C-uppsats i filmvetenskap publicerad vid Karlstads universitet 2010, 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-5447 (2011-05-23).  
22

 Smith, 2007 
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mer än något annat – våld och våldsskildringar.
23

 År 2007 publicerades även en antologi vid 

namn Quentin Tarantino and Philosophy.
24

 I detta verk behandlar ett antal professionella 

filosofer Tarantinos produktioner ur ett flertal olika synvinklar.  Pulp Fiction tycks överlag 

vara etablerad som objekt för humanistiska studier på ett annat sätt än i Sverige. Ytterligare 

exempel på detta är den rad med engelska titlar som behandlar filmstudiet mer 

övergripande.
25

 I många av dessa förekommer Pulp Fiction, om än i olika stor utsträckning. 

Vad gäller det narratologiska studiet av filmen finns visst material att tillgå. Eftersom 

narrationen är så okonventionell (det går i princip inte att redogöra för handlingen utan att i 

någon mån ta upp narratologiska aspekter) berör många av ovan nämnda arbeten i alla fall till 

viss del filmens berättarstruktur. I en artikel av Eve Bertelsen från 1999 visar författaren hur 

Pulp Fiction blandar komedi- och kriminalgenren.
26

 Bertelsen tar upp vissa brott mot 

genrekonventioner, och vilken effekt dessa medför. I undersökningens sista tolkande del 

kommer hennes artikel att fungera som källa. 

Ytterligare en artikel med narratologiskt fokus som nämner Pulp Fiction är Evan Smiths 

”THREAD STRUCTURE: REWRITING THE HOLLYWOOD FORMULA”.
27

 Smith tar där 

upp Tarantinos film som ett av flera exempel på en ny trend han tycker sig se i Hollywood-

filmens berättarstruktur. Också detta arbete kommer att tjäna som källa för uppsatsen. 

Även om således somliga narratologiska brott och strukturer omnämns i några av de 

ovanstående verken menar jag att min forskning innebär en noggrannare och mer uttömmande 

utläggning av dessa. I kombination med en analys av hur detta öppnar för en möjlig 

helhetsförståelse av verket, för min undersökning fram något väsentligen nytt.  

Till sist bör här tillfogas en stor brasklapp. Pulp Fiction har, som populärkulturellt 

fenomen, gett upphov till otaliga forumdiskussioner, artiklar och blogginlägg på internet. 

Detta material för dock med sig vissa problem. Dels är det oöverskådligt (en sökning på ”pulp 

                                                 

 

23
 Exempelvis: Susan Fraiman, Cool Men and the Second Sex, Chichester 2003 och Paul Gormley, New-Brutality 

Film: Race and Affect in Contemporary American Film, Bristol 2005.    
24

 Quentin Tarantino and philosophy: How to Philosophize with a Pair of Pliers and a Blowtorch, red. Richard 

Green & K. Silem Mohammad, Peru 2007.  
25

 Exempelvis: Geoff King, New Hollywood Cinema: An Introduction, New York 2002 och Contemporary 

American Cinema, red. Michael Hammond & Linda Ruth Williams, New York 2006. 
26

 Bertelsen, 1999. 
27

 Evan Smith, ”THREAD STRUCTURE: REWRITING THE HOLLYWOOD FORMULA”, Journal of Film 

and Video 1999/2000:3, s. 88–96. 
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fiction + narration” ger över tre miljoner träffar), dels så är materialets kvalitet högst 

varierande och därför värt att ifrågasätta. Jag kommer av dessa skäl inte att använda mig av 

detta material, och därigenom kan naturligtvis denna redovisning sägas vara ofullständig.  

Undersökning 

Handlingsreferat 

Verket kretsar kring tre huvudsakliga berättelser som vävs ihop med varandra. Dessa följer 

inte i kronologisk ordning, utan är uppstyckade och sammanblandade. Nedan sammanfattas 

handlingen i den ordning som den följer i manuskript och film. För att förenkla läsarens 

orientering i berättelsen är ett antal sidhänvisningar till manuskriptet utsatta inom parentes.   

Inledningsvis sitter ett par, Honey Bunny och Pumpkin, på en lunchservering och 

diskuterar riskerna med att genomföra rån på olika platser. Pumpkin övertalar Honey Bunny 

att det är fördelaktigt att råna restauranger, och de bestämmer sig för att slå till direkt mot 

lunchserveringen. De ställer sig upp med vapen i hand och hotar gästerna.  

I scenen som följer är två torpeder, Jules och Vincent, på väg för att för deras chef 

Marsellus räkning inhämta en portfölj och hämnas på dem som undanhållit den (s. 13). På 

vägen berättar Vincent att Marsellus också har ombett honom att gå ut med hans fru: Mia. 

Jules och Vincent går därpå in i lägenheten, dödar två personer och tar portföljen. Vidare 

betalar Marsellus en boxare, Butch, för att han ska lägga sig i en boxningsmatch (s. 34). 

Vincent och Jules dyker upp med portföljen, nu i andra kläder. Ett kort gräl mellan Vincent 

och Butch utspelas. Därefter besöker Vincent sin knarklangare, Lance, och införskaffar en 

påse heroin. Mia och Vincent går på restaurang och är med i en danstävling. Tillbaka i Mias 

bostad misstar hon Vincents heroin för att vara kokain och överdoserar (s. 68). Vincent kör 

Mia till Lance som letar upp en adrenalinspruta som Vincent sedan kör in i hjärtat på henne. 

Mia vaknar till liv och de båda beslutar sig för att inte berätta något om det inträffade för 

Marsellus.  

Sedan följer hur Butch, som liten pojke, får motta sin döda faders guldklocka (s. 80). 

Kapten Koons, som satt i samma fångläger som fadern i Vietnam, överlämnar klockan. 

Därefter skildras hur Butch, som vuxen, vinner matchen han lovade Marsellus att lägga sig i. 

Han beger sig till ett motellrum där hans flickvän Fabienne väntar. Hon har glömt att hämta 
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Butchs guldklocka i hans lägenhet. Därför åker Butch, med risk för livet, tillbaka till sin 

lägenhet och hämtar klockan. Han upptäcker Vincent på toaletten och skjuter honom till döds. 

På vägen tillbaka råkar Butch på Marsellus och försöker köra över honom. Marsellus 

överlever och följer efter Butch. De två ryker ihop inne i en pantbutik, men ägaren hotar dem 

med vapen och binder dem. Ägaren ringer därefter sin bror, Zed, som kommer dit och våldtar 

Marsellus. Butch lyckas under tiden göra sig fri; han dödar butiksägaren och befriar Marsellus 

som hämnas på Zed genom att skjuta honom i magen. Butch och Marsellus sluter fred. Sedan 

plockar Butch upp Fabienne på Zeds motorcykel och de två flyr tillsammans. 

Därefter fortsätter scenen med Jules och Vincent på uppdraget i lägenheten, där de just 

dödat två personer och hämtat portföljen (s. 135). En man, som hållit sig gömd på toaletten, 

stormar ut och avfyrar ett helt magasin mot Vincent och Jules. Inget skott träffar dock och 

mannen blir nedskjuten av torpederna. Jules tolkar sitt och Vincents överlevande som ett 

gudomligt ingripande. En av lägenhetens inneboende, Marvin (den ende som fortfarande 

lever), tar Jules och Vincent med sig som gisslan. I bilen skjuter Vincent Marvin i huvudet av 

misstag. De tar den nerblodade bilen till Jules vän Jimmie, som är oroad eftersom hans fru 

Bonnie snart kommer hem. Marsellus ordnar dock så att en expert kallad The Wolf kommer 

och hjälper Jules och Vincent med städningen och dumpningen av bilen. Därefter går Vincent 

och Jules, efter att ha bytt kläder, och äter frukost på den lunchservering där Honey Bunny 

och Pumpkin befinner sig (s. 170). När de sistnämnda rånar restaurangen hindrar Jules dem 

från att ta Marsellus portfölj, men ger dem sin egen plånbok p.g.a. hans tidigare religiösa 

erfarenhet. Honey Bunny och Pumpkin lämnar restaurangen, och en stund senare gör Jules 

och Vincent detsamma (s. 187).     

Receptionsproblematik, fabula och sujett 

En studie i narration kräver inte bara en berättelse, utan också tänkta mottagare. Dessa 

mottagare, menar Bordwell, är inte passiva, utan försöker istället hela tiden konstruera 

berättelsen för sig själva på ett sådant sätt att den blir begriplig: ”When information is 

missing, perceivers infer it or make guesses about it. When arranged out of temporal order, 
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perceivers try to put those events in sequence. And people seek causal connections among 

events, both in anticipation and in retrospect.”
28

 

Jag kommer i undersökningen frekvent att använda mig av just av ordet mottagare, men 

dess underton av overksamhet måste alltså bortses från.
29

 Vidare understryker Bordwell att 

mottagaren inte är någon tabula rasa. Erfarenheter från tidigare verk, kunskap om 

genrekonventioner, och vardagliga erfarenheter spelar alla sin roll i hur en mottagare möter en 

berättelse. Hur berättelsen presenteras är också betydelsefullt då det ger mottagaren 

anledningar att uppställa vissa hypoteser om vad som kommer att ske, och om hur berättelsen 

är konstruerad. Detta medför dock ett problem: definitiva slutsatser om hur en specifik 

mottagare kommer att tolka en specifik berättelse blir omöjliga att dra. Det innebär förvisso 

inte att en narratologisk analys med nödvändighet är lönlös. Sökandet efter kausala relationer 

i tid, rum och handling i syftet att konstruera ett meningsfullt helt är gemensamt för 

mottagarna, även om resultaten kan skilja sig åt. Det Bordwell menar sig kunna göra med sin 

teori är följande: ”[to] suggest the most logically coherent range of conventionally permissible 

responses”, och det är således också vad denna undersökning kommer att sträva efter.
30

  

För att särskilja hur berättelsen presenteras i verket och hur berättelsen konstrueras av 

mottagaren använder sig Bordwell av de redan nämnda begreppen fabula och sujett. Fabula 

innebär berättelsen så som mottagaren konstruerar den, progressivt och retrospektivt: ”[…] 

the fabula embodies the action as a chronological, cause-and-effect chain of events occuring 

within a given duration and a spatial field.”
31

 Mottagaren gör detta dels genom att applicera 

vissa schemata: ramverk för kausala samband i tid, rum, handling, för identifierbara 

handlingar och personer, och för hur en berättelse vanligtvis är upplagd. Om en hjälte 

exempelvis får ett knytnävsslag i ansiktet så ser vi dennes påföljande ilska som kausalt 

betingad och motiverar den inom ramverket för en aggressiv handling och hur en hjälte 

vanligtvis reagerar. Men fabulan konstrueras också med hjälp av vad Bordwell kallar för 

narrative cues, d.v.s. de ledtrådar/antydningar som berättelsen ger mottagaren. Det är här 
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 Bordwell 1985, s. 34. 

29
 Som begrepp har mottagare den fördelen att det – till skillnad från exempelvis åhörare, åskådare eller läsare – 

inte är mediespecifikt.  
30

 Bordwell 1985, s. 49. 
31

 Bordwell 1985, s. 49. 
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begreppet sujett kommer till användning. Sujetten är berättelsen så som den uppvisas i verket 

rad för rad, bildruta för bildruta, d.v.s. ”the actual arrangement and presentation of the 

fabula”.
32

 Begreppen förhåller sig alltså så till varandra att sujetten ger materialet för fabulans 

konstruerande. Och medan sujetten är en definitiv och oföränderlig storhet, är fabulan en 

dynamisk, subjektiv skapelse. Den ryske formalisten Tynjanov framhåller att fabulan endast 

kan ”be guessed at, but it is not given”.
33

  

Sujetten presenterar alltså aldrig fabulan fullt ut. Istället ligger berättelsens dramaturgi just 

däri att konstruktionen av fabulan är osäker; mottagaren uppställer hypoteser som blir 

bekräftade, vederlagda eller ingetdera, och tvingas därigenom hela tiden omkonstruera 

berättelsen och ställa upp nya hypoteser. Ett konkret exempel är hur det för den typiska 

deckaren är viktigt att sujetten inte omedelbart avslöjar vem som faktiskt begick brottet. 

Därför är ofta de narrativa ledtrådar som mottagaren erhåller falska. ”Narrative art”, skriver 

Bordwell, ”ruthlessly exploits the tentative, probabilistic nature of mental activity.”
34

 Detta 

gäller i synnerhet Pulp Fiction; som vi skall se är sujetten i filmen full av faktorer som 

försvårar fabulakonstruktionen. Brott, motsägelser och gränsöverskridanden i förhållande till 

mottagarens invanda schemata och till de narrativa ledtrådar som presenteras under 

berättelsens gång, skapar ett oförutsägbart, vidspännande och kontrastrikt verk. 

Tid – struktur och begrepp 

Pulp Fiction kretsar som nämnts kring tre huvudsakliga berättelser: ”Vincent Vega and 

Marsellus Wallace’s Wife”, ”The Gold Watch” och ”The Bonnie Situation”. Dessa är 

namngivna både i manuskriptet och i filmen. Därtill tillkommer två prologer och en epilog. I 

sujettordning följer delarna på följande sätt: 1. Prolog I, 2. Prolog II, 3. ”Vincent Vega and 

Marsellus Wallace’s Wife”, 4. ”The Gold Watch”, 5. ”The Bonnie Situation”, 6. Epilog. 

Denna indelning är dock inte alldeles självklar eftersom somliga episoder flyter ihop med 

varandra, men den är funktionell och används också i Smiths verk.
35

 Fabulaordningen skiljer 

sig dock markant från sujettordningen eftersom filmens händelser inte presenteras i 
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 Bordwell 1985, s. 50. 

33
 Citerat av Bordwell 1985, s. 50. 

34
 Bordwell 1985, s.39. 

35
 Smith 2007, s. 95. 
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kronologisk ordning. Nedanstående figur visar hur de två ordningarna förhåller sig till 

varandra. Den rena fabulan löper vertikalt nerifrån och upp, medan sujetten löper från vänster 

till höger. Cirklarnas areor motsvaras av respektive episods sidutrymme i manuskriptet.   

 

Noteras bör här att inte en enda episod presenteras av sujetten så att den sammanfaller med 

fabulaordningen. Verket består istället uteslutande av analepser och prolepser. Analeps 

innebär en rörelse från ett narrativt nu till en tidigare händelse i fabulan, proleps innebär 

motsatsen. Vidare kan distinktionen intern och extern analeps/proleps göras. Intern 

analeps/proleps innebär att rörelsen sker till en händelse som är inom den övriga narrationens 

tidsspann. Extern analeps/proleps innebär istället att händelsen är tidsmässigt skild från den 

övriga berättelsen.
36

 I Pulp Fiction förekommer endast en extern analeps, som dessutom är 

förhållandevis kort. Förutom denna utspelas hela fabulan under några få dygn. Under 

förutsättning att Butch boxas samma kväll som Vincent går ut med Mia (vilket Smith 

anmärker är full möjligt, ”althought not certain”)
37

 omfattar fabulan ungefär ett och ett halvt 

dygn. Fabulans temporala omfattning kallas inom narratologin för den berättade tiden, medan 
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sujettens omfattning (texten eller filmens längd) kallas den berättande tiden.
38

 Den berättade 

tiden i verket är således mellan ett och ett halvt till några få dygn, medan den berättande tiden 

är knappt 200 sidor (manuskript) respektive två och en halv timme (film). Att skillnaden 

mellan dem är så pass liten är en väsentlig förutsättning för effekten av narrationens 

tidsmässiga brott. Genom att den berättade tiden är så pass kompakt försvåras mottagarens 

fabulakonstruktion vid analepserna/prolepserna, eftersom denne inte får någon 

gratisinformation om huruvida scen B ska placeras in före eller efter scen A. Vid större 

tidshopp hade istället en växling gällande exempelvis årstid, klädmode eller språkliga uttryck 

väsentligt underlättat mottagarens rekonstruktion av fabulan.                 

Som vi har sett ovan har Pulp Fiction alltså ett absolut icke-linjärt narrativ, vilket i sig är 

ett brott mot den typ av berättelse som dominerar hollywoodfilmen. Men det är också ett brott 

mot den vanligaste typen av berättelse överlag i den västerländska traditionen, som har ett 

huvudsakligen linjärt förlopp, en tydlig huvudhandling och eventuella bihandlingar. I Pulp 

Fiction kan man knappast tala om någon enskild huvudhandling. Som cirklarnas storlek i 

figuren visar får de tre dominerande episoderna ungefär lika stort utrymme. Nedan kommer 

en analys av de enskilda delarna följa, i ordning enligt sujetten.           

Titel och prolog I 

Redan titeln på produktionen skapar vissa förväntningar hos mottagaren. Pulp fiction är 

nämligen namnet på en litteraturgenre, något som på svenska ungefär motsvaras av 

kioskdeckare. Billiga, massproducerade och gjorda för att underhålla nådde de en väldig 

popularitet i USA under 20- och 30-talet. Berättelserna inom genren karaktäriseras av högt 

tempo, stereotypa gestalter och enkel kronologi där det goda i slutet alltid står som segrare 

över ondskan. Populärast blev kriminalhistorierna med hårdkokta detektiver som ”sköt först 

och frågade sen”.
39

 Otto Penzler understryker den moraliska förenkling som pulp fiction 

visade prov på: ”It was a black-and-white world in the pulps, a simple conflict between the 

forces of goodness and virtue and those who sought to plunder, harm, and kill the innocent.”
40

 

Som vi redan har sett bryter Pulp Fiction mot den litterära genrens enkla kronologi. Men 
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produktionen bryter även tydligt mot andra aspekter av genren, vilket kommer att visa sig 

längre fram i undersökningen. Genom att precis före första scenen visa en ordboksdefinition 

av ordet ”pulp”, missleder verkets sujett förväntningarna även hos de mottagare som inte har 

någon tidigare erfarenhet av den typen av litteratur (s. 4).  

Dialogen som Honey Bunny och Pumpkin för i den därpå följande första scenen är 

uppenbart komisk. Detta understryks genom manuskriptets instruktion och hänvisning till en 

amerikansk 40-talskomedi: ”Their dialogue is to be said in a rapid-pace His Girl Friday 

fashion.” (s. 7) Genom Honey Bunnys och Pumpkins samtal ger sujetten mottagaren 

tillräckligt med information för att förstå att de har utfört ett antal rån tidigare, och så 

småningom också att de kommer att råna restaurangen. När de i scenens slut sedan verkligen 

gör detta, utgör därför inte rånet per se den verkligt stora narratologiska omkastningen. Den 

sker istället i stämningen och i porträttet av Honey Bunny. 

Rånet skulle nämligen mycket väl kunna fortlöpa i samma komiska ton som dialogen 

anslagit, men det gör det inte, utan plötsligt vänds allt till hotfullt allvar. Honey Bunny har 

under samtalet framstått som en ganska naiv person och som obenägen att tillgripa våld; hon 

säger uttryckligen: ”I’m not gonna kill anybody.” (s. 10) Till skillnad från Pumpkin använder 

hon heller inte en enda svordom fram till rånet. Och när hennes partner berättar om hur någon 

lyckats råna en bank genom att påstå sig hålla en liten flicka som gisslan, bryr sig Honey 

Bunny inte om rånarens strategi, utan undrar oroat vad som hände med flickan. 

Men, när de sedan reser sig upp för att råna restaurangen, visar Honey Bunny upp en helt 

annan sida. Hon ställer sig med vapen i hand och vrålar till restauranggästerna: ”Any of you 

fuckin’ pricks move and I’ll execute every motherfuckin’ last one of you!” (s. 13) Scenens 

hastiga narratologiska brott förstärks dessutom ytterligare genom rånarparets tydliga 

förälskelse och deras smått löjliga inbördes smeknamn. I replikskiftet precis innan de ställer 

sig upp och genomför rånet bedyrar de för varandra att de älskar varandra och kontrasten förs 

därigenom till klimax. Den första prologen exemplifierar på så vis verkets oförutsägbarhet 

och dess typiska spännvidd i karaktärer, tematik och tonläge. Noteras bör slutligen att även 

om Honey Bunnys vänding kommer oväntat för mottagaren, kan den dock i efterhand förstås 

utan problem.  
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Prolog II 

Övergången till titeln och sedan till den andra prologen är hastig och lämnar utgången av 

scenen, och därigenom fabulan, öppen. Pulp Fiction bryter även här mot den narratologiska 

normen då Honey Bunny och Pumpkin inte återkommer förrän i slutet av verket. Då de fått 

nästan all exponering av sujetten hittills är det lätt för mottagaren att anta dem som 

berättelsens protagonister, vilket de alltså inte är.  

Den andra prologens början innebär ett brott i både tid, rum, karaktärer och stämning. 

Tidsmässigt är den en analeps i förhållande till restaurangscenen, men en proleps i förhållande 

till fabulan i sin helhet. Detta är det första exemplet på verkets redan nämnda icke-linjära 

narrativ. Att en berättelse är full av hopp i tidsaxeln innebär dock inte nödvändigtvis att 

fabulakonstruktionen blir försvårad. Sujetten kan presentera både analepser och prolepser på 

ett sådant sätt att det står klart för mottagaren var denne bör placera in dem i fabulans tidsaxel. 

Men i Pulp Fiction är, som nämnts, snarast motsatsen fallet: mottagaren har med ytterst få 

undantag möjlighet att säkert placera in händelserna på tidsaxeln. Fabulan är alltid mer öppen 

i början av ett verk och Pulp Fiction upprätthåller denna öppenhet i allra högsta grad – till stor 

del tack vare dess oförklarade tidsstruktur. I och med detta möjliggörs, som vi skall se, många 

av de oförutsägbarheter och omkastningar som är undersökningens fokus. 

När således den andra scenen inleds och mottagaren möter Vincent och Jules sittandes i en 

bil på väg mot okänt mål, är det omöjligt för denne att avgöra var på tidsaxeln handlingen ska 

placeras. Sannolikt placerar mottagaren in handlingen efter restaurangscenen, vilket 

sedermera kommer visa sig vara fel. Skälen till att mottagaren antagligen gör detta är flera. 

Dels så följer det av den narratologiska normen, där det linjära berättandet ”från början till 

slut” är dominerande. Men detta överensstämmer också med den levda erfarenheten, där en 

händelse alltid följer på en annan. Slutligen ger sujetten i prolog II ingen som helst 

information som skulle kunna ge mottagaren anledning att tänka annorlunda.  

Tonen i den andra prologens början bryter tydligt gentemot den första prologens 

avslutning: den är lugn och komisk. Smith anmärker angående konversationen om varför en 

hamburgare från McDonald’s har ett annat namn på franska än på engelska, att den är 

”achingly reminiscent of a Mark Twain penned conversation between Jim and Huckleberry 
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Finn”.
41

 Denna möjliga intertext skapar en intressant kontrast mellan hög- och masskultur, 

och är ett typiskt exempel på hur berättelsen etablerar spännvidd genom att växla mellan och 

sammanföra motsatser. 

När Jules och Vincent sedan plockar på sig sina vapen ger sujetten vid handen att de är 

våldets män, och deras till synes avslappnade inställning till vad de gör antyder att de är 

professionella torpeder (s. 16). Men deras därpå följande diskussion spränger samtidigt 

definitivt gränsen för gangsterstereotypen (s. 18–22). Ämnet för deras samtal är ett rykte som 

säger att en kollega i samma bransch blivit utslängd genom ett fönster från fjärde våningen för 

att ha masserat fötterna på Marsellus Wallaces fru. Jules och Vincent diskuterar huruvida en 

fotmassage är ett närmande eller inte, och om hämndaktionen från Marsellus kan anses 

rättfärdig. Deras diskussion är alltså främst en moralisk sådan, och Jules säger ordagrant att 

Marsellus har gått för långt: ”That shit ain’t right man” (s. 22). Och även om deras liknelser är 

vardagliga och deras ordförråd antiintellektuellt är formen och ämnet för deras samtal 

sofistikerat, och de intar dessutom helt skilda ståndpunkter.  

Pulp Fiction bryter alltså mot den etablerade gangsterstereotypen genom att presentera en 

moralisk och intelligent diskussion där den inte förväntas. Spännvidden blir tydlig i hur Jules 

och Vincent är helt ense om det uppdrag de är på väg att utföra (vilket inom kort kommer leda 

till att de dödar fyra personer utan att blinka) samtidigt som de är oeniga den moraliska 

innebörden i att ge en annan mans fru en fotmassage. Viktigt att notera är att det faktum att 

Jules och Vincent talar som gangstrar, trots komplexiteten i deras diskussion, är en 

förutsättning för det narratologiska brottet. Det konstitueras genom att motsatser förs fram 

parallellt. Om Jules och Vincent istället inte hade betett sig som gangstrar skulle de inte heller 

uppfattas som sådana, och då skulle det inte längre finnas någon motsats som diskussionens 

komplexitet kunde kontrasteras mot. Detsamma gäller alternativet: om deras diskussion hade 

varit primitiv i linje med gangsterstereotypin. Inte heller då hade något narratologiskt brott 

kunnat uppstå.       

Även den påföljande scenen inne i lägenheten innehåller vissa narratologiska brott och 

kontraster, om än inte lika starka som de tidigare nämnda. Den fortsatt komiska tonen i Jules 

dialog med de inneboende ifrågasätts tvärt när Jules plötsligt avbryter en av dem: ” – I don’t 
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remember askin’ you a goddamn thing.” (s. 28) Den verkliga vändningen i scenen sker dock 

när Jules, mitt under Bretts (en inneboende) urskuldande tal plockar upp sitt vapen och skjuter 

en av hans kamrater. Skräcken har gjort sin entré och Bretts reaktion är talande: ”Brett has 

just shit his pants. He’s not crying or whimpering, but he’s full of fear, it’s as if his body is 

imploding.” (s. 29) Det paradoxala är att den resterande delen av scenen, trots brutaliteten och 

realismen i Bretts ångest, likväl behåller en komisk udd. När Brett, i sin nervositet hela tiden 

utbrister ”What?” till svar på Jules frågor och därför blir skjuten i axeln, är det på sätt och vis 

klassisk situationskomik (s. 29–32). Men denna komik blir endast möjlig genom våldet, 

genom att Brett är förlamad i skräck inför ett reellt hot. Skräcken är anledningen till Bretts 

tafatthet liksom Jules skarpa repliker bygger på det övertag han har genom att vara den som 

håller i vapnet. Det är i denna dialog – förenklat uttryckt den tafatte mot den kvicke – som 

komiken uppstår. Alltså skapas kontrasten i scenen genom att två motsatta stämningar förs 

fram samtidigt, där dessutom den ena förutsätter den andra. 

När Brett slutligen ska avrättas ser vi återigen hur berättelsen gör bruk av en intertextuell 

referens som bryter av mot kontexten. I Jules citerande av Hesekiel 25:17 strömmar orden 

från en Biblisk profet ur en yrkesmördares mun (s. 32). Bibelversens innehåll kontrasteras 

mot Jules handlande i samma scen – det upphöjda talet om rättfärdighet mot det kallblodiga 

kontraktsmördandet. Samtidigt dubbleras sammanblandningen av högt och lågt då bibelcitatet 

inte är ett egentligt citat från Hesekiel (även om det överensstämmer till viss del), utan i själva 

verket kommer från en karatefilm från 70-talet vid namn Karate Kiba.
42

 Slutligen kan 

tilläggas att även om det är oväntat, kan mottagaren ändå acceptera Jules bibelciterande som 

något som han lärt sig utantill för att verka skräckinjagande (vilket han också bekräftar senare 

i verket). Det bryter mottagarens förväntningar utan att framstå som en omöjlighet. 

Vincent Vega and Marsellus Wallace’s Wife 

Även om ”Vincent Vega and Marsellus Wallace’s Wife” innebär en proleps i förhållande till 

prolog II, skapas inget större narratologiskt brott genom den. Mia, Vincent och vad episoden 

kommer att gå ut på har redan omnämnts av sujetten. Det första stora brottet inträffar istället 

när Vincent köper heroin av Lance. När de gemensamt fördömer att någon repat Vincents bil 
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med ett par nycklar ser vi återigen hur ett moraliskt värdeomdöme presenteras där det inte 

förväntas. I deras fördömande av handlingen kommenterar de inte heller bara det enskilda 

fallet, utan hävdar att handlingen är universellt förkastlig. Som Vincent säger: ”You don’t 

fuck another mans vechicle. […] It’s just against the rules.” (s. 43) Vincents och Lances 

principfasta moraliserande kontrasteras mot Vincents samtidiga heroininköp och mot mordet 

han begick cirka tio manuskriptsidor tidigare. 

När Mia och Vincent anländer till 50-talsrestaurangen ”Jackrabbit Slim’s” kommer 

verkets första stora miljöbeskrivning liksom dess första stora miljömässiga brott. 

Restaurangen målas upp som en närmast surrealistisk plats, och överskrider gränserna för den 

restaurang som mottagaren förväntat sig: 

  

The booths that the patrons sit in are made out of the cut up bodies of 1950s cars. […] 

The picture windows don’t look out on the street, but instead, B & W movies of 1950s 

street scenes play behind them. The waitresses and waiters are made up as replicas of 

1950s icons: Marilyn Monroe, Zorro, James Dean, Donna Reed, Martin and Lewis, and 

The Philip Morris Midget, wait on tables wearing appropriate costumes. (s. 52)  

 

Samtidigt gäller även här att mottagaren i efterhand kan acceptera brottet. Även om miljön 

inte är väntad skulle den kunna existera i 90-talets Los Angeles, i fiktionsvärlden likväl som i 

verkligheten.  

Själva motivet för ”Vincent Vega and Marsellus Wallace’s Wife”, d.v.s. förbjuden 

kärlek/lust ställd mot vänskap eller plikt, är gammalt. Pyramus och Thisbe, Tristan och Isolde, 

Romeo och Julia – listan kan nästan göras hur lång som helst. Men just användandet av ett 

klassiskt motiv föranleder mottagaren att lättare gå händelserna i förväg i sin 

fabulakonstruktion. Som Evan Smith anmärker: ”[…] we know exactly what to expect – we 

have seen this story many times before.”
43

 Under middagen, med flirtigt samtal och senare 

dans, bekräftar sujetten också mottagarens förväntningar. Berättelsen antas fortsätta vara, med 

Jim Smiths ord, ”idly dreamy and vaguely romantic”.
44

 När Vincent håller sin monolog vid 

spegeln hemma hos Mia överskrider han återigen gangsterstereotypen och framhåller vikten 
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av moral. Han beslutar sig för att inte gå vidare med Mia, inte för att han är rädd för 

Marsellus, utan för att han är lojal: ”…it’s a moral test of yourself […].” (s. 69) 

Valet Vincent står inför – lust eller lojalitet – understryker de två alternativa hypoteser för 

berättelsens upplösning som mottagaren med all sannolikhet uppställt för sig. Då Mia istället 

överdoserar blir dessa hypoteser istället tvärt kastade över ända. Överdosen bryter mot 

förväntningarna som skapats av det klassiska motivet i kombination med sujettens skenbara 

bekräftande av detsamma. Dessutom bryts Mias femme fatale-stereotypi då hon plötsligt visar 

sig vara sårbar och, nedsölad med blod och spya, blottad på förföriskhet. Genom överdosen 

vänds också episodens tematik upp och ner: kärlek och lojalitet förbyts till droger och död. 

Stämning och tempo följer med i samma rörelse, och kaoset hos Lance (s. 74–81) är allt annat 

än ”idly dreamy”.  

I scenen med adrenalinsprutan ser vi återigen hur verket för fram två motsatta stämningar 

parallellt. Allvaret i situationen kontrasteras mot Vincents, Lances och Jodys munhuggande, 

som slår an en humoristisk ton, samtidigt som munhuggandet uppstår som en konsekvens av 

att paniken och faran är egentlig.  

Slutligen bör noteras att överdosen, precis som övriga oförutsägbara moment i verket, 

förstås i efterhand. Tidigt i episoden nämner Lance i förbigående att han har slut på ballonger 

för att förvara heroin i (s. 41). Därför får Vincent en plastpåse istället och därför misstar Mia 

det för kokain och överdoserar. Därigenom tvingas mottagaren återigen underkänna sin 

förmåga att förutse händelseutvecklingen.  

The Gold Watch 

Koons berättelse om guldklockan (verkets enda externa analeps) skänker till en början en 

ödesmättad tyngd åt episoden. Heroismen, plikten och uppoffringen anknyter till en hel rad av 

amerikanska krigsskildringar likväl som till hjältediktningen i stort. Men den upphöjda 

stämningen bryts plötsligt när Koon avslöjar hur klockan gömts: ”[…] he wore this watch up 

his ass.” (s. 86) Komiken gör därigenom sin entré och kontrasteras mot allvaret i scenen. 

Precis som tidigare ser vi hur högt och lågt blandas samman, och hur motsatta stämningar förs 
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fram parallellt. Resultatet blir, som Smith skriver, en scen som är ”at the same time comically 

scatological and deeply moving”.
45

  

Det därpå följande samtalet mellan Butch och taxichauffören Esmeralda har som främsta 

funktion att måla upp Butch som hårdnackad, kall och brutal. Central är hans reaktion på 

nyheten att han dödat sin boxningsmotståndare: ”I don’t feel the least little bit bad.” (s. 94) I 

repliken efter kommenterar han sin egen stereotypi: ”[…] I’m a boxer. And after you’ve said 

that, you’ve said pretty much all there is to say about me.” (s. 94)
46

 Sujettens ensidiga 

porträtterande av Butch möjliggör det narratologiska brott som inträffar då han möter 

Fabienne. I deras kärlek, och speciellt genom Butchs ömhet, utvidgas hans karaktär och 

stereotypin bryts. 

I den påföljande scenen i lägenheten förekommer två narratologiska omkastningar. Den 

första sker då Vincent blir skjuten (s. 117). Fram till denna punkt är han den karaktär som 

mottagaren haft flest skäl att anta som verkets protagonist. Vincent har då han blir skjuten 

levererat fler repliker än någon annan karaktär i manuskriptet.
47

 Han är förutom detta den 

ende som spelar en betydande roll i både prolog II och ”Vincent Vega and Marsellus 

Wallace’s Wife”. Den sistnämnda episoden har dessutom upptagit större delen av sujetten 

hittills, och i den är Vincent tydligt den som driver berättelsen framåt. Att båda de episoder 

som Vincent vid denna punkt medverkat i förefaller oavslutade ger ytterligare skäl att anta att 

Vincent kommer att spela en central roll även i fortsättningen. Därför är det sannolikt att hans 

plötsliga död lite drygt halvvägs in i verket går stick i stäv mot mottagarens hypoteser. Själva 

brottet möjliggörs av den uppbrutna kronologin. Vincents funktion som protagonist ifrågasätts 

ännu tydligare genom att han i ”The Gold Watch” presenteras som antagonist i förhållande till 

Butch. Återigen konfronterar narrationen mottagarens invanda schemata och etablerar 

spännvidd genom att få något (i det här fallet Vincent) att övergå i sin motsats. 

Nästa omkastning sker då Butch sammanträffar med Marsellus i korsningen och den 

segervissa lättnaden ersätts av dödshot (s. 119). Ännu en gång ser vi hur den oväntade 

händelsen går att, med hjälp av det som först antogs vara obetydligt, förstå i efterhand. 
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 Denna replik återfinns inte i själva filmen. Den spelades förvisso in, men klipptes sedermera bort.   
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 Det exakta antalet uppgår till 179 stycken, exklusive de som markerats som strukna. Detta kan jämföras med 

Butch (95 st.), Jules (83 st.) och Mia (78 st.).   
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Marsellus har köpt fikabröd på ett munkcafé som omnämnts några sidor tidigare (s. 116), och 

därför korsar han gatan.       

Kampen mellan Butch och Marsellus är på liv och död – och enligt denna typsituation 

borde scenen sluta med den enes förgörande av den andre. Istället introduceras en tredje part, 

panthandlaren, och rollerna kastas om. De två dödsfienderna blir jämställda som offer och 

statiskheten i protagonist–antagonistförhållandet utmanas för andra gången i episoden. 

Vändningen från slagsmålet mellan Butch och Marsellus till våldtäkten i källaren är ett brott 

på flera plan: i förhållande till miljö, förväntad händelseutveckling och stämning. Spännvidd 

och ambivalens i scenen skapas återigen genom att komik (inte minst genom karaktären The 

Gimp) förs fram samtidigt som våld och brutalitet. Våldtäktens obscenitet kontrasteras 

samtidigt på ett effektivt sätt mot det diametralt motsatta sexuella utryck som skildrats i mötet 

mellan Fabienne och Butch. Butchs val att rädda Marsellus – som han först bedragit och 

sedan försökt döda – för åter in en moral där den inte förväntas, denna gång mellan 

dödsfiender. Scenens upplösning i och med Marsellus och Butchs försoning innebär raka 

motsatsen till de upplösningar som mottagaren ursprungligen kunnat förvänta sig. Precis som 

med ”Vincent Vega and Marsellus Wallace’s Wife”, visar ”The Gold Watch” upp en tredje 

utväg. 

Episodens verkliga klimax infaller dock först i dess slutscen, när Butch återvänder till 

Fabienne. När hon börjar gråta (s. 134) och han tröstar henne som ett barn fungerar det som 

en absolut motpol till det som just utspelats i både lägenheten och pantbutiken. Fabiennes gråt 

är oskulden, Butchs tröstande ord det vardagliga, och deras relation den ömsinta kärleken. 

Från detta till våldtäkt, hat och tortyr är steget enormt, men båda ryms likväl – både inom och 

utanför fiktionen. 

The Bonnie Situation 

Den interna analeps som bryggar över till ”The Bonnie Situation” är den enda som direkt kan 

förstås av mottagaren. Men den är också verkets sista temporala brott överlag eftersom ”The 

Bonnie Situation” flyter ihop med epilogen. Först nu blir det möjligt för mottagaren att förstå 

det narratologiska brott som skapades genom Vincents död. Allteftersom resten av verket 

fortlöper blir det möjligt att förstå sujettens förhållande till fabulatiden. Alltså kännetecknas 

även Pulp Fictions tidsmässiga brott av att de först i efterhand kan begripas. Det som verkade 
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osammanhängande – och därigenom bidrog till verkets oförutsägbarhet – visar sig i 

backspegeln vara fullständigt logiskt. 

Gällande händelseutvecklingen är episodens första vändning de missade skotten och Jules 

tolkning av händelsen som ett mirakel (s. 137–139). Jules religiösa infallsvinkel i den 

efterföljande diskussionen med Vincent är naturligtvis ytterligare ett brott mot 

gangsterstereotypen, och ett större sådant än det som skedde i den andra prologens inledande 

dialog. 

Vincent oavsiktliga skjutande av Marvin avbryter dock fördjupandet av Jules porträtt (s. 

141). Detta vådaskott är episodens stora överraskningsmoment, eftersom det så hastigt 

kullkastar mottagarens förväntningar. Då Marvin redan blivit skonad en gång, blir vänligt 

tilltalad i bilen, och har erkänts som en bekant till Jules ligger det nära till hands att anta att 

han är räddad. Samtidigt framstår skottet retrospektivt inte som otroligt: Vincent höll ett 

osäkrat vapen i handen.  

Vidare är Jules och Vincent behandlande av Marvins död som ett rent praktiskt problem 

också det ett brott mot mottagarens förväntningar. Precis som sujetten tidigare fört fram 

moraliska värdeomdömen där de inte förväntas, gör den nu det motsatta. Detta kontrasteras i 

sin tur mot karaktärernas övriga moraliserande över ting som framstår som banala i 

jämförelse: Jules framhåller vikten av att inte bestämma i någon annans hem (s. 145) och 

Vincent känner sig kränkt av både Jimmies och The Wolfs oartiga ton (s. 156). 

Som Smith anmärker är ”The Bonnie Situation” den mest renodlat komiska av Pulp 

Fictions tre huvudberättelser.
48

 Komiken skapas i huvudsak genom att gangsterlivet och dess 

brutalitet kontrasteras mot Jimmies vardagliga medelklasstillvaro – liket i bilen mot hotet om 

skilsmässa. Detta tar sig en mängd uttryck: The Wolf ber om kaffe samtidigt som han 

inspekterar den nedblodade bilen, och Jules och Vincents smågrälar som ett gammalt äkta par 

medan de rensar sätena från hjärnsubstans. Det hela kulminerar i Jules och Vincents klädbyte 

vilket gör att de ”look a million miles away from the black-suited bad-asses we first met” (s. 

161). Detta är ännu ett exempel på hur berättelsen skapar spännvidd genom att låta motsatser 

framträda parallellt. Episodens genomgående komik innebär dock att den i jämförelse med de 

övriga är betydligt enklare. 
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Epilog 

Epilogens början är inte tydligt markerad, men jag förlägger den liksom Smith till 

restaurangscenens inledning (s. 170). När Pumpkin ber om mer kaffe (s. 173) ger sujetten den 

sista pusselbiten till fabulans kronologi. I övrigt kretsar epilogen kring ett enda narratologiskt 

brott: Jules övergång från torped till pilgrim. Detta är den på många sätt mest radikala 

vändningen i hela verket och kan sägas utgöra dess dramatiska kulmen. Jules omvändelse blir 

så kraftig i epilogen eftersom han i konfrontationen med Pumpkin och Honey Bunny tvingas 

omsätta sin religiösa insikt i handling. Tidigare har mottagaren sett honom döda utan att 

blinka – nu väljer han att inte göra det, och riskerar därmed även sitt eget liv. Allvaret i Jules 

handlande understryks då han, efter att återigen ha citerat Hesekiel, gör en tolkning av stycket. 

Av de tre möjliga tolkningar som han skisserar väljer han att tro på den som är minst 

fördelaktig för honom själv: ”The truth is you’re weak. And I’m the tyranny of evil men.” (s. 

187) Därmed kritiserar han hela sin livsgärning, och erkänner en Gud och en skuld som 

tidigare varit fullständigt frånvarande i hans liv. Detta gör att Jules blir verkets utan tvekan 

mest dynamiska karaktär – han slutar som motsatsen till den han var när han först 

introducerades. 

Men Jules förändring är inte bara ett brott i hans karaktäristik utan också i narrationen som 

helhet. Tidigare har vi sett hur berättelsen har introducerat moral, kärlek, vänskap och lojalitet 

på sätt som brutit mot genrenormer, stereotypier och mottagarens förväntningar. Genom 

epilogen förs även tillvarons religiösa dimension in i verket, vilket blir kulmen i denna 

utveckling. Den spännvidd som kännetecknar Pulp Fictions tematik förs därigenom till sin 

absoluta spets samtidigt som verket avslutas. Att epilogen följer direkt på ”The Bonnie 

Situation” tjänar också det ett kontrasterande syfte genom att den mest renodlat komiska 

episoden ställs mot den mest allvarsamma. Likaså ställs Jules religiösa absolutism mot den 

avsaknad av moral som är utmärkande för ”The Bonnie Situation”.     

Magnituden i epilogens narratologiska brott ger anledning att ställa frågan: hur är det 

möjligt att mottagaren ändå accepterar det, hur kommer det sig att yrkesmördarens hastiga 

övergång till religiös vandringsman ändå känns trovärdig? Svaret är att flera faktorer spelar 

in. För det första har Jules omvändelse påbörjats redan innan epilogen i ”The Bonnie 

Situation”. Att Jules citerar och tolkar en bibelvers går i sin tur att acceptera eftersom versen 

introducerades i den andra prologen. Den viktigaste anledningen till att brottet fungerar är 
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dock dess placering i sujettens slut. Under berättelsens gång sker nämligen en upptrappning 

av de narratologiska brottens styrka. Låt oss exempelvis jämföra Honey Bunnys 

karaktärsomsvängning i den första prologen med Jules religiösa omvändelse. Den sistnämnda 

är betydligt mer omfattande, djuplodande och otrolig. Men efter att mottagaren har erfarit en 

hel rad oväntade företeelser, där karaktärer och händelser ständigt och i ökande styrka brutit 

mot förväntningar och hypoteser, kan denne vid epilogen ändå acceptera Jules handlande. I 

själva verket följer Jules omvändelse direkt efter Honey Bunnys karaktärsomsvängning, sett 

till fabulatiden (se figur). Men om epilogen inte var placerad i slutet skulle dess narratologiska 

brott antagligen framstå som alltför osannolikt. Återigen ser vi alltså hur verkets icke-linjära 

kronologi med tidsmässiga brott är en förutsättning även för de övriga brotten.  

Sammanfattning – narratologiska brott 

Som vi har sett ovan finns en ansenlig mängd narratologiska brott i verket, men vad 

kännetecknar dem? Till att börja med kan det konstateras att brotten oftast konstitueras genom 

att någonting hastigt avlöses av sin motsats, eller genom att två tillsynes motsatta entiteter får 

löpa parallellt. Därigenom skapas en tematisk och dramatisk spännvidd i berättelsen och dess 

karaktärer: Butch visar både brutalitet och ömhet. Bretts avrättning är komisk och fasansfull. 

Jules går från att vara en kallblodig mördare till att bli en religiös vandringsman. Mia och 

Vincents möte går från lust till vämjelse.  Sexualiteten förekommer både i den form som Zed 

respektive Fabienne representerar.  

Vidare rör de narratologiska brotten såväl tid som rum, handling, karaktärsutveckling och 

intertexter. Oftast samverkar flera av dessa områden för att skapa det narratologiska brottet – 

exempelvis tid, handling och karaktär som i fallet med Jules omvändelse. Genom att avvika 

från genrekonventioner och narratologiska normer, likväl som genom att bryta stereotypier 

blir brotten oförutsägbara. Detta förstärks genom sujettens otillräckliga exponerande av 

narrativa ledtrådar, eller genom exponerandet av falska sådana. Fabulan hålls alltså öppen i 

väldigt hög grad genom verket, och mottagaren tvingas i sin konfrontation med de 

narratologiska brotten gång på gång underkänna sin förmåga att förutse händelseutvecklingen. 

Till detta tillkommer en gradvis upptrappning av de narratologiska brottens styrka (med 

kulmen i epilogen), vilket dels leder till att utöka verkets spännvidd ytterligare, dels till att 
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mottagarens begränsning träder fram allt mer tydligt. Gemensamt för brotten är dock att även 

om de är oförutsägbara, så visar de sig i efterhand vara fullt begripliga. 

Pulp Fictions dieges, d.v.s. verkets fiktiva värld, framstår alltså som en oförutsägbar plats 

där en väldig mångfald ryms: skönhet, brutalitet, komik, allvar, det högstämda likväl som det 

obscena. Dessa motsatser blandas samman och övergår i varandra på sätt ofta är svåra för 

mottagaren att förutse. I efterhand framstår dock alltid de oväntade händelserna som 

förståliga, och kan därigenom fogas in som en del i en sammanhängande kausal kedja.  

Ett tolkningsförslag 

I en berömd dagboksanteckning från 1843 skriver filosofen Søren Kierkegaard följande: ”Det 

er ganske sandt, hvad Philosophien siger, at Livet maa forstaaes baglænds. Men derover 

glemmer man den anden Sætning, at det maa leves forlænds.”
49

 Onekligen fångar Kierkegaard 

något väsentligt i den levda erfarenheten, men kan detta sägas gälla även för fiktionen? Vilka 

likheter och skillnader finns det i subjektets levda erfarenhet av omvärlden – livsvärlden, om 

vi lånar ett begrepp från fenomenologin – i jämförelse med en mottagares förhållande till ett 

verks dieges? Mark Currie konstaterar en slående överensstämmelse: ”[…] in fiction, as in 

life, as we experience the present, we have not yet reached the future in relation to which the 

present is structured, so that our anticipation of it can be no more than an imaginative 

projection into the unknown.”
50

  

Vi kan alltså aldrig, vare sig inom eller utom fiktionen, med fullständig säkerhet förutsäga 

vad som kommer att ske – framtidens osäkerhet är analog med fabulans öppenhet. Men även 

om både berättelsen och livet måste löpa framåt mot det okända finns det en väsenlig skillnad 

emellan dem. Berättelsen har en konstruerad narration, den har skapats och strukturerats av 

någon i ett bestämt syfte. Detta leder ofta till att mottagaren blir hjälpt i sitt förutseende av 

framtiden. Den konstruerade berättelsens tillämpning av genrekonventioner och 

narratologiska normer i kombination med mottagarens erfarenhet av tidigare verk gör att det 

skapas en klyfta mellan upplevelsen av framtiden inom och utom fiktionen, mellan diegesen 

och verkligheten. Vi ”vet” att hjälten räddar prinsessan från draken i sagan, och finner 
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trygghet i det. Därigenom kan den förutsägbara fiktionen sägas dölja, eller åtminstone 

distansera oss, från livets skrämmande ovisshet. I Pulp Fiction är snarast motsatsen fallet. Just 

genom att bryta mot de konventioner, normer och narrativa ledtrådar som skapar 

förutsägbarhet blir, som vi har sett, verket oförutsägbart. Bertelsen anmärker att detta gör att 

mottagarna konsekvent hamnar i ”the same hermenuetic position” som verkets karaktärer.
51

 

Vi vet inte mer än dem om framtiden, och när de blir överraskade av något blir vi det också. 

Genom sin oförutsägbarhet och genom att ställa mottagarna och karaktärerna på samma nivå 

närmar sig Pulp Fictions dieges och den levda erfarenheten varandra. Och om det 

förutsägbara verket döljer framtidens ständiga ovisshet, lyfter Pulp Fiction istället tydligt 

fram detta, och därigenom också vår oförmåga och otrygghet.  

Men verkets dieges sammanfaller också med livsvärlden på ytterligare sätt. Kierkegaards 

påstående om att livet måste förstås baklänges går också det igen i Pulp Fiction. I efterhand 

ser vi och förstår kedjan av händelser som utgjort våra liv, även de som först kommit som 

överraskningar. På samma sätt kan vi, som konstaterats i undersökningen, alltid i efterhand 

förstå och foga samma även de mest oväntade händelserna i berättelsen.  

I Evan Smiths artikel tar han upp Pulp Fiction som ett exempel på ett verk där multipla 

berättelser vävs ihop. Att många av berättelsens enskilda episoder förefaller oavslutade, 

noterar han, avspeglar verkligheten: ”Because, in life, friends do disappear, problems do 

remain unsolved […].”
52

 På motsvarande sätt försvinner exempelvis Mia plötsligt ur fabulan; 

vi får inte veta vad som händer med henne, lika lite som vi får veta hur det går med Jules efter 

hans omvändelse, eller vad som egentligen fanns i portföljen. Också detta bidrar till att föra 

Pulp Fictions dieges i närmare samklang med den levda erfarenhetens värld.  

Slutligen bör också verkets ovan omnämnda spännvidd tas i beaktande. Den stora 

mångfald som Pulp Fiction visar upp är naturligtvis också denna världens mångfald, oavsett 

om det är komik eller tragik, skönhet eller fulhet, högt eller lågt. Istället för att, som i den 

genretypiska berättelsen, vissa delar av livsvärlden väljs bort, fylls diegesen i Pulp Fiction 

med motstående ytterligheter. Den kan därför närmast ses som ett kondensat av livsvärlden, 

och som lika omöjlig att genrebestämma. För i den levda erfarenhetens värld finns inga 
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konventioner som garanterar att en dag som börjat bra måste förbli en komedi, eller att något 

eller någon omöjligt kan slå över i sin motsats.  

Vi kan alltså konstatera hur diegesen i Pulp Fiction, i sin mångfald och sin 

oförutsägbarhet, sammanfaller med och accentuerar dessa egenskaper hos livsvärlden. Men 

vad har detta för betydelse för mottagaren? Paul Ricœur går så långt som att påstå att mötet 

mellan subjekt och berättelse innebär en nygestaltning av livsvärlden, och att en berättelse 

därigenom kan sägas ha en ”tillämpning” på livet.
53

 En berättelse skulle i så fall inte bara ha 

potentialen att förändra mottagaren i dennes förhållande till just det verket, eller till just den 

genren. Istället skulle mottagarens möte med fiktionsvärlden ha betydelse för formandet av 

hela dennes erfarenhetsvärld, både som den framträder i det levda nuet, och retrospektivt i 

form av minnen. Den relevanta följdfrågan här blir då om och hur detta sker i mötet mellan 

Pulp Fiction och mottagaren. Ricœur hävdar vidare att en berättelses tillämpning ”[…] bör 

förstås både som avslöjande och omskapande. Avslöjande, i den meningen att tillämpningen 

lyfter fram dolda drag – som redan fått ett uttryck – i själva hjärtat av att handla och lida. 

Omskapande, i den mening att ett liv som belysts på detta sätt är ett förändrat liv, ett annat 

liv.”
54

  

Sett i detta ljus skulle Pulp Fiction kunna sägas avslöja livsvärldens mångfald och 

ovisshet – och subjektets ständiga oförmåga att behärska detta. Mottagarens fördomar och 

generaliseringar angående karaktärer, miljöer, möjliga händelser m.m. vederläggs 

otvivelaktigt gång på gång genom berättelsen, och detta sker just genom den narratologiska 

struktur som denna undersökning uppmärksammat. Och om Ricœur har rätt även när han 

hävdar att tillämpningen av en berättelse är omskapande, finns möjligheten att mottagaren 

lämnar Pulp Fiction med ökad insikt om att existensen både är oförutsägbar och outtömlig. 

Detta är en möjlig tolkning av verket. Det högst blandande mottagandet av Pulp Fiction 

som nämndes i inledningen visar förvisso att den är allt annat än definitiv, och att den går 

många förbi. Frågan om varför reaktionerna på verket varit så skilda överlämnar jag åt den 

framtida forskningen. Mitt bidrag är istället att ha visat på en möjlig förståelse av det, en 

förståelse där Pulp Fiction varken kan kallas för ytlig eller meningslös.  
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Övergripande sammanfattning 

I denna uppsats har Quentin Tarantinos produktion Pulp Fiction behandlats. Frågeställningen 

gällde berättelsens tendens till narratologiska brott, omkastningar och gränsöverskridanden, 

och vad dessa gav för effekter för förståelsen av verket. Med grund i manuskriptet 

genomfördes en analys med hjälp av narratologisk teori i den form som den presenteras av 

David Bordwell. Efter att ha förklarat denna teoris mest centrala begrepp, fabula och sujett, 

presenterades verkets handling och dess tidsmässiga struktur. Därefter följde en genomgång 

av berättelsen, i den ordning som den presenteras i film och manuskript, där de narratologiska 

brotten och omkastningarna belystes och analyserades.  

Det konstaterades hur de narratologiska brotten ofta är oförutsägbara och bryter mot 

genrekonventioner och narrativa ledtrådar. Vidare visades att de narratologiska brotten i 

verket rör såväl tid som rum, handling, karaktärsutveckling och intertextuella referenser. 

Analysen gjorde det tydligt att det är vanligt att flera av dessa områden samverkar i ett och 

samma brott. Det kunde också fastslås att berättelsen etablerar en tematisk och dramatiska 

spännvidd genom att de narratologiska brotten och vändningarna rör sig mellan motsatser, 

eller för fram sådana parallellt. Slutligen påvisades också hur det sker en upptrappning av de 

narratologiska brottens styrka under berättelsens gång.  

Sammantaget slog undersökningen fast att Pulp Fictions fiktiva värld, dess dieges, 

kännetecknas av mångfald och oförutsägbarhet. Det lyftes fram att dessa egenskaper skapas 

just genom de narratologiska brott, omkastningar och gränsöverskridanden som varit 

analysens fokus. I undersökningens sista del visades hur Pulp Fictions dieges kunde sägas 

sammanfalla med den levda erfarenheten genom dess ovan nämnda kännetecken. I kontrast 

till den genretypiska berättelsen framhölls hur verket accentuerade oförutsägbarhet och 

mångfald. En möjlig förståelse skissades således upp utifrån detta, en förståelse som innebär 

att Pulp Fiction kan uppmärksamma subjektet på dess oförmåga att förutsäga och uttömma 

den levda erfarenheten. Det framhölls till sist att detta endast var en möjlig tolkning, och att 

det finns mycket forskning kvar att göra i fråga om varför Pulp Fiction setts på så skilda sätt. 
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