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1. Inledning 
I början av 1900-talet fick filmen sitt stora genombrott i Sverige och den nya tidens idol 
föddes, filmstjärnan. Tidningarna skrev artiklar om de nya stjärnorna och talade om hur 
läsarna skulle göra för att bli som sina filmidoler. Samtidigt började begreppet kvinnlighet 
knytas mer och mer till sådant som rörde skönhet, smink och mode. Skönhetsideal har alltid 
funnits, men aldrig förr hade de en sådan genomslagskraft. 
 
De kvinnliga filmstjärnorna som varit stilikoner och förebilder för kvinnor runt om i världen 
har dock lidit av ett stort problem, mannen. Mannen har bestämt över henne i alla hans olika 
roller som pappa, make, älskare och chef. Det kan låta drastiskt men det är få filmer som inte 
stämmer in på detta påstående. Filmen speglar den verklighet vi lever i, där makten alltid 
innehafts av män. Även om förutsättningarna blir bättre och bättre för kvinnan är vägen lång 
till målet om jämställdhet, både inom och utanför filmens värld. 
 
Kvinnan har länge framställts som vacker, svag och osjälvständig, i ständigt behov av en 
manlig beskyddare. De senaste 15-20 åren har dock detta mönster sakta börjat luckrats upp i 
och med kvinnliga karaktärer såsom Ellen Ripley i Alien1 och Sarah Connor i The Terminator. 
De flesta av dagens actionfilmer har en handlingskraftig och intelligent kvinna med i någon 
av (bi)rollerna. De har dock ofta starkt sexuella attribut och är inte sällan ett romantiskt 
projekt för den manliga huvudrollsinnehavaren, vilket sänker deras ”värde” som 
actionhjältinnor.  
 
Alltför ofta förskjuts kvinnan till ett sidokapitel på några enstaka rader eller porträtteras som 
ett lustfyllt objekt till för den manliga betraktaren. Därför är det viktigt att belysa kvinnan i 
olika sammanhang för att en omfördelning av synlighet och makt i vårt samhälle ska kunna 
ske.  
 
I december 2003 gick Kill Bill vol 12 upp på biograferna med ett våldsamt och blodigt 
innehåll. Reaktionerna blev starka och många kvinnor gillade filmen, vilket kan bero på att 
Kill Bill är en actionfilm där kvinnorna har en annan roll än den lättklädda medhjälparen. Av 
journalisten Fredrik Strage har den kallats ”(…) den mest jämlika actionorgien någonsin”.3 I 
denna uppsats analyseras Kill Bill för att se om relationerna i actionfilm förändras då kvinnan 
intar en roll som traditionellt tillhört mannen. 
 

                                                           
1 Produktionsinformation om alla filmer, som nämns i uppsatsen, finns under kapitel 9.2. 
2 Hädanefter när Kill Bill nämns syftas det på både Vol. 1 och 2, om ej annat anges. 
3 Strage, Fredrik, Tarantino odlar modersmyten; Dagens Nyheter, 040503. 

 4    
 



1.1 Syfte och frågeställning 
Filmen Kill Bill väckte många frågor angående gestaltningen av kvinnan och hennes plats i 
film. Syftet med uppsatsen är att se om de patriarkala strukturerna förändras när typiskt 
manliga roller intas av kvinnor. Analysen inriktar sig främst på filmen Kill Bill, men ämnar 
också diskutera det sammanhang i vilket filmen skapats och lanserats, det vill säga 
filmindustrin i Hollywood, som knappast gjort sig känd för några jämställdhetssträvanden.  
 
• Förändras stereotyperna när kvinnorna ikläder sig en roll som annars brukar vara vikt åt 

de manliga skådespelarna?  
• Får kvinnor vara våldsamma och ändå representera det ”kvinnliga” eller ikläds de per 

automatik en mer manlig karaktär?  
• Kan en produktionsapparat som på många sätt framstår som den patriarkala hegemonins 

högborg producera en film som vänder upp och ner på könsrollerna?  
• Sker det några förskjutningar inom maktsfären i filmen, i och med att kvinnorna till stor 

del tar över den fysiska makten? 
 
1.2 Metod och disposition 
Från början var Kill Bill tänkt som en film, men delades av olika anledningar upp i två 
episoder. I denna uppsats analyseras båda filmerna ihop för att en adekvat analys ska kunna 
genomföras. Analysens tyngdpunkt ligger på utformningen av kvinnornas roller samt hur 
maktstrukturerna i filmen är uppbyggda. För att kunna sätta in Kill Bill i ett större 
sammanhang och få stöd till analysen refereras det till ett flertal andra filmer, framförallt till 
actionfilmer med kvinnliga huvudrollsinnehavare såsom Alien och The Terminator. Kill Bill 
har många tydliga och medvetna anknytningar till tidigare gjorda filmer och filmgenrer, samt 
till populärkulturen i allmänhet vilket också utnyttjas i uppsatsen. 
 
I ett inledande skede lästes ett flertal metodböcker om filmanalys, för att få vägledning och 
inspiration till uppsatsen. Utifrån dessa och övrig litteratur skapade vi vår egen analysmodell. 
En viktig del av arbetet var att se på film. Filmerna valdes utifrån genre och filmhistorisk 
relevans, samt förekomsten av betydande kvinnoroller. Urvalet gjordes med hjälp av 
filmhistorisk litteratur och artiklar hämtade från Internet.   
 
Kill Bill Vol. 1 och 2 studerades utifrån hur kvinnorna gestaltas och hur de framställs i 
förhållande till männen. Maktförhållandena analyserades särskilt och stereotyperna i filmen 
granskades. De andra filmerna som tidigare valts ut sågs sedan utifrån samma kriterier för att 
väsentliga paralleller skulle kunna dras. 
 
För att ge en ingång till ämnet finns det i bakgrunden en historisk genomgång av hur 
actionfilmen sett ut genom tiderna. Vidare följer en liknande genomgång av starka kvinnor på 
filmduken, med fokus på actionfilm. Till detta avsnitt har en filmstudie av flertal actionfilmer 
gjorts, samt en litteraturstudie kring bilden av kvinnan på film. 
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Uppsatsens teoretiska ansatser består av tre olika delar; feministisk filmteori, stereotyper och 
filmindustrin i Hollywood. Dessa avsnitt ligger till grund för analysen. Då analysen kretsar 
kring kvinnans position inom film koncentreras ett avsnitt kring den feministiska filmteorins 
tradition, eftersom relevanta teorier finns att hitta där. Särskild vikt läggs vid filmteoretikern 
Laura Mulvey och hennes artikel Visual Pleasure in Narrative Cinema4, eftersom denna varit 
tongivande sedan publiceringen 1975. Filmprofessor Carol J Clovers bok Men, Women and 
Chain Saws – Gender in the Modern Horror Film är även den av stor betydelse i detta avsnitt, 
då den tar upp viktiga teorier om kvinnans roll inom skräckfilmsgenren som kan appliceras på 
detta fall. Vidare följer ett avsnitt om stereotyper som kort tar upp olika teorier kring 
stereotypbildning, då det är viktigt för att förstå hur och varför de används i film. I detta 
avsnitt återfinnas också beskrivningar av de tydligaste stereotyperna som går att finna i Kill 
Bill, stereotyper som även kommer att analyseras senare i uppsatsen. Om inget annat anges i 
fotnot har dessa beskrivningar skapats utifrån uppsatsförfattarnas egna erfarenheter, baserade 
på hur de utvalda stereotyperna har porträtterats i film tidigare. Det sista teoriavsnittet 
behandlar den amerikanska filmindustrin, det vill säga Hollywood.5 Detta avsnitt bygger till 
stor del på artikeln The culture industry: enlightment as mass deception6 skriven av de 
sociologiska filosoferna Max Horkheimer och Theodor Adorno. Texten, som är kritisk till 
filmindustrin som skapare av underhållning, är trots sin ålder högst giltig även idag då några 
större förändringar inom filmindustrin faktiskt inte har skett. Denna teoridel är viktig för att 
kunna göra en analys där även de bakomliggande faktorerna, varför filmen ser ut som den gör, 
kan komma fram.  
 
Analysdelen inleds med kortare resuméer av handlingen, för att ge en överskådlig bild av vad 
som kommer att analyseras i den kommande texten. Kill Bill är indelad i kapitel vilket även 
analysen är, detta för att få en struktur som är lätt att orientera sig i. Varje kapitel inleds med 
ett referat. Vidare följer en analys av hur karaktärerna porträtteras, hur relationerna mellan 
dessa ser ut, samt maktstrukturernas uppbyggnad. Analysen knyts till tidigare angivna teorier 
och paralleller dras till andra relevanta filmer.  
 
I den avslutande delen av uppsatsen knyts trådarna, som tidigare kommit upp i analysen, ihop. 
Resultatet blir så en konklusion av analysen, där frågeställningarna som angavs i det 
inledande avsnittet förhoppningsvis får sina svar. Vidare följer en diskussion där vissa tankar 
som kommit upp under arbetets gång utvecklas, här ges också förslag till vidare studier. 
 

                                                           
4 Mulvey, Laura, Visual Pleasure in Narrative Cinema; ur Thornham, Sue, Feminist Film Theory- A Reader;                          
Edinburgh University Press, Edinburgh, 1999. 
5 När begreppet filmindustri används kommer det hädanefter alltid syfta på den amerikanska filmindustrin. 
6 Horkheimer Max & Adorno Theodor W, Upplysningens dialektik; Daidalos, Göteborg, 1996. 
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1.3 Avgränsning 
Kill Bill innefattar grepp från många olika filmgenrer, såsom till exempel kampsportsfilm, 
animé7, western- och skräckfilm. Det finns således starka intertextuella kopplingar rent 
genremässigt, men ingen större tyngdpunkt läggs vid detta i analysen. Estetiken läggs därmed 
åt sidan för att dramaturgi och innehåll ska få störst utrymme. Kill Bill läses utifrån en 
filmhistorisk kontext och då den är sprungen ur den amerikanska filmindustrin är det bara den 
som behandlas.  
 
Tyngdpunkten i analysen ligger på de kvinnliga karaktärerna, men för att analysen ska bli 
förståelig och giltig analyseras också de manliga karaktärerna. När jämförelser mellan manligt 
och kvinnligt görs i denna uppsats, utgår de från antaganden om stereotypa könsroller som 
länge funnits i samhället och på film. Dessa begrepp hänvisas till som traditionella 
könsavgränsade beteenden. Ingen större vikt läggs vid att förklara vad som är manligt och 
kvinnligt närmare, då dessa begrepp är omöjliga att definiera med exakthet. 
 

                                                           
7 Japansk tecknad film. 
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1.4 Definitioner 
Actionfilm  
Film med betoning på spektakulära fysiska hjältedåd och avancerade stunt- och 
specialeffekter. Actionfilm förknippas med muskulösa, manliga filmstjärnor, som Sean 
Connery (James Bond), Clint Eastwood (Dirty Harry), Sylvester Stallone (Rocky) och Arnold 
Schwarzenegger (Terminator). Under de senaste decennierna har även kvinnliga actionhjältar 
gjort sig gällande, till exempel Sigourney Weaver (Alien).8

 
Makt 
I denna uppsats är begreppet makt centralt. För att en maktrelation ska uppstå krävs minst två 
aktörer, antingen individer eller kollektiv, samt en handling eller händelse. I maktrelationer 
har någon möjligheten att driva igenom sin vilja emot den andres, alltså rör det sig om ett 
avsiktligt handlande som en människa väljer att utföra. Det kan antingen handla om ett 
ensidigt maktförhållande där den ena har makt över den andra men inte tvärtom, eller ett 
ömsesidigt förhållande där båda har makt över varandra, om än i olika omfattning.9 Makt 
behöver inte enbart utövas, den kan också innehas som en tänkbar möjlighet. Den latenta 
makten är också relationsbaserad, då det är ett relativt begrepp som kännetecknar en aktör i 
förhållande till en annan.10  
 
Foucault ser makt som en grundläggande kraft som vi alla utövar på varandra i alla slags 
sociala förhållanden. Han tror inte att någon människa föds utrustad med makt, utan att det är 
något som ges staten eller personen genom tron på att de har makt.11 Makten har historiskt 
legat i händerna på mannen och det har ofta förklarats med att kvinnan biologiskt är det 
svagare könet, då hon föder barnen. Numera är det dock inte lika många som öppet står för 
denna åsikt.12  
 
Maktbegreppet används i uppsatsen för att analysera alla slags relationer, med utgångspunkt i 
vad som skrivits om makt ovan. Detta görs oavsett vilket kön, ras, eller ålder personerna i 
fråga har. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2004-03-28. 
9 Pettersson, Olof (red.), Maktbegreppet; Carlssons Bokförlag,  Stockholm, 1987, s. 9-10. 
10 Ibid, s. 13. 
11 Månson, Per (red.), Moderna samhällsteorier; Rabén Prisma, Stockholm, 1998, s. 357-358. 
12 Hirdman, Yvonne, Makt och kön; ur Petersson, Olof (red.), Maktbegreppet; Carlssons Bokförlag, Stockholm, 
1987, s. 190-195.  
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2. Problemområden/Teori 
 
2.1 Feministisk filmteori 
De allra tidigaste studierna som kan tillräknas feministisk filmteori kretsade mycket kring 
begreppet kvinnobild. Dessa studier har dock inte fått så stort vetenskapligt värde, utan brukar 
betecknas som en sorts uppstartningsfas. Ungefär i samma tidsperiod, i mitten på 1970-talet, 
kom representanter för den psykoanalytiska forskningen att få ett stort inflytande mycket tack 
vare Laura Mulvey och Claire Johnston. Man skulle kunna säga att den feministiska 
filmteorin tagit steget från aktivism till forskning. De psykoanalytiska teorierna kretsar kring 
människans omedvetna psykiska processer.13

 
Laura Mulvey är således en framträdande gestalt inom den feministiska filmteorins 
psykoanalytiska inriktning. På 1970-talet publicerades hennes artikel Visual Pleasure and 
Narrative Cinema, som har blivit något av en klassiker. Nästan alla texter om film och kön 
refererar på något vis till denna artikel, även om den blivit väldigt kritiserad.14 Mulveys 
huvudtes är att bilden av kvinnan i film är konstruerad som (passivt) objekt, ofta sexobjekt, 
endast där för att tillfredställa den manliga (aktiva) blicken. Denna tes kallas för the male 
gaze.15  
 
Blicken är alltså en viktig del i Mulveys teori, genom en samläsning av Lacan, Freud och 
Foucault har hon lyft fram voyeurismen som en del av den manliga treeniga blicken.  
Voyeurismen står här för en maktfullkomlig visuell lust, till för att kuva och kontrollera 
kvinnan.16 Den treeniga blicken består, förutom den manliga aktörens blick, även av kamerans 
och åskådarens blick.17 Hollywoodfilmen upprätthåller en patriarkal struktur där den manliga 
blicken har företräde och en manlig voyeuristisk åskådarposition konstrueras. 
 
Mulvey ser den psykoanalytiska teorin som ett politiskt vapen, till för att visa hur det 
omedvetna i det patriarkala samhället har format filmen. Den falloscentriska ordningen anser 
hon ha en paradoxal uppbyggnad, då den ytterst är beroende av kvinnan. Dock inte i någon 
positiv bemärkelse, eftersom bilden av kvinnan är en kastrerad sådan. En icke-man, utan 
penis.18

 
 
 

                                                           
13 Koivunen, Anu, Kvinnobilder – ett rehabiliteringsförsök; ur Soila, Tytti, Dialoger – feministisk filmteori i 
praktik; Aura förlag, Stockholm, 1997, s. 40. 
14 Jerslev, Anne, När kön gör skillnad – Feministisk filmteori och könskonstruktioner; ur Häfte för kritiska 
studier nr 1; Häfte för kritiska studier, Luleå, 2000, s. 43. 
15 Mulvey, Laura, s. 68. 
16 Jerslev, Anne, s. 43. 
17 Mulvey, Laura, s. 64. 
18 Ibid, s. 58f. 
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Det kvinnliga och manliga inom filmen har enligt Mulveys artikel följande uppdelning; 
kvinnlig = passiv/masochistisk/narcissistisk, manlig = aktiv/sadistisk/voyeuristisk.  
Slutsatsen är att det inte finns rum för en positivt uppfattad kvinnlig subjektivitet eller 
egentlig kvinnlig lust.19  
 
Feministisk filmteori har på senare tid, parallellt med litteraturforskningen och film-
forskningen i stort, gått ifrån den psykoanalytiska inriktningen för att ersätta den med en mer 
culturalstudies inspirerad infallsvinkel. Feministisk filmanalys har alltså gått från en ganska 
textteoretisk forskning till en bredare kulturhistorisk sådan. Vidare har 
maskulinitetsforskningen fått större utrymme, bland annat har male gaze - begreppet 
kritiserats och studier av hur manliga aktörer kan vara blickfång har genomförts.20

 
Ett centralt verk i övergången från psykoanalys till culturalstudies var filmprofessor Carol 
Clovers bok om skräckfilm, Men Women and Chain Saws – Gender in the Modern Horror 
Film. Inom skräckfilmsgenren har Clover upptäckt att det erbjuds identifikationsmöjligheter 
över könsgränserna. Kvinnliga aktriser behöver inte inta en feminin position och vice versa 
med de manliga aktörerna. Enligt Clovers sätt att se kan det filmiska könet inte tas som 
sanning, då filmiska identifikationer inte nödvändigtvis följer könet.21 Clovers synsätt är 
kanske inte så vanligt förekommande inom feministisk filmteori, där även hårdnackade 
actionhjältinnor mister sin ”makt”- och identifikationsposition då de sägs vara alltför 
maskulina i sin framtoning. Somliga forskare anser att man kan dela in dagens amerikanska 
skådespelerskor i två kategorier. Antingen de som överdriver sin kvinnlighet och sensualitet 
eller de som saknar kvinnlighet eller förtrycker densamma.22 Clover säger att det viktiga inte 
är om kvinnan undertrycker eller överdriver sin kvinnlighet utan att hon helt enkelt korsar 
könsgränserna.23 I skräckfilmerna som Clover undersöker korsar både den kvinnliga (final 
girl) och manliga (mördaren) huvudpersonen könsgränserna. 
 

Female killers are few and their reasons for killing significantly different from men´s. With the 
possible exception of the murderous mother of Friday the Thirteenth 1, they show no gender 
confusion. Nor is their motive overtly psychosexual; their anger derives in most cases not from 
childhood experience but from specific moments in their adult lives in which they have been 
abandoned or cheated on by men.24  

 
Större delen av den feministiska filmforskningen, särskilt den psykoanalytiska, var länge 
fokuserad på den binära oppositionen man - kvinna och då förutsattes att gestalterna ifråga var 
vita. Jane Gaines är en av de forskare som kritiserar detta förstärkande av den borgerliga 

                                                           
19 Mulvey, Laura, s. 62. 
20 Jerslev, Anne, s. 42. 
21 Ibid, s. 45. 
22 Smith, Sharon, The Image of Women in Film; ur Thornham, Sue (red.), Feminist Film Theory – A Reader; 
Edinburgh University Press, Edinburgh, 1999, s. 15. 
23 Clover, Carol J, Men, Women and Chain Saws – Gender in the modern Horror Film; Princeton University 
Press, Princeton, 1992, s. 104. 
24 Ibid, s. 29. 
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ideologin. Hon menar på att man inte kan dela in ”könet” i två delar, eftersom det finns många 
homo- och bisexuella som finner visual pleasure även i att se det egna könet. Vidare anser 
Gaines att man inte kan utelämna problematiserandet av hudfärg från feministisk filmteori, 
eftersom svarta kvinnors erfarenheter inte nödvändigtvis behöver vara de samma som vita 
kvinnors.25

 

                                                           
25 Brolin, Sara, Journal – feministisk filmteor; ur Soila, Tytti, Dialoger – feministisk filmteori i praktik; Aura 
förlag, Stockholm, 1997, s. 176-177. 
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2.2 Stereotyper 
Stereotyper används flitigt på film och anledningen är ganska enkel. Man slipper presentera 
alla personer så noggrant, vilket skulle ta en väldigt stor del av filmens längd. Exempelvis 
framställs nästan alltid den typiske maffialedaren som en italienare med stor familj.26

 
Inom psykologin är de flesta överens om vad en stereotyp är. Stereotyper är generaliseringar 
som inte tar hänsyn till skillnader mellan olika individer inom en kategori människor.27

 
Den för sin tid kontroversielle författaren och journalisten Walter Lippmann inledde sin 
forskning kring stereotyper på 1920-talet. Då och en ansenlig tid framöver var de flesta 
forskare överens om att stereotyper var något fördomsfullt. Under 1950-talet beskrevs 
stereotyper som något inskränkta människor använde sig av, att det var en felaktighet som 
man borde vänja sig av med.28 Sociologen Max Weber använder sig av begreppet idealtyp, 
vilket på ett förenklat sätt kan ses som en sorts synonym till stereotypbegreppet. Weber 
använder sig av idealtyper som ett hjälpmedel för att kunna analysera och förstå omvärlden. 
Denna teori är en ideal konstruktion som inte finns i verkligheten. Begreppet handlar om att 
tankemässigt stilisera verkligheten, så att det går att göra jämförelser. Exempelvis sätter 
Weber idealtyper för ”rationellt beteende”, ”kapitalism” och ”byråkrati” för att renodla 
typiska delar av samhälleliga fenomen.29

 
Stereotypen av kvinnan på film finns i några olika varianter där de flesta dock är som 
sexobjekt och/eller mannens kuttersmycke, undantaget är vanligtvis modern. Kvinnan 
framställs som god och omhändertagande, i behov av en man vid sin sida. Det har självklart 
funnits andra gestaltningar, till exempel den bortskämda eller svartsjuka kvinnan som även 
hon söker bekräftelse hos mannen. Utseendemässigt följer nästintill alla kvinnor samma 
mönster, de är mycket vackra och smala gärna med stora bröst och långt hår.  
 
 
 
 
 

                                                           
26 Horkheimer Max & Adorno Theodor W, s. 142. 
27 Ibid, s. 12. 
28 Ibid, s. 161. 
29 Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2004-03-25. 
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2.3 Stereotyper i Kill Bill 
Hämnaren 
Hämnaren eller the final girl, som Carol Clover kallar henne i den typiska skräckfilmen, är 
tjejen som lever till slutet av filmen och dödar sin fiende. Hon presenteras ofta som 
centralfiguren, den enda som man får komma närmare och veta något om. Enligt Astrid 
Söderbergh Widding, professor vid institutionen för filmvetenskap, utmärker sig denna 
kvinnliga hämnare på flera sätt. Hon har en bestämd förmåga och kan lokalisera fara till 
skillnad mot andra kvinnor i filmen. Hon har inga sexuella relationer, utan är en slags 
pojkflicka, ofta med manligt namn såsom Stevie, Ripley eller Will. I skräckfilmerna är det the 
final girl som ska bringa ordning i en problemfylld situation, men även om hon klarar av att 
nedkämpa det onda kommer det ständigt tillbaka i ny gestalt.30 Texas Chain Saw Massacre 
och Halloween är två exempel på skräckfilmer som har en så kallad final girl. 
 
Modern 
Den omhändertagande modern är en av de mest förekommande rollerna för kvinnor på film. 
Det finns dock flera sidor av modern än den alltigenom väna varelsen, exempelvis i 
skräckfilmen där hon ofta har en helt annan karaktär. Psycho och Friday the 13th har båda 
modersgestalter, den ena i form av en mumie och den andra i form av en mördare, som 
manipulerar och sätter skräck i omgivningen. Även i Aliens är den äggläggande modern den 
mest fruktade av utomjordingarna. Dessa filmer och fler därtill visar på den makt som 
modersrollen kan inneha. Någon sexuell anknytning är dock inte särskilt vanlig, men 
förekommer och då oftast i perversa former. 
 
Sjuksköterskan 
Florence Nightingale är ett välkänt exempel på den självuppoffrande sjuksköterskan som även 
syns på film i exempelvis The English Patient. En annan känd sjuksköterska är Ratched från 
One Flew Over the Cuckoo´s Nest. Hon är skräckbilden av sjuksköterskan, en sadistisk kvinna 
med makt att förstöra sina patienters liv. Under 1970-talet gjordes en hel del filmer med 
sjuksköterskan som en sexig förförerska, som inte bara tog hand om patienternas plågor.31 
Denna bild har sedan spridit sig och idag är den en välkänd stereotyp. Bilden av 
sjuksköterskan som sexsymbol används även flitigt inom porrfilmsindustrin.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Söderberg Widding, Astrid, Vem är kvinnan? –  feminism , psykoanalys och våldsfilm; ur Von Feilitzen, 
Cecilia & Forsman, Michael, m.fl. (red.), Våld från alla håll – forskningsperspektiv på våld i rörliga bilder; 
Brutus Östlings bokförlag, Symposion, Stockholm & Stehag, 1993, s. 262. 
31 NurseWeek, www.nurseweek.com/news/features/01-05/picture.html, 2004-03-12. 
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Skolflickan 
Den oskuldsfulla flickan i skoluniform har länge lockat till ”förbjudna” sexuella fantasier, 
bland annat visar sig detta i filmen Lolita från 1962. Det finns en hel genre med så kallade 
high school-filmer där den klassiska skolflicksuniformen eller hejaklacksuniformen med blus, 
kort plisserad kjol och knästrumpor är en nästintill obligatorisk ingrediens. Ofta finns det en 
sexuell underton hos karaktärerna som bär uniformen eller i scener där de närvarar. Liksom 
sjuksköterskan förekommer skolflickan flitigt inom porrfilmsindustrin. 
 
Geishan 
Den mytomspunna geishan är en kvinna som underhåller män i Japan, traditionen började på 
1700-talet men har på senare tid nästan försvunnit. Geishans oskuld och gunst kunde köpas 
för pengar och de mindre bemedlade geishorna prostituerade sig för att klara sitt uppehälle. 
Bilden av Geishan i västvärlden är väldigt sexuell och i film porträtteras hon oftast som 
exotisk och erotisk.  
 
Förförerskan 
Den kvinnliga förförerskan, även kallad femme fatale, är en klassisk stereotyp som fruktas 
och älskas av mannen. Hon har funnits på film i alla tider och bland annat spelats av kvinnor 
som Mae West (I´m no Angel), Sharon Stone (Basic Instinct) och Glenn Close (Fatal 
Attraction). Förförerskan använder sig av sin så kallade ”kvinnliga list” för att få det hon vill 
ha. Hon är ett stort hot mot mannen eftersom han inte kan värja sig för hennes sexuella 
utstrålning. 
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2.4 Filmindustrin i Hollywood 
Filmindustrin i Hollywood har kritiserats och diskuterats ända sedan dess födelse i början av 
1900-talet. Efter första världskriget hade Hollywood växt till en storindustri, där några få 
bolag hade monopol på filmproduktionen. I samma veva började affärsmännen på Wall Street 
att intressera sig för filmbranschen, vilket ledde till att de investerade pengar i bolagen. I och 
med affärsmännens intåg i Hollywood skapades en löpande band teknik och skådespelarna 
fick en allt viktigare roll i att sälja filmen.32

 
Under andravärldskriget kom de tyska filosoferna Max Horkheimer och Theodor Adorno, i 
exil undan nazismen, att hamna i Los Angeles. I detta centrum för den amerikanska 
filmindustrin, märkte de snabbt att den pråliga ytan inte höll för en närmare inspektion. De 
skrev på grund av detta boken Upplysningens dialektik, där de ställer sig väldigt kritiska till 
filmindustrin. Horkheimer och Adorno anser att allt inom kulturen är likriktat och utgör ett 
system av identiska reproduktioner. Filmen är en del i detta system, som uppkommit endast 
för ekonomisk vinnings skull. Det går inte att komma ifrån den monopoliserade industrin, den 
finns överallt. Filmen ser ut som den gör idag på grund av att mallar producerats utifrån 
publikens behov. Dessa har sedan återskapats gång efter gång, eftersom det visat sig vara ett 
fungerande koncept som drar in massvis med pengar. Filmindustrin vågar inte satsa på filmer 
som faller utanför ramen, då risken att pengarna uteblir ökar drastiskt. Vad filmbolagen letar 
efter är alltså något som publiken känner igen, men ännu inte sett.33

 
För att publiken ska känna igen sig använder filmmakarna stereotyper och klichéer, vilket inte 
är så konstigt. De slipper då presentera varje person och situation så ingående, eftersom 
publiken sedan tidigare lärt sig vad som kan väntas. Filmerna är indelade i ett sorts schema, 
därför kan publiken allt som oftast gissa sig till vad som kommer att hända i filmen och hur 
den kommer att sluta. Detaljerna och effekterna byts ut från gång till gång, men på det stora 
hela ser alla filmer inom samma genre ut på samma sätt.34  
 
Ju bättre tekniken blir inom film desto lättare är det att upprätthålla inför världen utanför att 
den är en rak förlängning av det som presenteras på duken. Det riktiga livet går inte längre att 
urskilja från fiktionen på film.35 Kulturindustrin och reklamvärlden har också smält samman 
och dess seger ligger i att konsumenterna motståndslöst härmar de ”kulturvaror” som de 
egentligen genomskådar.36 Industrin intresserar sig inte för människan som människa, utan 
som betalande publik.37  
  

                                                           
32 Nemert, Elisabeth, Rundholm, Gunilla, Filmboken; Natur och Kultur, Stockholm, 1994, s. 127-128. 
33 Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W, s. 138. 
34 Ibid, s. 142. 
35 Ibid, s. 142f. 
36 Ibid, s. 173f + 185. 
37 Ibid, s. 161f. 
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Underhållningen är verkligen flykt, men inte som den själv påstår flykt från en tröstlös verklighet 
utan från den sista tanke på motstånd som denna verklighet ännu rymmer. Den befrielse som 
underhållningen utlovar är befrielsen från tänkande...38

 
Horkheimer och Adorno liknar filmindustrin vid att restauranggästen får hålla tillgodo med att 
läsa i menyn för att bli mätt, alltså att filmerna inte håller vad de lovar. Man kan inte kalla 
film för avkopplande underhållning, visserligen är det inte meningen att man ska behöva 
tänka så mycket när man ser en film, men det ligger ett stressmoment i att hinna med och se 
alla ”stimulerande” detaljer som filmmakarna lagt dit och att förstå vad de vill ha sagt.39   
 
Filmindustrin har skapat en sorts masochistisk lust, då den ”retar” publiken med sexuella 
scener för att sedan ge dem stränga förhållningsorder om att det aldrig kommer att hända 
något. Det finns något av en prydhet och moralisk baktanke, som stympar lusten.40  På senare 
tid har detta till viss del ändrats, eftersom filmerna blivit mycket mer ”vågade”, både när det 
gäller våld och sex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W, s. 162. 
39 Ibid, s. 155f. 
40 Ibid, s. 157. 
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3. Bakgrund 
 
3.1 Actionfilm 
Actionfilmens historia går långt tillbaka i tiden och börjar någonstans vid klassikern The 
Great Train Robbery (1903). Storyn i actionfilm fokuserar vanligtvis på en manlig hjälte som 
kämpar mot nästintill omöjliga fiender, som han sedan häpnadsväckande lyckas besegra i 
slutet av filmen. En stor del av innehållet består av sprängningar, biljakter och slagsmål. Den 
typiska historien kretsar kring kampen mellan gott och ont, där den gode segrar och vinner 
kvinnans hjärta. Kvinnans roll i dessa filmer har nästan uteslutande varit som medbrottsling 
eller föremål för actionhjältens kärlek.41  
 
Westernfilmen är en klassisk action där det handlar om att bibehålla lag och ordning i små 
samhällen på den amerikanska landsbygden. Hjälten är ofta en lagens man, sheriff, militär 
eller cowboy. Några av de mest kända westernskådespelarna är John Wayne och Clint 
Eastwood. I denna genre finns nästan inga kvinnor i huvudrollerna, det finns dock två 
undantag på senare tid. Filmerna The ballad of little Jo från 1993 och Bad Girls från 1994, 
men ingen av dem blev särskilt framgångsrik.42

 
1962 kom den första erkända filmen om James Bond, Doktor No, med Sean Connery i 
titelrollen. James Bond har sedan spelats av inte mindre än fem olika skådespelare i ca 20 
filmer, om agenten som klarar alla uppdrag och förtrollar kvinnorna. I dessa filmer har 
kvinnorna ofta rollen som fiende, trots detta lyckas Agent 007 alltid snärja dem med 
romantiska inviter och sin manliga charm. På senare tid spelas dock agentens uppdragsgivare 
M av en kvinna, vilket är revolutionerande, men naturligtvis är hon en äldre kvinna som inte 
utstrålar sexualitet och därmed inte heller utgör något större hot. 
 
Blaxploitation kallas den genre som dök upp på 1970-talet med afroamerikaner i 
huvudrollerna, såsom Shaft från 1971. I denna genre fanns även en del filmer med kvinnor i 
huvudrollen, ett exempel är Foxy Brown (1974) som Quentin Tarantino gjorde en slags 
remake av i Jackie Brown (1997). Blaxploitationfilmerna blev väldigt populära bland den 
svarta publiken, men succén var ganska kortlivad. Under samma tid dök martial-arts filmer 
upp, med stjärnor som Bruce Lee och Jackie Chan.43 Martial arts syns även i många av dagens 
actionfilmer, exempelvis i Matrix (1999) och Kill Bil1 (2003/2004). 
 
På 1980- och 90-talet fick actionfilmen åter en storhetstid, då nya specialeffekter öppnade upp 
för snabbare action med mer våld.44 Några klassiker från den tiden är First Blood (1982), The 
Terminator (1984), Die Hard (1988) och Independence Day (1996). 

                                                           
41 Filmsite, www.filmsite.org/actionfilms.html, 2004-01-23. 
42 Ibid. 
43 Martial arts är ett samlingsnamn för olika östinspirerade kampsporter såsom Taekwondo och Karate. 
44 Filmsite, http://www.filmsite.org/actionfilms.html, 2004-01-23. 
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3.2 Kvinnan i film 
Ända sedan filmens födelse har kvinnan funnits med på vita duken, men hon har för det mesta 
haft en mycket begränsad och hämmad roll. I boken From Mae to Madonna talar 
kulturhistorikern June Sochen om tre olika kvinnoroller på filmduken, Eva, Mary och Lilith. 
Hennes prototyper kommer från bibeln där Eva är den sexuella fresterskan, Mary den 
oskuldsfulla och Lilith den oberoende.45 Sochen har även satt alla filmstjärnor hon analyserat 
under ett av dessa namn. Ibland kan flera av dessa karaktärer återfinnas i en och samma roll, 
exempelvis hade ofta skådespelerskan Mae West både Eva och Lilith i sina roller.46 Att 
däremot blanda Eva och Mary anser Sochen vara omöjligt, men filmen Lolita (1962/1997) 
bevisar tydligt motsatsen. I Lolita utnyttjar den 14-åriga Dolores både sin oskuldsfullhet och 
sensualism för att fånga en äldre mans sexuella intresse. 
 
Under 1930- och 40-talet hade kvinnorna sin glansperiod på vita duken och på 1930-talet 
fanns det lika många kvinnliga som manliga filmstjärnor.47 De tidiga kvinnliga filmstjärnorna 
var vackra och onåbara, precis som deras motsvarigheter idag. Deras rollfigurer var nästan 
uteslutande sexobjekt eller innehade rollen som moder. Actionfilmen började dominera mer 
och mer under 1960-talet, men dessa handlade sällan om kvinnor.48 Självklart finns en del 
undantag som till exempel Modesty Blaise (1966), som i filmen med samma namn överlistar 
både den (manliga) brittiska underrättelsetjänsten och stortjuven Gabriel. Modesty var därmed 
en av de första actionhjältinnorna. En annan kvinna som tidigt knäppte män på näsan var just 
Mae West. Trots att hon nästan alltid spelade sexobjekt, var hon väldigt kontroversiell och 
nyskapande. Hon var skådespelerska, producent och regissör, vid en tid då kvinnor sällan 
hade ett jobb utanför hemmet.49

  
På 1970-talet blev skräck- och splatterfilm en ny trend, där storyn ofta fokuserade på en 
kvinnlig skådespelerska/hjältinna som blev hänsynslöst attackerad och slaktad av en man. 
Under 1980- och 90-talet blev dessa filmer populära och hade inte längre den låga status de 
hade i början. Filmerna inom skräckfilmsgenren och även inom actiongenren har sedan 
utvecklats till att kvinnan faktiskt kan vinna över mannen och det helt på egen hand. 
Filmprofessor Carol J Clover talar här om den så kallade final girl.50 Hon som klarar sig från 
mördaren och även dödar honom när alla andra, män som kvinnor, har dött. Våldtäktstemat 
fanns, i olika former, tidigt med i amerikansk film men var oftast ett sidotema. Under 1970-
talet ändrades dock detta när det istället flyttades fram till att vara huvudtemat.  
Tidigare var det andra än offret som tog hämnd för våldtäkten, exempelvis en mamma eller 
bror, men på slutet av 1970- talet tog kvinnorna saken i egna händer.51 Dessa filmer har fått 
                                                           
45 Sochen, June, From Mae to Madonna- Women Entertainers in Twentieth-Century America; The University 
Press of Kentucky, Kentucky, 1999, s. 11. 
46 Ibid, s. 12. 
47 Ibid, s. 77.          
48 Ibid, s. 77. 
49 Hollywoodlegends, www.hollywoodlegends.com/mae-west.html, 2004-01-25. 
50 Clover, Carol J, s. 35. 
51 Clover, Carol J, s. 137. 
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namnet rape and revenge och kan direkt kopplas till flera actionfilmer med kvinnor i 
huvudrollen. Thelma and Louise som gick upp på bioduken 1991 är ett exempel på detta. Den 
blev snabbt en mycket uppmärksammad film bland både allmänhet och kritiker. Åsikterna 
gled isär om detta var en film med ett ”bra” feministiskt budskap eller om den bara visade på 
hopplöshet.52 I filmen lyckas servitrisen Louise övertala sin hunsade väninna, Thelma, att 
lämna sin förtryckande man för att följa med henne på semester i några dagar. Deras resa går 
snabbt snett, då Thelma håller på att våldtas på en parkeringsplats och Louise skjuter mannen 
till döds. Man förstår senare att Louise själv också blivit våldtagen, tidigare i sitt liv, och på 
detta sätt tar hämnd. Kvinnorna flyr brottsplatsen och har snart polisen efter sig. Nära den 
mexikanska gränsen hinner polisen ifatt dem. Thelma och Louise vägrar dock att ge upp sin 
nyvunna frihet och väljer att köra över ett stup. 
 
Med början i Ridley Scotts Alien från 1979 kom kvinnor med muskulösa kroppar och andra 
typiskt manliga actionhjälteattribut upp på bioduken. I Alien spelar Sigourney Weaver den 
smarta och modiga hjältinnan Ellen Ripley.53 Ripley är en i besättningen på rymdfarkosten 
Nostromo som, på väg hem från ett uppdrag, nås av ett sos-anrop från en fjärran planet. De får 
i uppgift att bege sig dit, men när de kommer fram uppdagas det att anropet inte var ett rop på 
hjälp utan en varning. Planeten bebos nämligen av utomjordingar, av vilka en lyckas ta sig in i 
rymdfarkosten och döda alla utom Ripley. Hon tar sig levande från planeten, efter att ha 
slungat ut varelsen i rymden. 1984 kom sedan The Terminator där Linda Hamilton spelar den 
hårdnackade Sarah Connor i rollen som actionhjältinna. En cyborg kommer från framtiden för 
att döda Sarah, som är en helt vanlig tjej, eftersom hennes ofödda son kommer att ha en viktig 
roll i kriget mellan människan och maskinen. Från framtiden skickas även en soldat för att 
skydda Sarah från den tillsynes odödliga robotmänniskan. I slutet av filmen är det dock Sarah 
själv som lyckas döda cyborgen, efter att hennes manlige beskyddare dödats. I Terminator 2 
har Sarah förändrats och blivit en muskulös och hård soldat som inte har några problem att 
handskas med tunga vapen. 
 
Samma sorts karaktärsväxling ser vi i filmen The Long Kiss Goodnight. Där den snälla 
lärarinnan Samantha, som har minnesförlust och lever i en småstadsidyll tillsammans med sin 
man och dotter, försöker minnas sitt förflutna. Hon anställer en privatdetektiv för att få hjälp 
och det visar sig snart att Samantha egentligen är den hårdkokta spionen Charly, vars liv är i 
fara.  
Samantha kliver direkt tillbaka in i rollen som Charly, en mördare som inte värjer sig för 
något. I slutet av filmen mjuknar hon dock åter, efter att ha räddat livet på sin kidnappade 
dotter.  
 
                                                           
52 Willis, Sharon, High Contrast – Race and Gender in contemporary Hollywood Film; Duke University Press, 
Durham & London, 1997, s. 100. 
53 Cornut-Gentille, D´Arcy Chantal & García Landa, José Ángel (red.), Gender - I-deology essays on theory, 
fiction and film; Rodopi, Amsterdam, 1996, s. 439. 
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På 2000-talet har en del filmer med actionhjältinnor i huvudrollen kommit upp, exempelvis 
Tomb Raider från 2001. I denna film är Lara Croft likt Indiana Jones på jakt efter gamla 
artefakter och har nästintill övernaturliga krafter som hjälper henne att övervinna hindren på 
sin väg. Tomb Raider är ursprungligen ett dataspel och hjältinnans klädsel är väldigt åtsittande 
och utstuderad. Året innan Laras intåg kom den första filmatiseringen av TV-serien Charlies 
Angels från 1970-talet. Där tre snygga kvinnliga agenter, som alla har specialkunskaper i allt 
från Kung-Fu till datorer, löser fall som de får från sin anonyme uppdragsgivare Charlie. 
Agenterna tar inte sällan hjälp av högklackade skor och sitt ”sex-appeal” för att överlista sina 
motståndare. 
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4. Analys av Kill Bill 
För att få en klar bild över filmernas handling, inleds detta avsnitt med kortfattade resuméer 
av Kill Bill Vol. 1 och 2. Därefter följer analysen som är indelad efter filmens kapitel och 
scener. Varje kapitel/scen inleds med ett referat och avslutas med en analys, dessa skiljs åt av 
ett streck. 
 
4.1 Resumé av Kill Bill Vol. 1 
The Bride vaknar upp på ett sjukhus och minns hur hon och hela hennes bröllopsfölje blev 
brutalt nedskjutna i kyrkan av hennes forna kollegor. Till hennes förtvivlan märker hon att 
barnet hon bar i sin mage är borta och att fyra år av hennes liv har gått. Efter att ha dödat två 
män som utnyttjat henne sexuellt, medan hon låg i koma, tar sig the Bride ner till garaget där 
en av offrens bilar står. Efter ett par timmar lyckas hon få liv i sina ben, som dittills varit 
förlamade, och kör iväg för att hämnas. 
 
Den första personen man får se henne söka upp är Vernita Green (Copperhead), som liksom 
the Bride (Black Mamba) en gång var medlem i The Deadly Viper Assassination Squad 
(DiVAS). De var ett gäng hänsynslösa lönnmördare, som alla leddes av Bill. När Vernita 
öppnar dörren, och the Bride kliver in, uppstår ett våldsamt knivslagsmål. Kvinnorna slutar 
dock slåss när en gul skolbuss stannar utanför huset och en fyraårig flicka hoppar av. De vill 
inte slåss inför Vernitas dotter och bestämmer sig, över en kopp kaffe, att de ska mötas senare 
samma dag för att göra upp. Vernita håller inte överenskommelsen, utan försöker skjuta the 
Bride när de står och pratar i köket. Hon missar dock och the Bride kastar reflexmässigt sin 
kniv i Vernitas bröst, varpå hon faller död ner. Ett av fem namn kan således strykas från the 
Brides dödslista. 
 
I inledningsscenen av filmen säger the Bride till Bill att det är han som är far till hennes barn. 
Han har dock ingen förbarmelse, utan skjuter henne kallblodigt i huvudet. Senare när the 
Bride ligger i koma så skonar han dock hennes liv i sista stund. Elle Driver (California 
Mountain Snake) har nämligen klätt ut sig till sjuksköterska och gått in till the Brides rum för 
att ge henne en sista spruta. Precis innan den dödliga vätskan når offret ringer Elles telefon 
och efter ett upprört samtal med Bill låter hon the Bride leva. 
 
Efter att ha strukit Vernita från sin lista tar the Bride flyget till Okinawa i Japan, för att söka 
upp svärdsmidaren Hattori Hanzo. Hon finner honom på hans sushirestaurang, där hon går in 
som en vanlig amerikansk turist. När Hattori frågar the Bride vad hon gör på Okinawa säger 
hon att hon kommit för att träffa honom och senare även att hon vill ha ett av hans svärd. 
Hattori förklarar att han sedan länge slutat tillverka svärd, eftersom de bara medför ondska.  
 
 
När the Bride berättar för Hattori att hon ska använda svärdet till att utplåna hans forna elev 
(Bill) ändrar han sig dock och börjar direkt tillverka ett nytt svärd, varpå han uppmanar the 
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Bride att börja träna upp sin svärdskonst. En månad senare är svärdet klart och the Bride kan 
fortsätta sin jakt på hämnd. 
 
Hon åker nu vidare till Tokyo för att leta upp dess kvinnliga maffiaboss O-Ren Ishii 
(Cottonmouth), samt dennes advokat och bästa vän, Sofie Fatale. Hon finner dem på ett 
gästhus tillsammans med kärntruppen ur O-Rens personliga armé Crazy 88. En mycket blodig 
episod följer där the Bride fullkomligt massakrerar Crazy 88 inklusive O-Rens livvakt Go Go. 
O-Ren har under tiden smugit ut i en närliggande trägård och där hinner the Bride senare upp 
henne för det slutgiltiga slaget. Det blir en lång och jämn kamp, innan O-Rens skalp flyger 
ner i den vita snön. The Bride återvänder in i salen där lemlästade människor ligger och 
skriker, ibland dem letar hon upp Sofie Fatale och tar henne med sig i bagageluckan på en bil. 
Hon tänker inte döda Sofie utan pressa henne på information om Bill.  
 
Senare knuffar the Bride av Sofie vid ett sjukhus och i slutscenen ser man hur Bills hand 
hotfullt smeker hennes nacke. Samtidigt sitter the Bride med sitt svärd på ett flygplan och 
stryker ännu ett namn från sin dödslista.  Tre namn kvarstår och längst ner på listan står Bill. 
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4.2 Resumé av Kill Bill Vol. 2 
I Kill Bill Vol. 2 fortsätter The Bride hämnas bröllopsmassakern. Hon har nu kommit ganska 
nära sitt mål, att döda Bill. Två personer står dock före honom på dödslistan, nämligen Elle 
Driver och Bills halvalkoholiserade bror Budd (Sidewinder).  
 
I en tillbakablick får man se hur the Bride sitter i den lilla kyrkan, tillsammans med sin 
blivande make och några vänner, för att repetera morgondagens vigsel. The Bride lämnar 
sällskapet och går ut på verandan, där det visar sig att Bill sitter. Mötet är spänt, men the 
Bride verkar ändå glad att han är där. Hon presenterar honom som sin far för de andra och han 
sätter sig för att titta på repetitionerna. Efter några minuter dyker DiVAS upp och skjuter ner 
alla i kyrkan inklusive the Bride. 
 
The Bride är nu på väg till Budd för att utplåna honom, han har dock blivit varnad av Bill och 
är därför förberedd på hennes ankomst. När the Bride slänger upp dörren till Budds husvagn, 
möts hon så av ett skott med bergssalt i bröstet. Därefter blir hon levande begravd i en kista 
och Budd berättar stolt för Elle, via telefon, att han dödat the Bride på ett mycket plågsamt 
sätt. The Bride är dock inte alls död, hon har slagit hål på kistan och kämpat sig upp ur 
graven. Här får man en ny tillbakablick till när Bill sätter the Bride i skola hos den gamle 
kampsports läromästaren Pai Mei. Träningen är stenhård både fysiskt och psykiskt, men gav 
uppenbarligen lysande resultat. 
 
När the Bride än en gång söker upp Budd finner hon Elle i hans husvagn. Budd skulle 
nämligen sälja the Brides Hanzo-svärd till Elle för dyra pengar, men hon lurar honom och tar 
hans liv med hjälp av en Black Mamba. Elle är väldigt nöjd tills the Bride överraskande 
kommer in, varpå en våldsam kamp uppstår. Förutom ett misslyckat försök att dränka Elle i 
toaletten, så sliter the Bride ut hennes enda öga. Elle blir helt blind och lämnas skrikande i 
husvagnen med den giftiga ormen. 
 
The Bride närmar sig det slutgiltiga målet och hittar så småningom Bill, men han är inte 
ensam. I hans stora villa finns även deras fyraåriga dotter B.B. Flickan välkomnar glatt sin 
mamma, som hon tror äntligen vaknat ur sin långa sömn. The Bride blir chockad och verkar 
för ett ögonblick glömma bort varför hon kommit dit, då hon bara har ögon för B.B. När 
flickan lagts för natten börjar dock en kamp, på flera plan, mot Bill. Han får, med hjälp av ett 
sanningsserum, henne att förklara varför hon krossade hans hjärta och lämnade honom. Det 
visar sig att the Bride mitt under ett morduppdrag märkte att hon var gravid. Hon kände sig då 
tvungen att välja mellan barnet och Bill, eftersom hon inte ville att barnet skulle växa upp i en 
så våldsam miljö valde hon att fly. Hon visste dessutom att Bill skulle vilja ha vårdnaden om 
han fick veta, så hon lät honom tro att hon dödats under uppdraget. Det hittills ganska lugna 
samtalet upphör och de inleder den slutliga striden som de planerat.  
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Kampen tar dock slut på någon minut eftersom the Bride utövar den dödliga  five point palm 
exploding heart technique, som hon lärt sig av Pai Mei. Bill blir imponerad över att Pai Mei 
lärt the Bride den hemliga tekniken. 
 
I slutscenen bär the Bride ut sin sovande dotter till bilen och åker iväg. När B.B. vaknar 
befinner de sig i ett hotellrum och man får se the Bride gråtandes på badrumsgolvet. Gråten 
övergår alltmer i skratt och hon torkar sig i ansiktet för att gå ut och krama B.B. 
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4.3 Introduktionsscen Vol. 1 
The Bride ligger skräckslagen på ett golv, hon andas häftigt. Ansiktet är illa tilltygat och håret 
är rufsigt. En man talar, samtidigt som han torkar blod från the Brides ansikte med sin näsduk 
märkt ”Bill”. Skräcken blir ännu mer påtaglig när the Bride spärrar upp ögonen och precis 
hinner säga  

- Bill, it's your baby 
 
En pistol sätts mot hennes huvud och trycks av innan hon avslutat det sista ordet. 
 
 
I denna korta sekvens får vi all information vi behöver för att förstå vad för sorts film vi 
kommer att få se och varför the Bride handlar som hon gör i resten av filmen. Vi vet nu att 
den kommer att vara blodig, rå och våldsam. Vi får också reda på vem det är som styr, det vill 
säga Bill, och via titeln Kill Bill vet vi redan att handlingen kommer att kretsa kring jakten på 
honom. Bill anser sig själv vara masochistisk när han skjuter the Bride i huvudet och 
samtidigt riskerar livet på deras gemensamma barn. Att kalla sig själv masochistisk när man 
skjuter någon i huvudet är oerhört förnedrande för offret. Särskilt när den som uttalar orden 
själv sitter i en maktposition och inte skulle underkasta sig någon. I detta fall kan 
kommentaren snarare ses som ett bevis på att Bill egentligen inte vill skjuta the Bride, 
eftersom han innerst inne tycker väldigt mycket om henne, men yttre omständigheter gör 
honom tvungen. Denna tolkning förstärks ytterligare av att Bill ansåg sig vara sadistisk när 
han sköt de andra i bröllopsföljet, som han inte hade någon relation till. Att Bill gör vad som 
är bäst för honom själv och inte bryr sig om andra är väldigt tydligt i denna scen. Vi får inte 
veta varför Bill skjuter the Bride och hennes bröllopsgäster. Hon har uppenbarligen lämnat 
Bills lönnmördartrupp, men man får inte reda på hur eller varför. Man får känslan av att hon 
flytt från dem, utan att berätta att hon var gravid med Bills barn. Det kan ju te sig konstigt att 
lämna mannen vars barn hon bär inom sig, om det inte var för att skydda sig själv och just 
barnet. 
 
Att skada eller skjuta en kvinna på det här brutala sättet är inte särskilt vanligt förutom i 
skräckfilmsgenren. Där är det tvärtom en av huvudingredienserna att en eller flera vackra 
kvinnor ska dö på de mest makabra sätt. Att scenen avslutas med låten My Baby Shot Me 
Down accentuerar förhållandet mellan Bill och the Bride. 
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4.4 Chapter one – 2 
(Tvåan står för vilken plats personen i kapitlet har på the Brides dödslista.) 
 
Skylt: "Revenge is a dish best served cold" 
 
The Bride kliver ur bilen framför en liten villa i ett, vad det ser ut som, medelklassområde. 
Hon plingar på dörren och en svart kvinna i trettioårsåldern öppnar, Vernita Green. Bilden 
zoomas in på the Brides ögon och ett sirenliknande ljud uppstår. Detta händer varje gång hon 
återser någon av de personer som står på hennes dödslista.  
 
Ett slagsmål utbryter omedelbart mellan the Bride och Vernita där ljuden är väldigt 
överdrivna. Slagsmålet är våldsamt, som tillhyggen tar de allt de kommer över bland annat 
köksredskap. Inredningen går sönder och det flyger glassplitter och blod överallt.  
 
En gul skolbuss stannar till utanför och en liten flicka kliver ur och går emot huset. 
Uppenbarligen är det Vernitas dotter som kommer hem. Vernita tittar bedjande på the Bride  
och med ett ögonkast bestämmer sig kvinnorna för att sluta slåss och gömma knivarna bakom 
ryggen. Flickan kommer in i vardagsrummet och Vernita frågar hur hon haft det i skolan. 
Vidare presenterar hon the Bride som en gammal väninna hon inte träffat på mycket länge och 
skyller alla välta möbler och allt glassplitter på familjens hund. The Bride frågar Nikki hur 
gammal hon är, varpå flickan sträcker fram fyra fingrar. Vernita säger åt sin dotter att gå upp 
till sitt rum, när hon inte lyder på direkten höjer hon rösten. När Nikki lämnat rummet låtsas 
Vernita inte om att slagsmålet ägt rum, utan frågar the Bride om hon vill ha en kopp kaffe och 
går ut mot köket.  
 
På väg till köket får man höra The Bride presentera Vernita. Hon berättar att Vernita också 
tillhörde Bills mördartrupp och gick under namnet Copperhead (The Bride kallades Black 
Mamba, vilket Vernita tycker vore mer passande för henne själv). Numera är Vernita gift med 
en läkare och har lämnat den brottsliga världen. Väl ute i köket försöker Vernita på ett 
inställsamt sätt övertala the Bride att skona hennes liv. Hon säger att hon ångrar det hon 
gjorde för fyra år sedan och skulle göra vad som helst för att få det ogjort. Vid ett tillfälle 
håller hon upp ett fotografi på sin dotter, men the Bride går inte på hennes försök att väcka 
medlidande. Vernita blir då upprörd igen. De gör upp om tid och plats för strid, eftersom de 
inte vill slåss med barnet i närheten. Vernita säger nu att hon ska göra ordning lunch till 
dottern och plockar fram flingor. Plötsligt drar hon fram en pistol och skjuter mot the Bride, 
men hon missar och får en kniv kastad i bröstet som dödar henne. The Bride drar ut kniven 
från Vernitas kropp, torkar av den med en handduk och vänder sig om. Hon rör inte en min 
när hon ser att Nikki står i dörren och tittar. 
– Your mama had it coming, säger hon. Hon tillägger även att det inte var hennes avsikt att 

dottern skulle få se detta och att om hon i framtiden vill hämnas är hon välkommen att 
göra det. 
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The Bride går ut till en gul pick-up som det står Pussy Wagon på, stryker Vernita från sin 
dödslista och åker iväg.  
 

Revenge is never a straight line, it's a forest and like a forest, it's easy to lose your way. This is the 

first and cardinal rule of combat: supress all human emotion and compassion. Kill whoever stands 

in thy way.54

 
 
Under slagsmålet intar the Bride och Vernita en typiskt manlig roll som slagskämpar, dock är 
det inte så mycket traditionella knytnävsslag utan mer kampsport över det hela. Det är sällan 
man får se kvinnor slåss så ohämmat, utan att skrika i falsett och riva varandra i ansiktet. Det 
är en kamp på liv och död, där ingen av dem är villig att benåda den andra. En kamp som vi är 
vana att se männen utföra, men nu när det är kvinnor känns det hela än mer våldsamt. De 
kallar dessutom varandra för bitch. Det är ett relativt vanligt fenomen inom actionfilm att 
kvinnor tar till sig ett grovt språk, vanligtvis manligt, för att hävda sig. Ett ganska tydligt, och 
komiskt, exempel kan vi se i The Long Kiss Goodnight där Charly säger ”suck my dick”, 
detsamma säger G.I. Jane i filmen med samma namn.  
 
Modersinstinkten är väldigt stark i denna scen, de vill båda skona/skydda barnet. Från att vara 
två kallblodiga actionkämpar förvandlas de på några sekunder till två väninnor som, något 
ansträngt men ändå vänligt, hälsar barnet välkommen hem. Vi hade nog inte fått se samma 
scenario om det istället varit två män som slagits. Sannolikheten är större att den manliga 
versionen av the Bride använt sig av Nikki, för att skada den andra mannen. Modersinstinkter 
hos actionkvinnor kan vi även se prov på i till exempel filmen The Long Kiss Goodnight. Det 
är uppenbarligen svårt att ta bort modersrollen helt från kvinnliga karaktärer, eftersom de två 
är så starkt sammankopplade. Att the Bride reagerar som hon gör beror kanske också på att 
Nikki är i samma ålder som hennes eget barn skulle ha varit om det var vid liv. The Bride kan 
förstå Vernitas desperation över att Nikki skulle komma till skada och skonar flickan. 
 
The Bride låter dock ingenting komma i vägen för hennes mål, inte ens en söt fyraåring. Hon 
behåller sin coola attityd genom hela filmen, ofta med ett leende på läpparna. Kanske är 
hennes avsaknad av känslor en följd av att hon förlorat allt och enbart är fokuserad på hämnd. 
Att göra mot andra vad de gjort mot henne. The Bride följer texten som Hattori Hanzo läser, 
det vill säga förtrycker alla mänskliga känslor och dödar de som står i hennes väg.  
Hon visar i och för sig lite medmänsklighet när hon låter Nikki leva, men å andra sidan utgör 
inte flickan något direkt hot eller står i vägen för the Brides mål. The Bride är den klassiska 
kvinnliga hämnaren, hennes hämnd är av privat natur. 
 

                                                           
54 Hattori Hanzo i Kill Bill Vol.1. 
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När Vernita presenterar the Bride säger hon ett namn, men det enda vi får höra är ett pip. 
Möjligtvis är det ett vanligt censureringspip, för att the Brides namn på något vis är obscent 
eller så innehåller namnet värdefull information som skulle avslöja filmens fortsatta handling 
I hela detta kapitel har the Bride övertaget. Hon inkräktar på Vernitas tryggaste territorium, 
nämligen hennes hem. Att de är lika skickliga slagskämpar spelar ingen roll då Vernita har 
något att förlora, sin familj, alltså har the Bride ett psykologiskt övertag. The Brides 
maktövertag ökar ytterligare när Nikki kommer hem, eftersom Vernita praktiskt taget blir 
tvungen att be om nåd för sitt och sin dotters liv. The Bride styr hela situationen, och intar 
därmed en klassisk manlig maktposition, man märker tydligt att Vernita är medveten om det. I 
slutet av detta kapitel försöker Vernita ändra på maktförhållandet genom att bestämma tid och 
plats för deras sista strid. Hon lyckas dock inte, eftersom the Bride likgiltigt accepterar hennes 
förslag. Om man ser detta kapitel ur ett feministiskt perspektiv kan man konstatera att 
kvinnorna inte är passiva, utan ständigt driver handlingen framåt. Dock får man känslan av att 
barn, hund, hus och man är något som är eftersträvansvärt. Vernita lever det liv som the Bride 
aldrig fick och det var en man som såg till att det blev så, nämligen Bill. Så även om vi inte 
ser någon man i bild finns den falloscentriska ordningen ändå med på ett annat plan. Bill är ju 
den som har skapat hela situationen och utplånat the Brides möjligheter att få leva  
the american dream. Om det inte var för Bill skulle the Bride inte behöva hämnas.  
 
Om man ska särskilja det manliga och kvinnliga i denna scen är de manliga karaktärsdragen 
slagskämpen och den känslokalle, medan de kvinnliga är modersrollen. Kvinnorna ikläder sig 
en typisk manlig roll, men ändå är de kvinnliga i vissa drag, vilket borde leda till att Clovers 
tes om identifikation över könsgränserna stämmer.  
 
Båda kvinnorna har vanliga kläder på sig, jeans och t-shirt, inget tight som framhäver deras 
kroppar överdrivet mycket. De är heller inte avsexualiserade på något sätt, då de fortfarande 
är vackra och kvinnliga. Känslan är dock inte alls densamma som när Charlies Angels sparkas 
i högklackat och push-up behå.  
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4.5 Chapter two – The Blood Splattered Bride  
Scen 1 
En man i cowboyhatt och pilotglasögon sitter i en bil och kör. Framme vid vindrutan har han 
flera pilotglasögon, med olika färger på glasen, uppradade. Han (Earl McGraw) stannar bilen 
vid en kyrka och kliver ur. En polis, Son number one, talar om för McGraw att tio personer 
har blivit mördade under en bröllopsceremoni. Man får därefter se männens boots när de går 
fram över kyrkgolvet till bruden som ligger på golvet i mitten av kyrkosalen. Den äldre 
mannen, som är befälhavare över de andra poliserna, liknar the Bride vid en blodstänkt ängel. 
En loska träffar honom i ansiktet och han kan konstatera att kvinnan på golvet inte är död.  
 
 
I den här scenen ser vi en typisk hierarkisk maktordning, där gammal är äldst. McGraw kallar 
sin medarbetare för ”son number one”. Att kalla sin underordnade för son känns ganska 
nedsättande, oavsett om de är släkt eller inte. Sättet han behandlar sina medarbetare på visar 
att han ser sig själv som äldre och klokare. McGraw är som tagen ur en gammal Clint 
Eastwood film, rå och fåordig intar han brottsplatsen. Han har typiskt manliga accessoarer 
som tillhör den stereotypa sheriffkaraktären. Cowboyhatt, boots och framför allt en attityd av 
att redan ha sett allt. De andra verkar böja sig för hans sätt att vara och formligen kryper vid 
hans sida. Inzoomningen på deras skor när de långsamt går över kyrkogolvet känns också som 
hämtad ur en gammal westernfilm, när dammet yr upp kring deras boots.  
 
Den enda som vågar opponera sig mot Sheriff McGraw är the Bride. Även om det är av en 
reflex som hon spottar McGraw i ansiktet, så känns det som att hon sätter sig upp mot den 
gamla machopolisen. Hon vill inte liknas vid någon ängel, blodstänkt eller inte. Det blir som 
en symbolisk handling för att visa hennes position, att även om hon blivit skjuten i huvudet så 
ger hon inte upp.  
 
Man kan utläsa en viss sexuell underton när de båda poliserna står och tittar på den, som de 
tror döda, kvinnan. De synar henne från topp till tå och bedömer hennes skönhet. Verkliga 
poliser skulle troligtvis vara mer intresserade av hur kvinnan hamnat i den här situationen, var 
hon blivit skjuten och om hon lever eller inte. Men i Kill Bill får den manliga blicken 
övertaget och skådar the Bride som ett objekt. Enligt Mulvey är det en del av den voyeurism 
som står för en maktfullkomlig visuell lust, som är till för att kuva och kontrollera kvinnan. 
Kanske just därför blir det så starkt när the Bride spottar på sheriffen. 
 
Scen 2 
Elle Driver går visslande och med självsäkra steg in på ett sjukhus. Hon är klädd i helvitt, har 
utsläppt hår och bär en vit lapp över ena ögat. Elle går in i en skrubb och klär på sig 
sjuksköterskekläder och fyller en spruta med ett innehåll som antas vara giftigt.  
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Här delas bilden upp i två delar och man ser the Bride ligga fridfullt i sin sjukhussäng 
samtidigt som Elle tar på sig vita stay-ups. När Elle sedan går ut ur skrubben hörs typisk 
skräckfilmsmusik. Nu har hon ett rött kors på sin ögonlapp som tidigare var vit. Hon kommer 
fram till the Brides rum och tittar på henne genom dörrglaset, det hörs åskmuller. Elle går in i 
rummet och säger att det är få av deras sort som förunnats att dö på ett så här skonsamt sätt. 
Elles telefon ringer precis när hon ska stoppa in sprutan i the Brides dropp. Personen som 
ringer är Bill, han undrar var Elle är. Hon säger att hon står vid the Brides sida, Bill säger då 
åt henne att låta the Bride leva. Elle blir mycket upprörd och argumenterar emot, men gör 
ändå som Bill säger. Under samtalet får man inte se Bill som person utan bara hans hand som 
är ringbeklädd och håller i/smeker ett japanskt svärd. Samtalet slutar med att Elle säger  

- I love you too! 
 
 Därefter säger hon några upprörda ord till the Bride innan hon lämnar rummet. 
 
 
Bilden av Bills ringbeklädda hand, hållandes i ett svärd, inger en känsla av makt. Svärd och 
ringar är mycket gamla maktsymboler, som använts flitigt inom filmvärlden. Sagan om ringen 
är ett bra exempel, där hela handlingen kretsar kring en ring med mycket makt knuten till sig. 
Ett typiskt grepp, från bland annat tecknade actionserier som Inspector Gadget, är att man inte 
får se ”bossen” utan bara ett maktattribut. Även i Charlie´s Angels är uppdragsgivaren gömd 
för vårt öga, här får vi inte se någonting alls. Oftast är det män som är den ”hemliga bossen” 
och med en lugn, mörk, auktoritär röst styr han de andra i filmen, så är också fallet i Kill Bill. 
Den enda Bill inte kan styra längre är the Bride. 
 
Elle följer i denna scen stereotypen av den sexiga sjuksköterskan. Hennes sätt att klä på sig 
anspelar också på sex, särskilt då man ser henne ta på sig sina stay-ups. Hon är egentligen den 
enda karaktären i hela filmen som är utstuderat sexig. 
 
Scen 3 - Fyra år senare 
En surrande mygga sätter sig på the Bride och biter sig fast. Hon vaknar ur sin koma och 
sätter sig flämtande upp. Man får se hur hon återupplever stunden då hon blev skjuten, varpå 
hon knackar sig själv i huvudet och får ett metalliskt svar tillbaka. Hon känner sig  på  magen 
och upptäcker att barnet är borta, varpå hon börjar gråta högljutt. Några röster hörs komma 
närmare och hon lägger sig ner igen för att åter låtsas vara medvetslös. En manlig sköterska 
vid namn Buck kommer in tillsammans med en annan man. De går fram till the Brides säng 
och Buck säger flinande att det kostar 75 dollar att knulla henne. Han förklarar också att 
mannen inte får slå henne eller lämna några andra märken efter dig. När han står i dörren på 
väg ut vänder han sig om och kastar en burk vaselin till torsken med förklaringen att hon 
ibland kan bli torr som en sandlåda. Torsken, som nu är ensam, kryper skrattande upp på the 
Bride. När han närmar sig hennes ansikte biter hon tag i hans läpp. Vad som händer sen är 
oklart, men han faller strax därpå livlös och blodig till golvet. The Bride försöker ta sig ur 
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sängen, men ramlar eftersom benen inte bär henne efter den långa tiden i sjukhussängen. När 
hon kravlar fram på golvet hör hon hur Buck visslandes kommer i korridoren. Hon gömmer 
sig vid sidan av dörren och väntar tills han kommit in i rummet, då hugger hon av hans ena 
hälsena med en kniv. Hon frågar honom skrikande var Bill är medan hon upprepade gånger 
smäller igen dörren på Bucks huvud. Buck säger att han inte vet vem Bill är. När hon får syn 
på tatueringen ”fuck” på Bucks knogar dyker ett obehagligt minne upp av hur han står vid 
sängens fotände och proklamerar; 
- I’m Buck and I’m here to fuck!  
 
Hon smäller igen dörren med all kraft hon kan uppbåda och dödar Buck. Hon sätter därefter 
på sig hans solglasögon och letar reda på hans bilnycklar med märket Pussy Wagon på. 
Därefter tar hon sig med hjälp av en rullstol till garaget där hon lätt hittar hans Pussy Wagon. 
Hon tar sig med nöd och näppe in i bilens baksäte och försöker med viljestyrka få liv i sina 
tår.  
- Wiggle your big toe, upprepar hon om och om igen. 
 
 
Det här är en av de få gånger man får se the Bride riktigt sårbar, med sårbar menas här att hon 
ohämmat visar känslor. Hon gråter högljutt som vilken annan kvinna som helst som förlorat 
sitt barn. Hon visar det dock inte för någon, så ingen får någonsin reda på att hon faktiskt kan 
vara just sårbar. Hon är dock inte så uppriven att hon inte kan behärska sig när hon hör att det 
är någon som kommer gåendes i korridoren. The Bride är väldigt beräknande och kan styra 
sina känslor med järnhand.  
 
Männen talar om the Bride som om hon vore ett djur på en marknad. Detta är en ytterst 
kvinnoförnedrande scen, där männen verkligen framställs som sadister. Vaselinburken som 
Buck kastar till torsken har varit med förr, den är väldigt skitig och oljig. Männen framställs 
på ett väldigt stereotypt sätt och också på ett förnedrande sätt, som att de bara drivs av sin 
sexuella instinkt och inte har några medmänskliga känslor alls. Bilden av the Bride i 
sjukhussängen är väldigt oskuldsfull, hennes hår ligger utspritt på kudden och hon är ren och 
osminkad. Kontrasten till de båda männen blir enorm, vilket förstärker känslan av utnyttjande. 
Under tiden Buck förklarar reglerna står torsken och skrattar på ett grymtande sätt, det hela 
känns hotfullt. The Bride är i en väldigt utsatt position, inte nog med att männen planerar att 
våldta henne, hennes muskler är förtvinade och hon har inte så stora möjligheter att försvara 
sig. Som tur är vet ju inte männen att hon är vaken och det är själva överraskningsmomentet 
som blir hennes räddning. 
 
Att the Bride blir helt nedsölad av torskens blod verkar inte bekomma henne det minsta. Hon 
ser dock lite förvånad ut när hon ska kliva ur sängen och benen viker sig. Hon har nog inte 
riktigt förstått hur lång tid hon legat på sjukhus, även om hon kan se på sina händer att lång 
tid har gått. Den här sortens brott måste vara bland det värsta en människa kan utsättas för, 
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ändå fortsätter the Bride som om inget har hänt. Detta beteende liknar det som ”the final girl” 
brukar ha i traditionella skräckfilmer. Den kvinnliga huvudpersonen blir våldtagen och nästan 
dödad men innan filmen är slut tar hon hämnd och dödar våldtäktsmannen/männen55. Annars i 
film är det vanligt att våldtagna kvinnor försöker ta livet av sig eller duschar i en pöl av blod i 
flera timmar.  
 
Scen 4 
Tillbakablick till bröllopsdagen då fyra medlemmar ur DiVAS, tre kvinnor och en man, står 
lutade över the Bride. Hon berättar om deras death squad och om O-Ren Ishiis bakgrund. O-
Rens historia gestaltas med hjälp av animé.  
 
O-Rens föräldrar blir mördade medan hon ligger gömd under en säng i samma rum. Hon är 
själv en hårsmån från döden men klarar sig. Mannen som håller i svärdet jobbar för en stor 
Yakuza-ledare56 och denne bär stora ringar på fingrarna. Vid elva års ålder får O-Ren chansen 
att hämnas sina föräldrar. Yakuza-ledaren är pedofil och O-Ren lyckas få honom i säng, där 
hon sedan sticker ett svärd i hans bröst. Vid 20-års ålder är hon en av de främst kvinnliga 
lönnmördarna i världen, och vid 25-års ålder är hon med och dödar nio oskyldiga människor i 
en kyrka. Men hon gjorde ett misstag, hon skulle ha dödat tio.  
 
Tillbaks till bilen där the Bride efter tretton timmars kämpande fått liv i tårna. Hon säger att 
det svåraste nu är gjort, kliver in i förarsätet och kör iväg. 
 
The Bride beställer en enkelbiljett till Okinawa, men vad hon ska göra där framgår ej ännu. 
 
 
Vi ser DiVAS från the Brides synvinkel under massakern i kyrkan, det vill säga golvet. Här 
har de makten och tittar ner på henne med en blandning av överlägsenhet och likgiltighet.  
 
När O-Ren är en liten flicka och ligger under sängen, livrädd för vad som ska hända hennes 
föräldrar så är hon i totalt underläge. Hennes stora trygghet, familjen står på spel. Yakuza-
bossen och hans kompanjoner innehar den totala makten. Männen ser väldigt otäcka och 
groteska ut och skrattar när de dödar O-Rens mamma och pappa. Vi får inte veta varför O-
Rens familj ska dö, det enda vi får veta om dem är att hennes far är en storväxt amerikan och 
hennes mor en liten kinesiska. 
 
Under den tecknade presentationen av O-Rens bakgrund används en estetik som sedan är 
genomgående för resten av filmens slagsmål. Mycket svärd och blod som bokstavligen sprutar 
ur avhuggna kroppsdelar. Det känns äckligt men ändå lite komiskt, ungefär som en av Monty 
Python-gängets blodiga sketcher. O-Ren har, på grund av sin bakgrund, starka skäl att söka 
                                                           
55 Clover, Carol J, s. 6. 
56 Japanskt ord för maffialedare. 
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hämnd och rape – revenge begreppet kan användas även på henne. Även om hon inte själv 
bokstavligen blir våldtagen, har någon med våld tagit allt som betydde något för henne 
inklusive hennes barndom. Hon verkar dock inte ha lärt sig något konstruktivt genom sitt eget 
öde, istället upprepar hon det hon själv blivit utsatt för. 
 
The Brides kommentar säger oss att hämnden kommer bli lätt i jämförelse med att få tårna att 
röra på sig. 
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4.6 Chapter four – The Man from Okinawa 
The Bride går in på en liten sushirestaurang och sätter sig för att beställa, hon är den enda 
gästen. The Bride är ledigt klädd i jeans och t-shirt och agerar som om hon vore turist. Den 
äldre mannen i baren är mycket trevlig och tränar lite japanska ord med henne, han berömmer 
hennes uttal. Det jobbar också en yngre man på restaurangen, som är ganska uppstudsig mot 
den äldre och de båda bråkar på ett ganska humoristiskt sätt. 
 
Mannen frågar the Bride varför hon kommit till Okinawa.  
- I came here to see a man, svarar hon.  
- Who? 
- Hattori Hanzo. 
 
Man förstår av mannens reaktioner att han är den hon letat efter. The Bride vill nämligen ha 
ett av den gamle svärdmästarens svärd. Han förklarar att han för 28 år sedan lovade gud att 
aldrig mer tillverka svärd som skulle användas i syfte att döda. Han frågar därefter vad hon 
ska med svärdet till.  
- I’ve got a vermin to kill. 
- It must be a big rat you’ve got.  
- Huge.  
 
The Bride får gå upp på vinden där Hattori förvarar några gamla svärd av sentimentala skäl. 
Hattori förklarar att hans svärd inte är till salu, men hon tillåts prova ett och det är sylvasst. 
När the Bride förklarar att det är en före detta elev till Hattori som hon ska utplåna, och 
påpekar att han borde ta sitt ansvar, förändras situationen. Hattori får en mörk skugga över 
ansiktet och går fram till det dammiga fönstret och skriver Bill i dammet. Därefter säger han 
till the Bride att hon kan sova på vinden, det tar nämligen en månad att tillverka ett svärd. Han 
föreslår att hon ska passa på att öva under tiden. När Hattori går ner till restaurangen igen 
suddar the Bride ut Bills namn från fönstret.  
 
Efter en månad får the Bride svärdet, det överlämnas vid en högtidlig ceremoni där även den 
yngre mannen som jobbar på sushirestaurangen är med. Det är det finaste svärd Hattori 
någonsin gjort. Han avslutar med att säga till the Bride; 
- Yellowhaired warrior go! 
 
 
När the Bride först stiger in på restaurangen använder hon sin så kallade kvinnliga charm och 
lägger till lite naivitet för att få Hattoris uppmärksamhet och medkänsla. Hon överraskar 
honom därefter med att kunna japanska flytande och vara betydligt mer kunnig och farlig än 
han först trodde när hon kom in. Detta är ett klassiskt sätt att bygga upp en scen på.  
Hon spelar här på sin sexualitet även om Hattori absolut inte känns som en man som skulle 
falla för detta, då han snarare framstår som en fadersfigur. 
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När the Bride suddar ut Bills namn från fönstret är det en stark symbolik för att hon också ska 
sudda ut hans liv. Det känns att the Bride är mycket målmedveten och att hon är villig att göra 
vad som helst för att nå sitt mål att döda hela DiVAS.  
 
Hattori är den enda förutom the Bride som är uttalat emot Bill i filmen, denna scen är därför 
viktig för att bygga upp the Brides trovärdighet. Ytterligare information vi får reda på är att 
Bill troligtvis är mycket skicklig på att hantera svärd. Att the Bride måste ha just ett Hattori 
Hanzo-svärd, och är beredd att vänta en månad på det, kan tolkas som att bara mästarens 
svärd kan döda hans forna protegé.  
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4.7 Chapter five – Showdown at House of Blue Leaves 
Scen 1 
The Brides röst presenterar O-Ren Ishiis medhjälpare. Franskjapanska Sofi Fatale är O-Rens 
bästa vän och advokat, likväl en av Bills före detta protegéer. Fatale är också andre löjtnant i 
O-Rens personliga armé, the Crazy 88.  
 
O-Ren har en personlig livvakt vid namn Go Go Yubari. Go Go som bara är sjutton år 
gammal är klädd i skolflicksuniform och är fullständigt galen. Som presentation av henne får 
vi se en scen när hon är väldigt berusad och sitter bredvid en sjabbig äldre man. Hon frågar 
honom om han vill knulla henne och han fnissar och nickar ivrigt. Då sticker hon en kniv i 
hans mage och skrattar rått när han vrider sig i plågor. 
- How about now, big boy, do you still wish to penetrate me...Or is it I who has penetrated 

you?  
 
Ett år efter bröllopsmassakern tog O-Ren, med hjälp av Bill, makten över Tokyos undre värld. 
Hon sitter klädd i kimono med de sex överlevande Yakuza-ledarna som skålar för henne, alla 
utom boss Tanaka. Han uttrycker sin motvilja genom att slå sönder en mattallrik. O-Ren 
frågar honom vad problemet är. Han säger att deras förfäder måste vända sig i sina gravar nu 
när en kinesamerikan leder deras brottssyndikat. Snabbare än blixten drar O-Ren fram sitt 
svärd och hoppar upp på bordet, trippar fram till Tanaka och hugger av honom huvudet. 
Blodet sprutar från hans hals och de andra männen skriker av skräck. Sofi och Go Go ler. 
Ingen av männen vågar säga något mer. 
 
The Brides röst;  
- One ticket to Tokyo please!  
 
En animerad karta visar en pil från Okinawa till Tokyo. 
 
Man får se de båda kvinnorna som snart ska mötas, the Bride sitter på ett flygplan med sitt 
svärd och O-Ren sitter i en bil som eskorteras av flera motorcyklar. The Bride skaffar sig en 
gul motorcykel med tillhörande gul outfit när hon kommer till Tokyo och kör ifatt Sofi som 
sitter i en egen bil och pratar i telefon. Här får man se en återblick till bröllopsmassakern, där 
Fatale var med, då hennes telefon ringer med ringsignalen Auld Lang Syne. 
 
O-Ren och the Crazy 88 kommer fram till restaurangen House of Blue Leaves. Alla 
medlemmar i Crazy 88, som är O-Rens soldater, är klädda i likadana kostymer och svarta 
katomasker.57 De visas till ett privat rum av innehavarna som ler och bugar djupt av rädsla för 
gruppen. På restaurangen spelar en kvinnlig popgrupp, alla är barfota. Framför scenen dansar 
en grupp glada människor.  
 
                                                           
57 Svart mask som täcker området runt ögonen. 
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I nästa bild ser man the Bride sitta i baren på samma restaurang. Hon är klädd i den knallgula 
motorcykeloverallen med svarta revärer. O-Ren måste ha känt på sig att det fanns en fiende i 
närheten, hon kastar iväg en rödflaggad pil genom den tunna pappersväggen som hamnar 
precis vid the Brides huvud. Go Go skickas iväg på jakt efter att finna fienden, men hon 
lyckas inte hitta the Bride eftersom hon hänger i taket. Go Go går tillbaka in i rummet och slår 
igen dörren.  
 
Efter en stund går Sofi till damrummet. Det visar sig att the Bride är där och hon märker Sofis 
närvaro genom hennes ringsignal Auld Lang Syne. The Bride går ut genom dörren till 
toaletten och möter Sofi. 
 
Inne hos the Crazy 88 är stämningen hög, tills de hör en röst ljuda genom den tunna väggen; 
- O-Ren Ishii! You and I have unfinished business!  
 
The Crazy 88 rusar upp och ut genom dörren. Nere på golvet står Sofi fasthållen av the Bride. 
The Bride tar fram sitt svärd och hugger av Sofis arm vid axeln. Hon faller till golvet och 
vrider sig i plågor. The Crazy 88 sluter upp kring O-Ren som säger the Brides riktiga namn, 
dolt under ett pip. Alla gästerna och de anställda springer skrikandes mot restaurangens 
utgång. O-Ren befaller en av sina beskyddare att anfalla the Bride, han dödas snabbt och 
resten av the Crazy 88 går snart samma öde till mötes. Salen fylls av avhuggna kroppsdelar, 
döda människor och blod. The Bride ser nöjt upp mot O-Ren som står på en balkong, men 
snart hörs ljudet av motorcyklar som stannar utanför och en ny grupp av likadant klädda 
stridsberedda män kommer in genom dörren. The Bride tar sig an allihopa och i scenen blir 
hon till en dansande dödsmaskin. Filmen blir här svartvit så blodet som nu sprutar från alla 
håll ändrar färg från mörkrött till svart. The Bride har nästan dödat alla när det blir färg igen, 
då släcks ljuset. Hon fortsätter att slåss tills alla är döda eller för skadade för att röra sig. Då 
tänds ljuset igen. De enda som är kvar helskinnade är O-Ren och Go Go. Go Go kliver fram 
och tar upp sitt vapen som inte är ett svärd utan ett metallklot på en lång kedja. The Bride 
håller nästan på att mista livet, för Go Go är mycket skicklig med sitt vapen, men till slut 
lyckas hon även ha ihjäl henne.  
 
The Bride går efter O-Ren ut i trädgården. Hon undrar var the Bride fått tag i sitt svärd. När 
hon får svaret att det är gjort av Hattori Hanzo skriker hon upprört; 
- You lie! 
 
En spansk flamencogitarr tar ton och de börjar slåss. O-Ren är mycket nära att vinna, men 
slutligen flyger en skalp med långt svart hår genom luften och landar i den vita snön.  
O-Ren faller ihop och dör. 
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Mötet med Yakuza-ledarna är väldigt intressant att titta på ur ett maktperspektiv. Positionerna 
mellan könsrollerna är de omvända mot vad vi är vana vid. Här är det den kimonoklädda O-
Ren, som ser liten och söt ut, som har makten över de medelåldersmän som sitter runt bordet i 
mörka kostymer. När Tanakas huvud flyger iväg skriker de andra männen av rädsla, precis på 
ett sådant sätt som kvinnorna annars brukar göra i våldsamma scener på film. Men här är det 
istället kvinnorna som nonchalant ser på och ler i mjugg åt de uppskrämda männen. Makten 
ligger här helt i kvinnornas händer och männen vet om att så är fallet. Det förtydligas 
ytterligare av att de tre kvinnorna (Sofi, O-Ren och Go Go) står vid kortändan av bordet, det 
vill säga i chefsposition. Att de står upp gör också att de bokstavligen ser ner på männen. Att 
O-Ren är den enda som har med sig livvakter in till mötet, försvagar männens position 
ytterligare.  
 
När O-Ren kliver in på restaurangen ser man direkt vem som är ledaren, hon är vitklädd 
medan de andra är klädda i mörka färger. Hon skiljer sig således från mängden. Att de är 
fruktade går inte att ta miste på, då de bemöts med väldig respekt och rädsla. Katomaskerna 
som Crazy 88 har på sig är hämtade från en tv-serie som gick på 60-talet, där Bruce Lees 
rollfigur Kato hade en sådan mask. Många andra actionfigurer bär också mask, till exempel 
Batman, Daredevil och Fantomen.  
Ibland är maskerna eller kostymerna till för att dölja karaktärens identitet, men i Crazy 88’s 
fall är de till för att skilja dem från mängden, så att man tydligt ska kunna se vilka som tillhör 
O-Rens garde. Att man inte ser deras ansikten och ögon ordentligt förstärker ytterligare 
intrycket av att de är farliga. 
 
Det är O-Ren som har makten i första halvan av detta kapitel. I och med att the Bride börjar 
döda O-Rens närmaste tar hon över makten, det är nu hon som styr hur filmen ska utvecklas. 
Tidigare i filmen har the Bride haft ett självklart maktövertag, men på The House of Blue 
Leaves möter hon hårt motstånd. Motståndet består inte i de trettiotal Crazy 88 medlemmar 
som anfaller henne, för de dödar hon med lätthet. Det är först när hon möter Go Go som hon 
verkligen får kämpa för sitt liv. När hon nu hamnar i underläge ser man hur osäkerheten 
börjar sprida sig i hennes ansikte. Hon är helt plötsligt klumpig i sina rörelser och blir tidigt i 
kampscenen av med sitt svärd, men självklart vet man att hon kommer att klara sig. Denna 
scen är viktig rent dramaturgiskt, eftersom spänningen höjs när hjälten blir hotad. Trots att the 
Bride är utan vapen att försvara sig med, slår hon till slut ut Go Go med hjälp av dennes eget 
vapen.  
 
Könsrollerna är de omvända även i denna scen, eftersom the Bride med lätthet dödar de tiotals 
män som gång på gång attackerar henne. Hon påminner stundtals mycket om Neo i Matrix 
Reloaded, när han är omringad av Agent Smith och hans dubbelgångare. Det är den minsta av 
alla, en liten flicka i skoluniform som utgör det största hotet. Kanske blir the Bride osäker på 
grund av det vansinne som Go Go utstrålar. Hon fnittrar som en liten flicka när hon tar fram 
sitt livsfarliga stålklot.  
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O-Ren rör inte en min när hennes medarbetare och närmaste vänner faller döda till höger och 
vänster, hon står lugnt kvar på balkongen och tittar ner på den blodiga striden. Hon måste 
tycka att hennes eget liv är viktigast eller så har hon blivit så avtrubbad av sitt förflutna att 
hon inte sörjer dem överhuvudtaget. 
 
The Brides klädsel, den gula motorcykeloverallen, är en kopia av den som Bruce Lee har i 
filmen Game of Death. Hennes outfit är väldigt tajt, men framstår inte som särskilt sexuellt 
utmanande. Kanske beror det på att overallen är gul, om den hade varit svart hade den liknat 
de catsuits som till exempel Catwoman i Batman Returns har på sig och vore då mer 
traditionellt sexig. The Bride har heller inte sådana former som exempelvis Lara Croft i Tomb 
Raider, så klädseln känns inte utmanande på det sättet.  
 
Sofi Fatale är vacker men känns väldigt behärskad och till en början känslokall. När the Bride 
senare i detta kapitel håller fast henne finns det dock inget behärskat över henne, tvärtom syns 
det att hon är livrädd och hon vrålar av smärta när hennes arm huggs av. Sofis efternamn 
lockar till en jämförelse med den klassiska femme fatale eller förförerskan, det vill säga den 
olycksbringande kvinnan som med sin sexualitet behärskar männen i sin omgivning. Sofi är 
inte utmanande klädd, hon bär en fotsid klänning som inte avslöjar hennes kropp. Hon 
framställs dock ändå som väldigt kvinnlig bland annat då hennes fot zoomas in när hon kör 
bil, hennes tånaglar är rödmålade och hon bär sandaletter.  
 
O-Ren är klädd i traditionell japansk kimono, här kan dras sexuella paralleller till den 
stereotypa geishan. Kimonon är utformad och stoppad så att man inte ska kunna se de 
kvinnliga formerna men den utstrålar ändå kvinnlighet och mystik. 
 
Go Go bär skolflicksuniform under hela filmen, något som har kommit att bli starkt 
förknippat med förbjuden kärlek och sexualitet både i Japan och den övriga världen. Annars 
känns Go Go som en karaktär tagen direkt från någon japansk mangaserie. Där är det vanligt 
med unga skolflickor i huvudrollen som superhjältar som slåss med otäcka vapen.  
 
När the Bride massakrerar the Crazy 88 borde det nog kännas läskigare än det gör. Att 
filmsekvensen till stor del är svart-vit bidrar till att det inte känns så blodigt som det 
egentligen är. Att the Bride sedan utför massakern till musik och nästan dansar fram gör 
känslan ännu mer overklig och nästan mer vacker än äcklig. Kill Bill i allmänhet och denna 
scen i synnerhet innehåller minst lika mycket, om inte fler, massakreringar som de 
traditionella skräck/splatterfilmerna. Den största skillnaden är att mördarna vanligtvis är män 
och ofta psykopater som använder sig av annorlunda vapen som till exempelvis motorsågar. I 
Kill Bill har man däremot sympati med mördaren, i detta fall the Bride, både för att man vet 
hennes motiv och kanske även för att hon är kvinna och därmed traditionellt svagare. Kill Bill 
har censurerats ganska kraftigt, till exempel är den svart-vita stridssekvensen ett fall av 
censuren.  
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Scen 2 
The Bride står över en öppen baklucka med sin gula hjälm på huvudet. I bagaget ligger den 
blodiga och enarmade Sofi. The Bride slår igen luckan och kör iväg i hög fart. Hon stannar 
och kastar sedan Sofi nerför en backe, så att hon hamnar vid ingången till akuten vid ett 
sjukhus. 
 
Inne på sjukhuset sitter en förtvivlad Sofi och skakar medan Bill smeker hennes hals och hår. 
Hon ber om förlåtelse för sitt svek men Bill bara hyssjar och talar lugnt till henne. Hon 
förklarar att hon berättat om DiVAS för the Bride och att hon fick i uppgift att berätta allt som 
hänt under kvällen för Bill. 
 
The Bride sitter därefter i ett flygplan, med sitt svärd, och skriver en dödslista som hon stryker 
O-Rens namn ifrån.  
 
Ett samtal mellan Budd och Elle avslutar kapitlet;  
- She deserves her revenge and we all deserve to die. 
- She’s gonna suffer to her last breath. 
 
Tillbaka till sjukhuset där vi får höra hur Bill frågar Sofi om the Bride vet om att hennes 
dotter lever. Här slutar Kill Bill vol. 1. 
 
 
När Bills händer smeker Sofis hals känner man att han har total makt över henne. Det är något 
hotfullt över situationen, det känns som att han skulle kunna dra fram en kniv när som helst 
och skära halsen av henne. Samtidigt berömmer han henne på ett väldigt lugnt och behärskat 
sätt, men det är inte en känsla utav uppskattning som Bill förmedlar utan snarare det motsatta. 
Hela scenen är väldigt otäck och Sofis rädsla påtaglig. Hon vet att hon har svikit Bill och att 
han har makten över hennes liv. 
 
Vetskapen om att the Brides dotter lever gör slutet mycket spännande och man kan ana att 
detta kommer att utnyttjas i ett framtida skede.  
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4.8 Introduktionsscen Vol. 2 
Även denna film inleds med att the Bride ligger flämtandes på kyrkogolvet och blir skjuten i 
huvudet av Bill. Därefter sitter hon i en cabriolet och berättar för tittarna hur hon hämnades 
och fick sin ”bloody satisfaction” i den första filmen. Nu är hon på väg mot sitt slutgiltiga 
mål. Att döda Bill. 
 
 
Tidigare i filmen har the Bride talat till tittarna genom en speaker men det här är första gången 
hon gör det och samtidigt tittar rakt in i kameran. Hon är lugn och självsäker. Håret fladdrar i 
vinden och hon känns självsäker och mycket målmedveten, nu när hon är påväg mot sin sista 
etapp. Det är ingen tvekan om att hon kommer nå sitt mål. 
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4.9 Chapter Six – Massacre at Two Pines 
Scen 1 
The Bride sitter i kyrkan iklädd brudklänning tillsammans med sin blivande man Tommy och 
fyra vänner. De repeterar morgondagens vigsel och stämningen är uppsluppen. The Bride 
bestämmer sig för att gå ut på verandan för att få lite frisk luft, halvvägs genom kyrkan hör 
hon flöjtspel och tvärstannar. Hon fortsätter sedan sakta ut och ser sig om. På en bänk intill 
kyrkväggen sitter Bill med en flöjt i sin hand. The Bride verkar glad att se honom, men är 
ändå lite avvaktande.  
- Hello Kiddo, säger Bill. 
 
Hon frågar honom hur han hittat henne och vad han gör där, varpå han svarar att han måste få 
en sista titt. 
- Are you gonna be nice, undrar the Bride. 
- I’ll do my best, svarar Bill. 
 
Bill säger att han ser fram emot att träffa brudgummen, eftersom han är petig med vem hans 
”flicka” gifter sig med. Strax därpå kommer Tommy ut. The Bride viskar till Bill att kalla 
henne Arlene och presenterar sedan snabbt Bill som sin far. Bill påpekar att han tycker det är 
konstigt att the Bride har på sig brudklänningen under repetitionen, eftersom det betyder otur 
att se bruden innan bröllopet. Tommy svarar att de tyckte det var onödigt att bara använda 
klänningen en gång när Arlene är så vacker i den. Dessutom säger Tommy att han tycker om 
att leva farligt. Bill ler och säger att han förstår precis vad Tommy menar. 
 
Bill sätter sig sedan i en av kyrkbänkarna, på brudens sida, för att titta på repetitionerna. The 
Bride kommer fram till honom och ser lite bekymrad ut. Bill säger att hon inte är skyldig 
honom någonting och att hon ska gå fram och ställa sig bredvid Tommy. The Bride kysser 
Bill på munnen flera gånger och frågar om han tycker att hon är söt. Sedan lämnar hon honom 
och går fram till altaret. 
 
Bilden zoomas ut utanför kyrkan och där står DiVAS med skjutvapen i sina händer. Sida vid 
sida går de in i kyrkan, människorna där inne skriker och sedan börjar skottlossningen. Det 
sista man hör är the Bride som skriker 
- Nooo Bill! 
 
 
Scen ett utspelar sig innan massakern och därför har the Bride inte ”utvecklats” till den 
blodiga hämnerska hon sedan är. Man ser heller inga spår av den lönnmörderska hon 
egentligen är, istället beter hon sig som vilken kvinnlig karaktär som helst på film. Hon är 
relativt tystlåten, vänlig och ler hela tiden. Man får känslan av att hon slagit sig ner i ett 
ganska ointelligent gäng, kanske för att de inte ska kunna lista ut vem hon egentligen är. 
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The Bride verkar ha blandade känslor när hon träffar Bill, hon är både glad att se honom och 
rädd. Det märks tydligt att Bill tycker om henne, det syns inte i handling men i de saker han 
säger till henne; till exempel att hon är den vackraste brud hans gamla ögon någonsin skådat. I 
och med att han inte handlar efter vad han säger, så anar man att allt inte står rätt till. I denna 
scen bekräftas det att the Bride faktiskt har försökt gömma sig undan från Bill, eftersom hon 
undrar hur han kunnat hitta henne. Man vet fortfarande inte säkert varför hon lämnat honom 
och DiVAS, men säkert är att hon verkar orolig över hur han reagerat på det.  
 
The Bride hamnar här i underläge eftersom hon inte alls var beredd på att Bill skulle komma 
och att han på ett ögonblick skulle kunna rasera den falska värld hon byggt upp runt sitt nya 
jag, Arlene. Hon vet dessutom att Bill kan vara ute efter vedergällning, då hon lämnat honom, 
och att både hennes eget och barnets liv kan vara i fara. 
 
The Bride och Bill visar med sina blickar att de inte litar på varandra. Detta förstärks 
ytterligare när hon frågar om han kommer att vara snäll, hon befarar alltså motsatsen. Bill 
svarar leende att han ska göra sitt bästa, men att han inte kan lova något. Hans beteende är 
tvetydigt och det verkar inte som att the Bride riktigt kan läsa honom. Bill säger vid ett 
tillfälle i deras dialog att the Bride är den enda som fått se hans snälla sida, vilket bekräftar att 
de haft en nära relation.  
 
Att Bill anser Tommy vara en lägre stående människa framkommer ganska tydligt, till 
exempel när han hånfullt säger att han förstår vad Tommy menar när han säger att han gillar 
att leva farligt. Tommy har ingen aning om vad som menas med farligt i Bills värld, men han 
får kort därefter reda på det. Ordspråket om att det betyder otur att se bruden innan bröllopet 
blev här verklighet. 
 
Scen 2 
Bill står vid sin bror Budds husvagn och ber honom förbereda sig på att the Bride kommer att 
söka upp honom. Han berättar om hur hon lyckats döda hela Crazy 88 inklusive O-Ren och 
undrar om Budd har fortsatt träna med sitt Hattori Hanzo-svärd. Budd svarar att han pantsatt 
det för 250 dollar, varpå Bill suckar att det var ovärderligt. Han uppmanar sedan Budd att 
komma över ilskan han känner för honom och försöka glömma det förflutna. 
 
I slutet av scenen säger Budd; 
- That woman deserves her revenge and we all deserve to die, but then again so does she. 
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Relationen mellan de båda bröderna känns lite tafatt, Bill försöker närma sig Budd som håller 
sin storebror på avstånd. Det finns en känsla av trots i Budds agerande som kanske kommer 
ifrån någon sorts konkurrens dem emellan. Man får inte veta varför bröderna inte har hörts på 
så länge eller varför Bill vill att Budd ska glömma det förflutna. Bill är den som har haft 
makten, eftersom han var Budds arbetsgivare och den mest framgångsrika av dem. 
 
Budd är väldigt lugn och nästan vis i denna scen, lite som en gammal man som kommit till 
insikt och som inte har något att förlora. Han verkar inte särskilt rädd för att the Bride ska 
komma, istället känns det som om han väntat sig det och egentligen inte har något emot det. 
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4.10 Chapter Seven – The Lonely Grave of Paula Schultz 
Scen 1 
Budd jobbar som dörrvakt på en strippklubb, han kommer som vanligt för sent och chefen blir 
arg. När Budd går in på kontoret snortar chefen kokain, stryker sedan Budd från jobbschemat 
och säger åt honom att åka hem och stanna där tills han säger åt honom att komma tillbaka. På 
vägen ut blir Budd stoppad av en lättklädd kvinna som med en överlägsen min ber honom 
städa upp det skitiga vattnet, som översvämmat toaletten, innan han går. Budd nickar och gör 
som hon säger. 
 
 
Budd ser inte bara ut som en ovårdad halvalkis, han behandlas också som en sådan. På sin 
arbetsplats är Budd inte värd någonting och tvingas förödmjuka sig inför chefen, eftersom han 
är beroende av lönen. Hans position accentueras ytterligare när han, utan några som helst 
protester, går för att torka upp vattnet från den översvämmade toaletten. Hans liv verkar ha 
förändrats drastiskt sedan han lämnade Bills värld och inte, som för de andra, till det bättre. 
Han är den misslyckade lillebrodern som inte kan komma i närheten av sin storebrors 
framgång.  
 
Budds chef framstår som en riktigt obehaglig man, han är ägare av en stripklubb, knarkar och 
har en lättklädd strippa inne på sitt kontor. Dessutom förödmjukar han Budd. Ännu en helt 
osympatisk mansroll i filmen. 
 
Scen 2 
Budd åker hem till sin gamla husvagn, som står parkerad mitt i ett ökenlandskap, och ser sig 
forskande omkring när han stiger ur bilen. Efter att han gått in får man se the Bride ligga 
gömd under husvagnen. Budd sätter igång en skiva med countrymusik och the Bride drar fram 
sitt svärd och tittar under dörrspringan på Budd som sitter i en gungstol. Musiken tystnar och 
Budd tittar ut genom fönstret, the Bride trycker sig mot väggen för att inte synas. Musiken går 
igång igen och Budd sätter sig åter i gungstolen. 
 
The Bride slänger upp husvagnsdörren, men Budd är beredd och har ett gevär i handen. Han 
skjuter the Bride i brösten med bergssalt och av kraften flyger hon ut genom dörren igen. The 
Bride tittar ursinnigt upp på Budd från marken och spottar blod i hans ansikte, han spottar 
snabbt tillbaka en brun tobaksloska. Han vänder sedan på henne och sätter en spruta i hennes 
rumpa, varpå hon blir medvetslös. 
 
Budd går in och hämtar en öl, därefter ringer han till Elle. 
- Bill?  
- Wrong brother you hatefull bitch. 
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Budd berättar vad han gjort med the Bride och att han håller hennes Hattori Hanzo-svärd i sin 
hand. Elle undrar hur mycket han vill ha för det och han svarar en miljon dollar. De 
bestämmer att Elle ska överlämna pengarna dagen därpå. Innan de lägger på uppmanar hon 
Budd; 
- She must suffer to her last breath.  
 
 
I nästa scen får man reda på varför Bill beordrade massakern i kyrkan, the Bride krossade 
hans hjärta när hon lämnade honom. Bill är alltså även han en hämnare, som ville ge igen för 
den smärta the Bride åsamkat honom. Budd som tidigare inte visat några direkta känslor för 
sin bror anger nu att han begraver the Bride för sin brors skull, vilket kanske inte är hela 
sanningen. Han verkar njuta av att plåga henne, kanske hämnas han på grund av svartsjuka, 
för att hon tog all Bills uppmärksamhet? Det måste nästan finnas någon gammal konflikt dem 
emellan, förutom massakern, eftersom the Bride inte uttalar ett enda ord till Budd. Hon talar 
endast genom blickar och dessa är mycket hatfyllda. 
 
Scen 3 
När the Bride vaknar upp igen ligger hon bunden, både till händer och fötter, på flaket till en 
bil. Budd dyker skrattandes upp och släpar ner henne på marken, där hon blir liggande. Hon 
ser en gammal kista vid sidan av en grav, där någon som bäst håller på att skyffla upp jord. En 
liten man dyker upp från hålet och tillsammans med Budd går han fram till the Bride. De 
ställer sig och tittar på henne där hon ligger. 
- Isn’t that the finest blond pussy you’ve ever seen? 
- No, I’ve seen better. 
 
De lyfter sedan upp henne och bär henne mot en nygjord trälåda, utan ett ord börjar hon 
kämpa emot. Budd hotar då att spruta tårgas i hennes ögon. Han erbjuder henne två val, 
antingen så lugnar hon ner sig och får då en ficklampa med sig ner i graven eller så gör han 
henne blind med tårgasen. The Bride slutar då göra motstånd och de lägger ner henne i lådan.  
- This is for breaking my brothers heart, säger Budd innan han börjar spika igen locket.  
 
Det blir mörkare och mörkare inne i lådan och the Bride andas våldsamt. Snart blir det helt 
svart och man hör hur lådan släpas över marken och slängs ner i gropen. Jord börjar falla på 
locket, varpå the Bride tänder ficklampan och börjar skrika och slå. 
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Precis som Buck och torsken, i Chapter Two – the Blood Splattered Bride, så står Budd och 
den andra mannen och tittar ner på the Bride med bedömande miner. Än en gång förvandlas 
hon till ett sexobjekt, endast till för deras blickar.  
 
Hon kan inte göra något motstånd alls, eftersom de har hennes liv i sina händer, alltså får hon 
utstå deras förnedrande sexistiska kommentarer. De har all makt över henne i denna stund och 
njuter av det. När kistan spikas igen ser man the Bride rädd för andra gången, sedan hon blev 
skjuten i huvudet. Man ser panik i hennes blick och hon andas helt okontrollerat. Hon börjar 
dock inte skrika förrän jorden faller på hennes kista och hon inser att hon faktiskt kommer att 
begravas levande.  
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4.11 Chapter Eight – The Cruel Tutelage of Pai Mei 
Scen 1 
Bill och the Bride sitter utomhus vid en lägereld. Bill spelar på en flöjt och the Bride tittar 
kärleksfullt på honom. Han berättar historien om hur Pai Mei dödat alla munkarna i ett 
tempel, med hjälp av the five point palm exploding heart technique. När man blivit utsatt för 
den kan man endast ta fem steg innan hjärtat exploderar. The Bride frågar om Bill, som varit 
lärling hos Pai Mei, lärt sig denna teknik. Han svarar att mästaren inte lär ut den till någon.  
 
 
The Bride känns väldigt ung och naiv i den första scenen. När hon och Bill sitter framför  
brasan är stämningen nästan romantisk. The Bride tindrar med ögonen och ser ut att se upp till 
Bill enormt mycket. Hon verkar fascinerad men samtidigt rädd, och en tår smyger fram i 
ögonvrån när Bill säger att Pai Mei skulle kunna bryta av hennes ryggrad som om den vore en 
kvist. När Bill berättar om Pai Mei låter det som att han är en legend och inte en levande 
person, detta ger en känsla av att han är ouppnåelig och att man ska vara stolt om man får vara 
hans lärling. Man märker här att Bill och the Bride har en relation som är mer än 
arbetsmässig. Bill har makt över situationen i och med att han är äldre och besitter mer 
kunskap samt är hennes arbetsgivare. Hon är kär och beroende av honom, därför gör hon 
precis som han säger. 
 
Scen 2 
När de dagen därpå kommer fram till foten av Pai Meis tempel går Bill upp till mästaren 
ensam, men kommer snart tillbaka blodig och berättar att Pai Mei godtagit the Bride som 
lärling. The Bride frågar när hon får se Bill igen och han svarar att Pai Mei får avgöra när hon 
är klar. Hon undrar hur lång tid det kan ta och Bill säger att Pai Mei hatar kaukasier, föraktar 
amerikaner och har ett stort problem med kvinnor, så för henne kommer det nog ta ett tag. Det 
sista han säger innan han åker är att hon inte på några villkor får vara uppkäftig. 
 
Bill åker iväg och the Bride går den långa trappan upp till Pai Meis hem och knäböjer inför 
honom. Pai Mei inleder ett förhör om vilka språk hon kan och vilka tekniker hon behärskar. 
Då hon ganska självsäkert svarar att hon talar god japanska ryter Pai Mei att han hatar 
japaner. Vad the Bride än säger så anses hon ha fel och inte ens när hon visar sina kunskaper 
med svärd eller sin tiger crane-stil blir han imponerad. Istället hånar han henne och visar 
tydligt att hon inte är något värd. Till slut tvingar han ner henne på marken med armen i ett 
grepp, som är omöjlig att ta sig ur, och som när som helst kan bryta den i bitar. Hon kvider 
och han säger att hon är som en mask som försöker slåss mot en örn. 
 
Träningen inleds därefter med att Pai Mei visar the Bride hur hon ska slå knytnäven rakt 
igenom en träplanka på nära håll. Hon lyckas inte vid första försöket och inte vid de närmsta 
hundra heller. Det enda som går sönder är huden på hennes knogar, men hon ger inte upp. The 
Bride lär sig många olika tekniker och blir hela tiden skickligare. Efter ett tag kan hon dock 
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inte ens hålla i rispinnarna vid middagen, eftersom händerna blivit alldeles förvridna av 
ansträngning och värk. Hon försöker äta med händerna, men blir utskälld av Pai Mei som 
liknar henne vid en hund. Hon tar då upp pinnarna igen och lyckas till slut föra dem till 
munnen.  
 
 
I denna scen får man se hur the Bride förvandlas från naiv flicka till kvinnlig actionhjältinna. 
Transformeringen sker inte tack vare henne själv, utan möjliggörs av en man eller egentligen 
två män. Bill var den som såg hennes potential och tog henne till Pai Mei, som sedan lärde ut 
sina kunskaper och gjorde henne tuff och skicklig. Utan dem vore hon död för länge sedan 
eller så hade hon inte blivit indragen i den kriminella världen överhuvudtaget. En 
förutsättning för att hon skulle kunna klara av alla dessa påfrestningar är dock att hon själv är 
smart och oerhört målmedveten. 
 
När Bill lämnar the Bride hos Pai Mei intar hon en typiskt kvinnlig filmisk roll, då hon frågar 
när hon får se honom igen. Scenen påminner här om en soldat som ska ut i krig, medan hans 
flickvän står gråtande kvar på perrongen. The Bride framställs alltså här som den svaga fast 
det är hon som ska ”ut i krig”. De tar aldrig i varandra som älskande skulle göra, man får 
snarare känslan av att en fader skjutsat sin dotter till internatskolan för första gången. 
 
I början visar the Bride respekt för Pai Mei, men anser ändå att hon själv har stora kunskaper 
och utrycker dem också. Ganska snart blir hon dock nertryckt i skorna och inser att hon inte 
kan någonting i jämförelse med honom. Till skillnad mot den snälle och tålmodige Mr. 
Miyagi som tränar huvudpersonen i Karate Kid, framstår Pai Mei som en riktig fascist, 
mycket lik de befäl man kan se i många amerikanska krigsfilmer. Pai Meis beteende stämmer 
inte överens med den ideologi som egentligen ligger bakom kampsport, han är en 
amerikaniserad version av en mästare. Han krossar sin elev först för att sedan bygga upp 
henne, istället för att visa henne respekt från början. Dramaturgiskt är detta kanske mer 
effektivt, eftersom man känner stark sympati med the Bride under hennes första tid hos Pai 
Mei. Då man senare ser att han ändå har en tro till the Bride och att hans hårda skola faktiskt 
gett resultat, så ”förvandlas” han från det elaka befälet till den gode mästaren. När the Bride 
så slår mot kistan gör hon det i sin mästare Pai Meis namn, vilket bekräftar att hon trots allt 
respekterar och tycker mycket om honom. Dessutom har hon genom honom lärt sig ha en 
otroligt hög smärtgräns, vilket varit mycket användbart. 
 
Scen 3 
Tillbaka till kistan, där the Bride försöker få av sig skorna och på så sätt frigöra benen. Efter 
ett tag lyckas hon och kan med hjälp av dem få upp en av sina skor till händerna. Där har hon 
gömt en rakkniv som hon skär av snöret kring handlederna med. Sedan laddar hon för att slå 
igenom kistan med sin knytnäve. Det krävs många slag och en hel del blod, men tillslut 
knäcks plankan och the Bride kan kämpa sig upp genom jordlagren och graven. Hon är nu 
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helt utmattad, men haltar snart iväg till närmaste café. Mannen som jobbar där ser, till sin 
förvåning, en dammig och jordig kvinna komma gående från kyrkogården. Hon sätter sig på 
en stol och ber lugnt om ett glas vatten. 
 
 
Från att ha känt förtvivlan och panik i kistan vänder the Bride till att bli en målmedveten 
actionhjältinna igen som självklart har en gömd kniv på sig. Händelseförloppet är som taget ur 
vilken actionfilm som helst med undantag från att hon i början är rädd, vilket sällan inträffar 
då en man har huvudrollen. Genom att ta sig ur kistan visar the Bride att hon har makt att 
klara av nästan vad som helst.  
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4.12 Chapter Nine – Elle and I 
Elle kör en cabriolet på väg till Budd, samtidigt går the Bride genom öknen mot samma mål. 
När the Bride kommer fram till klipporna framför Budds husvagn ser hon Elle som just 
anlänt. Bilden zoomas in på the Brides ögon och sirenljudet ljuder än en gång. Budd berättar 
för Elle att the Bride är begravd och under vilken sten. Han frågar henne vad hon känner mest 
nu när hennes ärkefiende är död, lättnad eller ånger? Hon svarar att hon känner lite av båda. 
En sak är säker, säger Budd; 
- I have never seen anyone Buffalo Bill like she Buffaloed Bill.  
 
Han säger sedan att Bill tyckte att the Bride var så smart, men att han själv alltid sagt att hon 
bara var smart för att vara blondin. 
 
Elle beundrar svärdet hon ska köpa och Budd får hennes resväska med pengarna i, men när 
han börjar gräva bland pengarna får han dock en överraskning. En orm anfaller och biter 
honom flera gånger i ansiktet, varpå han faller ner på golvet. Elle berättar lugnt om ”sin vän” 
den Svarta Mamban och dess dödliga gift, medan Budd ligger på golvet och vrider sig i 
plågor. Sedan säger Elle att det enda hon ångrar, med the Brides död, är att den störste 
krigaren hon någonsin träffat skulle dödas av en alkoholiserad bondlurk som Budd. Elle anser 
att hon förtjänade bättre. 
 
Bill ringer till Elle och hon berättar att Budd är död, sedan the Bride lagt en Svart Mamba i 
hans husvagn. Men nu är Beatrix Kiddo död och begraven.58

 
Snabb tillbakablick till en skolsal där elevernas namn ropas upp. Fröken säger Beatrix Kiddo 
och the Bride svarar ja. 
 
Elle säger till Bill att hon kan komma över, lägger sedan på luren och öppnar husvagnsdörren 
men får en spark i magen och flyger tillbaka in i husvagnen. The Bride och Elle börjar slåss 
besinningslöst. De flyger omkring i husvagnen och hela inredningen går sönder. The Bride 
lyckas få in Elle på toaletten och försöker där dränka henne i toalettstolen, men Elle spolar 
och får därmed luft och kan ta sig lös. The Bride ser då Budds Hanzo-svärd som står 
nedstucket i hans golfbag. Hon tar upp det och drar det ur sin skida för att se vad som är 
ingraverat på svärdet. To my brother Budd, the only man I ever loved, Bill. 
 
Elle och the Bride har nu varsitt Hanzo-svärd och är beredda att slåss. The Bride frågar vad 
hon gjort Pai Mei för att han skulle slita ut hennes öga. Elle berättar att hon kallat honom en 
sorglig gammal tok. När hon fått ögat utslitet förgiftade hon honom och förolämpade honom 
igen. The Bride säger till Elle; 
- Bitch, you don´t have a future. 

                                                           
58 Smeknamnet the Bride kommer fortfarande användas, för att undvika förvirring. 
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De anfaller varandra och the Bride sliter blixtsnabbt ut Elles enda öga. Elle skriker av smärta 
och flyger runt i husvagnen. The Bride trampar på ögat, går ut därifrån och lämnar Elle och 
ormen åt sitt öde. 
 
 
Man ser på Elles klädsel att hon måste vara en ganska rik kvinna och det faktum att hon utan 
att blinka är villig att betala en miljon dollar för ett svärd, förstärker detta antagande. 
Hon har en hård och kall utstrålning, men samtidigt en lockande och sexig framtoning med 
sin öppna blus och långa blonda hår. Kontrasten mellan henne och Budd är enorm, han tar 
emot henne i bar överkropp, vit cowboyhatt och smutsigt långt hår.  
 
De har en ganska hård jargong sinsemellan och det känns konstigt att Budd litar så blint på 
Elle när det gäller pengarna. Han verkar inte det minsta misstänksam, men han är 
uppenbarligen ganska fattig och hägringen av så mycket pengar får honom att bli dumdristig. 
Senare i detta kapitel uppdagas det ju att Budd äger ännu ett Hanzo-svärd, som han fått av sin 
bror. Svärdet måste uppenbarligen betyda väldigt mycket för honom, eftersom han inte sålt 
det trots att det är värt så mycket pengar. När Budd sa att han pantsatt svärdet måste det ha 
varit enbart för att såra Bill och göra honom upprörd. Samtidigt som man tycker att Budd är 
elak, enfaldig och oförsiktig, får man sympati för honom. Detta beror nog på att han hela tiden 
hamnar i underläge. 
 
Elle, som genomgående osat av svartsjuka gentemot the Bride, får här ännu en knäpp på näsan 
när Budd säger att the Bride endast är smart för att vara blond. Det betyder ju att Elle ännu en 
gång har blivit överträffad. Elle verkar nästan lite besatt av Bill, varje gång det ringer i hennes 
telefon svarar hon frågande, Bill? Hon verkar dock inte dra sig det minsta för att ljuga för 
honom eller döda dem han tycker om, så länge hon får vara i centrum. Elle skyller Budds död 
på the Bride, eftersom hon vet att Bill aldrig skulle förlåta henne om han fick reda på att det 
var hon som dödade hans bror. Dessutom får hon ännu en god anledning att döda the Bride, 
som hon också påstår sig ha gjort. Det finns mycket stolthet i rösten när Elle berättar vilken 
grav han ska lägga blommorna på om han kommer till El Paso. Elles förhoppning är troligtvis 
att det nu är fritt fram för henne att inta the Brides roll som Bills favorit. Att Elle valt just den 
Svarta Mamban för att döda Budd är för att hon lättare ska kunna skylla mordet på the Bride, 
då hennes kodnamn i DiVAS var just Black Mamba.  
 
Precis som i kampen med Vernita, så blir kampen mellan Elle och the Bride stenhård. Det 
märks dock ännu tydligare i denna scen att de gått i lära hos samma mästare, då de emellanåt 
utför exakt samma slag och sparkar mot varandra. Striden har flera komiska poänger, som när 
Elle håller på att drunkna i toaletten och finner en utväg i att spola. Denna strid är dock 
mycket brutalare än den the Bride hade med Vernita och det finns ett starkare hat. 
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När the Bride får syn på Budds Hanzo-svärd förstår man att slaget går mot sitt slut. Man 
förväntar sig här en långdragen svärdstrid, men de hinner knappt korsa sina svärd innan 
kampen är avgjord. Då the Bride sliter ut Elles öga både hyllar och hämnas hon sin mästare 
Pai Mei. Uppenbarligen kunde Elle inte mäta sig med the Bride hos Pai Mei heller, hon har 
alltså hela tiden gått i the Bride fotspår men aldrig nått upp till hennes nivå. Det kanske inte är 
så konstigt att the Bride är hennes största fiende, samtidigt som hon ser upp till och vill vara 
som henne. Att the Bride sedan trampar på henne ögat är bara ytterligare en skymf, en 
symbolisk handling som visar att hon nu även krossat Elle.  
 
The Bride avslutar inte vad hon kommit dit för att göra, det vill säga döda Elle, hon 
oskadliggör henne dock. Sedan förlitar hon sig på att hennes namne, Black Mamba, ska göra 
resten av jobbet. 
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4.13 Last Chapter – Face to Face 
Scen 1 
The Bride kör en liten cabriolet genom ett landskap fullt av palmer. Hon är på väg till Acuna i 
Mexico för att söka upp Esteban Vihaio. Bill, som inte hade någon pappa, har alltid sökt efter 
fadersfigurer och den nu 80-årige Esteban är en av dem. Den gamle mannen driver en bordell 
och har en armé, the Acuna Boys, som består av de prostituerades oäkta söner. The Bride 
kommer fram till Esteban och frågar honom var Bill är. Han förstår vem hon är och berättar 
om sin och Bills relation. Han säger även att han förstår varför Bill föll för henne och att hon 
skulle ha varit hans favorit om han fortfarande varit potent. Sen frågar han om när Bill sköt 
henne i huvudet och säger att han själv bara skulle ha skurit henne i ansiktet. Esteban kallar 
till sig en ung kvinna som är uppskuren över hela munnen, hon serverar dem drinkar. The 
Bride frågar åter var Bill är och får nu svar. Esteban frågar varför hon tror att han hjälper 
henne med detta, och säger sedan att han gör det för att Bill skulle vilja det. The Bride tror 
inte på honom, men då säger han; hur skulle Bill annars få se dig igen?  
 
 
Esteban följer mönstret för hur de manliga karaktärerna är utformade i denna film. Även han 
är en stereotyp mansgris med mycket makt. Han driver en bordell, har en armé och skadar 
folk som inte lyder honom. Om man tittar på filmerna som helhet kan man finna flera 
fadersgestalter som figurerat, både Hattori Hanzo och Pai Mei har varit lärare och förebilder 
för Bill. Det verkar dock bara vara Esteban som funnits med ända sedan Bill var liten och som 
han fortfarande har god kontakt med. Det är inte så konstigt att Bill blev den han blev med en 
sådan förebild.  
 
Scen 2 
The Bride smyger in i Bills hem med en pistol i handen och svärdet på ryggen. Hon kommer 
ut på en veranda och ska precis skjuta när en liten flicka låtsasskjuter mot henne med en 
vattenpistol. Flickan och Bill, som också är där, låtsas bli träffade av the Bride och faller ner 
på golvet. Flickan skjuter igen mot the Bride och Bill säger åt henne att spela död, hon gråter 
och faller till golvet. Då springer flickan fram till henne och säger åt henne att inte dö, att det 
bara var på skoj. De kramas. Bill säger att han berättat för flickan som heter B.B., att mamma 
sovit sedan hon föddes. 
 
Bill gör smörgåsar till B.B. med en stor köttkniv. Samtidigt ber han B.B. berätta vad hon gjort 
med sin guldfisk Emilio. B.B. berättar tillsammans med Bill att hon tagit ut honom ur 
glasskålen och lagt honom på mattan, när han sprattlade klev hon på honom och han dog. Bill 
säger att han gjort samma sak med mamma. B.B. frågar om han klivit på henne, men han 
säger att han sköt henne. Ville du också se vad som hände, frågar B.B. Bill svarar att han 
visste vad som skulle hända men inte vad som skulle hända med honom själv, att han skulle 
bli så ledsen. 
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B.B. ska gå och lägga sig och the Bride kryper upp i sängen. Bill frågar om hon vill se en film 
tillsammans med mamma innan hon går och lägger sig. B.B. svarar då att hon vill se Shogun 
Assassin. Bill tycker att den är för lång men flickan och the Bride insisterar. Mor och dotter 
tittar sedan på filmen tills B.B. somnar. 
 
The Bride går till vardagsrummet där Bill står och väntar på henne. Han håller i hennes svärd 
och frågar hur hon förmått Hattori Hanzo att göra det till henne. Hon sätter sig i soffan och 
svarar att det räckte med att nämna Bills namn för att Hattori skulle bryta sitt gamla löfte. Bill 
säger att han antar att det är meningen att de ska korsa svärd nu och föreslår att de ska vänta 
till gryningen och slakta varandra på stranden. The Bride försöker då ta Bills svärd men han 
skjuter ett skott bredvid henne så hon sätter sig ner igen. Sen skjuter han ett skott till som 
träffar i fruktskålen framför henne, hon får fruktmos på sig. Han skrattar och säger att han vill 
få svar på en massa saker, men att han vet att hon inte är att lita på. The Bride undrar hur han 
har tänkt lösa det. Då skjuter Bill henne igen, men denna gång med en pil som träffar hennes 
knä. Hon skriker och vill dra loss den, men Bill säger att hon får en i bröstet också om hon rör 
den. Han berättar att pilen innehåller ett sanningsserum som han själv tillverkat och att det 
kommer verka inom två minuter. Medan de väntar berättar han en liknelse mellan 
superhjältarnas dubbla identiteter och the Brides försök att bli Arlene. Han frågar henne 
därefter om hon verkligen tror att hon skulle klara av livet som Arlene. The Bride svarar nej, 
med tårar strömmande nerför kinderna. Visst var det skönt att döda alla människor påväg hit 
frågar han, du är ju en mördare, a natural born killer. Beatrix nickar. Bill frågar därefter 
varför hon stack och the Bride berättar. Det var under hennes sista uppdrag, att döda Lisa 
Wong, som hon mådde illa och tog ett graviditetstest. När hon precis fått reda på att det var 
positivt kom en av Lisas egna lönnmördare för att döda henne på hotellet. The Bride lyckades 
dock med hjälp av graviditetstestet övertyga lönnmördaren, Karen, att hon skulle låta Lisa 
leva om Karen åkte därifrån.  
- Before the strip turned blue, I was a woman, your woman. I was a killer who killed for 

you. I would jump a motorcycle on to a speeding train for you. But once the strip turned 
blue I couldn’t do it. I was going to be a mother. 

 
Bill frågar varför hon inte berättade något och the Bride svarar att det var för att hon inte ville 
att barnet skulle växa upp hos Bill, hon förtjänade att födas i en bättre värld. 
- I had to choose and I chose her. 
 
Bill säger att det inte är särskilt snällt att låta någon tro att man är död. Han berättar att han 
sörjde henne i tre månader och därefter gav sig ut för att hitta hennes mördare. Istället fann 
han henne i livet, gravid, påväg att gifta sig med en idiot. The Bride säger att hon visste att 
Bill var kapabel att göra vad som helst, men hon trodde aldrig att han skulle skjuta henne i 
huvudet. 
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- I overreacted. 
- You overreacted, is that your explanation? 
- There are consequences of breaking the heart of a murderous bastard. 
- You and I have unfinished business. 
 
Bill drar sitt svärd och the Bride snurrar runt på sin stol. Hon gör sedan snabbt the five point 
palm exploding heart technique på Bill. Han blir förvånad och säger; 
- So Pai Mei taught it to you? 
- Of course he did. 
- Why didn’t you tell me? 
- Because I’m a bad person. 
- You’re not a bad person, you are my favourite person. But every now and then you can be 

a real cunt. 
 
The Bride skrattar medan tårarna rinner nerför hennes kinder. Bill torkar blod från sin haka 
och frågar hur han ser ut, du ser ut att vara beredd svarar the Bride. Bill vänder sig om och går 
fem steg ut i trädgården innan han faller ihop, död. The Bride hämtar B.B. och åker iväg med 
henne och svärdet i sin lilla cabriolet. 
 
 
The Bride som har förberett sig på en slutstrid med Bill, överrumplas helt när det visar sig att 
deras dotter lever. Det känns som att hon glömmer bort varför hon är där och koncentrerar sig 
helt på flickan. Namnet B.B. syftar troligtvis på en sammanslagning av föräldrarnas båda 
namn, Bill och Beatrix. Precis som tidigare nämnts är det enda som får the Bride att vackla 
just barn, detta hände ju även när Vernitas dotter kom hem från skolan. Det är som att den 
annars väldigt målinriktade kvinnan inte kan stå emot sina moderinstinkter. Att hon 
handlingsförlamas kan ju även bero på att hon hamnar i chocktillstånd, men man kan ju tycka 
att hon upplevt minst lika traumatiska saker tidigare i filmen och då lyckats hålla sig 
fokuserad. Man kan på sätt och vis se det som att hennes kvinnlighet gör henne svag. 
 
Bill verkar ha en mycket bra relation till sin dotter, om än något ovanlig. Här bekräftas det 
som redan antytts, att Bill inte är alltigenom ond utan även har en snäll och kärleksfull sida. 
Detta förtydligas ytterligare när Bill med hjälp av metaforer lyckas berätta för the Bride att 
han ångrar det han gjort mot henne. Bill blir helt enkelt sympatisk, kanske på samma sätt som 
the Bride är sympatisk, trots att hon också är en mördare.  
 
Deras gemensamma dotter verkar få dessa hårda dödsmaskiner att visa sidor de annars inte 
bekänner, om än inte helt. Man kan här även skönja Bill och the Brides forna förälskelse, 
genom sättet Bill pratar om det som inträffat och vad han känner. Tittaren uppmanas att tycka 
att the Bride ska förlåta Bill, så att de tre kan leva som en familj.  
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The Brides blickar till Bill bevisar dock att detta aldrig kommer att hända, även om de beter 
sig civiliserat mot varandra när dottern är med. Den lilla sympati man fått för Bill är dock som 
bortblåst när han börjar skjuta mot the Bride.  
 
Bill har varit the Brides älskare, beskyddare, lärare och chef, det vill säga hennes 
överordnade. De känner uppenbarligen varandra väl och eftersom de gått i lära hos samma 
män är de likvärdigt skickliga i strid. Bill har dock konstant haft makten över henne, den enda 
anledningen till att det är hon som vinner striden är att hon aldrig berättat att hon kan the five 
point palm exploding heart technique. Hon har därmed inte bara vunnit den fysiska striden, 
utan även gett prov på att Bills mästare Pai Mei ansett henne mer värdig än honom. Hon har 
nu bevisat att hon är mäktigare än Bill. The Brides seger verkar dock inte enbart glädja henne, 
vilket kanske inte är så konstigt eftersom hon dödat en av de viktigaste personerna i hennes 
liv. Bill har varit hennes stora kärlek, han är trots allt far till hennes barn och hon har stor 
respekt för honom. Samtidigt är det den här stunden hon så målmedvetet strävat efter. 
 
Scen 3 - Next Morning 

B.B. sitter på en säng och tittar på tecknad film. I badrummet ligger the Bride på golvet och 
skakar och snyftar högt medan hon kramar en nalle. Snart förstår man dock att hon skrattar 
och hon säger tack flera gånger. Därefter går hon ut till B.B. och de ser på tv tillsammans. 
 
 
Kill Bill har ett klassiskt Hollywood-slut, the Bride räddar B.B. från en värld av våld och 
Shogun Assassin och tar henne med till en ny värld, badandes i solljus, och tecknad film. 
Hollywoods moral tillåter inte flickan att tycka om våld, hon måste vara som alla andra barn 
och tycka om tecknad film.   
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5. Resultat 
I Kill Bill står kvinnan i fokus för all action, men hon är också det hunsade sexobjektet. 
Mannen innehar makten och visheten, men får dessutom stå för allt ont. Med några undantag 
följer alltså filmen de stereotyper som tusentals filmer gjort före den och stereotyperna 
förändras inte heller nämnvärt när kvinnorna ikläder sig en roll som annars brukar vara vikt åt 
de manliga skådespelarna. 
 
Att kvinnorna framställs som objekt går inte att ta miste på, karaktärerna är så stereotypa att 
de nästan ger en lekfull och komisk känsla. Elle Driver och Go Go Yubari är de karaktärer 
som är mest utstuderade, de bär båda dräkter (Vol.1) som enligt tradition är starkt förknippade 
med sex. Elle har en mer målmedvetet sexuell utstrålning, medan Go Go utstrålar en 
flickaktig oskyldighet. I Kill Bill finns den manliga treeniga blicken, som Mulvey talar om, i 
allra högsta grad närvarande. Nästintill alla manliga karaktärer ser på kvinnorna som objekt, 
och uttrycker det på ett väldigt nedvärderande sätt. Ett tydligt exempel är Buck och torsken 
samt Budd och gravgrävarmannen, som alla står och ser ner på the Bride samtidigt som de 
bedömer hennes utseende på ett utstuderat sexuellt sätt. Ett annat exempel är mannen i baren 
som vill ha sex med Go Go. Han får emellertid ångra sig då Go Go dödar honom. På så vis 
skickar hon ut en varning till de manliga betraktarna att hon inte är den söta lilla flickan som 
hon utger sig för att vara. Hon är inte där för mannens skull och kan inte utnyttjas hur som 
helst.  
 
Det är annars mycket vanligt att de kvinnliga karaktärerna njuter av att vara objekt och gillar 
den sexuella uppmärksamheten de får av männen. De kvinnor som däremot inte får denna 
uppmärksamhet är ofta avundsjuka på de ”populära” kvinnorna, man brukar här tala om den 
kvinnliga svartsjukan. Detta fenomen finns även närvarande i Kill Bill, mer eller mindre 
subtilt. Det finns tendenser på rivalitet mellan de forna medlemmarna i DiVAS, särskilt när 
det gäller Bill och hur han behandlar dem. Det tydligaste exemplet är Elle och hennes strävan 
efter att ersätta the Bride. Det handlar alltså om att behaga mannen, i det här fallet Bill, för att 
få fördelar gentemot alla andra. 
 
Den omhändertagande kvinnan är så gott som obefintlig i Kill Bill, de enda karaktärerna som 
förutom mödrarna skulle kunna betecknas på det viset är föreståndarinnan på House of Blue 
Leaves och de kvinnor som jobbar åt Esteban. De är dock inte omhändertagande på ett 
omtänksamt sätt, utan det är deras jobb att vara serviceminded och de är ytterst måna om att 
deras uppdragsgivare ska trivas, så att de själva inte ska bli skadade eller dödade. De beter sig 
alltså på ett visst sätt därför att de är hotade.  
 
I The Terminator och Alien ikläds kvinnorna en manlig karaktär, med muskulösa kroppar och 
skit under naglarna. I Kill Bill däremot får kvinnorna vara våldsamma utan att behöva gå in i 
en typiskt manlig roll. De är vackra och kvinnliga, samt brutala och skickliga. Man skulle 
kunna säga att de ser ut och rör sig som kvinnor men tänker och handlar som män. Gränsen 
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mellan manligt och kvinnligt är svår att dra, då det inte finns någon självklar sådan. I Kill Bill 
är den om än svårare att sätta eftersom de flesta, i alla fall kvinnliga, karaktärerna överskrider 
sina könsgränser. 
 
The Bride är en typisk hämnare och innehar de flesta av de attribut som Clover tillskriver the 
final girl. Hennes närmaste blir hänsynslöst slaktade men hon klarar sig ändå och tar hämnd. 
Dessutom blir hon gång på gång utsatt för dödliga situationer och till och med levande 
begravd, men klarar sig. Hon är kvinna, men både män och kvinnor kan ändå identifiera sig 
med henne genom att hon inte är överdrivet könsbunden åt något håll. The Bride är tuff, stark 
och snygg men inte för den skull utstuderat kvinnlig eller manlig. Istället är hon en blandning 
av de båda könsstereotyperna. Vi ser heller inga direkta sexuella anspelningar eller sexscener 
vilket även det stämmer in med karaktären the final girl.  
 
Kill Bill har över huvud taget ingen klassisk kärleksscen, som annars är en given del i 
Hollywoodproduktioner. Kärlekstemat finns dock där som en underliggande anledning till 
varför många av karaktärerna handlar som de gör. I Kill Bill Vol. 1 ser man inte så mycket av 
detta tema, i uppföljaren får man däremot se prov på många starka relationer. Några exempel 
är broderskärlek (Budd/Bill), faderskärlek (Esteban/Bill och Bill/B.B.), moderskärlek (the 
Bride/B.B.) och  hatkärlek (Bill/the Bride). Det enda provet på klassisk kärlek mellan man 
och kvinna får vi se mellan Bill och the Bride i tillbakablickarna. De rör dock inte vid 
varandra så mycket, the Brides kyssar i kyrkan är den enda kärleksfulla beröring vi får se dem 
emellan.  
 
Stereotypen av kvinnan som en varelse sammanbunden med moderlighet finns i alla högsta 
grad närvarande i Kill Bill, både Vernita och the Bride gestaltar den uttryckligen. Detta är i sig 
inte något negativt, men i filmens handling utnyttjas dessa känslor på ett negativt sätt. Att 
inneha modersinstinkter gör kvinnan per definition svagare än mannen, då hon blir ”tvungen” 
att utföra handlingar som hon egentligen inte tänkt/vill göra. Exempelvis slutar båda 
kvinnorna slåss när de ser sina barn. Liksom Vernita förvandlas även the Bride till den 
klassiska modern då hon i slutet återigen väljer att lämna det våldsamma livet, som hon 
egentligen gillar, för dotterns skull. Hon vill att B.B. ska få möjligheten att växa upp som ett 
”vanligt” barn, vilket betyder att hon inte vill att dottern ska gå i hennes fotspår. Bills 
imperium kommer således att falla, eftersom det inte finns någon kvar som kan eller vill 
efterträda honom. Förmodligen hade the Bride tagit över Bills imperium, om inte B.B. 
funnits, och fortsatt på den brottsliga banan, precis som O-Ren gjorde när hon dödade 
Yakuza-ledaren. Här tar istället the Bride den rätta Hollywoodvägen.  
Även om stereotyperna inte ändras nämnvärt i Kill Bill så ”leks” det medvetet ganska friskt 
med dem, vilket skapar stora kontraster. Filmen följer stereotyperna rent utseendemässigt, 
men karaktärernas handlingar kliver utanför de gränser vi är vana vid. Bitvis handlar 
karaktärerna enligt sin stereotyp, men då oftast väldigt överdrivet och av någon specifik 
anledning. Genomgående för filmen är att alla framstående karaktärer, nästan uteslutande, är 
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onda eller kriminella på något sätt. Kvinnorna har fått rollen som antingen kallblodiga 
mördare, uppassare eller prostituerade. Medan männen är mästare/chefer, mördare eller 
våldtäktsmän (vilket här även innefattar sexköpare och hallickar). I alla actionfilmer finns det 
karaktärer som det är meningen att publiken ska känna sympati för och heja på. Oftast är 
dessa goda, i alla fall på något sätt. The Bride har fått den rollen i Kill Bill, och man blundar 
lite för att hon också faktiskt är en kallblodig mördare, då hon har ett rättmätigt skäl att döda. 
Om the Bride skulle ta ett steg till utanför den kvinnliga stereotypen och till exempel strunta i 
sin dotter, så skulle hon antagligen förlora stora delar av publikens sympatier. Nu etableras 
istället sympatin för the Bride redan från början, då hennes bröllopsfölje mördas och hon blir 
skjuten i huvudet. Att hon därtill är synligt gravid förstärker känslan av att hon har rätt till 
hämnd, eftersom en havande kvinna är nästintill helig.  
 
Nästan alla män i filmen som på något sätt är onda, det vill säga de flesta, avrättas av kvinnor. 
Detta är ytterligare ett bevis på att Kill Bill är en klassisk rape and revenge film. Män våldtar 
kvinnor, inte bara kroppsligen utan också på ett psykologiskt plan, där de har möjligheten att 
styra kvinnans liv mot hennes vilja. Den synliga, fysiska, makten i Kill Bill ligger i och för sig 
till stor del hos de kvinnliga gestalterna. Både the Bride och O-Ren har tagit makten i egna 
händer som det verkar på ytan. De styr och ställer, främst genom att döda folk, men de har 
fortfarande en överman i Bill. Han styr deras liv vare sig de vill eller inte. Den falloscentriska 
ordningen som Mulvey talar om går absolut att utläsa här. Hela filmen kretsar egentligen 
kring en enda man, Bill. Han är den som ytterst bestämmer vem som ska leva och vem som 
ska dö. Alla huvudkaraktärerna är på något sätt kopplade till Bill och handlingen strävar fram 
mot filmens upplösning tillika hans död. Egentligen är det därför fel att säga att filmen 
handlar om the Bride och hennes handlingar, då den strängt taget handlar om Bill även om 
man enbart får se hans hand i Vol.1. Man skulle kunna likna filmens karaktärer vid 
marionettdockor som Bill leder och styr. I filmens eftertexter står förutom karaktärernas namn 
även deras kodnamn, efter Elle Driver står det alltså California Mountainsnake. Efter Bills 
namn står det Snake Charmer, han är den som tjusar och styr alla ”ormarna” det vill säga 
DiVAS. 
 
Flera av kvinnorna i Kill Bill eftertraktar samma saker som alla andra kvinnor inom 
Hollywoods filmvärld. De vill ha man, barn och hus. Hollywood lär på så sätt ut att 
kvinnlighet och moderlighet är en biologiskt grundad drift, som alla kvinnor har inom sig, 
eftersom de mest hårdhudade actionkvinnorna också låter sig påverkas.  
Visst kan de vara tuffa en stund och ”leka” hjältar, men i slutet vill de ändå ha barn och leva 
lyckliga i alla sina dagar med äkta man och villa. Detta ser vi förutom i Kill Bill exempel på i 
The Long Kiss Goodnight.  
 
Uppsatsen har till stor del kretsat kring kvinnans utsatthet och hur hon objektifieras, viktigt är 
också att tydliggöra att detsamma sker med de manliga karaktärerna. Männen i Kill Bill är 
precis lika stereotypa som kvinnorna. Alla män med betydande roller i filmen sitter på något 
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vis i en ledande maktställning, detta förstärker tesen om att filmen är uppbyggd efter en 
falloscentrisk ordning. En viktig skillnad när de gäller de manliga stereotyperna i Kill Bill är 
att de inte framställs som sexobjekt, till för det kvinnliga ögat. Kvinnan får ”hålla tillgodo” 
med vad som erbjuds den manliga publiken, som filmen faktiskt i första hand riktar sig till. 
Konstruktionen av den manliga blicken upprätthålls alltså i hög grad av Kill Bill.  
 
Mulveys uppdelning av kvinnligt som något passivt, masochistiskt och narcissistiskt och 
manligt som något aktivt, sadistiskt och voyeuristiskt stämmer endast bitvis in på Kill Bill. 
Kvinnorna är i mångt och mycket aktiva och driver handlingen framåt, särskilt the Bride vars 
handlingar bygger upp hela dramaturgin. Att kvinnorna är narcissistiska stämmer däremot in 
ganska bra, särskilt på Elle som inte tål någon kritik och ständigt fiskar efter komplimanger. 
Man skulle nog inte kunna kalla någon i denna film för masochistisk, både männen och 
kvinnorna är mer eller mindre sadistiska. De gillar att plåga och döda människor, även de som 
står dem nära. Den manliga voyeurismen kommer fram i flera scener, det absolut tydligaste är 
när torsken står och slickar sig runt munnen när han tittar på the Bride som ligger i koma. Att 
dela upp könsavgränsade beteenden på detta sätt är väldigt generaliserande och kan därför 
kritiseras. 
 
Kill Bill är bara en i raden av traditionella filmer som produceras i Hollywood, även om 
regissören har tagit ett steg till gällande kvinnor som utför våldsamma handlingar inom ramen 
för actionfilm. Steget är i sig inte särskilt stort, då flera filmer innan denna haft våldsamma 
kvinnor i huvudrollen. Inom skräckfilmsgenren har dessa kvinnor funnits länge till exempel i 
filmer som Straw Dogs (1971) och I Spit On Your Grave (1978), men i och med Kill Bill har 
det råare våldet tagit sig in i en mer allmänt respekterad genre. Regissörens status och valet av 
vapen är förmodligen några av anledningarna till att filmen inte censurerats mer än det som 
gjorts.  
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6. Diskussion 
Actionhjältarna har fått bröst, är fenomenala på kampsport och dödar vem som helst utan att 
blinka. Actionhjältinnan har blivit en vanlig syn och även i actionfilmer med män i 
huvudrollen finns den tuffa, farliga kvinnan med som fiende eller medhjälpare. Har 
Hollywoods gubbmaffia till filmmakare gått och blivit feminister? Knappast troligt. 
Förmodligen är det bara ett knep för att få den alltmer avtrubbade publiken att höja på 
ögonbrynen. Genom att göra våldet grövre eller av en annan karaktär och sätta en kvinna i 
rollen som utövaren av våldet får man en ny effekt.  
 
Det är dock viktigt att actionhjältinnan är vacker och gärna sexig, så att hon fortfarande 
”tillhör” mannen. Därför kan det ibland vara svårare för den kvinnliga publiken att identifiera 
sig med dem än med de manliga actionhjältarna. Kvinnorna i Charlie´s Angels är 
supersexualiserade och slåss i högklackat och push-up behå. De använder genomgående 
utseendet för att nå sina mål och dyrkas av alla män i filmen. Hollywoods manliga blick har 
inte försvunnit och detta kanske beror just på att det mestadels är män som producerar 
filmerna och dessutom finansierar filmprojekten. Fula kvinnor göra sig alltså icke besvär som 
actionhjältinnor och skulle det komma ett undantag är hon lesbisk och utgör då inget hot för 
mannen.  
 
Män på film får däremot vara både fula och gamla. Det finns otaliga exempel på manliga 
actionhjältar som är närmare sjuttio år, men ändå spelar tuffa hjältar som unga tjejer faller för. 
Clint Eastwood och Sean Connery är två alltför tydliga exempel. Någon sjuttioårig 
actionhjältinna som förför en pojkspoling och hela den manliga publiken har däremot inte 
synts till. 
 
Det finns en tendens att actionhjältinnan måste komma från en bakgrund av utnyttjande eller 
misshandel för att kunna inta sin roll. De kvinnliga våldsmakarna behöver alltså ett 
känslomässigt skäl till att handla som de gör, vilket inte männen i samma position behöver. 
De handlar som de gör på uppdrag av någon annan. Detta beror antagligen på att den 
kvinnliga gestalten traditionellt varit vänlig och omvårdande. Publiken (mannen) behöver då 
ett skäl för att godta hennes våldsamhet, som delvis faller utanför stereotypen. Ett sätt att 
komma undan detta är att tillskriva actionkvinnan rollen som moder. Allting blir då 
godtagbart, så länge hon bryr sig om sitt barn. 
 
Vill man då se denna utveckling med fler och fler våldsamma kvinnor på filmduken eller ska 
kvinnorna dra sig in i skuggorna igen? Alltför många kvinnor är trötta på att tvingas 
identifiera sig med den ”goda kvinnan” på film som egentligen inte ens existerar. Både 
kvinnor och män är nyanserade varelser som egentligen inte borde tillskrivas generella sätt att 
vara. Därför är det angeläget med ett mer mångfasetterat utbud av karaktärer på film,  
stereotyperna borde utvecklas.  
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Kvinnan måste exempelvis få vara våldsam och mannen känslosam utan att för den skull få en 
negativ stämpel. Därmed behöver inte alla de stereotyper som idag finns försvinna. 
 
Maktrelationer har varit en central del i denna uppsats och dessa är långt ifrån oproblematiska 
att analysera, särskilt när det gäller relationer mellan könen. Männen har historiskt sett haft 
mer makt än kvinnorna och ofta knyts maktpositioner automatiskt till män, även om de 
knappast är mer biologiskt lämpade än kvinnor att inneha dessa. Inom film har det sett ut på 
precis samma sätt och därför är det delvis ett stort steg att sätta en kvinna i rollen som 
exempelvis japansk Yakuza-ledare. Om man ser till samhället i stort, i alla fall det 
västerländska, har kvinnans rättigheter och frihet ökat avsevärt. Det är dock män som 
dominerar toppositionerna både inom affärsvärlden och det statliga väsendet. Det kan tyckas 
konstigt att männen fortfarande lyckas behålla sin maktposition så intakt, då kvinnan borde 
vara angelägen om att snabbt omfördela maktpositionerna i samhället. Det är dock svårt att 
bryta ett mönster som funnits så länge och det blir inte enklare då kvinnor oftast måste 
prestera mycket mer/bättre än män för att få samma befattning. Kvinnan måste alltså visa sig 
värdig, medan mannen redan anses vara det från födseln.  
 
Hollywoods filmer har en enorm genomslagskraft i stora delar av världen och med rätt 
budskap skulle de kunna hjälpa till i strävan efter större jämställdhet. Filmen sägs spegla 
samhället, men förmodligen är det lika ofta tvärtom. Vi påverkas hela tiden av media och 
underhållning där stereotyperna lyser som ledande stjärnor. Även om det finns en vetskap om 
att allt som framställs i media inte är sanning, blir vi omedvetet indragna i de mallar som ritas 
upp. Det är därför farligt att hela tiden visa upp kvinnobilder som är underlägsna eller bara 
sexuella objekt. I Kill Bill finns det också exempel på många negativa kvinnoporträtt, där 
kvinnorna under hot tvingas lyda mannen. Ett tydligt sådant är hororna som jobbar på 
Estebans bordell, om de inte lyder honom så riskerar de att bli lemlästade.  
 
Horkheimer och Adorno sa redan på 1940-talet att alla filmer och stereotyper reproduceras 
gång på gång, utan att biografbesökarna och samhället ifrågasätter det. Tanken att människan 
i det här fallet bara är en korkad nickedocka, som utan att blinka tar in det som visas för 
henne, känns hemsk men nästan oundviklig. Om publiken skulle börja bojkotta alla likriktade 
produktioner skulle en förändring kunna ske. Problemet är att många biobesökare nog inte 
reflekterar över detta, då hon förmodligen inte ens tänkt tanken att hon skulle kunna bli 
erbjuden något annat och mer varierat. Man skulle kunna säga att filmbolagen propagerat för 
denna sorts filmer, så länge och övertygande, att publiken blivit hjärntvättad.  
 
En slutsats som man kan dra av att det finns så lite variation är att det naturligt måste ske 
många identifikationer över könsgränserna, vilket i sig är bra. Detta fenomen skulle 
säkerligen finnas även om utbudet var större, men nu har publiken inte något alternativ.  
Med tanke på att många könsöverskridelser görs kan man fråga sig om gränsen mellan 
manligt och kvinnligt håller på att luckras upp. 
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Kvinnorna borde egentligen vara de som skriker mest och högst efter en förändring, eftersom 
de hela tiden får se filmer som egentligen riktar sig till män. Man brukar tala om ”tjejfilmer” 
och då kan man ju tro att dessa riktar sig till kvinnor. Om man tar en närmare titt så upptäcker 
man dock att även dessa är riktade till män. Kvinnokaraktärerna i ”tjejfilmer” är inte sällan 
utstuderade sexobjekt, som den kvinnliga publiken uppenbarligen förväntas identifiera sig 
med. Det här problemet finns inte bara inom filmindustrin, utan i samhället i stort. Ett tydligt 
exempel går att finna i magasin och veckotidningar riktade till kvinnor, där omslaget nästan 
uteslutande pryds av en lättklädd sexig kvinna. Varför ser man inte män på dessa framsidor, 
herrtidningarna pryds ju av kvinnor. Hela samhället är som besatt av bilden av kvinnan, både 
kvinnor och män vill se henne och vara som henne/äga henne.  
 
Det vore intressant med en kvinnlig receptionsstudie, om hur de kvinnokaraktärer som finns i 
filmer upplevs och vad som skulle behöva ändras på för att kvinnor lättare skulle kunna 
identifiera sig med stereotyperna som visas upp. Om det kommer in fler kvinnor på 
maktpositionerna i filmbranschen så kommer det förhoppningsvis också bli fler nyanserade 
kvinnoroller på filmduken. Denna lösning kan tyckas väl enkel och det är den förmodligen 
också. Om en förändring ska kunna ske måste alla vara med och påverka, även männen. 
Precis som i samhället i stort så tar förändringar inom Hollywood väldigt lång tid och de 
kanske inte ens är önskvärda hos dem som har makten.  
 
 
 

 64    
 



7. Källförteckning 
 
7.1 Litteratur 
Clover, Carol J, Men, Women and Chain Saws – Gender in the Modern Horror Film; 
Princeton University Press, Princeton, 1992. 
 
Cornut-Gentille D’Arcy, Chantal & García Landa, José Ángel, Gender, I-deology essays on 
theory, fiction and film; Rodopi, Amsterdam, 1996. 
 
Horkheimer, Max & Adorno, Theodor W, Upplysningens dialektik; Daidalos, Göteborg, 
1996. 
 
Jerslev, Anne, När kön gör skillnad – Feministisk filmteori och könskonstruktioner; ur Häfte 
för kritiska studier nr 1; Häfte för kritiska studier, Luleå, 2000. 
 
Månsson, Per (red.), Moderna samhällsteorier; Rabén Prisma, Stockholm, 1998. 
 
Nemert, Elisabeth, Rundholm, Gunilla, Filmboken; Natur och Kultur, Stockholm, 1994.  
 
Petersson, Olof (red.), Maktbegreppet; Carlssons, Stockholm, 1987. 
 
Sochen, June, From Mae to Madonna – Women Entertainers in Twentieth-Century America; 
The University Press of Kentucky, Kentucky, 1999. 
 
Soila, Tytti, Dialoger – feministisk filmteori i praktik; Aura, Stockholm, 1997. 
 
Thornham, Sue, Feminist Film Theory- A Reader; Edinburgh University Press, Edinburgh, 
1999. 
 
Von Feilitzen, Cecilia & Forsman, Michael m.fl. (red.), Våld från alla håll – 
forskningsperspektiv på våld i rörliga bilder; Brutus Östlings bokförlag Symposion, 
Stockholm & Stehag, 1993. 
 
Willis, Sharon, High Contrast – Race and Gender in contemporary Hollywood Film; Duke 
University Press, Durham & London, 1997. 
 
 

 65    
 



7.2 Film 
Alien, Scott, Ridley (regi), O´Bannon, Dan & Shusett, Ronald (manus), UK, 1979. 
 
Aliens, Cameron, James (regi), Giler, David & Hill, Walter (manus), USA/UK, 1986. 
 
Bad Girls, Kaplan, Jonathan (regi), Ruddy, Albert S & Finch, Charles m.fl. (manus), USA, 
1994.  
 
Ballad of Little Jo, The, Greenwald, Maggie (regi och manus), USA, 1993. 
 
Basic Instinct, Verhoeven, Paul (regi), Eszterhas, Joe (manus), USA, 1992. 
 
Batman Returns, Burton, Tim (regi), Kane, Bob & Waters, Daniel (manus), USA/UK, 1992. 
 
Charlie´s Angels, McG (regi), Goff, Ivan & Roberts, Ben (manus), USA/Tyskland, 2000. 
 
Day of the Woman (I Spit on Your Grave), Zarchi, Meir (regi och manus), USA, 1978. 
 
Die Hard, McTiernan, John (regi), Thorp, Roderick & Stuart, Jeb, USA, 1988. 
 
Dirty Harry, Siegel, Don (regi), Fink, Harry Julian & Fink, Rita M (manus), USA, 1976. 
 
Dr. No, Young, Terence (regi), Fleming, Ian & Maibaum, Richard (manus), UK, 1962. 
 
English Patient, The, Minghella, Anthony (regi), Ondaatje, Michael & Minghella, Anthony, 
USA, 1996. 
 
Fatal Attraction, Lyne, Adrian (regi), Dearden, James & Meyer, Nicholas (manus), USA, 
1987.  
 
First Blood, Kotcheff, Tony (regi), Morrell, David & Kozoll Michael (manus), USA, 1982. 
 
Foxy Brown, Hill, Jack (regi och manus), USA, 1974. 
 
Friday the 13th, Cunningham, Sean S (regi), Miller, Victor (manus), USA, 1980. 
 
Game of Death, Clouse, Robert (regi), Lee, Bruce & Spears, Jan (manus), USA/Hong Kong, 
1978. 
 
G.I. Jane, Scott, Ridley (regi), Alexandra, Danielle & Twohy, David (manus), USA, 1997. 
 

 66    
 



Great Train Robbery, The, Porter, Edwin S (regi), USA, 1903. 
 
Halloween, Carpenter, John (regi), Carpenter, John & Hill, Debra (manus), USA, 1978. 
 
I`m No Angel, Ruggles, Wesley (regi), West, Mae (manus), USA, 1933. 
 
Independence Day, Emmerich, Roland (regi), Devlin, Dean & Emmerich, Roland (manus), 
USA, 1996. 
 
Inspector Gadget, USA/France/Canada, 1983. 
 
Jackie Brown, Tarantino, Quentin (regi), Tarantino, Quentin & Leonard, Elmore (manus), 
USA, 1997. 
 
Karate Kid, The, Avildsen, John G. (regi), Kamen, Robert Mark (manus), USA, 1984. 
 
Kill Bill: vol 1, Tarantino, Quentin (regi), Tarantino, Quentin & Thurman, Uma (manus), 
USA, 2003. 
 
Kill Bill: vol 2, Tarantino, Quentin (regi), Tarantino, Quentin & Thurman, Uma (manus), 
USA, 2004. 
 
Lolita, Kubrick, Stanley, USA/UK, 1962. 
 
Long Kiss Goodnight, The, Harlin, Renny (regi), Black, Shane (manus), USA, 1996. 
 
Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Jackson, Peter (regi), Tolkien J.R.R & Walsh 
Frances (manus), New Zealand/USA, 2001. 
 
Matrix Reloaded, The, Wachowski, Andy & Wachowski, Larry (regi och manus), USA, 2003. 
 
Matrix, The, Wachowski, Andy & Wachowski, Larry (regi och manus), USA, 1999. 
 
Modesty Blaise, Losey, Joseph (regi), Dubens, Stanley (manus), UK, 1966. 
 
One Flew Over the Cuckoo´s Nest, Forman, Milos (regi), Goldman, Bo & Hauben, Lawrence 
(manus), USA, 1975. 
 
Psycho, Hitchcock, Alfred (regi), Bloch, Robert & Stefano, Joseph (manus), USA, 1960. 
 
Rocky, Avildsen, John G (regi), Stallone, Sylvester (manus), USA, 1976. 

 67    
 



Shaft, Parks, Gordon (regi), Tidyman, Ernest (manus), USA, 1971. 
 
Shogun Assassin, Houston, Robert & Misumi, Kenji (regi), Houston, Robert & Koike, Kazuo 
(manus), Japan/USA, 1980. 
 
Straw Dogs, Peckinpah, Sam (regi), Williams, Gordon & Zelag Goodman, David mfl 
(manus), UK, 1971. 
 
Terminator 2: Judgement Day, Cameron, James (regi), Cameron, James & Wisher Jr, William 
(manus), USA/Frankrike, 1991. 
 
Terminator, The, Cameron, James (regi), Cameron, James & Hurd, Gale Anne (manus), USA, 
1984. 
 
Texas Chain Saw Massacre, the, Hooper, Tobe (regi), Henkel, Kim & Hooper, Tobe (manus), 
USA, 1974. 
 
Thelma and Louise, Scott, Ridley (regi), Khouri, Callie (manus), USA, 1991. 
 
Tomb Raider, West, Simon (regi), Cooper, Sara B & Werb, Mike (manus), 
USA/UK/Tyskland/Japan, 2001. 

 68    
 



7.3 Internet 
Filmsida med genreindelningar www.filmsite.org/actionfilms.html 
Hollywood Legends   www.hollywoodlegends.com/mae-west.html 
Internet Movie Database   www.imdb.com 
Nationalencyklopedin  www.ne.se 
Nurse Week www.nurseweek.com/news/features/01-

05/picture.html 
 
7.4 Artiklar 
Strage, Fredrik, Tarantino odlar modersmyten; Dagens Nyheter, 040503. 

 69    
 


	1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning
	1.2 Metod och disposition
	1.3 Avgränsning
	1.4 Definitioner

	2. Problemområden/Teori
	2.1 Feministisk filmteori
	2.2 Stereotyper
	2.3 Stereotyper i Kill Bill
	2.4 Filmindustrin i Hollywood

	3. Bakgrund
	3.1 Actionfilm
	3.2 Kvinnan i film

	4. Analys av Kill Bill
	4.1 Resumé av Kill Bill Vol. 1
	4.2 Resumé av Kill Bill Vol. 2
	4.3 Introduktionsscen Vol. 1
	4.4 Chapter one – 2
	4.5 Chapter two – The Blood Splattered Bride
	4.6 Chapter four – The Man from Okinawa
	4.7 Chapter five – Showdown at House of Blue Leaves
	4.8 Introduktionsscen Vol. 2
	4.9 Chapter Six – Massacre at Two Pines
	4.10 Chapter Seven – The Lonely Grave of Paula Schultz
	4.11 Chapter Eight – The Cruel Tutelage of Pai Mei
	4.12 Chapter Nine – Elle and I
	4.13 Last Chapter – Face to Face

	5. Resultat
	6. Diskussion
	7. Källförteckning
	7.1 Litteratur
	7.2 Film
	7.3 Internet
	7.4 Artiklar


