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1 Sammandrag 
 

I denna uppsats har jag undersökt om och hur Saul Bass anpassar sina förtexter till respektive 

film ifråga om genre, handling, miljö, känsla eller utseende. Saul Bass var i grunden en 

grafisk designer som har gjort sig en lång karriär inom filmproduktionen, och då främst som 

skapare av förtexter. Av alla filmer som Bass har gjort förtexter till har jag valt ut sex filmer, 

vars förtexter jag analyserar mer ingående. Detta gör jag för att belysa olikheterna dem 

emellan och därmed också hur Bass anpassar dem efter det individuella verket. Till detta 

använder jag mig av ett auteuristiskt perspektiv. De analyser jag har gjort av de sex filmerna 

pekar på att Bass verkligen anpassar sina förtexter till respektive film. Jag har till exempel 

funnit att vissa förtexter är en integrerad del av själva filmen, vissa fungerar som prologer till 

filmens handling och vissa presenterar genren, handlingen eller ett specifikt tema. De allra 

flesta av förtexterna introducerar även en grundläggande känsla, som sedan följer med 

åskådaren genom hela filmen. Dock har det även dykt upp vissa likheter i hans arbeten, vissa 

bilder och teman. Detta till trots anser jag att Saul Bass utformar sina förtexter med tanke på 

det specifika verket och inte med tanke på hans personliga stil. 

 

2 Abstract 
 

In this paper, I have examined if and how Saul Bass adapts his title sequences to the 

respective film in the matter of genre, plot, milieu, feeling and appearance. Saul Bass was 

really a graphic artist who has made himself a long career in film production, foremost as a 

creator of title sequences. Of all the films Bass has created title sequences to, I’ve chosen six 

films, whose title sequences I analyse more thoroughly. I do this to point out the differences 

between them and thus also show how Bass adapt them to the individual work. To do this I’ve 

used an auteuristic perspective. The analysis I’ve made of the six films points to that Bass 

adapts his title sequences to the respective films. I have for instance found that certain title 

sequences is an integrated part of the film itself, others work as a prologue to the plot of the 

movie, and others present the genre, the plot or a specific theme. Most of the title sequences 

also introduce a fundamental feeling, that follows the viewer throughout the whole film. 

However, it has also come forth certain likenesses in his work, certain images and themes. 

Despite this, I believe that Saul Bass designs his title sequences according to the specific work 

and not according to his personal style. 
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4 Inledning 
 

Förtexter är kanske inte det första man tänker på när man hör ordet film. Det är ett ämne som 

ofta tyvärr glöms bort, både när man tittar på en film, i diskussioner kring film och i böcker 

om film. Dock är de nuförtiden ofta en viktig del av en film som förbereder åskådaren på vad 

det är för film de ska få se. Om det är en bra gjord förtext kan man fundera på om den till och 

med kan tas ur sin kontext och fungera som en egen kortfilm. Förtextens status har trots allt 

vuxit med tiden och de utvecklas allteftersom. Bland dagens förtexter kan nämnas den 

grafiskt utformade till Catch Me If You Can (Steven Spielberg, 2002) bland andra, som 

utstickande just genom sin grafik och att man har lagt stor vikt vid den som en indikator av 

tidpunkten och handlingen. Den mest kända skaparen av förtexter och som blivit en stjärna 

inom området med en lång karriär bakom sig är Saul Bass. Jag har därför valt att jobba med 

hans förtexter i denna uppsats och vill undersöka hur hans förtexter förhåller sig till filmerna 

ifråga. 

 

4.1 Syfte 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka om Saul Bass anpassar sina förtexter efter 

respektive films genre, handling, miljö, känsla eller utseende. Därtill kommer frågan hur han 

anpassar sina förtexter och vad som skiljer de olika förtexterna åt. Med denna uppsats vill jag 

framförallt uppmärksamma förtextens roll i filmen och gärna skapa förutsättningar för ett 

framtida intresse hos läsaren och diskussioner. 

 

4.2 Avgränsningar 

 

Musik och ljud är inte Saul Bass’ huvudsakliga område. Jag kommer ibland att ta hänsyn till 

eventuell musik eller ljud i mina undersökningar där jag tycker att det tillför en viktig del till 

analysen och förståelsen av förtexten. Jag kommer inför varje förtext beskriva förtexten 

ifråga. Denna beskrivning försöker jag göra så pass utförlig att läsaren ska få en ungefärlig 

uppfattning om hur förtexten ser ut. Dock kommer inte beskrivningen gå in på varenda detalj i 

förtexten, endast de som kan vara viktiga för en diskussion kring Saul Bass’ arbete och för att 

förstå förtexten ifråga. I vissa fall kan det vara svårt att se exakt när förtexten slutar. Jag 

kommer att försöka göra en sådan korrekt avgränsning av förtexterna som möjligt, men jag 
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kommer inte att lägga stor vikt vid att diskutera detta problem. Jag kommer i analyserna inte 

heller behandla Saul Bass arbete utanför förtexterna, till exempel filmaffisher, 

företagslogotyper och hela filmer, förutom i presentationen av Saul Bass. 

 

4.3 Metod 

 

Saul Bass har gjort förtexter till väldigt många filmer. Jag har titta igenom alla de filmer som 

jag har kommit åt, vissa är väldigt svåra att få tag på här i Sverige. Av dessa har jag sedan valt 

ut de filmer som jag anser visar upp störst skillnader i förtexternas utformning och som 

relaterar mest till filmen i helhet. Jag har valt de filmer med störst skillnader för att få in ett så 

brett spektrum som möjligt av förtexternas olikheter i min analys. Jag kommer även att ta upp 

exempel där man kan se likheter mellan Bass’ olika verk och därmed uppkommer en 

ifrågasättning om han har anpassat förtexten till filmen. Jag har inte tagit så stor hänsyn till att 

få så stor spridning på de utvalda filmerna i förhållande till exempelvis genre, produktionsår 

eller liknande. Min huvudsakliga undersökning försöker inte få fram en kronologisk bild av 

Bass arbete, eller till exempel skapa en tidsmässig eller genremässig kategorisering av 

förtexterna. Trots det förekommer sådana variationer i de uttagna filmerna. De utvalda 

filmerna är följande: Casino (Martin Scorsese, 1995), Studie i brott (Vertigo, Alfred 

Hitchcock, 1958), Det stora landet (The Big Country, William Wyler, 1958), Alien (Ridley 

Scott, 1979), Analys av ett mord (Anatomy of a Murder, Otto Preminger, 1959) och Trapets 

(Trapeze, Carol Reed, 1956). Utöver dessa utvalda filmer kommer jag även att nämna andra 

filmer kort i dels presentationen av Saul Bass och dels i den slutliga analysen. 

 

Eftersom jag har använt ett fåtal filmer till mina analyser, innebär det att jag använder mig av 

en kvalitativ metod. Holme och Solvang listar bland annat följande punkter på viktiga 

ingredienser i en kvalitativ metod: riklig information om få undersökningsenheter, att man 

intresserar sig för det säregna, det unika och det avvikande, och att man använder sig av 

beskrivning och förståelse, vilket jag kommer att använda mig av i denna uppsats. Det 

säregna tas fram i mina enskilda analyser av de utvalda filmerna. Det unika och avvikande är 

just det jag undersöker, jag vill få fram olikheterna mellan förtexterna och på det sättet 

undersöka om Saul Bass anpassar dem till respektive film. Analyserna sedan utgår från 

beskrivningar av både filmerna i helhet och sedan deras förtexter för att slutligen försöka 

skapa en förståelse för förtexterna genom mina analyser. Den kvalitativa metoden innebär 



 6 

dock vissa negativa konsekvenser, som inte går att undvika. Holme och Solvang nämner att 

man inte kan uttala sig om alla enheter genom en kvalitativ metod. Det vill säga att jag genom 

mina analyser här inte kan vara säker att de kan appliceras på samtliga förtexter av Saul Bass.1  

 

Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som är 

den huvudsakliga delen, menar Holme och Solvang.2 I både mina beskrivningar och mina 

analyser av förtexterna kommer jag huvudsakligen att utgå från vad jag själv ser och hur jag 

själv tolkar dem. Att försöka förstå bilder och analysera dem innebär en viss tolkning. I mitt 

fall gäller det att tolka rörliga bilder, tolka hur man ser på dessa bilder och även tolka vilket 

resultat som var ämnat eller vilket resultatet blev. Att tolka något medför därför ett visst mått 

av subjektivitet, vilket knappast är ofrånkomligt. Som Søren Kjørup säger:  

 

En beskrivning kommer alltid att vara selektiv och kommer alltid att innehålla 

element av värderande och känslomässig karaktär. En beskrivning kommer alltså 

kort och gott alltid innehålla spår av det ’subjekt’ som beskriver och kommer i den 

meningen alltid att ha ’subjektiva’ drag. Men det är inget problem för vetenskapen. 

Forskning är en mänsklig aktivitet, och därför är det inget märkligt i att vi kan se 

spår av människor i forskningens resultat.3 

 

Till detta kommer problemet om auteuren, eftersom min uppsats kommer att utgå från en enda 

person, Saul Bass. Detta kommer jag att tilldela ett eget kapitel i början av uppsatsen. 

 

4.4 Disposition 

 

Först kommer jag att behandla auteurteorin som en inledande teoridel. Därefter kommer jag 

att kort presentera Saul Bass och hans arbete i stort som grafisk designer och filmskapare. 

Därefter kommer jag att lite mer detaljerat beskriva hans arbete inom förtexter och hans 

tankar kring dessa. 

 

Vidare kommer jag att ta upp de filmer jag har valt ut, där varje kapitel ägnas åt en enskild 

film. Jag kommer att ge en kort presentation av varje film i respektive kapitel och därefter gör 

                                                 
1 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
(Lund : Studentlitteratur, 1997), s. 76-78. 
2 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, s. 76-78. 
3 Søren Kjørup, Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. (Lund, 
Studentlitteratur, 1999), s. 169-170. 
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jag en relativt detaljerad beskrivning av förtextens utseende. På detta följer sedan en analys av 

förtexten och för det mesta har jag även med vad Saul Bass själv har sagt om respektive 

förtext. 

 

Slutligen har jag en slutdiskussion, där jag tittar på samtliga av de utvalda filmerna 

tillsammans och kommer även att nämna några filmer utöver dessa, som jag sätter i samband 

med de tidigare analyserna under respektive films kapitel.  
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5 Auteurteori 
 

Eftersom min uppsats kommer att utgå från en person, Saul Bass, går det inte att undvika att 

titta närmare på auteurteorin. Jag kommer här att beskriva denna teori kort för att sedan 

redogöra för hur jag kommer att använda mig av den i den här uppsatsen. 

 

1948 skrev Alexandre Astruc en essä vid namn Naissance d'une nouvelle avant-garde: la 

caméra-stylo, vari han förespråkar att filmen bör ses som ett konstverk i linje med måleri och 

fiktion. Därmed borde även regissören få en liknande status som konstnären och författaren. 

Han är inte endast en texts tjänare, han är en kreativ konstnär. François Truffaut menade att 

film bör reflektera regissörens personlighet, men då genom en viss stil och inte genom 

självbiografiskt innehåll. Auteurteorin hävdade att en ”stark” regissör kommer att skapa en 

personlig stil och tematik genom allt sitt arbete, även om detta arbete utförs i till exempel 

Hollywood. Auteuranhängarna beskriver skillnaden mellan en sådan ”stark” regissör och en 

regissör som inte skapar en personlig stil genom att den ej auteuriska regissören håller fast vid 

dominerande konventioner och texterna de arbetar efter. Den verkliga auteuren, å andra sidan, 

använder mise-en-scène för att uttrycka sig själv.4  

 

André Bazin varnade dock för att auteurismen skapar en ”cult of personality” och att 

favoriserade regissörer ses som ofelbara mästare. Auteurteorin kritiserades även för att inte ta 

hänsyn till hur produktionsvillkoren påverkar skapandet. Filmskaparen är inte obehindrad 

eller fri i sitt skapande, han har flera objekt kring sig när han skapar. Runt honom kryllar det 

av material, kameror, medverkande och lampor. Robert Stam liknar det med poeten som 

varsomhelst kan sitta med endast sig själv som närvarande person och skapa sin konst. 

Filmskaparen däremot, behöver pengar, kamera och film för att kunna skapa sin konst. Det 

hävdades även att auteurism försvagar samarbetet mellan de medverkande som ligger i 

filmens natur. Härmed kan även skådespelare, producenter och manusförfattare ses som 

auteurer, inte bara regissören. I och med detta blir det även svårt att fastslå vem som ansvarar 

för kreativiteten i filmskapandet och inte minst vems personliga stil som egentligen kommer 

fram. Stam frågar sig även vad som händer med en så kallad auteurs status när denne 

                                                 
4 Robert Stam, Film theory: an introduction. (Malden, Mass.: Blackwell, 2000), s. 83-85. 
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förflyttar sig till exempel från film till att göra reklamfilmer. Är de alltid auteurer eller beror 

detta på mediet, kontexten eller formatet?5 

 

Roland Barthes förklarade författaren och auteurskapet som döda i La mort de l’auteur 1968. 

Han menade att en författare bara är en biprodukt av skrivandet och vidare att en texts 

ursprung är dess mål snarare än dess upphovsman. “A text’s unity, for Barthes, derived not 

from its origin but from its destination.”6 Likadant är det också för filmen, den görs av sina 

åskådare och inte av till exempel regissören.7 

 

När man läser texter on Saul Bass får man intrycket att han fått en stämpel som auteur. 

Kanske är det för att de flesta texterna hyllar honom som en utomordentlig konstnär, både 

inom filmområdet såväl som det rent grafiska området. Jag kommer att använda mig av ett 

auteuriskt perspektiv när jag talar om Saul Bass’ förtexter, men då kommer jag att hålla mig 

till auteurens stil, som Truffaut förespråkar. Jag kommer inte att till exempel försöka spåra 

Bass’ känslor i förtexterna, om hans liv påverkar dessa eller liknande. Jag kommer att beröra 

Bass’ personliga stil, men det är inte uppsökandet av denna som är uppsatsens huvuduppgift. 

När det gäller det arbetssätt som används vid skapandet av förtexter underlättar detta den 

auteuriska synvinkeln en aning. Till att börja med är det väldigt få personer som jobbar med 

en och samma förtext. Till förtexterna till Cape Fear (Martin Scorsese, 1991) jobbade endast 

han och Elaine Bass ihop, så vitt jag förstår av det jag läst.8 Därmed undkommer man nästan 

kritiken att det inte är en enda kreativ individ som jobbar med ett projekt och även lite av de 

störande momenten som tillhör filmproduktionen vanligen. Självklart är alltid filmens regissör 

en stark röst i utformningen av förtexten, så helt fri är aldrig Bass i sitt skapande. Självklart 

ingår även moment som pengar, kamera och film i möjliga hinder för Bass. I regel får 

skapandet av förtexter en mycket liten del av en films totala budget, vilket gör pengar till ett 

nämnvärt hinder, såvida inte filmens regissör verkligen tycker att en förtext är en viktig del. 

Bass menar dock att han har haft turen att ofta få arbeta ihop med regissörer som är 

intresserade av förtexten från första början.9 Med dessa invändningar mot auteurteorin i 

bakhuvudet kommer jag att använda mig av denna teori i fortsättningen av uppsatsen.  

 

                                                 
5 Robert Stam, Film theory: an introduction. (Malden, Mass.: Blackwell, 2000), s. 88-91. 
6 ibid. s. 88-91. 
7 ibid. s. 124. 
8 Jim Supanick, Saul Bass: “...To hit the ground running...”. (Film Comment, Mar/Apr97), s. 77. 
9 Pamela Haskin, Saul, can you make me a title? (Film Quarterly, Fall96), s. 17. 
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6 Presentation av Saul Bass 
 

Saul Bass (1920-1996) var i grunden en grafisk designare och hade en karriär som grafisk 

designer innan han började arbeta inom film. Det första mötet med filmen var när han 

designade filmaffischen till Otto Premingers film Carmen Jones (1954). Eftersom Preminger 

tyckte affischen blev så bra fick Bass även designa förtexten till samma film. Det var dock 

genom arbetet till filmen Mannen med den gyllene armen (The Man With the Golden Arm, 

Otto Preminger, 1955) som Bass fick sitt verkliga genombrott som designare av förtexter. 

Bass började sedan jobba ihop med sin fru Elaine. Paret Bass har hunnit göra många förtexter, 

bland annat för välkända regissörer som Alfred Hitchcock och Martin Scorsese. Förutom 

förtexter har Bass även regisserat scener, till exempel kappkörningsscenen i Grand Prix (John 

Frankenheimer, 1966), dessutom har han och Elaine regisserat hela filmen Du tror inte dina 

ögon (Phase IV, 1974). Som kommersiell grafisk designer har Bass gjort logotyper åt företag 

som Minolta, United Airlines och Warner Communications, för att nämna ett fåtal, och även 

filmaffischer och ”vanliga” affischer, bland annat för de olympiska spelen 1984.10 Han har 

även gjort reklamfilmer och kortfilmer som Why Man Creates (1968 åt Kaiser Aluminium), 

From Here to There (1964 åt United Airlines) och Notes on the Popular Arts (1977 åt Warner 

Communications) för att nämna några exempel.11 Genom tiderna har Saul Bass fått många 

priser, bland andra The New York Art Directors Hall of Fame 1977 och AIGA Medal 1981.12 

 

6.1 Saul Bass och förtexter 

 

Pat Kirkham menar att Saul Bass försöker att symbolisera och summera en hel film i sina 

minuterlånga förtexter. Hon poängterar dock att han inte var den första som försökte med 

detta, men det var inte något som prioriterades bland filmskaparna i Hollywood under 1950-

talet. Under stumfilmens tid var det vissa regissörer som lade stor vikt vid att etablera en 

speciell stämning och förbereda publiken på vad som skulle komma. Kirkham nämner D. W. 

Griffiths filmer Intolerance (1916) och Brutna blommor (Broken Blossoms or the Yellow Man 

and the Girl, 1919) som exempel på sådana filmer där större vikt har lagts vid förtexten.13 

 

                                                 
10 Saul Bass, http://www.designmuseum.org/design/saul-bass. (5 nov. 2006) 
11 Pat Kirkham, Looking for the Simple Idea. (Sight & Sound, Feb94), s. 17. 
12 Saul Bass, (Communication Arts, Mar/Apr99), s. 164. 
13 Pat Kirkham, s. 16. 
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Martin Scorsese beskriver Saul Bass’ arbete inom förtexter som följande:  

 

Saul Bass fashioned title sequences into an art, creating in some cases, like Vertigo, 

a mini-film within a film. His graphic compositions in movement function as a 

prologue to the movie – setting the tone, providing the mood and foreshadowing the 

action. His titles are not simply unimaginative identification tags, as in many films; 

rather, they are integral to the film as a whole. When his work comes up on the 

screen, the movie itself truly begins.14 

 

Saul Bass can convey the sense of an entire film in a short, very powerful and 

rigorous unfolding of images… His best sequences pierce deep into the soul of the 

films they are introducing. They crystallise. They are poetry and at the same time 

they preserve the mysteries.15 

 

Saul Bass menar att filmen börjar i och med att den första bilden visas. Om förtexten är enkel 

och rättfram blir ingen intresserad. Däremot kan man under dessa två, tre minuterna anslå en 

ton för filmen, menar han, ”so that when the story begins the audience hits the ground 

running.”16 Saul Bass anses vara pionjären för enkla men uttrycksfulla förtexter. Dock vill han 

inte att förtexten ska ta överhanden över filmen, han förklarar i en intervju hur han tycker att 

en förtext ska förhålla sig till filmen: 

 

I did a title for Willie Wyler for The Big Country in 1958, and got a call from one of 

my friends who saw the film and said, ’You know, that isn’t like a Saul Bass title.’ I 

asked, ‘What the hell is a Saul Bass title?’ It’s the film that counts, and the title has 

to be supportive of the film. I tried to have my titles take on a colouration that was 

appropriate to the film. Eventually titles got out of hand. It got to a point where it 

seemed that somebody got up there before the film and did a tap dance. Fancy titles 

became fashionable rather than useful and that’s when I got out.17 

 

I en annan intervju förklarar han ytterligare att det just är enkelheten han vill åt i sina 

förtexter: 

 

In the final analysis, content is the key and I’ve always looked for the simple idea. 

That is what I did in the 50s and that is what Elaine and I do now. We have a very 

                                                 
14 6 chapters in design : Saul Bass, Ivan Chermayeff, Milton Glaser, Paul Rand, Ikko Tanaka, Henryk 

Tomaszewski. (San Francisco : Chronicle Books, 1997), s. 16-17. 
15 Pat Kirkham, The Jeweller’s Eye. (Sight & Sound, Apr97), s. 18. 
16 Alexandra Bandon & Abbott Combes, A question for: Saul Bass. (New York Times Magazine, 3/10/96), s.21. 
17 Pat Kirkham, Saul Bass and Billy Wilder: In conversation. (Sight & Sound, Jun95) s. 20. 
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reductive point of view when it comes to visual matters. We see the challenge as 

getting the concept down to something totally simple, and yet doing something with 

it which provokes; to achieve a simplicity which also has a certain ambiguity and a 

certain metaphysical implication that make that simplicity vital. If it’s simple simple, 

it’s boring. We try for the idea that is so simple that it will make you think – and 

rethink.18 

 

När det gäller skillnaden mellan enkelheten i till exempel deras tidigare förtexter och de mer 

avancerade, framförallt i deras senare, förklarar Bass att det passar med en minimalistisk 

förtext till vissa filmer medan andra behöver en mer djup och komplex förtext. Det är inte ett 

resultat av en stilistisk hållningspunkt.19 

 

Pat Kirkham menar att trots att det inte finns en specifik stil i Saul Bass förtexter, finns det 

ändå vissa återkommande teman och bilder i hans arbeten. Det inkluderar ”off-set lettering”, 

som i Psycho (Alfred Hitchcock, 1960) och Cape Fear; animerade, tunna linjer i vitt och 

svart, som i Mannen med den gyllene armen; splittring, som i Analys av ett mord och 

Spartacus (Stanley Kubrick, 1960); subtila ändringar av färger, som i West Side Story 

(Robbins & Wise, 1961); delar av ansiktet, till exempel mun och öron, som i Spartacus och 

Död man lever (Seconds, John Frankenheimer, 1966); studerande av detaljer, som i Nine 

Hours to Rama (Mark Robson, 1963) och Mr. Saturday Night (Billy Crystal, 1992) och 

slutligen överläggandet av en skrift på en bild, som i Spartacus och Oskuldens tid (The Age of 

Innocence, Martin Scorsese, 1993).20 Pamela Haskins menar att ett av Saul Bass kännetecken 

är att bilderna i förtexterna alltid förvandlas till det oförväntade. Hon nämner några exempel 

på detta, såsom blombladen i Ett moln på min himmel (Bonjour Tristesse, Otto Preminger, 

1958), som förvandlas för att slutligen bli en tår och ögat i Studie i brott som blir till en 

virvel.21 När det gäller färg, menar Kirkham, att Bass ofta använder sig av svart som avlöses 

av vitt eller både svart och vitt ihop med rött. Trots det förekommer det en stor färgskala inom 

Bass’ förtexter.22 

 

                                                 
18 Pat Kirkham, Looking for the Simple Idea. (Sight & Sound, Feb94), s. 20. 
19 ibid. s. 20. 
20 ibid. s. 17-20. 
21 Pamela Haskin, Saul, can you make me a title? (Film Quarterly, Fall96), s. 11. 
22 ibid s. 17-20. 
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7 Filmanalyser 
 

7.1 Casino 

 

Casino (Martin Scorsese, 1995) handlar om Sam ’Ace’ Rothstein (spelad av Robert De Niro), 

som vid en tidig ålder involveras i maffian. Han beger sig vid vuxen ålder till Las Vegas och 

blir involverad i casinonas värld som en ordentlig affärsman. Detsamma gör hans 

barndomsvän från samma maffia, Nicky Santoro (spelad av Joe Pesci), men han håller fast vid 

sin våldsamma personlighet. Filmen utvecklar sig tragiskt i och med Rothsteins giftermål med 

den pengafixerade Ginger (spelad av Sharon Stone) och Nickys växande förkärlek till våld. 

Till slut sitter det ett pris på Rothsteins huvud och han sprängs i hans bil, men en stålplatta 

under sätet räddar livet på honom. 

 

Casinos förtexter börjar med vit text mot svart bakgrund, med ett typsnitt som känns art deco. 

Ingen musik eller annat ljud hörs. Sedan börjar filmen, man får se Robert De Niro gå mot sin 

bil samtidigt som det ligger en berättarröst på. Filmen har alltså börjat och förtexterna har 

gjort ett uppehåll. När De Niro har satt sig i bilen sprängs den. Det är då den andra delen av 

förtexterna börjar. Till en början är bilden fylld av ett eldhav. Efter några sekunder får man se 

De Niro flyga genom eldhavet från det vänstra, nedre hörnet till det högra, övre hörnet och 

ovanpå detta kommer text, i samma typsnitt som tidigare, mitt i rutan. Därefter flyger De Niro 

genom eldhavet ännu en gång, denna gång från vänstra, övre hörnet mot det högra, nedre 

hörnet. När han nästan har kommit till mitten av rutan förvandlas eldhavet till ett slags hav av 

lite suddiga röda neonljus. Neonljusen ändrar form och vandrar i en cirkelrörelse från den 

nedre vänstra kanten till den övre högra kanten och titeln ”Casino” åker med dessa neonljus. 

Därefter följer många olika sorters neonljus, samtliga med blått eller rött ljus i sig och ofta 

med två bilder överlappande varandra. Alla bilder av neonljus i förtexten är närbilder av 

skyltar så man inte riktigt kan urskilja vad de ska föreställa. Förtexten slutar med att två 

rödaktiga bilder av neonljus ligger över varandra och De Niro åker ner i bilden och närmare 

kameran, som en svart siluett. En eld tillkommer bilden i den nedre delen som De Niros 

skugga åker in i. Slutligen täcker elden hela bilden samtidigt som namntexter fortfarande 

dyker upp i mitten. Elden går över till en bild av De Niros ryggtavla och filmen börjar. 
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Genom hela förtexten spelas symfonin Matthaus Passion, skriven av Johann Sebastian 

Bach23, med en kör. 

 

Scorsese använder sig av en cirkelkomposition i Casino, där den lilla biten innan förtexten 

och själva förtexten behandlar slutet av filmen. Det är här De Niros karaktär har nått botten i 

sitt liv och det är här han hamnar öga mot öga med undergången. I början av förtexten slungas 

De Niro mot eldslågorna, som att han dör och är på väg mot helvetets brinnande eldar. Den 

påföljande kaskaden av neonskyltar kan ses som att hans liv passerar för hans ögon och det 

består av Las Vegas lockande glitter och glamour men med en underliggande antydan till ett 

ytligt och ensamt liv, genom att neonskyltarna blir substitut för eldslågorna i början och det 

finns ingen där som kan rädda honom från undergången. Musiken, Matthaus Passion, 

förstärker i början explosionens kraft för att sedan bli lugnare, men den förstärker känslan av 

Las Vegas svek och mötet med undergången. Den art deco-aktiga stilen på typsnittet tror jag 

inte är ämnad att fastslå tidpunkten för handlingen, utan snarare representera det rika livet, 

som De Niros karaktär lever till en början, och den höga klassen han därmed innehar. 

 

Saul Bass säger själv om förtexterna till Casino: ”We attempted to create a metaphor for the 

Las Vegas of betrayal, twisted morality, greed, hubris, and in the end, self-destruction.”24 

 

Bass har i förtexten till Casino använt temat med eldmolnen från explosionen, vilket gör 

förtexten till en direkt fortsättning på den inledande sekvensen innan förtexten. Han har även 

använt ett övergripande ämne från filmen, Las Vegas, som blir aktuellt lite senare i filmen. 

Förtexten skildrar Rothsteins omvälvande möte med sitt liv som explosionen medför. Den 

sätter därmed en viss känsla tidigt i filmen av Las Vegas och maffians svek och våldsamhet, 

som sedan fortgår genom hela filmen. Förtexten blir här en väl integrerad del av själva filmen, 

genom att vara dels en fortsättning på den påbörjade handlingen och dels en presentation av 

temat. Genom att den presenterar temat, känslor och explosionen har den även presenterat 

genren i viss mån. Man vet att det kommer vara en dramatisk och tragisk handling med 

förekomst av våld. 

 

Här kan man alltså se hur Saul Bass har anpassat förtexten genom att göra den till en del av 

själva filmen, nästan en vital sådan del. Den fastslår filmens tema och ämne och skapar en 

                                                 
23 Soundtracks from Casino, http://www.imdb.com/title/tt0112641/soundtrack. (13 nov 2006). 
24 Pamela Haskin, Saul, can you make me a title? (Film Quarterly, Fall96), s. 11. 
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inledande stämning, som filmen sedan använder sig av genom hela speltiden. Dessutom har 

förtexten presenterat genren som filmen rör sig i. Alla dessa delar har Bass anpassat just till 

Casino, eftersom de är så personliga ämnen för filmen. 

 

7.2 Studie i brott 

 

I Studie i brott (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958) är huvudkaraktären en höjdrädd, före detta 

polisman vid namn John ’Scottie’ Ferguson (spelad av Jame Stewart). Han blir ombedd av en 

vän att utföra lite detektivarbete genom att förfölja dennes fru Madeleine Elster (spelad av 

Kim Novak) för att se om hon verkligen håller på att bli galen, som man fruktar. Ferguson gör 

detta och finner sig till slut bli förälskad i Madeleine. Vid en utflykt till en missionärsgård, för 

att försöka utröna vad som orsakat Madeleine sinnesförvirring, springer hon upp för ett 

klocktorn för att ta sitt liv. Ferguson springer efter, men hindras att nå ända upp till Madeleine 

på grund av sin höjdrädsla och resultatet blir att han ser henne falla mot marken och dö. Efter 

denna traumatiska upplevelse blir Ferguson själv lite tokig och tror sig se Madeleine överallt. 

Till slut hittar han en kvinna som är väldigt lik Madeleine, vid namn Judy (också spelad av 

Kim Novak). Han inleder ett förhållande med Judy och försöker få henne att bli så lik 

Madeleine som möjligt. Till slut inser han att Judy och Madeleine är en och samma person 

och börjar förstå vilken mordkomplott, för att döda den verkliga Madeleine, han har blivit en 

del av. 

 

Förtexten till Studie i brott inleds med en närbild på en kvinnas vänstra nedre del av ansiktet. 

Kameran flyttar sig sedan och zoomar in på läpparna. Denna bild blir en stillbild där de första 

texterna läggs på. Bilden rör sig sedan uppåt för att slutligen fastna på ögonen, vilka tittar åt 

vardera sidan en gång för att slutligen titta rakt fram. Här kommer ytterligare text in i bilden, 

denna gång dock utan stillbild. Därefter rör sig bilden mot kvinnans högra öga och zoomar in 

på det. Här sker åter en stillbild medan text kommer in i bilden. När stillbilden har släppts 

zoomar man in ytterligare på ögat och den svart-vita bilden blir rödtonad. Ögat spärras upp 

och filmens titel kommer fram, först som väldigt liten för att sedan växa sig större, nästan som 

att den kom ut inifrån ögat. Efter att titeln har åkt bort i övre delen av bilden får man se en 

liten så kallad lissajouspiral i mitten av ögat. En lissajouspiral/-kurva är en avbildning av ett 

parametriskt ekvationssystem.25 Denna blir större och större, för att sedan fylla hela bildrutan 

                                                 
25 Lissajouskurva, http://sv.wikipedia.org/wiki/Lissajous. (7 nov 2006) 
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mot en svart bakgrund. Den ena lissajousprialen avlöser den andra i olika mönster och färger. 

Alla börjar som ganska små, men som växer sig allt större. Samtidigt ligger även text med i 

bilden hela tiden. Den slutliga spiralen börjar tvärtom som stor och blir mindre, till en början 

mot den svarta bakgrunden som sedan blir den rödtonade bilden av ögat. Spiralen försvinner 

in mot ögat och ersätts av en liten text som blir större och större. Här slutar förtexten till 

Studie i brott. 

 

Denna förtext består till en del av att man betraktar en kvinnas ansikte, väldigt noggrant. Det 

kan man förbinda med Fergusons iakttagelser av både Madeleine och Judy. Det är till och 

med hans sysselsättning under en större del av filmen, att just iaktta Madeleine från håll, utan 

hennes vetskap. Detsamma gör man alltså i förtexten, man tittar på en kvinnas ansikte, ett 

ansikte som man, vid mötet med ögonen, får reda på att det är oroligt eller kanske till och med 

rädd. Denna känsla förstärks sedan av att bilden får en röd ton, en färg som både representerar 

kärleken och döden i filmen. Pat Kirkham menar att fokuseringen på ögat innebär en 

undersökning av sätt att betrakta och skönhetens och identitetens naturliga konstruktion. 

Vidare förklarar hon att den röda färgen som täcker hela bilden i slutet av förtexten associeras 

med blod och sexualitet och det är en färg Bass ofta använde sig av.26 När man sedan åker 

närmare ögat är det som att man försvinner in genom ögat och hamnar inom kvinnans 

medvetande. Att den första spiralen i förtexten rör sig utåt, mot kameran, innebär att den drar 

med sig åskådaren, menar Robin Wood.27 Medvetandet symboliseras av lissajouspiraler, som 

förmedlar en känsla av svindel och förvirring. Svindeln blir viktig i samband med Fergusons 

höjdrädsla och även filmens engelska titel (Vertigo). Förvirringen kan kopplas till den 

förvirring och mysteriet som Ferguson får uppleva i filmen, dels genom mysteriet med 

Madeleines sinnesförvirring och dels genom förvirringen som uppstår när han möter Judy. 

Han kan bara se delar av kvinnorna och kan inte få ihop en sammanhängande bild av dem, 

precis som han inte kan få en sammanhängande bild av mysteriet. Det är först när han ser 

kvinnorna som sammanhängande helheter, som han även löser mysteriet. Det kan även ses 

som att kvinnan i förtexten representerar Madeleine och att det är in i hennes sinnesförvirrade 

medvetande vi får åka. Donald Spoto menar att spiralerna i Studie i brotts förtext är grunden 

för hela filmens struktur och form. Till exempel kan man hitta liknande mönster genom 

kyrkotornets vindlande trappa, den återfinns i Carlotta Valdes, Madeleines och Judys hårknut, 

                                                 
26 Pat Kirkham, The Jeweller’s Eye. (Sight & Sound, Apr97), s. 18. 
27 Robin Wood, Hitchcock's films revisited. (London : Faber, 1989), s. 110. 



 17 

när bilarna snurrar runt på gatorn i San Franciscos kullar, ringarna i trädet i parken och 

kamerans rörelser runt Judy när hon skriver brevet till Scotty.28 

 

Saul Bass säger själv följande om förtexterna i Studie i brott: 

 

Here is a woman made into what a man wants her to be. She is put together piece by 

piece and I tried to suggest something of this as well as the fragmentation of the 

mind of Judy.[…] I wanted to achieve that very particular state of unsettledness 

associated with vertigo and also a mood of mystery. I sought to do this by 

juxtaposing images of eyes with moving images of intense beauty. I used Lissajous 

figures, devised by a French mathematician in the nineteenth century to express 

mathematical formulae, which I had fallen in love with several years earlier. You 

could say I was obsessed with them for a while – so I knew a little of what Hitch 

was driving at. I wanted to express the mood of this film about love and obsession.29 

 

I förtexten till Studie i brott kan vi se att förtexten är en del av filmen som samarbetar med 

filmen. Dels är det möjligt att kvinnan i förtexten faktiskt representerar Kim Novaks 

karaktärer, därmed får vi lära känna dessa karaktärer redan innan själva filmen börjar. Här 

slås även tonen eller känslan i filmen fast, en känsla av oro, svindel och förvirring. Man börjar 

även ana oråd, främst i och med de rödtonade närbilderna på ögat. I och med att man 

presenteras dessa känslor får man även reda på vad det rör sig om för genre, det vill säga en 

thriller eller ”mysterie-film”. Både filmen i helhet och förtexten är inte direkta eller rättfram i 

sina utformningar, det är mycket som är mystiskt och oförklarat. På så vis är förtexten lik 

filmen i sitt utseende, de båda är i slutändan lika tänkvärda. 

 

Denna förtext kommenterar filmen på många olika sätt och använder temat i filmen. Den 

skapar en känsla av förvirring och svindel som direkt kan kopplas ihop med filmens två stora 

teman. Precis som förtexten till Casino fastslås här genren. Genom att man tydligt kan se att 

Saul Bass har hämtat inspiration från filmens handling och utformning, kan man bara dra 

slutsatsen att han har anpassat förtexten till just denna films helhet. 

 

                                                 
28 Donald Spoto, The art of Alfred Hitchcock : fifty years of his motion pictures. (New York : Hopkinson and 
Blake, 1976), s. 299-300. 
29 Pat Kirkham, The Jeweller’s Eye. (Sight & Sound, Apr97), s. 18. 
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7.3 Det stora landet 

 

I Det stora landet (The Big Country, William Wyler, 1958) kommer James McKay (spelad av 

Gregory Peck) till en liten by där hans fästmö bor. Han hamnar mitt i en fejd mellan två 

ranchägare och deras respektive gäng. Han upptäcker att han har en väldigt annorlunda syn på 

hur ett liv ska levas i jämförelse med de lokala invånarna. Han upptäcker även att hans fästmö 

inte är den han trodde att hon var. McKay bryter förlovningen samtidigt som han finner den 

sanna kärleken hos en annan. Efter många bråk och även dödsfall blir McKay även lösningen 

på den långa släktfejden. 

 

Det stora landets förtexter inleds med en svart-vit bild av en droska som körs av sex 

galopperande hästar över en slätt. Kameran åker bredvid droskan och samtidigt läggs ganska 

fet text ovanpå detta. Därefter filmas hästarnas snabbt galopperande hovar uppifrån i en 

relativt nära bild. Bilden går från den ena hästens hovar till den andra. Detta följs av en stor 

översiktsbild i färg över droskan som körs över ett stort, öppet, rödfärgat landskap från högra 

delen av bilden till den vänstra. I och med detta kommer även filmens titel fram. Denna bild 

överlappas sedan av en svart-vit närbild på ett vagnshjul, som bilden sedan helt går över till. 

Denna bild går sedan över till ytterligare en översiktsbild i färg på droskan, som den här 

gången körs mot bildens nedre, vänstra hörn. Detta går sedan över i en svart-vit närbild på 

hästarnas galopperande hovar och ben, den här gången från sidan sett. Därpå får man se 

droskan köra längs krönet på en kulle, återigen i en översiktsbild med färg. Denna går över till 

en svart-vit bild på hästarnas huvuden som guppar lite i och med att de galopperar. Denna i 

sin tur, går över till ännu en översiktsbild i färg. Förtexten slutar med en översiktsbild, med 

färg, där droskan åker bort mot några hus i horisonten, som följs av en översiktsbild på den 

lilla byn. 

 

Den här förtexten ägnar sig främst åt tiden innan själva filmens handling. I droskan, får vi 

reda på när filmen verkligen börjar, sitter James McKay och det är hans resa till den lilla byn 

som vi får se i förtexten. Genom att växla mellan närbilder på hästarna, och då främst på ben 

och hovar, med stora översiktsbilder av landskapet förstår åskådaren att det gäller en lång 

resa. Växlandet av bilder ger även en balans mellan farten i närbilderna och de lugnare 

översiktsbilderna. Växlingen kan även vara avsedd att gestalta i viss mån McKays 

personlighet, han klarar av fart och action men har även ett lugnt och tålmodigt sinnelag. De 
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stora översiktsbilderna av droskan visar även på vilken avskild och torr plats som den lilla byn 

faktiskt ligger. Därmed får vi även en klar bild över miljön där filmen utspelar sig. 

Närbilderna på hästarnas hovar och ben slår även fast känslan av att droskan åker med väldig 

fart, vilket även fastställer ett visst mått av action och en känsla av westerngenren, vilket även 

det feta typsnittet på texten bidrar till. Bytena mellan svart-vitt och färg kan man utläsa som 

en indikation till att filmen utspelar sig för länge sedan, kanske 1800-tal. Kanske är det en 

referens till äldre westernfilmer eller möjligtvis till äldre fotografier.  

 

Saul Bass berättar själv att han funderade på vad förtexter egentligen kunde vara, om den 

kunde ha ytterligare en funktion, innan han började jobba med förtexten till Det stora landet. 

Han experimenterade i denna förtext just med att låta den avbilda vad som hände innan 

filmens narrativa början. Därför blev det en berättelse om hur huvudkaraktären reser tvärs 

över landet i en droska. Bass menar att detta var mycket användbart, dels genom att det ger en 

bakgrund till historien i filmen och dels genom att den gav en förståelse för den dramatiska 

situationen. Vidare förklarar Bass: 

 

A key ingredient of this film was that this was a very isolated community in which 

there was a relative suspension of Law. Here, ideas of Law were embodied in simple 

perceptions of ‘fair’ and ‘not fair’. Law was made up by individuals, not by a system 

of thinking based upon a canon of residual thought. So it was very important to 

convey how isolated and remote this community really was. I helped to set that up 

by projecting the notion of the amount of time and energy it took to get from the 

East Coast to this little territory in the West.30 

 

Här kan man tydligt se att Saul Bass har haft den individuella filmen i tankarna när han 

skapade förtexten, inte minst genom att han har skapat en liten prolog till filmen. Även 

känslan av att slutmålet för resan är mycket avlägset sådant och likaså western-stämpeln är 

direkta anknytningar till just denna film. 

 

7.4 Alien 

 

Filmen Alien (Ridley Scott, 1979) handlar om en rymdfarkost som på väg hem stöter på ett 

meddelande som verkar vara ett SOS från en planet. Ett par personer från farkosten tar sig ner 

                                                 
30 Pamela Haskin, Saul, can you make me a title? (Film Quarterly, Fall96), s. 15. 
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på planeten för att undersöka var signalen kommer från. Där stöter de på några konstiga ägg, 

som visar sig innehålla små monster. Ett av monstren kommer med in i rymdskeppet och är 

till en början ganska liten och kontrollerbar. Dock rymmer det lilla monstret och växer upp till 

ett stort, skräckinjagande monster. Farkostens passagerare måste ta död på monstret till varje 

pris, vilket inte är det lättaste, och de måste göra det på egen hand eftersom det inte finns 

någon annan i närheten som kan bidra med hjälp utifrån skeppet. Till slut är det bara Ripley 

(spelad av Sigourney Weaver) kvar av besättningen. Hon lyckas undkomma odjuret genom att 

köra iväg med skeppets lilla ”escape pod”. När hon tror att hon är utom fara, visar det sig att 

monstret är med henne i den lilla farkosten och hon är utom all hjälp i den stora, öde rymden. 

Trots de dåliga oddsen lyckas hon till slut besegra monstret. 

 

Aliens förtext har endast ett klipp i sig och ett väldigt lugnt tempo. Det första åskådaren ser är 

en svart bild med små, små vita prickar och några gulaktiga, suddiga bågar i det högra hörnet. 

Det är alldeles tyst. En vit text läggs på detta, samtidigt som kameran rör sig sakta åt höger. 

En ensam vit linje dyker upp i mitten av bildens övre del. Vartefter bilden rör på sig får man 

se en svart massa komma in i bilden. Bilden rör sig ständigt i ett stadigt, men långsamt tempo, 

mot höger medan fler små pinnar i den övre delen dyker upp. I och med att dessa pinnar dyker 

upp blir även musiken mer ljudlig. Musiken framför en känsla av rymd och ensamhet, med 

ganska få instrument. Vissa ljud i musiken låter som droppande och andra nästan som ekon av 

skrin. Samtidigt som detta sker fortsätter text att komma fram i mitten av bilden. Till slut 

fyller den svarta massan hela filmrutan, för att sedan ta slut och vi får åter de gula, suddiga 

bågarna och de små vita prickarna. Slutligen har de vita pinnarna, som dykt upp lite då och 

då, tillsammans bildat filmens titel. Därefter sker det enda klippet i förtexten och man får en 

se ett grått rymdskepp mot en svart bakgrund. Medan man långsamt åker in mot skeppet 

dyker en text upp med information om skeppet. Här kommer stråkinstrument in i musiken och 

den får karaktären av spänning. I och med det är förtexten slut. 

 

Detta må vara en ganska enkel och minimalistisk förtext, men den berättar ändå mycket om 

filmen. Åskådaren får, genom denna förtext, en ganska klar bild om filmens genre och miljö 

framför allt. Som åskådare kanske man inte inser med en gång att bilden i förtexten föreställer 

rymden och att den stora, svarta massan egentligen är en planet. Men detta uppdagar sig 

sakteliga allteftersom förtexten fortsätter. I och med förtexten har åskådaren förstått att filmen 

kommer att utspela sig i rymden och mot slutet får man även mer konkret fakta om 

rymdskeppet man kommer att befinna sig på. Informationen om rymdskeppet ger även en 
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inledning till handlingen. Där står det vad rymdskeppet är för något specifikt (commercial 

towing vehicle ’The Nostromo’), vad de har precis gjort (cargo: refinery processing 

20,000,000 tons of mineral ore) och var det är på väg (returning to earth). Därmed kan man 

kortfattat avläsa att rymdskeppet med besättning har varit ute på ett uppdrag och är nu på väg 

hem till jorden. Rymdtemat i förtexten och även titelns utformning med ”pinnarna” förmedlar 

att det handlar om en så kallad science fiction-film. Dock berättar inte förtexten om för 

åskådaren att det just gäller en actionfilm. Känslan i denna förtext är kanske det viktigaste för 

filmen som helhet. Genom ljudet, den långsamma kameraförelsen och avbildningen av 

rymden inger en förberedande känsla av att rymdskeppet är ytterst litet i den annars stora, 

tomma rymden. En av ”taglinesen” för Alien är just ”in space no one can hear you scream”31. 

Samma sak förmedlar också förtexten, så att man som åskådare går in med den känslan i 

filmen och man vet vilka förutsättningar rymdskeppets besättning har.  

 

Här har Saul Bass anpassat förtexten till filmen genom att presentera rymdmiljön, handlingen 

och framförallt känslan av ensamheten i den stora rymden som blir viktig att ha i bakhuvudet 

senare i filmen.  

 

7.5 Analys av ett mord 

 

I filmen Analys av ett mord (Anatomy of a Murder, Otto Preminger, 1959) har Paul Biegler 

(spelad av James Stewart) en liten advokatbyrå och får en dag i uppgift att vara 

försvarsadvokat i ett mordfall. Bieglers klient är en löjtnant i den lokala armén som blivit 

anklagad att ha mördat en man som har våldtagit hans fru. På ytan tycks det vara ett solklart 

fall och det ser inte ljust ut för löjtnanten. Biegler försöker yrka på att hans klient var 

sinnesförvirrad när dådet utfördes, men för att göra det måste han lägga pussel med de olika 

utsagorna och bevisen. 

 

Förtexten börjar med en grå bakgrund varpå en vit text kommer fram. Strax därefter kommer 

en svart silhuett utav ett ben fram, som nästan ser ut att vara urklippt med sax. Därefter 

kommer en arm fram och sedan ett andra ben som täcker texten. Därefter kommer det fram ett 

huvud, en till arm och till slut ett mellangärde som ihop bildar en hel människa. I benen och 

mellangärdet kommer sedan titeln fram med vit text. Följande får man se en närbild på 

                                                 
31 Taglines for Alien, http://www.imdb.com/title/tt0078748/taglines. (10 nov 2006) 
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silhuetten av huvudet vari vit text står. Detta följs av en liknande närbild på benen, som dyker 

upp i rutan ett och ett med text i sig. Dessa ben dras sedan bort från rutan genom den högra 

kanten för att lämna plats åt en inskjutandes arm. Armen följs av en närbild på handen med 

text i och vidare närbilder på respektive smalben. Detta i sin tur följs av en arm, men den här 

gången står texten utanför själva armen. Armen rör sig sedan mot denna text, som försvinner, 

och får sedan sällskap av en andra hand och ny text. Nu är det den nya handens tur att ”ta 

bort” texten. Kvar i rutan är nu båda armarna och återigen dyker texten nu upp inuti den ena 

armen. Därpå tar huvudet och mellangärdet över bilden, och armen skymtar lite i bildrutan, så 

hela personen tycks sitta ihop igen. Denna bild spegelvänds sedan för att plockas bort en bit i 

taget. Detta följs av att den ena armen åker in i bild för att sedan få sällskap av ett ben och 

efter ett tag kommer ytterligare ett ben i bild. Armen och ett av benen tas bort för att lämna 

kvar det andra benet som i sin tur splittras i tre bitar. Till detta åker sedan huvudet in som 

också det går sönder i tre delar och slutligen kommer en arm in, vars hand går av på mitten. 

Delarna, som nu har uppstått, plockas bort en och en från bilden. Nu kommer de två armarna 

in igen och man gör stegvis närmare och närmare närbilder på den ena handen. Slutligen fylls 

hela bildrutan med svart och en stor vit text läggs på. Genom hela förtexten ligger ett raspigt 

blåsnummer spelat av Duke Ellington. 

 

I denna förtext kan man tydligt se Saul Bass’ bakgrund som grafisk designer. Förtexten leker 

med filmens titel, Anatomy of a Murder på engelska, det vill säga ”anatomin av ett mord” 

översatt till svenska. De, nästan sprattelgubbeliknande, silhuetterna ser ut som de ligger ner på 

marken, kanske som en mördad person. Denna personens olika kroppsdelar dras isär, läggs 

bredvid varandra och undersöks noggrant, precis som att man undersöker dess anatomi. Det är 

Biegler som måste sätta ihop dessa kroppsdelar eller delar av mordet för att försöka komma 

fram till vad som egentligen hände, inför den kommande rättegången. Därmed har man redan 

fastställt i viss mån filmens genre och handling. Den uppstyckade silhuetten och den raspiga 

musiken kan lätt leda tankarna till mord eller gangsterverksamhet. Vet man dessutom filmens 

originaltitel kan man slå fast att det kommer att handla om mord, och få en ännu klarare av 

genren och handlingen. Delningen av kroppsdelarna och även de tvära splittringarna av vissa 

delar medför en grundläggande känsla av att allt inte står rätt till, såväl som en känsla av 

mental oenighet som sedan blir en underliggande känsla och tema genom hela filmen.  

 

Här leker Saul Bass, dels genom filmens (engelska) titel och dels med handlingen om det 

oklara mordet. Även genren kommer fram i den här förtexten, såväl som de grundläggande 
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känslorna som sedan följer åskådaren och bestyrks av filmens handling. Återigen ser vi att 

Bass har gjort en förtext specifik för just denna film. 

 

7.6 Trapets 

 

Trapets (Trapeze, Carol Reed, 1956) handlar om cirkusartisten Tino Orsini (spelad av Tony 

Curtis) som lyckas övertala legenden Mike Ribble (spelad av Burt Lancaster) att lära honom 

hur man gör en trippel saltomortal. Mike Ribble är en av de få som lyckats göra en trippel 

saltomortal, men det var även en sådan som orsakade en olycka, vilket innebär att han inte 

kan jobba som cirkusartist längre. De två jobbar hårt tillsammans och lyckas till slut att göra 

en under träning. Efter detta gäller det att göra en i deras nummer, inför publik. De stöter dock 

på problem i och med att Lola (spelad av Gina Lollobrigida) lyckas nästla sig in i numret med 

cirkusdirektörens hjälp och skapar ett triangeldrama mellan de tre cirkusartisterna. Ribble tar 

till slut saken i egna händer och lyckas övertala Orsini att göra den farliga trippel 

saltomortalen inför publik och utan skyddsnät, trots vissa protester från Orisini själv. Gapet 

mellan dem är dock för stort och de båda går sedan sina egna vägar, Orisini mot en lovande 

karriär och Ribble mot en mer lågmäld tillvaro tillsammans med Lola. 

 

Innan förtexten börjar är det en filmsekvens som visar en tid innan själva filmens handling. 

Denna sekvens berör Mike Ribbles misslyckade försök att göra en trippel saltomortal. 

Därefter filmas cirkustältets svängande trapets snett nedifrån där filmens titel kommer fram i 

och med en av trapetsens svingningar. Titeln blir sedan större i bilden och följs av övriga 

texter. Texten har ett typsnitt som liknar det man kan hitta i actionserietidningar, i och med att 

det är tjocka, lite spretiga, gula bokstäver.  

 

Här har Saul Bass gjort en väldigt enkel förtext, speciellt om man jämför med till exempel 

Casino och Studie i brott. Den består endast av en svingande trapets och text. Jag anser att den 

inledande sekvensen inte är en del av förtexten, utan en del av själva filmen, eftersom den inte 

liknar förtexten i stil, medan den stilmässigt och handlingsmässigt ligger väldigt nära filmen. 

Den serietidningsaktiga stilen på texten i förtexten kan sägas kommentera spänningen och 

risken som det innebär att göra en trippel saltomortal. Men filmen är till större delen ett drama 

snarare än action. Det finns även en koppling mellan cirkusens lättillgängliga underhållning 

med serietidningens liknande, lättsamma underhållning. Den svingande trapetsen i förtexten 
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är en fortsättning på det misslyckade försöket av Ribble som porträtteras i sekvensen innan 

förtexten. Eftersom trapetsen är tom ökar känslan av misslyckande och berättar även att 

Ribble måste lämna livet i trapetsen. Därmed blir det en fortsättning av handlingen och en 

skildring av Ribbles sinnestillstånd. Dessutom blir det även tydligt att temat i filmen kretsar 

kring trapetsen och cirkuslivet. 

 

Även här har Saul Bass anpassat sitt arbete i förhållande till filmen genom att han har använt 

känslan från den inledande sekvensen och förstärkt den i förtexten. Han presenterar även 

filmens tema och karaktären Ribbles känslor. 
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8 Slutdiskussion 
 

De förtexter jag har använt i mina analyser ovan är mycket olika varandra. I förtexten till 

Casino är det mycket som händer, mycket att titta på, medan Trapets har en enklare form där 

det är i stort sett endast text med i bilden.  

 

Genom mina analyser har det uppdagat sig olika roller som förtexterna spelar i respektive 

film. Casinos förtext ligger en bit in i filmen och reflekterar över huvudkaraktärens leverne 

och ”nära-döden-upplevelse”, den presenterar temat och är en direkt fortsättning av 

handlingen som inleddes med sekvensen innan förtexten. Studie i brotts förtext presenterar på 

ett liknande vis huvudkaraktärernas sinnestillstånd i och med lissajouspiralerna. Den 

presenterar även en problematik med voyeurism som filmen tar upp senare och även 

thrillertemat genom de rödtonade bilderna av de oroliga ögonen. Det stora landets förtext, å 

andra sidan behandlar tiden innan filmens början. Den jobbar både med att beskriva byns 

karaktär och huvudkaraktärens ursprung och personlighet. Den försäkrar sig även om att 

åskådaren vet att det handlar om en westernfilm. Aliens förtext har ett mycket lugnare tempo 

än de tre tidigare filmerna. Den vill visa de stora vidderna som rymden är, precis som man 

ville visa de stora vidderna i western i Det stora landet, men man använder sig av olika 

tillvägagångssätt. Ytterligare en sak som poängteras i Aliens förtexter är hur ensamt ett litet 

rymdskepp egentligen är i rymden, utan någon kontakt med andra människor. Genom att 

presentera rymden och rymdskeppet tydligt får vi dessutom en klar bild angående miljön och 

genren, dock får vi ingen indikation på Alien också tillhör actionkategorin. Man får även en 

direkt inledning till handlingen genom den skriftliga presentationen av rymdskeppet, var den 

varit och var den är på väg. I och med denna inledning till handlingen och vad som skett innan 

själva filmen, liknar den Det stora landets förtexter, men återigen har liknande mål nåtts med 

olika medel. Förtexten till Analys av ett mord skiljer sig från övriga genom att vara en ren 

grafisk förtext. Genom den anatomiska undersökningen som utförs i denna förtext presenterar 

man filmens genre och till viss mån handlingen. Trapets är den enklast utformade av mina 

exempel ovan. Här är det främst en bild där teckensnittet på texten får den största betydelsen. 

Dock representerar den tomma, svingande trapetsen en fortsättning av handlingen, 

huvudkaraktärens sinnestillstånd såväl som cirkustemat i filmen. 
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Samtliga filmers förtexter, som jag har presenterat, illustrerar även en inledande känsla som 

åskådaren har med sig när själva filmen börjar. I Casino är det fråga om Las Vegas, maffian 

och svek. I Studie i brott handlar det om svindel och förvirring. I Det stora landet är det 

känslan av den isolation som byn lider av. Aliens förtext förmedlar en liknande känsla av 

ensamhet. I Analys av ett mord handlar det om en känsla av att allt inte står rätt till och 

slutligen finns en känsla av misslyckande i förtexten till Trapets. 

 

Trots att Saul Bass’ förtexter ofta ser väldigt olika ut, finns det vissa saker som förekommer i 

många av dem. Det finns de förtexter som man tydligt kan se är skapta av Bass. Exempel på 

en sådan är den tecknade förtexten till En ding ding ding ding värld (It’s a Mad Mad Mad 

Mad World, Stanley Kramer, 1963) och den på liknande vis tecknade epilogen till Jorden runt 

på 80 dagar (Around the World in Eighty Days, Michael Anderson, 1956), eller de grafiska 

förtexterna med linjeriska splittringar av text och bild i Analys av ett mord, Mannen med den 

gyllene armen (The Man With the Golden Arm, Otto Premingers, 1955) och Psycho (Alfred 

Hitchcock, 1960). Det finns även en viss likhet mellan Trapets förtext och till exempel 

förtexterna till Big (Penny Marshall, 1988) och Nyhetsfeber (Broadcast News, James L. 

Brooks, 1987). Alla tre är väldigt enkelt utformade, i Big och Nyhetsfeber är det text över 

bilder som till synes verkar höra till den egentliga filmen. Pat Kirkham listar även sådana 

återkommande bilder och teman hos Bass. En av dessa är hans frekventa användning av 

kroppsdelar, i Spartacus (Stanley Kubrick, 1960), Analys av ett mord och Mannen med den 

gyllene armen, och då i synnerhet delar av ansiktet, som kan återfinnas Död man lever 

(Seconds, John Frankenheimer, 1966), Studie i brott och Cape Fear (Martin Scorsese, 

1991).32 Här bör även nämnas Pamela Haskins betraktelser vad gäller bilders utveckling till 

något oförväntat, som jag tidigare nämnt händer i Ett moln på min himmel (Bonjour Tristesse, 

Otto Preminger, 1958) och Studie i brott.33 Detsamma gäller färg, till exempel röd färg som 

spelar en viktig roll i Studie i brotts förtext, Cape Fears och även hos blommorna i Oskuldens 

tid (Age of Innocences, Martin Scorsese, 1993) förtext. Så det finns trots allt stora likheter 

mellan de olika förtexterna.34 

 

Att förtexterna har vissa gemensamma drag betyder inte att förtexten ifråga inte är anpassad 

till filmen i övrigt. En viss sak kan passa för filmen trots att Saul Bass har använt sig av en 

                                                 
32 Pat Kirkham, Looking for the Simple Idea. (Sight & Sound, Feb94), s. 17-20. 
33 Pamela Haskin, Saul, can you make me a title? (Film Quarterly, Fall96), s. 11. 
34 Pat Kirkham, s. 17-20. 
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liknande sak tidigare. Jag drar slutledningen att Bass har en egen sorts stil med återkommande 

mönster, objekt och bildanvändning, vilken han anpassar mycket väl till respektive film. Som 

jag har presenterat efter varje enskild analys så har varje förtext en mycket specifik 

anknytning till respektive film. Förtexterna skulle inte kunna användas till någon annan film 

än den de tillhör. De skulle inte heller ha kunnat skapas och blivit till de förtexter de är utan 

att Saul Bass har inspirerats av respektive film. 

 
Här har jag trots allt inte kunnat täcka varje film och troligtvis finns det de förtexter som kan 

motsäga mina slutsatser. Dessutom ingår mitt arbete i två större områden, både ämnet Saul 

Bass och ämnet förtexter, vilka kan vara intressanta inför framtida undersökningar. I mitt 

uppsatsarbete har jag främst använt mig av artiklar eftersom det inte finns många böcker som 

handlar om Saul Bass. Dock ska det komma ut en bok vid namn Saul Bass, skriven av Pat 

Kirkham och Martin Scorsese, troligtvis under 2007, vilken kan vara av intresse som framtida 

läsning.



 28 

9 Källförteckning 

 

9.1 Litteratur 

 

6 chapters in design : Saul Bass, Ivan Chermayeff, Milton Glaser, Paul Rand, Ikko Tanaka, 

Henryk Tomaszewski. (San Francisco : Chronicle Books, 1997 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. Lund : Studentlitteratur, 1994. 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. Forskningsmetodik : om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund : Studentlitteratur, 1997. 

Kjørup, Søren. Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras 

vetenskapsteori. Lund, Studentlitteratur, 1999. 

Spoto, Donald. The art of Alfred Hitchcock : fifty years of his motion pictures. New York : 

Hopkinson and Blake, 1976. 

Stam, Robert. Film theory: an introduction. Malden, Mass.: Blackwell, 2000. 

Wood, Robin. Hitchcock's films revisited. London : Faber, 1989. 

 

9.2 Artiklar 

 

Bandon, Alexandra & Combes, Abbott. A question for: Saul Bass. New York Times 

Magazine, 3/10/96. 

Haskin, Pamela. Saul, can you make me a title? Film Quarterly, Fall96. 

Kirkham, Pat. Looking for the Simple Idea. Sight & Sound, Feb94. 

Kirkham, Pat. Saul Bass and Billy Wilder: In conversation. Sight & Sound, Jun95. 

Kirkham, Pat. The Jeweller’s Eye. Sight & Sound, Apr97. 

Saul Bass, Communication Arts, Mar/Apr99. 

Supanick, Jim. Saul Bass: “...To hit the ground running...”. Film Comment, Mar/Apr97. 

 

9.3 Internetsidor 

 
Lissajouskurva, http://sv.wikipedia.org/wiki/Lissajous. 7 nov 2006. 

Saul Bass, http://www.designmuseum.org/design/saul-bass. 5 nov. 2006 



 29 

Soundtracks from Casino, http://www.imdb.com/title/tt0112641/soundtrack. 13 nov 2006. 

Taglines for Alien, http://www.imdb.com/title/tt0078748/taglines. 10 nov 2006. 

 

9.4 Filmer 

 

Alien (Ridley Scott, 1979). 

Analys av ett mord/Anatomy of a Murder (Otto Preminger, 1959). 

Big (Penny Marshall, 1988). 

Nyhetsfeber/Broadcast News (James L. Brooks, 1987). 

Cape Fear (Martin Scorsese, 1991). 

Casino (Martin Scorsese, 1995). 

Det stora landet/The Big Country (William Wyler, 1958). 

En ding ding ding ding värld/It’s a Mad Mad Mad Mad World (Stanley Kramer, 1963). 

Ett moln på min himmel/Bonjour Tristesse (Otto Preminger, 1958) 

Jorden runt på 80 dagar/Around the World in Eighty Days (Michael Anderson, 1956). 

Mannen med den gyllene armen/The Man With the Golden Arm (Otto Premingers, 1955). 

Psycho (Alfred Hitchcock, 1960). 

Död man lever/Seconds (John Frankenheimer, 1966). 

Spartacus (Stanley Kubrick, 1960). 

Studie i brott/Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958). 

Oskuldens tid/The Age of Innocence (Martin Scorsese, 1993). 

Trapets/Trapeze (Carol Reed, 1956). 


