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1. Inledning  
Dagens moderna samhälle genomsyras av olika sorters medier och vi kan säga 
att  vi människor  i  dag  lever  i  ett mediesamhälle.  En  vardag  är  späckad med 
medier  oavsett  om  vi  människor  väljer  att  konsumera  detta  aktivt  eller  ej. 
Medieutbudet är enormt och en naturlig del av vår vardag. Från den minut vi 
stiger upp på morgonen  till dess när vi går och  lägger oss på kvällen utsätts vi 
för dessa olika medier i olika former, allt från reklam på radion, i bilen, eller den 
tidning vi läser eller kanske den film vi ser tillsammans med familjen i TV soffan 
eller på biografen (Dahlgren, 2000: 75).  
 

”Bilder  och  budskap  strömmar  emot  oss.  Enorma 
mängder  information  produceras  och  konsumeras 
varje  dag.  I  bruset  förenas  banaliteter  och  viktiga 
frågor, kunskap och skitprat, gott och ont, sorg och 
glädje,  närhet  och  distans,  allt  i  ett  enda 
sammelsurium.”  

(Broman, 1999: 13). 
 
Under årtionden har mediepubliken översköljts av berättelser och dessa intar en 
mer  och mer  central  plats  i människors  kulturella  liv  (Lindung,  1987:  63).  En 
vanlig  sådan  är mediet  film,  och  vanligast  på  denna  arena  är  den  så  kallade 
typiska  amerikanska Hollywoodfilmen  också  kallad mainstreamfilm  (Braaten, 
Thomas, Kulset, Solum, 1997: 76, 85‐86). Vi som  författare anser att publiken är 
vana vid att ta in de typiska symboler, berättarstrategier och framställningar som 
dessa hollywoodfilmer innehar. Följaktligen kan USA kallas för en dominerande 
makt  inom  filmindustrin  som  når  ut  till  en  global  publik  världen  över 
(Thompson,  1995:  203,  Miller,  Govil,  McMurria,  Maxvell,  2001:  7).  Det 
förekommer att dessa amerikanska  filmer bygger på verkliga händelser, och då 
kan det handla om katastrofer och tragedier som hotar/har hotat landet historiskt 
eller  i  nutid,  t.ex.  landets  ståndpunkt  till  andra  länder  i  ex  krigsförhållanden. 
Man  kan  säga  att  indirekt  översätts  tragedierna  till  en  sorts 
underhållningsprodukt  i  form  av  en  populärkulturell  film,  som  i  sin  tur 
produceras  för  att  generera  pengar,  vilket  görs  genom  dramatiseringar  av 
händelser och emotionella tolkningar av dessa händelser. Hollywoodfilmer drar 
in miljontals dollar på dessa  filmatiseringar av  tragedier, samtidigt som de kan 
sprida budskap till världen (hade samma katastrofer inträffat ett annat land hade 
det antagligen aldrig blivit någon film av det).  
 
I denna uppsats vill vi granska två filmer om Amerika under attack för att se hur 
landet  skildras  i  två  filmer  som  är  producerade  i  Hollywood.  Filmerna  som 
produceras är oftast  inte  riktade  till endast amerikaner utan även  till en global 
publik (Zander, 2006: 28). I de flesta fall är det positiva reflektioner och forskning 
runt dessa  filmer  och dess  skapande,  antingen  gillar man det man  ser genom 
budskapet  som  sänds ut  gällande  goda  gärningar  eller  hur  välgjord  filmen  är 
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med  tanke på  tanke på den  tekniska produktionsbiten, där USA är mästare på 
detta område. Självklart kan det vara positivt med populärkultur som lyfter upp 
hjältemod,  civilkurage, moral  och  vad  som  är  etiskt  rätt  och  fel,  dock  vill  vi 
undersöka variabeln om det endast är USA som framställs som det goda landet 
med det goda folket samt hur dessa framställningar görs? 
 
1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att granska hur två katastroffilmer, Pearl Harbor (2001) 
och World Trade Center (2006), skildrar USA under hot och där koncentrerar vi 
oss på att undersöka hur filmerna skildrar och framställer amerikanen i världen 
när de blir attackerade. Vi vill också se hur filmerna framställer det amerikanska 
folket samt fienderna i dessa filmer. 
  
Enligt oss kan det  finnas en  risk  för särskild problematik då många  tittare kan 
tolka populärkultur som en verklighetsberättelse, eftersom att filmerna utger sig 
för att vara just skildringar av verkliga händelser och vi vill analysera dessa och 
se till vart dessa försöker leda oss.  
 
För  att  konkretisera  vårt  syfte  har  vi  valt  att  fokusera  oss  på  följande 
frågeställningar: 
 
• På vilket sätt skildras USA, i två filmer som belyser attacker av landet?  
• Hur skildras motparten som utsätter USA för dessa attacker? 
 
1.2. Avgränsning och inledning till det empiriska materialet 
Vi har valt att studera  två (populärkulturella)  filmer, vi valde endast  två  filmer 
för att vi ska ha möjligheten att gå in på djupet av dessa samt att vi kan jämföra 
dem  två  med  varandra  och  analysera  mönster  som  likheter  och  olikheter. 
Filmerna har sin  likhet  i att de skildrar  två olika historiska händelser där USA 
har  blivit utsatta  för  överraskningsattacker, nämligen Pearl Harbor  och World 
Trade Center, vilket är unikt  för båda  filmerna. Många  filmer som handlar om 
attacker mot USA är oftast fiktiva filmer, andra amerikanska krigsfilmer skildrar 
ofta Amerikas  inblandning  i krig  i andra  länder. Båda  filmerna utger  sig även 
vara  baserade  på  verkliga  händelser,  dock  skiljer  de  sig  åt  då World  Trade 
Center sägs vara baserad på ett ögonvittnes egna berättelser om dess upplevelser 
under attacken, Pearl Harbor har dock en fiktiv handling som utspelar sig runt 
attacken.  Vi  valde  även  att  utgå  från  dessa  filmer  eftersom  de  är  två 
storsatsningar  inom  filmindustrin  gällande  både  ekonomi  och  skådespelar‐
förmågor,  samt  att  de  händelser  som  filmerna  syftar  till  att  skildra  är  globalt 
välkända och  filmerna har blivit Oscars nominerade  för både  skådespeleri och 
effekter m.m.  samt  att  de  båda  även  vunnit  ett  flertal  av  dessa  nomineringar 
(www.imdb.com).  
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Mer fakta om de riktiga händelserna finns under punkt 1.3 ”Bakgrund” och om 
filmernas handling under kapitel 6 och 7. Trots att  filmerna utspelar  sig under 
olika  tidsepoker och är gjorda av olika regissörer kan vi ana ett antal  likheter  i 
skildringarna  av  dessa  hot  mot  USA,  eftersom  att  dessa  är  filmade  och 
dramatiserade  under  samma  tidsperiod  (Pearl Harbor  2001  och World  Trade 
Center 2006) samt att båda två är Hollywood‐filmer. 
 
1.3. Bakgrund 
Vi ska nedan redogöra för vad som historiskt hände under de två attackerna som 
filmerna bygger på samt kortfattat redogöra om filmernas handlingar. 
 
1.3.1 Pearl Harbor 
Den 7 december 1941 attackerades den amerikanska  flottbasen Pearl Harbor på 
Hawaii  av  den  japanska  armén  och  denna  händelse  är  känd  för  att  vara  den 
utlösande  faktorn  för att USA skulle dras  in  i andra världskriget. Denna attack 
var ett överraskningsmoment från den japanska sidan och i och med detta kunde 
de  orsaka  stor  förödelse  på  den  amerikanska  flottan. Anledningen  till  denna 
attack var på grund av att USA strypt japans oljetillgångar vilket satte Japan i en 
desperat situation som ledde till krig. Nästan 2500 amerikaner dog i attacken och 
drygt 1000 blev skadade, den största delen av flottbasen blev förstörd. Japanerna 
förlorade ett 30‐tal  flygplan och dess piloter  samt ett  fåtal u‐båtar och  skepp.  I 
tidigare krig har det sällan skett att siffrorna blivit så ojämna  i ett attentat. Det 
var  avgörande  för USA  att den  japanska  armén  inte  vände  om  och  gjorde  en 
andra attack på de amerikanska skepp som inte befann sig  i basen under själva 
attacken. Dessa skepp kunde därför återvända till basen som förstärkning så att 
USA kunde vända kriget och ta hämnd på Japan (O’Neill, 1999: 176‐180). 
 
1.3.2 Filmen om Pearl Harbor 
60 år senare, i maj år 2001, gjorde regissören Michael Bay och manusförfattaren 
Randall Wallace filmen Pearl Harbor, som är baserad på ovanstående händelse. 
Denna  film  är både huvudsakligen  ett kärleksdrama  samt  ett krigsdrama  som 
utspelar  sig  när  attackerna mot  flottbasen  sker.  Huvudhandlingen  är  att  två 
vänner, Rafe  och Danny,  jobbar  för militären  och  där Rafe  blir  förälskad  i  en 
kvinna, Evelyn. Rafe volonterar  som pilot  för  Storbritannien under kriget, där 
han sedan tros ha omkommit när hans plan har skjutits ner. Hans vän Danny och 
Evelyn  förflyttas  till  flottbasen  i  Hawaii  där  de  blir  förälskade  i  varandra. 
Plötsligt  återvänder  Rafe  och  ett  triangeldrama  uppstår.  Handlingen  når  sitt 
klimax då Japan plötsligt attackerar flottbasen och de tre personerna tvingas ut i 
kriget för att hjälpa sitt land (www.imdb.com, 2008). 
 
1.3.3 11/9 2001 
Den  11:  e  september  samma  år  som  Pearl  Harbor  filmen  släppts  sker  en 
terroristattack  mot  de  båda World  Trade  Center  tornen  i  New  York.  Några 
minuter  innan klockan nio på morgonen kraschade ett stort passagerarplan  in  i 
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det norra tornet och orsakade förödande skada. Ungefär en kvart senare sker ett 
likadant attentat mot det södra tornet bredvid, vilket klargjorde att det  inte var 
en olycka som skett. Drygt en timme senare hade båda tornen kollapsat på cirka 
tjugo  sekunder vardera, vilket orsakade ytterligare  förödelse  i  staden. De båda 
husrasen resulterade i att tusentals amerikaner dog och blev skadade.  

Kort  efter attackerna  fick media  in  rapporter och anonyma  tips om att det var 
terrorister  från mellanöstern,  tillhörande  terroristorganisationen  al‐Qaida  som 
leddes av den rika muslimska mannen Osama Bin Laden  (Henshall & Morgan, 
2005: 3‐4). Efter attacken angavs cirka 2800 offer, men bara ett fåtal terroristers liv 
krävdes  (Larsson,  2002:  14).  Denna  statistik  påminner  mycket  om  den  som 
angavs  efter  attacken  mot  Pearl  Harbor,  och  vissa  författare  har  skrivit  om 
händelsen som ”A new Pearl Harbor”, inspirerade av filmen som släpptes några 
månader  innan attacken  (Henshall & Morgan, 2005: 20‐21). Teorierna är många 
om  vad  som  kan  ha  varit  de  bakomliggande  faktorerna  till  denna  plötsliga 
attack. Det  finns misstankar om allt  ifrån att det var  terroristorganisationen al‐
Qaida som attackerat som följd av USA: s aktiviteter i mellanöstern till att det var 
Bushadministrationen som utfört attackerna själva som utsäkt för att gå in i Irak 
och ta deras olja (Ohlsson, 2006: www.dn.se). 

Attackerna har resulterat i ett långvarit krig i mellanöstern. Det började som ett 
anti‐terrorkrig mot Afghanistan där USA försökte fånga terroristerna, men sedan 
gick trupperna in i Irak och fortsatte sitt krig i mellanöstern. 
 
1.3.4 Filmen om World Trade Center 
Fem år senare, 2006, regisserade Oliver Stone filmen World Trade Center som är 
skriven  av  Andrea  Berloff  och  baseras  på  polisen  John  McLoughlins  egna 
upplevelser från attackerna. I filmen får publiken följa McLoughlin när han som 
vanligt  går  till  sitt  arbete  som polis  i New York, men  när  attackerna  kommer 
förändras hans tillvaro radikalt och han kallas  in att leda en grupp poliser  i sitt 
uppdrag att evakuera byggnaderna. Plötsligt rasar  tornet bredvid och aska och 
bråte rasar in i byggnaden McLoughlin befinner sig i och han och två i gruppen 
blir  levande begravda, när sedan  tornet de själva befinner sig  i rasar  in återstår 
bara McLoughlin och en kollega kvar vid liv. I resten av filmen får vi följa deras 
samtal för att överleva, parallellt med deras familjer som väntar på att få reda på 
vad som hänt dem samt om de är vid liv (www.imdb.com, 2008). 
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2. Teori 
I  detta  kapitel  går  vi  igenom  centrala  begrepp  för  vår  undersökning  samt 
redogör för tidigare forskning där vi tar upp liknande studier. 
 
2.1 Populärkultur 
Begreppet populärkultur brukar användas  som  term  för kulturprodukter  inom 
områden som  film,  tv, radio,  litteratur etc. som vanligen konsumeras av största 
delen av ett samhälle, dvs. kultur som är populär hos folket (Lindgren, 2005: 44‐
45). Det är dock ett komplext begrepp eftersom det  i  folkmun och hos  forskare 
kan  användas  i många  olika  sammanhang  och på många  sätt,  samt  att det  är 
svårt att skilja på vad som är kultur och inte (Lindgren, 2005: 17, 25), speciellt när 
kulturella produkter ständigt är i utveckling och förändring (Persson, 2000: 93).  
 
Populärkulturen började bli allt mer vanlig och verkade som en reaktion mot den 
då  rådande  och  dominerande  finkulturen. Denna  finkultur  var  en  kultur  som 
verkade för att underhålla och konsumeras av en överklass och inte av en lägre 
andra klassens medborgare eftersom dessa inte ansågs ha rätt kulturellt kapital i 
fråga om utbildning och förståelse. Således började populärkulturen växa fram, 
vilken  skulle  vara  anpassad  att  underhålla  den  lägre  klassen,  detta  var  en 
lättsmält kultur som denna klass skulle kunna förstå till skillnad från finkulturen 
(Lindgren,  2005:  34). Efterhand  fick dock den dominerande  finkulturen  lämna 
över tronen åt populärkulturen då denna blev mer och mer etablerad på kultur 
och  underhållningsarenan,  gränsen mellan  dessa  kulturer,  som  tidigare  varit 
knivskarp,  blev mer  och mer  flytande  och  de  båda  anammade  variabler  och 
kännetecken  från  varandra  (Ibid,  2005:  38).  Detta  ledde  till  att  fler  och  fler 
människor började konsumera populärkulturella produkter där populärkulturen 
konsumerades  som  aldrig  förr.  Dessa  produkter  blev  till  ett  allt  större 
kommersiellt intresse, där produkterna anpassades till att kunna spridas globalt 
och på detta sätt skapa en masskonsumtion av produkterna.  I dag kan man  se 
resultatet  av  detta  genom  att  produkterna  blivit  allt  mer  homogena  och 
”lättsmälta”, man kan även  se att hela den populärkulturella  industrin  till  stor 
del är amerikaniserad,  till stor del beroende av deras ekonomiska dominans på 
den globala marknaden (Ibid, 2005: 39‐41).  
 
2.2 Cultural Studies 
Under mitten  av  1950‐talet  genomfördes  studier  där  de  verksamma  forskarna 
ville studera förhållandet mellan kultur och samhällsutveckling. Dessa forskare, 
med bland annat bakgrund  i  litteraturstudier, bildade den så kallade ”Cultural 
Studies”  traditionen. Denna Cultural  Studies  tradition  studerade  de  samman‐
hang  som  finns mellan  kultur  som  den  sfär  där människor  konstruerar  samt 
rekonstruerar deras  egna  sociala verklighet  (Reimer,  1987:  8). Under  1960‐talet 
började ett nytt intresse för massmedier som underhållning växa fram i Cultural 
studies‐traditionen, men mer  i  den  form  att  de  sprider  ideologi.  Traditionen 
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utvecklades i Storbritannien på 1970‐talet då de ville studera samtida kultur som 
meningssystem (Hagen, 1998: 72, 76). 
 
Centralt  inom  traditionen Cultural  Studies  är  begreppet  betydelse,  betydelse  i 
den form en populärkulturell produkt tillskrivs av olika individer eller grupper, 
således relationen  text  (film,  tv‐program, böcker m.m.) och vad denna gör eller 
ger mottagaren (Reimer, 1987: 10‐11). Forskningar som dessa har idag blivit i en 
större  utsträckning  eftersom  människor  i  större  drag  konsumerar  dessa 
populärkulturella produkter, de är en del av vår vardag och utbudet är enormt. 
 
I uppsatsen kommer vi att fokusera och rikta in oss på populärkulturella uttryck 
i form av film som medium inom populärkultur, dessa populärkulturella filmer 
har blivit  en masskultur  sedan  tevens genombrott på 1950‐ och 60‐talet. Dessa 
filmer  är  oftast  intertextuella,  dvs.  de  bygger  på  redan  kända  berättelser  som 
manusförfattarna  ändrat  på  och  gjort  till  sin  egen  text,  på  så  sätt  säger  vissa 
forskare,  inom  film och  tv, att det mesta  inom populärkulturen blir homogent 
och att de  skiljer  sig åt på ytan, men att det är  samma värderingar och estetik 
(nämnt ovan) som publiken får ta del om varje gång de ser en ny film (Persson, 
2000:  18‐19,  22).  I  den  amerikanska  filmproduktionen  i  Hollywood  är  man 
mästare  på  detta,  det  är  där  de  producerar  den  största  delen  av  amerikansk 
populärkulturell  film  inom  populärkulturen  och  i Hollywood  produceras  fler 
och  mer  påkostade  långfilmer  än  någon  annanstans  i  världen  (Petersson  & 
Pettersson, 2007: 253). 
 
Kritiker talar ofta om en så kallad Hollywood‐kultur och menar då att filmernas 
värdebalans  har  gått  från  manusförfattandet  och  dialogskrivandet  till  att 
producera  filmer med  chockvärden  och  specialeffekter  som  innehar  en  ytlig, 
våldsam och förenklad handling (Dean & Malmsten, 2008: 7‐8).  
 
2.3 Diskurs och ideologi 
Begreppet  diskurs  är  en  form  av  sammanhangsbeskrivning  där  olika 
diskurser är olika kontexter,  således olika  sammanhang. Föreställningar, 
uttalanden,  yttranden  och  liknande  (form  och  innehållsmässiga 
perspektiv) är alltid bundna till sin diskurs och kan i vissa diskurser hatas 
medan de i andra älskas, ex i en rasistisk diskurs samt utanför en rasistisk 
diskurs  (Ekström,  2008:  133).  Innehåll  kan  således  fungera  samt  inte 
fungera  beroende  på  sammanhanget  det  sägs,  nämnt  ovan,  i  en 
akademisk kontext fungerar ett akademiskt språk men språket skulle inte 
fungera  i  en  journalistisk  text  (Kroon,  2000:  170). Det uttalade  samt det 
skrivna språket är centralt inom diskursiv forskning men då forskaren tar 
ytterligare ett steg och intresserar sig för varför texten ser ut som den gör 
hamnar man  i en mer kritisk synvinkel. Kristisk på det vis att  forskaren 
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vill studera orsakerna till att texten är utformad, en fråga man inte kan få 
svar på genom att endast studera språket. Forskaren kan genom att bland 
annat  studera  politiska,  kulturella,  sociala,  kognitiva  och  ekonomiska 
aspekter som kan verka som bakomligande variabler till texterna (Bergez, 
2000: 195‐196).  För att ytterligare komma sin text på djupet kan forskaren 
använda  sig  av  en  så  kallad  idelogikritisk  syn.  Den  idelogikritiska 
synenvinklen  används då  forskaren vill blottlägga  omedvetna processer 
som påverkar och formar texten till sin slutgiltiga produkt (Ibid: 202). Att 
definniera  begreppet  ideologi  är  komplext,  Peter  Bergez  redogör  för 
begreppets  betydelser  i  boken  Metoder  i  kommunikationsvetenskap.  Han 
beskriver  begreppet  på  tre  olika  nivåer;  som  ett  komplex  av  idéer  som 
gemensamt  bildar  tron  på  något,  en  övertygelse.  Den  andra  nivån  på 
begreppet är av en så kallad materiell konstruktion där  ideologin  i  form 
av  instutioner  förespråkar de  rådande  ideologierna. Den  tredje och  sista 
nivån är att betrakta  ideologi  som  en händelse  i  sociala  situationer  som 
rituella praktiker i det vardagliga livet (Ibid: 196‐197).  
 
I  vår  studie  kommer  ideologi  och  diskurs  vara  centralt  då  vi  ska,  som 
nämnt ovan, se hur amerikaner skildras  i filmerna, således  i den diskurs 
som gäller för filmen och även vilken ideologi de då visar. 
 
2.4 Filmanalys  
I  vår  undersökning  är  filmanalysen  central  därför  kommer  vi  nedan  att  gå 
igenom ett par begrepp som oftast används inom området. 
 
2.4.1 Mise-en-scène  
Begreppet mise‐en‐scène brukar förklaras med ordet iscensättning, dock är det ett 
alltmer komplext begrepp och det är svårt att sammanfatta  innebörden med ett 
ord. Uttrycket är  från början  franskt och har sina rötter  inom  teatervärlden där 
begreppet  stod  för  ”placera  på  scen”,  därav  ordets  användning  i  dag.  Dock 
nämns stora skillnaderna mellan användning av begreppet för teater och för film 
av  Lars  Thomas  Braaten,  Stig  Kulset  och  Ove  Solum,  författare  till  boken 
Inledning  till  filmstudier. De poängterar variabeln av användning av kamera och 
hur mycket denna kan göra, bidra till genom vinklar, avstånd, objektiv och filter 
m.m.,  effekter  som  inte  kan  uppstå  genom  att  endast  publiken  tittar  på  en 
teaterföreställning (Braaten m.fl; 1997: 19, 69).  
 
När  man  talar  om  mise‐en‐scène  inom  filmbranschen  talar  man  om 
utformningen av bilden,  således allt  som  syns  i bilden,  skådespelare och deras 
rörelser samt interaktionen mellan dessa, skådespelarnas klädsel, användning av 
rekvisita, miljön där  skådespelarna  befinner  sig  i,  ljussättning m.m. Även  hur 
bilden  ser  ut  genom  användning  av  kamerarörelser,  vinklar,  bildsnitt, 
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bildkomposition  ingår  i mise‐en‐scène  begreppet  (Braaten m.fl;  1997:  13). Vid 
våra analyser av de två filmerna kommer mise‐en‐scène vara en utav delarna vi 
studerar  grundligt  eftersom  det  är  genom  mise‐en‐scène  som  filmskaparen 
framkallar  vissa  känslor  och  tankar  hos  publiken  samt  för  fram  sitt  budskap, 
genom  ett  kreativt  användande  av  just  mise‐en‐scène.  Traditionellt 
hollywoodsnitt  förknippas med  spektakulärt  sceneri,  kostymer  och  storslagen 
musik (Zander, 2006: 16). Vi kommer att analysera användandet av ovanstående 
variabler och studera hur dessa kan tolkas och uppfattas av en publik samt vad 
dessa uppfattningar kan förmedla för bild av t.ex. den riktiga händelsen/attacken 
mot Pearl Harbor och World Trade Center.  
 
2.4.2 Den dramaturgiska strukturen  
Vi  har  tidigare  diskuterat  den  klassiska  Hollywoodfilmens  intertextuella 
handlingar och framställningar, nu ska vi även gå in på den så kallade klassiska 
uppbyggnaden  av  en  filmatisk  handling;  den  dramaturgiska  strukturen,  och  hur 
denna används om och om igen fast genom olika filmskapares produkter. Denna 
dramaturgiska  kurva  kan  man  säga  utgöras  av  fyra  delar  med  början  av 
inledningen på filmen:  
 
1. Anslag, en presentation av miljö, personer och huvudkonflikt, följt av en fördjupning. 
2. Konfliktupptrappning. 
3. Klimax, huvudkonflikten når sin topp gällande dramatik, t.ex. ett sista stort slag i ett 
krig.  
4. Konfliktupplösningen och en nedtrappning av dramatiken.  
5. Avslutning. 
 
Självklart  följs  inte dessa  från punkt  till  pricka,  från  film  till  film, men det  är 
vanligt att likheterna är stora även över genregränserna gällande film samt att de 
utgår från modellen ovan men att dessa skiljer genom olika användning av dem 
på  vissa  plan mellan  de  olika  genrerna  (Braaten m.fl;  1997:  99).    I  kapitel  6 
kommer vi att göra en beskrivning av handlingen på Pearl Harbor och därefter 
World Trade Center  i kapitel 7. Genom analyserna kommer den dramaturgiska 
strukturen att bli tydlig och exemplifieras. 
 
2.4.3 Ljud och musik på film 
För  att  fortsätta på  spåret  strukturer och  framställningar kommer vi nedan  att 
resonera  kring musik  och  ljudeffekter  och  dess  påverkan  på  gestaltning  och 
framställning.  Inom  filmmediet  regleras musik och  ljudanvändning också dem 
utefter  olika  strukturer  för  att  på  detta  sätt  locka  fram  olika  känslor  samt 
förstärka de känslor som bilder och scener  förmedlar  (Chion, 1994: 5). De olika 
strukturerna  kan  sägas  vara  nivåer  på  vilket  plan  musik  och  ljud  används 
tillsammans med bilder. Det  finns  tre nivåer och dessa kallas  för  figure, ground 
och field. Dessa tre nivåer eller perspektiv på ljud och musik presenteras av Theo 
Van Leeuwen i boken Speech, music, Sound. Van Leeuwen är dekan på University 
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of  Technology,  Sydney,  han  är  verksam  inom  traditionen  humaniora  och 
samhällsvetenskap. 
 
Figure är den nivån där musik och ljud är ”närmast” och viktigast för publiken i 
berättarsammanhang. Ground  däremot  intar  en mer  naturlig  del  i  samverkan 
med scenerna. Ljuden och musiken verkar så pass harmoniskt med bilderna att 
publiken oftast inte reflekterar över dem alls utan man tar snarare dessa förgivet. 
Field är den nivå där publiken är medveten och  lyssnar aktivt samt  reflekterar 
över det som hörs (Van Leeuwen, 1999: 23). Användning av musik i dessa nivåer 
bidrar  till  scenernas  framställning  av  olika  grupper  av  människor  samt 
gestaltningen av vi och dem. Det är vanligt att skilda ”sidor” (ex länder, grupper, 
nationaliteter m.m.)  genom  kontrasterande musikgenre  som  kännetecken.  De 
avvikande typerna av musik blir representanter för de olika sidorna samt vidgar 
distansen dem  emellan  (Ibid: 35). Även  tal och dialoger är  ljud  som bidrar  till 
denna vi och dem‐känsla. Olika  språk  i  form av ett  främmande och ett välkänt 
språk  är  en  sorts  utav  distanserande  framställning  mellan  t.ex.  olika 
nationaliteter.  Därigenom  identifierar  vi  oss  mer  med  dem  som  exempelvis 
pratar engelska  i  filmer än någon som pratar ett språk  i  inte  förstår. För att gå 
djupare in på språk och användningen av olika sådana kan man också se till uttal 
och tonfall gör detta tydligt i framställningar av olika grupper. Dessa variablers 
roll handlar om sättet dialoger förs fram, publiken får t.ex. veta om någon är arg 
eller  glad med  hjälp  av  tonfall  på  dialoger  tillsammans med musik  och  bild. 
Tonfallet i dialoger kan också dem peka på vilka som är de goda och vilka som 
är de onda i filmen utan att behöva säga detta i klartext blir detta förståligt. Ett 
hårt  tonfall, hård musik  tillsammans med ”hårda” bilder ger också karaktären 
som framställs en hård yta som publiken har svårighet att identifiera sig med. I 
de  flesta  fall är detta en  form utav gestaltning av den onda sidan  (Ibid: 35). Vi 
kommer senare i uppsatsen att återknyta till dessa reflektioner angående musik 
och ljud och använda detta i analysdelen.  
 
2.5 Tidigare forskning  
När vi  inventerade  tidigare  forskning inom  liknande ämne var det viktigt  för 
oss  att  utgå  från  studier  gjorda  inom  en  närliggande  tidsram  till  vår  egen, 
följaktligen  inte för gamla studier eftersom det ständig sker förändringar  inom 
filmindustrin.  Tankar  och  åsikter  kan  så  snabbt  bli  passé  och  ogiltiga, 
filmindustrin är trots allt en av världens största industrier som ständigt är under 
utveckling  och  expandering  (Persson,  2000:  93).  Vi  tittade  på  fyra  svenska 
studier  som  presenteras  här  nedan.  Dessa  studier  liknar  vår  då  syfte  och 
frågeställningar  är  närliggande  vårt  eget,  samt  vi  anser  att  deras  teoretiska 
utgångspunkter  och  metodval  är  något  vi  kan  tillämpa.  Det  vi  fann  mest 
intressant  med  dessa  studier  var  att  dessa  rörde  olika  former  av 
gestaltning/framställningar  av människor  och  grupper  i  amerikansk  film.  Vi 
intresserar  oss  också  för  de  studier  som  undersöker  hur  attacksituation,  där 
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USA  varit  involverade,  framställs  ur  just  den  amerikanska  synvinkeln  samt 
gestaltningar  av  människan  i  ett  vi  och  dem  perspektiv.  Denna 
andrafieringsstrategi  används  för  att  skapa  ett normalt  vi  och  ett  onormalt  dem 
t.ex. den normala goda sidan av samt den onormala onda sidan, i vårt fall olika 
sidor av historiska händelser. Detta resonemang kommer vi att återkomma samt 
återknyta till nedan. 
 
2.5.1 Clio på bio – Om amerikansk film, historia och identitet  
Filmmediet  anses  vara  den mest  inflytelserika  kanalen  för  förmedling  av  just 
historia  till  sin  publik  (Zander,  2006:  14).  Frågan  om  vad  som  bygger  eller 
reproducerar den verkliga händelsen samt vad som är ren fiktion är komplext, i 
många  fall  också  omöjligt  att  veta  exakt.  Frågor  kring  denna  komplicerade 
relation  samt hur publiken  ska kunna veta vad  som är vad har  resulterat  i att 
många  frågor  och diskussioner  länge har  florerat mellan  flertalet  forskare  och 
filmkritiker m.fl. men  ett verifierat  svar och  resultat har  än  inte kommit  fram, 
frågan  är  om det  finns  ett  riktigt  svar på dessa  frågor  eller  om man bara kan 
spekulera i ämnet (Ibid: 14). Frågeställningarna rör också de verifierade sätt som 
t.ex. människor  och  olika  nationer  framställs  i  inom  denna  historiebyggande 
genre av filmer. Zander vekar som fil. dr vid Historiska institutionen vid Lunds 
universitet. Han är även skribent i dagspress där han recenserar historiska filmer 
och historisk  litteratur. Zander berättar  i  sin bok, Clio på  bio om  en  studie han 
gjort av filmen Titanic från 1997, även denna en katastroffilm och således samma 
genre  som vi  ska  studera. Zanders  analys  av Titanic har  av  intresse  att utläsa 
mönster  angående  hur  en  storfilm  gestaltar  den  historiska  händelsen  samt  de 
reella och fiktiva rollerna som verkar i handlingen och hur dessa framställs ur ett 
”vi” och ”dem” perspektiv (Ibid: 13‐14).  
 
Zander  diskuterar  kring  frågor  om  hur  det  går  till  när  publiken,  genom  sitt 
filmtittande,  färdas  tillbaka  i  tiden  för den angivna historiska händelsen,  t.ex.  i 
filmen Titanic (1997) där vi som publik redan i inledningen får känslan av att vi 
befinner oss på plats år 1912 och att vi bevittnar avresan för Titanics jungfrufärd. 
Denna  känsla  infinner  sig  troligtvis  hos  majoriteten  av  publiken,  eftersom 
miljöframställningen  m.m.  (mise‐en‐scène  användningen)  bidrar  till  att 
atmosfären anses verklighetstrogen. Oavsett om vi som publik tror att det är så 
som det verkligen såg ut på plats 1912, således historisk korrekt eller ej, etsar sig 
dessa  bilder  fast  på  publikens  näthinna  eftersom  detta  troligtvis  är  de  enda 
rörliga bilderna vi  sett utav händelsen  och båten Titanic,  vi kommer  aldrig  få 
uppleva  dessa  rörliga  bilder  på  något  annat  sätt  än  genom  filmens  värld  och 
detta kan påverka det sätt vi ser på den historiska händelsen, direkt eller indirekt 
(Ibid: 14, 38). Även det sätt som människor framställs, så som olika nationaliteter 
och klass, är av intresse för Zander i hans studie.   
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Ovanstående diskussioner och variabler som Zander redogör för anser vi också 
vara  lämpligt  att beakta  i och  till vår  forskning och uppsats. Boken  innehåller 
många viktiga aspekter  som  rör  just gestaltning och  framställningsproblematik 
och  hur  dessa  kan  tas  emot  av  publiken  samt  vad  uppfattningarna  av 
framställningarna  kan medföra  för  konsekvenser  på  bland  annat  synen  på  de 
verkliga historiska händelserna samt på människor och folkgrupper.  
 
Diskussionen om ett vi och dem perspektiv, eller andrafiering som det även kallas, 
är även det något som vi kan koppla till vår egen studie eftersom det är viktigt 
att  ha  i  åtanke  när  vi  kollar  på  framställningen  av  personerna  och  de  olika 
sidorna  (gott  och  ont)  i  filmerna.  Teman  i  boken  exemplifierar  andrafiering 
genom  att  t.ex.  prata  kring  John  Wayne,  en  amerikansk  skådespelare  och 
regissör,  som  spelade  tydligt patriotiska  roller  som olika krigshjältar  i  flertalet 
filmer.  Skådespelaren  blev  så  småningom  en  amerikansk  ikon  och  symbol  för 
USA genom sin medverkan i dessa filmer. Han representerade det amerikanska 
folkets  ideal på vita duken,  inte bara genom de roller han spelade utan också  i 
form  av  propaganda. Waynes status  som  krigshjälte  och  ikon  på  vita  duken 
visade sig nämligen vara användbar i stöd för Vietnamkriget. Han medverkade i 
filmen De gröna baskrarna (1968) och  trots att filmen fick mängder av kritik från 
flera håll att den gav publiken en påhittad syn på kriget, verkade denna positivt 
inför  motiveringen  av  ett  kallblodigt  krig,  följaktligen  en  form  utav 
verifieringsstrategi  vilket  sände  ut  rättfärdigande  symboler  kring  kriget  mot 
Vietnam (Ibid: 104‐105, 112). Zander reflekterar över hur en framställd fiktiv roll 
och person kan få ett sådant genomslag på sin publik att denne kan användas i 
syften som inte handlar om krig på film utan på krig i verkligheten.  Zander talar 
vidare  om  amerikanska  propagandafilmer  rörande  Andra  Världskriget,  men 
kommer  senare också  in på nyare händelser. Bland annat problematiken kring 
terrordådet  mot  New  York  den  11  september  2001  och  hur  denna  verkliga 
händelse skildras i en Hollywoodfilm (Ibid: 279).  
 
På detta  sätt  kan man  tydligt utläsa vad  en gestaltning  samt  ett  budskap  kan 
erbjuda  för  tolkningar  till  sin publik och därigenom medföra konsekvenser på 
sina åskådare. Vi kommer att använda Clio på bio som underlag under hela vår 
studie eftersom vi anser det vara av stort intresse och att våra studiematerial är 
av  stor  likhet.  Genom  vår  studie  kommer  vi  att  analysera  två  filmer  som 
förmedlar  händelsens  kamp  mot  någon  slags  fiendeform  (attacker)  där  vi 
intresserar oss  för  framställningar av olika slag. Detta är således också Zanders 
kärna i bok. Boken illustrerar också av bildliga exempel, vilka vi anser kan vara 
viktiga  i vår studie eftersom vi själva också kommer att fokusera och analysera 
bilder  i  form  utav  sekvenser  och  scener  från  de  två  amerikanska  filmerna  vi 
nedan kommer att analysera.  
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2.5.2 Film ideologier – En innehållsanalys av den kvinnliga hjälten i 
amerikansk actionfilm.  
Denna  studie  fokuserar  bl.a.  på  framställningsproblematik  i  fyra  amerikanska 
actionfilmer,  i  detta  fall med  fokus  på  den  kvinnliga  hjälten  och  hur  denna 
skildras  annorlunda  jämte  mot  en  manlig  hjälte.  Författaren  undersöker 
bakomliggande  faktorer  som  råder både  i  samhällets och  filmernas diskurs  för 
att  studera  dessa  kvinnoskildringar,  värderingar  och  ideologier  är  några  utav 
faktorerna som  författaren  intresserar sig  för  i denna studie  (Sjöholm, 2001: 30, 
48‐49).   Hur  kvinnan  framställs  undersöks  av  författaren  genom  en  kvalitativ 
innehållsanalys  av  fyra  filmer; Alien  (1979), Aliens  (1986), Alien  3  (1992), Alien‐
återuppstår  (1997)  (Sjöholm, 2001: 21). Författaren motiverar valet av  fyra  filmer 
med att hon inte bara vill belysa hur kvinnan framställs, synen på kvinnan, utan 
också  hur  denne  skildring  förändras  under  filmernas  och  tidens  gång mellan 
1979 till 1997.  
 
I  sin  slutdiskussion  talar  författaren  om  vissa  variabler  som  ständigt  verkar  i 
handlingarna,  variabler  som  framhäver  en  viss  syn  på  kvinnan  som  hjälte. 
Ideologier  och  variabler  som  det  kvinnliga  moderskapet,  det  ”manliga” 
beteendet m.m. som hjälten  innehar belyses  ideligen  i Alien  filmernas handling 
och talar emot kvinnan som hjälte. 
 
För att beskriva analys och resultat exemplifierar Sjöholm med att betrakta den 
kvinnliga huvudrollsinnehavaren samt de andra verkande kvinnorna genom att 
se dem ur en denotativ och konnotativ nivå. Utveckla Hon drar även slutsatser 
från hur olika grupper  (etnicitet, ålder, kön, klass m.m.) gestaltas och utvecklas 
under de studerade  filmernas gång. För att knyta  ihop säcken övergår Sjöholm 
till  en  diskussion  om  de  tydliga  ideologier  och  värdesystem  som  bygger  upp 
gestaltningarna och filmen i sin helhet. Hon pratar om hur hennes tidiga hypotes 
om att dessa var påtagliga också stämde efter hennes analysarbete.  
 
Studiens resultat och diskussioner anser vi kunna koppla till vår egen studie där 
vi också vill  tolka gestaltningar och de  ideologier och värdemönster som dessa 
trycker  på.  Vi  har  även  det  gemensamma  intresset  av  hur  vi  och  dem 
perspektivet är återkommande i filmens värld och hur detta framställs med hjälp 
av olika karaktärer, här hur en kvinna kan verka som actionhjälte i en annars så 
dominant manlig värld.   
 
2.5.3 Charlie don’t surf! - En studie av det postkolonianska perspektivet i 
amerikanska Vietnamkriget.   
”Charlie  don’t  surf”  är  en  studie med  fokus  på  hur  ett  krig,  Vietnamkriget, 
framställs  i några utvalda amerikanska actionfilmer, således ur ett amerikanskt 
synsätt  på  själva  krigssituationen  (Romanenko  &  Westerholm,  2006:  10). 
Författarna,  Romanenko  och  Westerholm,  studerar  filmernas  genom  en 
diskursanalys  och  intresserar  sig  bl.a.  för  det  västerländska  ”vi”  och  de 
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orientaliska ”dem” perspektivet som genomsyrar dessa krigsfilmer (Ibid, 2006: 1‐
2). Även framställningen av hjälte (USA) och fiende (Vietnameserna) intresserar 
författarna. I uppsatsen talar författarna om den framställda fienden som den så 
kallade ”Charlie”, detta eftersom filmerna skildrar dessa som en homogen massa 
(Romanenko & Westerholm, 2006: 19).  
 
Forskningen  bedrivs  genom  kvalitativ  induktiv  metod  där  källmaterialet, 
filmerna, tolkas. De utvalda filmerna i studien är; De Gröna Baskrarna från 1968, 
The Deer Hunter 1978, Apocalypse Now Redux 2001, Plutonen 1986, Full Metal Jacket 
1987 och We Were Soldiers 2002. Dessa tolkningar och iakttagelser fungerar sedan 
som  empiriska  generaliseringar  i  uppsatsen.  Dock  utesluter  författarna  inte 
användandet av motsatsen, en deduktiv metod, eftersom de båda till viss del går 
in  i  varandra  (Ibid,  2006:  21).  Utöver  dessa  tolkande metoder  ser  författarna 
materialet ur en hermeneutisk synvinkel då det gäller att utläsa bakomliggande 
variabler  och  tolkningar.  Dessa  framställs  sedan  till  empirsikt material  (Ibid, 
2006: 23‐25).  
 
I slutsats‐ samt resultat delen redogör  författarna om vad de  fått  för  intryck av 
framställandet av USA som delaktig i Vietnamkriget;  
 

”Den  amerikanska  sidan  skildras  som  en 
demokratisk,  väl  fungerande  civilisation  och  de 
amerikanska soldaterna har en stark vilja att hjälpa 
Sydvietnameserna, vars  lands struktur håller på att 
förintas av (kommunistiska) Charlie.” 

(Romanenko & Westerholm, 2006: 30). 
 
Resultaten  från  studien pekar på att  filmerna  självklart  skiljer  sig åt på många 
plan, men att en återkommande variabel är de framställningar som befäster den 
globalt västerländska dominansen gällande kultur och  ideologi  jämte mot den 
underminerade  orientaliska.   Den  vietnamesiska  fienden  framställs  också  som 
opersonifierade, brutala och primitiva människor, således USA: s motsats. Detta 
befäst  inte bara genom vad som  sägs  i  filmerna dialoger utan också genom ett 
flitigt  laborerande  av  filmteknikiska  koder  såsom  ljud,  kamerapositioner  och 
vinklar.  Följaktligen  har  mise‐en‐scène  spelet  stor  påverkan  på  vad  filmerna 
sänder ut för signaler, allt behöver inte sägas direkt utan kan på detta vis verka 
mer indirekt. (Ibid, 2006: 55‐56, 62). 
 
2.5.4  Den moderna krigsfilmen – Om den amerikanska Andra 
Världskrigsfilmgenren.  
Denna  uppsats  handlar  om,  som  namnet  antyder,  nyskapande  av  en 
krigshändelse händelse, Andra Världskriget, och hur denna genre av amerikansk 
film  skildrar händelsen. Syftet med  forskningen  är  att  studera  en  specifik  film 
kallad Saving Private Ryan  från 1998. Författaren analyserar  filmen  för att  finna 
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och  utvärdera  mönster  angående  fiendeframställning  och  ser  även  till  hur 
propagandamässig filmen är för USA: s fördel (Hoel, 2005: 3).  
 
Uppsatsen diskuterar  inte bara framställning av hjälte och av fiende utan också 
kvinnogestaltning samt olika karaktärer i en utformad soldatgrupp. Vi tycker att 
författaren når en spännande slutsats efter att ha analyserat filmen då han ser ett 
mönster i hur de olika gruppmedlemmarna med skilda etniska tillhörigheter dör 
vid olika tidpunkter i filmen. Hon finner en befästning av ett nästintill rasistiskt 
samhällssyn,  omedvetet  eller  medvetet  med  eller  utan  baktanke,  dör 
minoriteterna  först  i  gruppen  och  därefter  dör  amerikanarna  och  kvar  samt 
överlevande blir soldaten Ryan, en amerikan (Ibid, 2005: 12).  
 
I  sin  slutsats  diskuterar  Hoel  olikheterna  med  en  traditionell  amerikansk 
stridsfilm,  i detta fall med Saving Private Ryan får publiken helt enkelt  inte följa 
en general  eller krigsspion, utan handlingen gäller  en helt vanlig  soldat bland 
alla  andra  soldater.  Således  försöker  filmen  inte  hålla  samma  fokus  på  den 
annars  så  traditionella  heroiska  upplägg.  Författaren  anser  dock  inte  att  det 
håller  hela  filmen  ut  utan  att  den  faller  tillbaka  i  facket  för  den  traditionella 
amerikanska  krigsfilmen,  detta  tack  vare  slutet  av  filmen  där  ett  klassiskt 
uppdrag  presenteras  och  en  slutstrid  äger  rum.  Författaren  sammanfattar  sin 
studie med att tala om att filmen i viss mån kan ses som en PR‐möjlighet där den 
amerikanska hjälten övervinner allt motstånd oavsett hur låga oddsen är för att 
de ska lyckas. Även att fienden är en hemsk och ond massa av människor (Ibid, 
2005: 25‐26) 
 

”Alla genrens element verkar för att visa oss en bild 
av USA och den  amerikanska  armén  som världens 
hjältar som, trots att de var utnumrerade och aldrig 
hade tillräckligt med utrustning, ensamma lyckades 
krossa det fruktansvärda Tredje Rike.”  

(Hoel, 2005: 26) 
 
Vi  anser  att denna  forskning  tar upp många  användbara komponenter  som vi 
själva har intresse av. Studien gör försök att tyda gestaltningar av olika grupper 
samt framställningen av två länder i krig. Filmen Saving Private Ryan är gjord ur 
en amerikansk synvinkel vilket vi kan koppla  till vårt eget val av material som 
också dem är producerade i USA och gjorda ur sitt lands syn på krigssituationen. 
Uppsatsen problematiserar framställningen av vi och dem samt vad som skiljer 
dessa åt och vilka komponenter som verifierar och falsifierar detta. Detta anser vi 
också är nyttigt till vår egen studie där detta är en variabel som är viktig för oss 
att se till samt utläsa hur dessa framställningarna görs i vårt fall.   
 
Dock  anser  vi  att  eftersom  denna  endast  bygger  på  en  bok, The World War  II 
Combat Film av Jeanine Basinger, har den inte samma djup som vi i vår uppsats 
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vill uppnå utifrån  ett  liknande  syfte  och  forskningsområde dock med  lite mer 
litteratur som grundsten.  
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3. Metodologi, metod & tillvägagångssätt 
När man  talar  om  ett  forskningsområde  gäller  det  för  forskaren  att  vid  varje 
forskningssituation  använda  sig  av  passande  ”glasögon”  till  den  uppgift 
han/hon  ställs  inför,  således  en  passande  teori  samt metod  att  arbeta  utefter 
under  sin studie. Forskningsfrågan/ämnet och dess  syfte är styrande  för vilken 
teori och metod som är bäst lämpad att använda i arbetet.  Nedan kommer vi att 
redogöra för och motivera både val av teori och metod inför vår egen studie.  
 
3.1 Hermeneutik 
Begreppet  hermeneutik  kommer  från  det  grekiska  språket  och  betyder 
utläggningskonst  eller  förklaringskonst  (Gilje & Grimen,  1993:  176‐177). Man  kan 
även förklara hermeneutik med tolkning och tolkningskonst (Dahlgren, 2000: 76). 
Hermeneutik  är  en metateori  som  är djupgående  och  undersökande  som  från 
början var inriktad på mestadels bildtolkning men utvecklingen ligger nu på en 
mer texttolkande nivå. Traditionen vill komma nära inpå det som studeras samt 
uppnå  en  förståelse  och  insikt  i  ämnet.  Teorin  diskuterar  nyckelord  som; 
tolkning,  förståelse, mening, bakomliggande variabler och  innebörd m.m.  (Ibid: 
178). Forskare inom denna tradition söker inte efter en verifierad sanning i form 
av ett resultat; det här är rätt och det här är fel, utan vill uppnå en förståelse för 
ämnet  eller  personen  som  studeras. Det  är  följaktligen  inte  endast  en  sanning 
man söker utan en förståelse och utökad kunskap om det man studerar. Denna 
metateori kommer vi att utgå  ifrån när vi genomför vår kritiska diskursanalys, 
(se nedan)  eftersom denna går ut på att  tolka och att  få en ökad  förståelse  för 
diskurser, följaktligen de glasögon vi anser vara passande till vår studie.  
 
En  central  variabel  inom  traditionen  hermeneutik  är  den  så  kallade 
förståelsespiralen  eller  den  hermeneutiska  cirkeln.  Denna  är  en  modell  för 
tankeprocessen/förståelseprocessen  som  ska  genomsyra  den  hermeneutiska 
forskningen (Aspers, 2007: 23). 
 

”Den  hermeneutiska  cirkeln  pekar  på  sambanden 
mellan  det  vi  ska  tolka,  förförståelsen  och  det 
sammanhang som det måste tolkas i.” 

(Gilje & Grimen, 1993: 190) 
 
Modellen gör också ett försök i att förklara hur förståelse uppkommer genom en 
cirkelrörelse,  att  den  växer  fram  och  blir  större  och  djupare  desto  fler  ”varv” 
forskningen  genomgår  i  spiralen  samt  att  fokus måste  ligga  på  kontexten,  de 
sammanhang,  i  vilken  objektet,  i  vårt  fall  filmerna,  är  producerade  och 
distribuerade (Ekström, 2008: 14). Den hermeneutiska modellen diskuterar även 
relationen mellan del och helhet i det man studerar, studieobjektet bryts ner till 
mindre delar som forskaren kan analysera var och en för sig. Dock är det viktigt 
att hela tiden ta dessa delar i relation till helheten, hela studieobjektet som i vårt 
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fall hela filmen trots att vi under arbetets gång kommer att se till små dela för sig 
(Gilje & Grimen, 1993: 190‐191).  
 
Försök att uppnå förståelse och insikt kan låta som det optimala sättet att bedriva 
forskning  på,  dock  råder  det  komplexivitet  över  denna  forsknings  modell. 
Ifrågasättande  av  hur  pass  pålitlig  eller  hur  ”rätt”  en  tolkning  är  även  vilka 
tolkningar som är tyngre, värda mer än andra (tolkningskvalitet),  ifrågasätts av 
forskare verkande både utom och  inom  teorin. Utefter dessa  ifrågasättande har 
det framställts några kriterier som man som forskare kan utgå ifrån för att mätta 
tyngden  i  sina  tolkningar. Kriterierna  nämns  utefter  två  synsätt, det  holistisk‐ 
och  aktörkriteriet,  av  Nils  Gilje  och  Harald  Grimen  (1993)  i  boken 
Samhällsvetenskapernas förutsättningar på följande sätt;  

 
”Kriterier för korrekt förståelse. 
 
Det holistiska kriteriet: 

1. Alla  detaljernas  harmoni med  helheten  är  kriteriet 
för korrekt förståelse. 

2. Kriteriet  är  textorienterat: grunden  för  förståelse  är 
det  meningsfulla  fenomenet  såsom  det  i  sig 
föreligger.  

3. Det  väsentligaste  problemet med  kriterier  är  i)  att 
det inte ger några hållpunkter för hur man ska välja 
mellan  olika,  ofta  oförenliga  eller  ojämförbara 
helhetstolkningar  och  ii)att  det  lägger  alltför  stor 
vikt  vid  att  meningsfulla  fenomen  är  harmoniska 
helheter.  
 
Aktörkriteriet: 

1. Överensstämmelsen  mellan  tolkning  av  det 
meningsfulla  fenomenet  och  aktörens  avsikter  är 
kriteriet för korrekt förståelse.  

2. Kriteriet  är  aktörorienterat:  grunden  för  förståelse 
ligger  i  förbindelsen  mellan  text  och  författare, 
mellan aktör och handling, mellan det meningsfulla 
fenomenet och den som skapar eller producerar det. 

3. Det  viktigaste  problemet med  kriteriet  är:  I)  att  vi 
ofta bara kan tolka författarens eller aktörens avsikt 
när  vi  tolkar deras  texter  eller  handlingar  och  II)  i 
många  typer  av  tolkningar  är  författarens  eller 
aktörens  avsikter  av  relativt  underordnad 
betydelse.”  

(Gilje & Grimen, 1993: 201). 
 



 21

Detta är något vi som  författare vill  ta vara på eftersom  tolkningskvalitet  inom 
forskning är under ständig debatt. Vi vill uppnå en tolkning som kommer att ge 
tyngd till vår analys och vårt resultat.   
 
Hermeneutikens ontologiska  förhållningssätt är att man betraktar världen  som 
osäker  och  att  ingenting  är  exakt. Dess  epistemologiska  förhållningssätt  utgår 
från att alla undersökningar är präglade av forskaren, av dennes åsikter, mål och 
föreställningar,  och  att  forskaren  alltid  är  präglad  av  sin  historiska  och 
personliga  situation,  språket  utgör  en  viktig  del  och  att  allting  handlar  om 
individuella  tolkningar  (Berg & Nyström,  2008:  8‐9). På  så  sätt  stämmer detta 
synsätt överens med de kulturella koder och konventioner som råder i vår kultur 
och som vi kommer att arbeta utefter i våra tolkningar. Således arbetar vi utefter 
oss själva som de individer vi är men också genom de gemensamma koder och 
symboler som florerar i den offentliga sfären. De kulturella tolkningarna ger oss 
en gemensam association, som majoriteten av oss  får, när vi kommer  i kontakt 
med  ett  speciellt  ord,  bild,  föremål  eller  liknande  men  även  den  egna, 
individuella tolkning individer associerar till är väsentlig. Ett föremål har således 
en  kulturell  tolkning  men  också  en  individuell  och  båda  dessa  variabler  är 
viktiga att ta i beaktning samt att utgå ifrån (Alling‐Ode, 2000: 144). 
 
Vi  kan  aldrig  veta  exakt  vad  filmskaparna  vill  säga  med  filmen,  hur 
produktionen egentligen gick till, hur andra tolkar samma film eller vad som är 
rätt  och  fel  men  vi  kan  analysera  och  tolka  samt  utgår  ifrån  de  kulturella 
associationerna och våra individuella tolkningar. På så sätt kan vi komma åt de 
bakomliggande  faktorerna  som  bidrar  till  att  filmerna  förmedlar  ett  budskap 
oavsett om detta är filmskaparnas mening eller om inte.  
 
Enligt  hermeneutiken  föregås  förståelsen  alltid  av  någon  slags  förförståelse. 
Detta  går  inte  att  undvika,  även  om  man  försöker  frigöra  sig  från 
”ovetenskapliga  fördomar”  (Berg  & Nyström,  2008:  8‐9). Dock menar Martin 
Heidegger,  tysk  filosof, att denna  förförståelse  inte ska ses som ett hinder eller 
problem  utan  att  denna  bör  relateras  till  de  tolkningar  som  görs  i  en  studie 
(Aspers, 2007: 37). Mestadels för att forskaren som sagt inte kan komma ifrån sin 
egen  förförståelse  utan  denne  förståelse  verifieras  eller  falsifieras  under 
forskningens  gång  då man  ser  om  denne  stämmer  överens med  de  teoretiska 
mönster samt resultat som  forskaren  finner.   Här kan vi återigen koppla  till de 
individuella  tolkningar vi  får utefter  symboler  och  liknande  som vi  tar del  av 
genom olika filmer. Våra egna tolkningar verifieras eller falsifieras med hjälp av 
de teorier och metoder som använd i vår uppsats. 
 
3.1.1 Misstankens hermeneutik  
Inom  den  hermeneutiska  traditionen  finns  olikinriktade  metoder  som  är  av 
smalare  synsätt  än  den  stora  metateorin,  dock  med  samma  grund‐
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utgångspunkter  från det hermeneutiska  tänkande och  forskningsupplägget. En 
utav  dessa  grenar  är  den  så  kallade misstankens  hermeneutik. Denna  är  som 
namnet antyder av ett misstänksamt synsätt på det material man analyserar och 
tolkar.  Forskare  inom  traditionen  vill  genom  sina  studier  kunna diagnostisera 
och  upptäcka  nya  saker  och  variabler  i  ett  kanske  redan  etablerat  material. 
Således är det inte det direkta ”svaret” forskaren får i en studie utan denne vill 
komma fram till vad som finns bakom ”svaret”. Detta kan kopplas till vår egen 
studie av de  två  filmerna: vi vill  inte undersöka vad  som  sägs  i  filmerna utan 
snarare vad som egentligen sägs med dem, det bakomliggande perspektivet inte 
det  givna  och  direkta  perspektivet  (Kvale,  1997:  184). Man  kan  säga  att man 
misstänksamt granskar det egna resultatet för att komma ännu djupare in på sitt 
ämne; forskaren misstänker att det finns mer bakom ”sanningen”.  
 
Forskaren  måste  också  inta  en  viss  distans  till  det  material  han/hon 
studerar/tolkar.  Forskaren  bör  se  på  materialet  med  källkritiska  ögon  och 
ständigt misstänka att det finns mer än bara den text (film) man ser, att det finns 
underliggande påverkan på denna samt baktankar från skaparen. Det är viktigt 
att se kontexten som texten bearbetades i men också att kunna se utanför denna 
och  kartlägga  omkringliggande  faktorer  som  maktförhållande,  ekonomiska 
intressen, produktionsförhållanden m.m. 
 
3.2 Metod 
För  att  besvara  våra  frågeställningar  och  uppnå  vårt  syfte måste  vi  välja  en 
lämplig metod  för  vår  undersökning  nedan  redogör  vi  för  vilka  vi  valt  och 
varför. 
 
3.2.1 Kvalitativ metod 
Utifrån hermeneutiken kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod i form 
av  en  analys  som  går  ut  på  att  vi  ska  tolka  och  analysera  två  filmer.  Den 
kvalitativa metoden  ligger nära hermeneutiken och  fenomenologi, som  innebär 
läran om det som visar sig, alltså en medvetandefilosofi, d.v.s. vi kan inte erfara 
utan  medvetande.  Fenomenologi  är  dels  en  filosofi  och  dels  en  kvalitativ 
forskningsansats. Kvalitativ metod förespråkar också begränsning, som i vårt fall 
två  filmer  och  inte  fler,  för  att  i  stället  gå djupare  in  på de  färre  fallen. Vi  är 
således  inte  ute  efter  att  skaffa  statistiska  och  kvantifierbara  resultat  utan 
försöker finna en tolkning i de två fall vi tänker undersöka. En kvalitativ metod 
handlar om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen/händelse eller  i vårt 
fall  en  djupare  förståelse  för  ideologi,  gestaltning,  symboler m.m.  som  visas  i 
dessa filmer. Inom den kvalitativa metodanvändningen kan man också utläsa ett 
intresse  i  relationen  förflutet,  nutid  och  framtid  (Gunnarsson,  2007).  Denna 
intressedel  kan  vi  koppla  till  vår  egen  studie  där  vi  också  har  ett  intresse  av 
denna relation och hur relationen ter sig på film.   
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3.2.2 Semiotik 
Semiotik  är  ett  brett  begrepp  som  studerar  tecken  och/eller  teckensystem  som 
människor skapar och tolkar i det vardagliga livet. Tecken och teckensystem kan 
inkludera  bilder  och  liknande  och  behöver  inte  vara  textbunden.  Semiotiken 
handlar också om meningsskapande och kommunikation där kommunikation av 
tecken ger oss en meningsfull betydelse och skapelse av dessa. Texter, som i vårt 
fall är de två filmerna, kan läsas (ses), tolkas och avkodas för att man ska kunna 
förstå och greppa den bakomliggande meningen med texten (Ekström, 2008: 17‐
18). Vi som författare har tänkt använda oss av semiotik i form av att vi ska tolka 
de två filmernas symboliska och berättartekniska komponenter.  
 
3.2.3 Kritisk diskursanalys 
Vi ska utföra en kritisk diskursanalys då vi ska analysera filmerna, detta kommer 
göras som en innehållsanalys, som ämnar sig åt att dra slutsatser om innehållet i 
bland annat film. Begreppet diskurs refererar till människors språkanvändning i 
både  skriftlig  och  muntlig  form.  Att  analysera  en  mediediskurs  innebär  en 
distansering från att se den talade/skrivna texten som ett enskilt språkligt objekt 
och vi måste ställa frågan till texten varför den blivit som är (Berglez, 2000: 195). 
När vi analyserar filmerna bör vi således tänka på att ställa frågor till texten och 
försöka besvara dessa  i vår undersökning  för  att därmed  få ut  en djupgående 
analys (Ibid: 213). 
 
För att kunna producera giltig kunskap måste vi som forskare, enligt den kritiska 
diskursanalysen,  därför  analysera  samhällets  maktstrukturer,  dvs.  hur  vissa 
saker (intressen, grupper, idéer) dominerar och styr, medan andra marginaliseras 
och förtrycks. Kritisk diskursanalys är en vetenskaplig teori och metod som är till 
för att analysera språk och makt och vars uppgift är att undersöka hur ideologi 
påverkar  språket.  Framträdande  för  diskursanalysen  är  att  undersöka  hur 
betydelser  framträder  som normaliserande och självklara och hur detta gynnar 
ett särintresse (Ekström, 2008: 123, 133). 
 
Vi  ska  genomföra  en  kvalitativ  studie  utifrån  vårt  syfte  och  frågeställningar 
genom  att  jämföra  de  två  filmerna  som  handlar  om  olika  attacker mot USA, 
därefter försöka besvara dessa frågor genom en innehållsanalys av filmerna och 
ta stöd för våra resonemang  i böcker kring ämnet. Vi tycker att  innehållsanalys 
lämpar sig för vår undersökning och vi kan använda den  i vårt område som vi 
intresserar oss för. Det vi kan titta på med hjälp av en  innehållsanalys är bland 
annat  skildringen  av  upplevelser,  handlingar,  maktstrukturer,  skrivna  eller 
outtalade  regler och koder  i  filmerna. Resultatet vid  innehållsanalys kan bli en 
beskrivning av vad vi har sett i dessa två filmer (Gunnarsson, 2007). 
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3.3 Tillvägagångssätt  
Nedan kommer vi att redogöra för användning samt applicering av metoder och 
tankesätt  under  studiens  gång. Hur  vi  som  forskare  och  författare  har  använt 
ovanstående i processen för att uppnå ett resultat.  
 
3.3.1 Genomförandet av våra kritiska diskursanalyser 
De  båda  filmerna  har  vi  som  författare  således  studerat  utifrån  ett  kritiskt 
diskursanalytiskt perspektiv. Vi har sett och undersökt filmerna flertalet gånger 
och under dessa olika  studietillfällen har vi haft  fokus på olika variabler. T.ex. 
fokus på bildkomposition, klipp och liknande, samt användning av dessa under 
en studie,  i en annan  fokusera på hur musik används och hur denna förstärker 
innehållet samt påverkar/leder tittaren m.m. Vi har först gjort en beskrivning av 
filmerna på en denotativ nivå, dvs. att vi tittat på vad som skildras så som vilken 
tid, miljö och vilka personer som  finns med  i bilden  samt vilka de är som kön, 
ålder, samhällsklass, är de kända eller okända samt vad de säger (www.mtu.nu). 
Vi har således delat upp filmerna medan vi analyserat dem och till sist lagt ihop 
alla delarna till en helhet och påvisar hur dessa lyfter, påverkar och agerar med 
varandra samt vad dessa tillsammans gör för helhetsintrycket. Båda filmerna har 
vi sedan kollat på utifrån en konnotativ nivå, dvs. hur saker gestaltas, om bilden 
är  informativ,  berättande  eller  av  estetisk  karaktär.  Vilka  egenskaper  som 
dominerar och hur är den komponerad med ljus, färger, stämning och annat som 
påverkar. Vilka känslor är det som filmen har för avsikt att ta fram hos tittaren. 
Vad som framhävs som positivt eller negativt samt hur man bör vara eller se ut 
enligt filmen (www.mtu.nu). 
 
Som  sagt  arbetade  vi  ur  ett  kritiskt  perspektiv  där  vi  ständigt misstänkte  och 
ifrågasatte det vi såg, hörde och kände. Både för att analysera på bästa sätt samt 
att få med den självreflexiva delen av arbetat där vi också ifrågasätter oss själva 
och vår  förförståelse,  att denna  finns  i bakhuvudet hela  tiden och kommer  att 
påverka våra tolkningar. Tidigare erfarenheter och liknande påverkar hur vi ser 
vårt material, våra filmer (Borgersen & Ellingsen, 1992: 20).   
 
Efter varje studietillfälle/filmanalys antecknade vi ner våra tankar. Efteråt gick vi 
igenom  dessa  gemensamt  för  att  finna  likheter  samt  olikheter  i  våra 
uppfattningar och  iakttagelser:  fanns det någon  av oss  som hade missat något 
som  den  andre  tyckte  var  väsentligt,  fanns  det  likheter  samt  olikheter  i  våra 
tolkningar, allt var viktigt att reflektera över eftersom vår studie kom att bygga 
på våra gemensamma och  enskilda  tolkningar. Vi har  anammat  idéer  från Ulf 
Zander, fil. Dr och forskarassistent vid Lunds universitet, som har skrivit boken 
Clio  på Bio  (2006), där diskussionerna kring hur  en  lämplig  analys  av  film  ska 
bedrivas och vad  som är bra att  tänka på. Genom dessa  lärdomar har vi även 
fokuserat på kontexten utanför själva filmen, där vi gått runt och bakom filmen i 



 25

mån  att  finna  och  analysera  relationen  mellan  filmerna  och  de  historiska 
händelserna (Zander, 2006: 37‐38).  
 
Efter att ha studerat filmerna gjorde vi en jämförelse med de historiska fakta vi i 
tidigare del av forskningen har uppmärksammat, bl.a.  i vår bakgrundsdel ovan 
(kapitel 1.3), där vi kunde se lite mönster som likheter och olikheter mellan film 
och fakta. Denna jämförelsedel var av intresse eftersom dessa filmer kan påverka 
folks syn på den verkliga historiska händelsen. 
 
Som  underlag  för  analyserna  framställde  vi  ett  antal  fasta  frågeställningar  till 
texten, filmerna, som vi under och efter analystillfället försökte ge svar på. För att 
kunna  få ett  jämförbart  resultat är  frågeställningarna  ställda och utformade på 
samma sätt  till båda  filmerna. På detta sätt kan vi utläsa mönster som visar på 
likheter samt olikheter mellan de båda texterna. Frågornas grund vilar på syftet 
med uppsatsen, frågeställningarna samt analysfrågorna till texten är följande; 
 
• På vilket sätt skildras USA, i två filmer som belyser attacker av landet?  
• Hur skildras motparten som utsätter USA för dessa attacker? 
• Vilka  metoder  använder  sig  filmskaparen  av  vid  gestaltningar  och  vid 

förmedling av känslor?  
• Vad förmedlas som gott och ont i texterna och hur framställs detta? 
• Vilka metaforer används och vad kan man säga att dessa har för betydelse? 
 
3.3.2 Analys av karaktärer och miljöers gestaltning 
Skildringar av karaktärer och händelser utgör en stor del av analysarbetet. För 
att studera och jämföra dessa kategoriserade vi karaktärerna och miljöerna, i den 
mån det var genomförbart,  för att  få  fram ett  tydligare  resultat.  I denna del av 
forskningen utgick vi  från professor  John Fiskes  (inom mediestudier) mall över 
hur människor gestaltas och  framställs på  film. Från denna mall kunde vi dra 
paralleller och finna så pass många likheter att vi nästintill kan kalla vår analys 
för  identisk,  i  jämförelse  med  Fiskes,  av  det  resultat  vi  kunde  utläsa  av 
gestaltningen  i  de  två  filmerna  vi  studerat  (Fiske,  1987:  132).  För  resultat  se 
kapitel 6.  

“Good : evil 
Hero : Villain 

Metaphorically transformed into concrete representations 
American : Non American  
Middle class : lower class 
Attractive : unattractive 

Light (cabin) : dark (cabin) 
Softened, individualized (cabin) : hard, impersonal (cabin) 

Close couple : separate couple 
Humorous : humorless 

Close-up : extreme close up”  
 

(Fiske, 1987: 132).  
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4. Beskrivning av Pearl Harbor  
På  följande vis beskrivs  filmen Pearl Harbor  i boken Bonniers  stora  film & video 
guide 

”En  del  gammalmodig  kärlekshistoria,  en  del 
pojkäventyr, en del återskapande av den 7 december 
1941,  ger  tillsammans  en  svulstig  Hollywoodfilm. 
Diverse  fåniga  inslag  och  efter USA:s  efter  anfallet 
följande  svarsattack  på  Tokyo,  som  blir  en 
antiklimax,  balanserad  av  en  gastkramande 
skildring  av  den  nesliga  bombningen  av  Pearl 
Harbor” 

(Maltin, 2001: 435) 
 
I  detta  kapitel  kommer  vi  först  göra  en  beskrivning  av  filmens  handling  och 
händelser  för att  lättare kunna göra en analys på  filmen. Senare går vi  igenom 
det vi tagit upp i beskrivningen och gör en kritisk diskursanalys på materialet. 
 
4.1 Introduktionsscen - Anslag 
Filmen inleds med harmonisk musik och ett flygplan som flyger över två pojkar, 
Rafe och Danny, som leker flygplan med varandra. De båda drömmer om att en 
dag  flyga på riktigt, precis som Dannys  far gör eftersom han är pilot. De  låtsas 
skjuta  på  tyskar  och  refererar  till  sig  själva  som  frihetens  land.  Pojkarna  blir 
djärva i sin lek och vågar sätta sig i Dannys fars plan och i leken råkar de starta 
planet och åker hejdlöst iväg. Efter några skumpiga metrar får de stopp på planet 
och Dannys far rusar ursinnigt mot dem för att läxa upp sin son. Rafe står inte ut 
med att se sin vän bli behandlad så av sin far så han skriker till honom att sluta 
”din  fula  tysk”.  Dannys  far  blir  ställd  och  berättar  att  han  var  stridspilot  i 
världskriget och hoppas att ingen ska behöva uppleva det han gjorde. 
 
I denna scen visar filmskaparna att de båda pojkarna är bästa vänner som skulle 
göra allt för varandra, med tanke på vad Rafe gjorde mot Dannys far. Den visar 
även  att Danny  är  en pojke  som under  sin uppväxt blivit  förtryckt  av  sin  far, 
medan Rafe har varit som en storebror  till honom och heroiskt skyddat honom 
mot allt ont. Redan så här tidigt i filmen kan vi se tendenser till att hjältemod och 
vänskap  kommer  att  genomsyra  filmen  och  vi  får  en magkänsla  att  det  goda 
kommer att segra över det onda. 
 
För att befästa tiden  i filmen och förbereda  tittarna på vad som pågår  i världen 
får vi se svartvita arkivbilder på Adolf Hitler när han håller tal samt krigsbilder 
från Europa. En  speakerröst berättar  att USA  inte  vill  blanda  sig  i  kriget  som 
pågår  i Europa. Dessa svartvita bilder övergår  till färg för att vi som  tittare ska 
förstå att det som vi ser i filmen händer samtidigt som andra världskriget (vi kan 
ej veta om dessa  filmklipp är äkta eller rekonstruerade, men eftersom den sista 
bilden går över till färg tolkar vi att i alla fall den är det). Genom att använda sig 
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av  svartvita arkivbilder  förstärker de känslan  för publiken att det  som pågår  i 
filmen är baserat på en verklig händelse och ger en mer dokumentär känsla. 
 
4.2 Andra introduktionsscenen – pojkarna har växt upp 
Två plan  flyger mot varandra och vi  får snabbt veta att det är  två amerikanska 
piloter som håller på med en sorts uppvisning på en amerikansk militärbas, det 
hela  går  från  det  allvar  som  visade  sig  i  krigsbilderna  till  komiska  inslag  då 
piloterna  leker med varandra  i  luften. Männen  i planen verkar känna varandra 
väl och vet precis hur de ska styra sina plan för att kunna synkronisera varandra 
och undvika kollisioner. Scenen används  för att  introducera de vuxna Rafe och 
Danny, vi förstår snabbt att de har uppfyllt sin dröm att få flyga på riktigt och att 
de fortfarande håller ihop som bästa vänner. 
 
När de landat planen får de sig en utskällning av sina överordnade i armén och 
Rafe  tar  på  sig  ansvaret  direkt  för  att  än  en  gång  skydda  Danny.  Rafe 
introduceras  här  som  den  drivande  av  de  två  killarna  och  gestaltas  som  en 
godhjärtad, humoristisk person, som anmäler sig  frivilligt att verka som pilot  i 
Storbritannien. I denna scen märker vi än en gång att Rafe utger sig för att vara 
hjälten som vill rädda sin vän från allt det onda, men vi lär oss också att eftersom 
de har drömt så länge att bli piloter så gör de inget hellre än att flyga och de har 
lyckats med att bli några av de främsta piloterna i sin bas. 
 
Efter detta klipp  får vi  ännu  en påminnelse  av det pågående kriget där vi  ser 
högt uppsatta personer  inom armén  sitta  tillsammans med några politiker och 
diskutera eventuella hot mot USA och att de redan då verkar ha en aning om att 
just japanerna kommer att göra en attack mot USA och de försöker skaffa sig ett 
fredsavtal med Japan. Tittaren får ett  intryck av att de försöker fastställa  landet 
som  någon  form  av  ”alltid  redo”‐makt  och  att  de  alltid  ligger  steget  före  sin 
fiende. 
 
4.3 Första mötet med Evelyn - Fördjupning 
Publiken  får se ett gäng piloter som pratar om kvällens  festligheter och hur de 
ska lyckas få tjejerna på fall. Här börjar publiken identifiera sig med dem, de är 
komiska och charmiga. Gruppen av militärer och vänner framställs som trevliga 
och komiska, de hjälper varandra med olika problem och  raggningstips, vi  ser 
inga kallblodiga soldater/krigare framför oss. 
 
Rafe blir  förälskad  i en kvinna som heter Evelyn och är sjuksköterska.  I denna 
scen  ska Rafe göra  sin  synundersökning hos Evelyn och han misslyckas  totalt 
med denna och riskerar att förlora sin licens att flyga eftersom att en amerikansk 
pilot och  soldat måste vara  i  toppform och  felfri på alla  sätt. Han  lyckas ändå 
med att övertala henne att godkänna honom genom ett tårdrypande tal blandat 
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med sorgsen musik där han berättar hur mycket flygningen betyder för honom 
och vinner hennes medlidande då hon ser en hjälte framför sig. 
 
Vi får reda på att Evelyn ska förflyttas till Pearl Harbor och Rafe är tacksam för 
detta eftersom det ”ligger så  långt  ifrån kriget man kan komma” och han själv 
berättar att han har anmält sig som volontär i den brittiska armén och ska åka dit 
för  att  hjälpa  dem  mot  tyskarna.  Detta  hade  han  undanhållit  från  Danny 
eftersom han ville rädda honom undan  från kriget. Vi  får se stark vänskap och 
kärlek vid avskedet då Rafe ska åka.  
 
4.4 Kriget i Europa - Konfliktupptrappning 
Vi får än en gång se svartvita arkivfilmer från kriget i Europa och dessa övergår 
precis som tidigare till färg och visar på så sätt att Rafe nu har kommit till kriget 
och Storbritannien för att tjänstgöra. Han får beröm av en brittisk överste för hur 
modig han  är  och  att han hade  önskat  att det  kom  fler  amerikaner dit  för  att 
hjälpa till, översten frågar Rafe; ”är alla jänkare lika ivriga som du att dö?”, Rafe 
svarar; ”Inte ivriga att dö, utan ivriga att göra nytta”. Han pratar då om sig själv 
och  alla  sina  landsmän. Här  följer  sedan  en  serie  sekvenser där  amerikanerna 
funderar  på  hur  de  ska  förbereda  sig  på  ett  eventuellt  anfall  och  hur  de  ska 
hjälpa  till  i  kriget.  Den  amerikanska  presidenten  Roosevelt  talar  om  att  alla 
tycker att Hitler är Europas problem, dock visar det sig i diskussionen att han vill 
hjälpa till och skicka dit amerikanska trupper. 
 
Efter detta kommer nästa sekvens där vi får se hur  japanerna planera sin attack 
mot USA. Detta är  första gången publiken  får se denna sida av kriget, där står 
män i svarta uniformer, stela och ”ansiktslösa”. Det står stora svarta banderoller 
bakom männen och tunga rytmiska trummor hörs i bakgrunden. En högt uppsatt 
man beordrar ut sina idéer om att förinta fienden USA. Som publik får vi ingen 
chans att kunna identifiera oss med japanerna, vi lär oss heller ingenting om dem 
hur de  är  som personer. Den  enda  faktor vi  får  reda på  till  attacken  är  att de 
nämner att USA har strypt deras oljetillgångar och att enda utvägen, enligt dem, 
var krig. 
 
I nästa  sekvens  får vi  se hur  livet  ter  sig  i Pearl Harbor, där  får vi  se ett gäng 
killar iklädda Hawaiiskjortor som målar komiska bilder på olika militärflygplan. 
På sjukhuset finns det nästan inga patienter, allting är komiskt och idylliskt och 
detta kan ses som en symbolik för kommentaren om att detta är så långt bort från 
kriget man kan komma och som  tittare vill man  inte att något ska  förstöra den 
harmoni som de lever i. Den harmoniska stämningen följer med tillbaka till Rafe 
i England där han skriver brev till Evelyn varje dag. En man pratar med honom 
om  hur  han  har  imponerat  på  slagfältet.  Den  engelske mannen  säger:  ”Gud 
hjälpe  den  som  startar  krig med Amerika”. Detta  får  vi  se  tillsammans med 
dramatisk musik som förstärker känslan av att något förebådande ont är på väg. 
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Sedan är vi tillbaka till Pearl Harbor igen där vi blir presenterade för en kapten/ 
ett befäl på fartyget Arizona. Han säger; ”Fienden slår alltid till där man känner 
sig  som  säkrast”. Vi  får en aning om att han  syftar på Pearl Harbor. Vi  får ett 
intryck av att USA alltid  ligger  steget  före, precis  som att de hört delar av det 
japanerna planerade i tidigare klipp. 
 
I England får vi följa med Rafe ut på hans flygstrider där han leder ett anfall och 
beordrar alla engelsmän som deltar vad de ska göra och handla, anfallet går bra 
tack vare hans  ledning. Han har med  sig ett kort på Evelyn  i planet  för att ge 
honom styrka att vilja fortsätta och komma hem. Dock slutar striden olyckligt då 
Rafes plan fattar eld och vi får se hur han störtar ner i havet. 
 
På Arizona  får vi  ta del av en boxningsmatch mellan en  svart och en vit man. 
Alla de vita står bakom den vita mannen och de svarta står bakom och hejar på 
den  svarte.  Denna  kamp  intar  en  väldig  symbolik  för  hela  filmen  och 
krigshändelsen,  den  svarte  mannen  (kan  ses  som  en  symbol  för  USA)  är  i 
underläge  och  knappt  någon  tror  på  honom, men  efter många  om  och men 
lyckas han slå ner sin motståndare som är en muskulös maskinist (kan ses som 
en  symbol  för  fienden)  och  blir  hyllad  av  alla,  trots  att  nästan  ingen  av  dem 
trodde  att  han  kunde  vinna.  Det  var  en  vinst mot  alla  odds.  Den  vinnande 
mannen säger  sedan när han blir omhändertagen av Evelyn pga. ett sår  i hans 
panna att han slogs för att få respekt. När mannen lämnar sjukhuset som Evelyn 
befinner sig i kommer samtidigt en bil dit och Danny stiger ur och ser sorgsen ut, 
Evelyn förstår direkt att han måste ha fått dåliga nyheter angående Rafe. 
 
Detta  följs  av  ett  klipp  till  japanernas  förberedelser  inför  attacken,  en  japansk 
man säger att ”ett geni skulle se till att kriget skulle ta slut”. Han talar här emot 
sig själv, han är inte ett geni, och han talar nästan om sig själv som något hemskt. 
Som publik undrar man varför de gör  så här eftersom vi ännu  inte  fått någon 
direkt förklaring till varför de vill attackera USA, vi vet hur det kommer att sluta. 
USA är  lyckligt ovetande och poängterar  i  flera scener att de har ett  fredsavtal 
med  Japan,  detta  bland  annat  när  det  visar  ett  klipp  från  en  biograf  i  Pearl 
Harbor. På duken visas arkivbilder och vi hör en berättarröst som informerar att 
USA  ”inväntar  vidare  fredsförhandlingar  med  Japan”.  Här  får  vi  ytterligare 
intryck av hur falska japanerna är som gett USA falska förhoppningar om fred. 
 
Evelyn och Danny bestämmer sig för att börja träffas och de märker snart att de 
båda  har  känslor  för  varandra,  Evelyn märker  senare  att  hon  är  gravid med 
Dannys barn. En ny dag gryr, vi får följa Evelyn när hon sitter och läser ett brev 
från Rafe där det står att han överlevde sin krasch och samtidigt får vi se hur han 
anländer till Pearl Harbor och går mot Evelyn. Han märker snabbt att någonting 
är fel med Evelyn och får reda på att hon och Danny är tillsammans, han blir arg 
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och  störtar  därifrån.  På  kvällen  försöker  Danny  prata  ut med  Rafe,  men  de 
hamnar i stället i slagsmål, dock lugnar de ner sig senare på kvällen och sitter i 
en bil och småpratar. 
 
4.5 Attacken mot Pearl Harbor - Klimax 
I  Japans  flotta  förbereds attacken allt mer, de  japanska piloterna radas upp och 
fotograferas innan de ska iväg på sitt uppdrag, de är stolta över det de ska göra 
även  om  de  ska  betala med  sina  liv.  Alla  är  fortfarande  anonyma  då  de  är 
likadant klädda och  ser  likadana ut. De  framställs  som  en homogen massa  av 
mördare,  vilket  betonas  av  de  återkommande  trummorna  i  bakgrunden. 
Japanerna  lyssnar på amerikansk radio för att höra om de misstänker en attack 
innan de vågar sig iväg på sitt anfall. 
 
De 300 japanska planen flyger in över Hawaiis vackra landskap, man får se klipp 
på  idylliska  naturbilder  och  barn  som  spelar  baseboll,  leker  och  en  dam  som 
hänger tvätt, någon spelar golf i det fina vädret, alla stannar dock upp när planen 
kommer in över dem. En av japanerna får vi se inifrån sitt plan och denna har ett 
kort på en kvinna framför sig. 
 
Det kommer ett klipp över  till den amerikanska  flottans underrättelsetjänst där 
de  försöker  läsa  koder  som  japanerna  har  sänt  ut,  där  läser  de  högt  upp  ett 
meddelande  som  de  fångat  upp  från  den  japanska  radiokommunikationen 
”Fredsförhandlingar meningslösa”. De amerikanska ledarna lyckas räkna ut vad 
som ska hända och försöker skicka iväg en varning. 
 
Sedan får vi följa de japanska planen igen när de börjar sin attack med att bomba 
fartygen, dock  trycks det på  igen att dem är så  långt  ifrån kriget  som det bara 
går, folk i Pearl Harbor tror till en början att det är ännu en övning som pågår.  
Här  får vi  se ett  intensivt bildspel med  snabba klipp blandade med  lite  längre 
bilder  på  sprängningar  och  plan  som  skjuter  ner  allt  i  sin  väg,  inte  bara 
stridsfartygen utan också civilbefolkningen. Amerikaner  i panik börjar  inse vad 
som händer och de är snabbt på  fötter med sina gevär för att skjuta  tillbaka på 
japanerna. Den dramatiska musiken hörs hela tiden i bakgrunden och ibland går 
den över till körsång när publiken får följa många människor som blir allvarligt 
skadade och lider. Japanerna beskjuter hänsynslöst civilbefolkningen och ger sig 
till  och  med  på  sjukhusen,  vilket  visar  ännu  mer  deras  omänsklighet  och 
brutalitet. 
 
Rafe och Danny vaknar upp  i bilen när de  japanska flygplanen flyger  lågt över 
dem. En fotograf i närheten reagerar och skriker att det inte är amerikanska plan. 
När ett av planen börja skjuta mot dem slänger  fotografen sig  i bilen som Rafe 
och Danny  sitter  i  och  utbrister  ”jag  visste  inte  ens  att  de  var  arga  på  oss”. 
Männen börjar köra iväg för att komma till ett flygfält så att de kan komma upp i 
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luften  och  försvara  sig. Efter detta  fortsätter  bildspelen  när  japanerna  bombar 
alla  fartyg  och  flygplan,  dessa  scener  är  fulla  med  effektfulla  och  välgjorda 
explosioner  och  animerade, men  trovärdiga, missiler. Här hamnar USA  i  stort 
underläge och vi kan se  lite av en  likhet med boxningsmatchen som vi  tidigare 
såg  i  filmen när  samme  svarte kock  för  första gången  får avfyra ett vapen och 
han lyckas med att skjuta ner ett japanskt plan, mot alla odds. 
 
Sjukhusen börjar nu bli överfulla, Evelyn och de andra sköterskorna gör allt för 
att behålla lugnet och hjälpa så många som möjligt. Tillbaka till fartygen där allt 
ställs på sin spets, det stora fartyget Arizona blir sänkt och folk blir instängda  i 
fartygen när de blir allt mer vattenfyllda. Folk blir även hänsynslöst dödade och 
man får se många män som försöker fly i vattnet där de simmar vid en gigantisk 
amerikansk flagga. Den är trasig och har skotthål i sig, som tittare kopplar man 
detta som att landet är sårat. Den känslosamma körsången hörs i bakgrunden. På 
sjukhuset  råder  kaos  och  genom  kameraeffekter  blir  detta  mer  påtagligt  för 
tittaren. Kameran  talar  ett  tydligt  språk då den blir mer  subjektiv. Den  skakar 
och är ”orolig”, fokusen hamnar i oskärpa så att allting blir suddigt och således 
förstärks paniken i klippet.  
 
Den  amerikanska  presidenten  är  chockad  över  händelsen  och  han  förbereder 
redan nu vad de ska göra åt attacken. Ingen bråkar med Amerika ostraffat. Rafe 
och Danny är nu på väg till ett flygfält som ännu inte bombats av  japanerna, på 
vägen  dit  filmar  fotografen  en  del  av  omgivningen  och  de  japanska  planen. 
Publiken får se bilderna genom hans lins, vilket gör att allt känns mer äkta. Dessa 
bilder  liknar de  arkivbilder publiken  tidigare  fått  se  i  filmen, de  tre männen  i 
bilen är verkligen på plats. Efter en del  svårigheter  lyckas de  till  sist  få  tag på 
varsitt plan och de kan börja försvara sig mot anfallet. Tills denna punkt har vi 
som  tittare matats med  information om hur bra Rafe och Danny är som piloter 
och under attacken har de framställts som ett stort hopp för Amerika eftersom de 
alltid hänger ihop och känns aldrig lika rädda som de andra soldaterna. Innan de 
lyckas  sätta  sig  i  varsitt  plan  säger de  att de  inte  kan  flyga  ifrån de  japanska 
planen, så de måste helt enkelt vara bättre än dem för att klara sig. De ska kämpa 
tillsammans  trots deras  tidigare dispyter. Som publik vill vi att de ska använda 
sig av sina kunskaper för att kunna klara sig ur den svåra situationen, vi frågade 
oss hur det skulle vara möjligt. 
 
Den  frågan besvaras så  fort de  lyfter  från marken och vänder på katt och råtta 
leken. Så fort de får samma förutsättningar som  japanerna blir de bättre än dem 
och kan rädda andra, musiken är fortfarande dramatisk med lovar att hoppet är 
här, de pratar  taktik med varandra och nu  får vi  följa  luftstriden, något vi  inte 
fick göra då det bara var  japaner i luften. Rafe och Danny bestämmer sig för att 
leka  samma  lek  som  de  gjorde  i  andra  introduktionsscenen,  vilket  får  oss  att 
tänka att döda japaner är rena leken för en amerikan. Tempot i musiken trappas 
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nu upp och pampiga  slagverk och  stråkar hörs, detta  är  en  typisk  segermusik 
som vi har hört i så många andra filmer, vilket kan ses som ett exempel på den 
homogenitet  inom populärkulturen  som vi  tidigare nämnt  (Lindgren, 2005: 39‐
41).  
 
När de flyger förbi ett sjunkande skepp möts de av jubel och hyllningar av folket 
i vattnet och de  ses  som hjältar. Nu  jagar  amerikanerna  japanerna. Efter detta 
drar  japanerna  tillbaka  sina  plan,  och  även  om  Rafe  och  Danny  inte  var 
anledningen till denna återmarsch så kopplar vi detta som publik.  
 
Tusentals människor lider på sjukhuset och sköterskorna måste välja ut vilka de 
kan rädda, körsången kommer åter  tillbaka och det autentiska  ljudet hörs  tyst  i 
bakgrunden, här följer även ett bildspel på all förödelse. Ett par båtar kör förbi de 
sönderbombade skeppen och har den amerikanska flaggan i topp, en präst står i 
vattnet  och  välsignar  de  stupade  soldaterna.  Alla  som  kan  hjälpa  till  med 
upprensningen i hamnen gör det, en flagga ligger i vattnet och den svarte kocken 
plockar  upp  den  från  vattnet. Denna  scen med  flaggan  är  väldigt  symboliskt 
laddad och publiken  förstår att amerikanarna och deras  land  inte bara  skadats 
fysiskt utan också själsligt. I Japan är de glada över att de lyckades med anfallet, 
men  i  samma mening säger de att de är  rädda att de bara har väckt den björn 
som sover. 
 
President Roosevelt håller ett tal till landet, alla lyssnar och fylls av hopp när han 
utlovar absolut seger till USA i kriget och förklarar därmed krig mot Japan. Alla 
reser sig upp och applåderar. Under  talet är det heroisk och pampig körmusik 
och vi får se hur de arbetar med att rensa upp hamnen samt folk som sitter och 
lyssnar till talet och fylls med hopp om deras framtid. 
 
Vi  får  se  hur  de  snabbt  rustar  upp  landet  och  sedan  hur  presidenten  håller 
krismöte med generaler för att se hur de ska lösa de problem som uppstått och 
hur de ska gå till väga i sin hämnd på attacken. Presidenten reser sig upp ur sin 
rullstol och ställer sig på sina stödskenor när han säger att ingenting är omöjligt, 
de ska genomföra sin hämnd och vinna kriget. Även denna scen är symboliskt 
laddad med  koder  som pekar på  att  inget  är  omöjligt  för det  skadade  landet, 
även om  allt känns hopplöst och  förstört  ska de kunna  resa  sig  igen och vara 
starka, precis som presidenten reser sig ur sin rullstol. 
 
4.6 USA: s motattack – Konfliktupplösning, nedtrappning och avslut 
Rafe och Danny kallas in i ett hemligt uppdrag och åker från Pearl Harbor för att 
tränas inför denna svåra uppgift, de ska göra något ingen tidigare  lyckats med, 
nämligen  lyfta  stora bombplan  från  ett hangarfartyg  för  att kunna  flyga  in  till 
Tokyo och förstöra deras fabriker. 
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USA: s motattack mot Japan gör att denna grupp soldater blir representanter för 
en  hel  nation, deras  hjältemod  speglar  hela  landets  hjältemod. Detta  förstärks 
med alla tal som majoren håller för dem att de antagligen kommer att dö under 
sitt uppdrag, men det kommer att vara värt det eftersom de gör hela nationen en 
tjänst.  Den  här  delen  av  filmen  handlar  mest  om  hur  modiga  männen  i 
uppdraget är och hur de ska klara av att göra det omöjliga mot alla odds. Detta 
visas  flera  gånger  i  filmen  genom musik,  tal  och  bilder.  Fredsmedaljerna  som 
USA  fick av  japanerna sätts på bomberna och piloterna skriver ”for Betty” och 
liknande på dem. Publiken står bakom bombandet och man tycker att japanerna 
förtjänar detta. Publiken  erbjuds här  en  tolkning om att man borde  stå bakom 
bombandet och att man faktisk kan tolka detta genom att japanerna förtjänar att 
bli bombade eftersom de dödade Betty och många fler. Som publik  tycker man 
det är okej att döda andra för att hämnas henne som publiken har identifierat sig 
med (Betty en pilots flickvän som bli dödad under attacken). 
 
Majoren  säger  att  ”Vi  ska  till Tokyo  och  bomba  dem”  och  alla  jublar. Här  blir 
mord legitimt, chefen för anfallet säger att om hans plan får problem tänker han 
krascha sitt plan in i det bästa målet han kan hitta (fabrik eller liknande). Här ses 
den  sortens  självmord  som  ett  hjältedåd,  japanernas  s.k.  kamikazepiloter 
framställdes i början av filmen som blodtörstiga, anonyma galningar. 
 
När  de  närmar  sig  Japans  kust  ser  de  japanska  hangarfartyg  och  piloterna 
tvingas  lyfta  tidigare  än  planerat  och  hela  uppdraget  riskerar  att  gå  fel. Men 
amerikanerna hittar  snabbt  en  lösning och  flygplanen  lyfter  framgångsrikt och 
vinkas  av  med  hyllningar  till  pampig  och  triumferande  musik.  Under  tiden 
piloterna flyger mot Japan hör vi presidentens tal om hur modiga de är och att 
de ska visa övriga världen att amerikaner minsann inte är ett folk som drar sig ur 
ett krig. 
 
När de når Tokyo får vi se ett fabrikslandskap och hela Japan ser ut att vara en 
stor industri. Detta ger inte publiken någon chans att kunna identifiera sig med 
landet och dess befolkning eftersom allting är  så pass opersonligt,  färgerna på 
byggnaderna är brunt och svart. I USA: s motattack ser man nästan bara attacken 
inifrån  flygplanen när de pratar med varandra. Vi ser bara  japaner som dör på 
håll  i  snabba  klipp,  som  om  det  inte  vore människor  de  dödar  utan  tomma 
fabriker. Hela bombningen komponeras med  triumferande musik. Bara ett par 
av planen blir nedskjutna och piloterna  lyckas  styra planen  till Kinas kust och 
störtlanda där. 
 
I  Kina  befinner  sig  några  japanska  trupper  som  snabbt  skyndar  sig  för  att 
tillfångata de amerikanska soldaterna som nyss störtat. Det är Rafe och Dannys 
plan  som  klarat  sig  undan  och  landat  på  samma  plats.  Japanerna  kommer 
springandes och likt en mördare i en rysare får vi se ur förstapersonsperspektiv 
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hur  de  smyger  sig  genom  det  höga  gräset  fram  bakom  de  amerikanska 
soldaterna  för  att  fånga  dem.  Danny  och  Rafe  försöker  rädda  varandra  och 
Danny offrar sitt liv för att rädda Rafe från japanerna genom att gå i mellan vid 
en skottlossning. Musiken är nu sorgsen. Rafe pratar med Danny innan han dör 
och berättar att Danny ska bli  far  till Evelyns barn, men Danny ber Rafe att  ta 
hand om barnet  eftersom Danny  inte kommer att överleva vägen hem. Danny 
avlider och det blir ett tårfyllt och förtvivlat farväl mellan de bästa vännerna.  
 
Musiken blir mer hoppfull när en trupp kineser kommer mot dem och håller den 
amerikanska flaggan ‐ nu är räddningen här. Filmen avslutas med ett bildspel att 
piloterna kommer hem, bärandes på Dannys kista. De blir mottagna som hjältar 
och vi hör  triumferande musik  tillsammans med Evelyns röst som håller ett  tal 
om hur kriget förändrade hela landet, deras liv samt hela världen. Hon säger att 
genom prövningar vann Amerika kriget, och vi får se hur hon och Rafe befinner 
sig vid ett hus på landsbygden och leker med ett barn som heter Danny. 
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5. Beskrivning av World Trade Center 
Här  nedan  kommer  vi  att  skriva  och  analysera  efter  liknande  upplägg  som 
föregående kapitel,  fast vi kommer att koncentrera oss på  filmen World Trade 
Center. 
 
5.1 Introduktionsscen – Anslag  
Det  första  som  visas  är  en  text  som  säger  att  ”These  events  are  based  on  the 
accounts  of  the  surviving  participants”  sedan  kommer  titeln  ”World  Trade 
Center”. Det finns ingen introduktionsmusik. En man vaknar tidigt och går tyst 
upp ur sängen bredvid sin fru och smyger in i badrummet och tar en dusch, här 
hörs bara autentiskt ljud från några tysta vattenstrålar sen kommer ett klipp till 
när han går förbi rummen i huset och tittar in hos sin fru och sina barn innan han 
går ut ur huset och beger sig till  jobbet. På vägen får vi se en skylt där det står 
New York och sedan följs detta av vackra gryningsbilder över New York och nu 
tonas en harmonisk musik tyst upp när vi får se hur lugn staden är så här tidigt 
på morgonen. World Trade Center  tornen (dessa kommer hädan efter benämns 
som WTC‐tornen) finns med på många av de bilder vi får se här  i  inledningen, 
de används som huvudbild.  
 
Ett klipp tar oss till en tunnelbana där morgontrötta människor åker till sina jobb, 
sedan ser vi en man på en färja på väg till staden och en vacker gryningsbild på 
frihetsgudinnan med WTC‐tornen syns  i bakgrunden. Vi  följer en annan man  i 
sin bil på väg  till  jobbet, han  lyssnar på radio och de säger att det är en vacker 
morgon när solen går upp över staden. Mannen kör mot New York och vi får än 
en gång se WTC‐tornen i siluett. Denna man förstår vi snabbt kommer vara med 
i  handlingen  eftersom  vi  följer  honom  en  längre  tid.  Inledningen  ger  oss  en 
trygghet  över  staden,  filmskaparna  har  arbetat  mycket  med  tystnaden  som 
känsloförmedlare och visar hur lugnt och fint allting är. När musiken kommer är 
den så pass tyst att det är svårt att märka när den ens börjar. Eftersom publiken 
redan  vet  vad  som  kommer  hända  (på  grund  av  titeln  på  filmen  och  att  de 
genom text berättar att det är den 11: e september) i staden bygger tystnaden upp 
en viss spänning och förväntan eftersom man vet att en storstad som New York 
alltid låter, vi får känslan av att detta är lugnet före stormen. 
 
5.2 Presentation av karaktärerna - Konfliktupptrappning 
Vi får se samma man som lyssnade på bilradion inne i ett omklädningsrum där 
några män  skämtar med  varandra,  de  framställs  som  lättsamma  och  komiska 
samt att de har en bra och vänskaplig kontakt med varandra. Personerna börjar 
växa  fram och vi känner av en  laganda bland dem, vi  lär oss att mannen  som 
lyssnade på bilradio och befinner sig i omklädningsrummet heter Will Jimeno. 
Männen klär på  sig polisuniformer och blir  tilldelade  sina uppgifter de  ska ha 
under dagen  från deras överordnade McLoughlin, och med orden ”As always, 
protect  yourself, watch  each  others  back”  ger  de  sig  ut  på  stan  för  att  hålla 
ställningarna. 
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Väl ute på fältet ter sig allt som en vanlig dag, vi får följa Jimeno när han och en 
kollega patrullerar, de tar det lugnt och verkar egentligen inte ha något speciellt 
att göra. De träffar ett gäng uteliggare och poliserna vet namnen på dem och de 
ber uteliggarna snällt att sitta någon annanstans, poliserna känns personliga och 
ger intrycket av att detta är en helt vanlig dag på jobbet i en lugn och stilla stad 
och genom att poliserna kan namnen på de hemlösa får det nästan det att kännas 
som en hemtrevlig småstad där alla känner alla och att poliserna aldrig har något 
bättre för sig än att gå sin dagliga runda och på så sätt lärt känna de som alltid 
finns där. 
 
Nästan tio minuter in i filmen ser vi en stor skugga av ett lågt flygande plan som 
sänker sig och snabbt flyger över huvudena på människorna  i staden. Ett klipp 
tar oss till en annan byggnad där en annan polis befinner sig och plötsligt hör vi 
en dov smäll och de undrar vad som har hänt. Publiken får aldrig se kollisionen 
utan  får  bara  höra  den  och  efter  det  kommer  ett  klipp  till  tv‐kanalerna  som 
rapporterar  om  olyckan  och  visar  arkivbilder,  en  spänd  tyst musik  hörs  nu  i 
bakgrunden,  filmskaparna  har  redan  i  början  av  filmen  betonat  att  filmen  är 
baserad  på  verkliga  berättelser  och  genom  att  använda  sig  av  arkivbilder 
förstärker de detta ytterligare. 
 
Poliserna dirigeras ut till platsen där ”olyckan” har skett för att spärra av för att 
försöka hjälpa folk som blivit skadade. De åker i en buss dit och en av poliserna 
pratar i telefon med sin fru och säger sedan högt att även andra tornet har blivit 
träffat, hans  fru  hade  sett det på  nyheterna.  Ingen  tror honom då de  inte  fått 
någon  bekräftelse  via  polisradion.  Publiken  hör  konstant  polisradion  med 
rapporteringar  om  vad  som  händer  och  detta  gör  händelsen  mer  autentisk. 
Musiken  trappas upp  och brandbilar kommer  skyndande, när de  anländer  till 
platsen  regnar det papper över dem och allt är kaotiskt och nu hör vi  sorgsen 
musik.  
 
Poliserna  får  uppdraget  att  gå  in  i  byggnaderna  och  här  presenteras  John 
McLoughlin ordentligt (mannen som vi fick se först i inledningen) genom att han 
får uppdraget att leda de andra poliserna i ett utrymningsuppdrag, eftersom han 
var med och kom på planen de använde under terroristattacken 19931 mot WTC 
och därmed är den  som känner  till området bäst.  Ingen  förklarar  för publiken 
vad som hände vid det tillfället (1993), utan filmskaparna tar för givet att vi vet 
vad som har hänt. 
 

                                                 
1 1993 utsattes World Trade Center för ett terroristattentat då en buss sprängdes på en 
parkeringsplats under torn ett, vilket resulterade i att sex personer dog och tusentals blev skadade 
samt att över 50 000 människor blev evakuerade (www.espionageinfo.com). 
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De poliser som bestämmer sig för att följa med in i tornen uppmärksammas som 
hjältar  genom  att  musiken  ändras  till  att  bli  mer  heroisk,  det  är  bara  de 
modigaste män som vågar gå in för att hjälpa folk när alla andra flyr ut. 
 
5.3 Räddningsuppdraget - Klimax 
En blodig kvinna kommer haltandes och säger att alla är på väg att dö, detta följs 
av att allt blir svart och vi hör det dova ljudet igen som vi hörde när planet först 
kraschade in i byggnaden. Detta ljud återkommer ett flertal gånger i filmen och 
får oss att känna en obehaglig magkänsla. 
 
Efter detta  får vi  se när männen befinner  sig mellan  tornen  i  en vänthall  eller 
reception  och  de  diskuterar  om  sina  teorier  om  vilka  de  tror  det  är  som 
genomfört attacken, en föreslår Israel men den idén förkastas snabbt av en annan 
polis. De passerar en massa människor som evakueras ut ur byggnaden, många 
är blodiga och uttrycker sorgsenhet och lidande, en tyst sorgsen musik hörs här. 
Vem det än var som gjorde attacken så har de orsakat stor förödelse. 
 
Poliserna  hämtar  utrustning  så  som  skyddshjälmar,  västar  och  syrgastuber, 
således är de beredda på att ge sig  in  i  tornet de kallar  torn ett som  först blivit 
träffat av planet. Nu hörs bara samtal mellan poliserna och dova smällar utifrån 
av tornen som håller på att kollapsa. De börjar bege sig till torn ett för att påbörja 
sin insats i evakueringen, men då skakas allting och ett högt muller hörs. Tornet 
bredvid  rasar  in och ett  stort dammoln väller  in  tillsammans med en  tryckvåg 
och  poliserna  måste  snabbt  agera  för  att  överleva.  Poliserna  kastar  sig  in  i 
hisschaktet  och  dammolnet  begraver  poliserna. Allt  blir  svart  och  tyst,  bilden 
tonas upp igen och vi ser McLoughlin vakna upp, han skriker för att försöka få 
reda på vilka som är vid  liv. Endast  tre poliser har klarat sig, McLoughlin och 
Jimeno som är illa klämda under rasmassorna, och en polisman vid namn Dom 
som kan gå  runt och  försöker hjälpa sina  två  fastklämda kollegor. De  talar om 
var de andra poliserna är och McLoughlin säger att de är på en bättre plats nu. 
Som publik märker vi redan här att han inte släppt sin ledarroll eller har gett upp 
hoppet  om  dem  själva  samt  att  en  religiös  association  myntas.  McLoughlin 
försöker  anropa  hjälp  på  sin  polisradio men  har  ingen  täckning där de  ligger 
under raset. 
 
Mannen vid namn Dom försöker förgäves att gräva upp Jimeno och föreslår att 
han  ska  gå  upp  och  hämta  hjälp,  han  får  dock  order  av McLoughlin  om  att 
stanna och hjälpa Jimeno ut. Jimeno ber också om att han ska stanna, han vill inte 
bli lämnad själv. Efter försök att rädda Jimeno hör vi ytterligare ett buller och ett 
nytt ras kommer, vi hör bara en massa skrik. Nu rasar torn två och det begraver 
också Dom, så  illa att vi ser blod  rinna ur hans mun. Han ger upp hoppet och 
frågar McLoughlin om han kan få en ”3‐8”. McLoughlin svarar att han får lov att 
ta en rast. efter det säger Dom ”I love you Will” (han tilltalar här Jimeno vid hans 
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förnamn). Dom tar livet av sig genom att skjuta sig själv i huvudet. Här visas det 
att  polismannen  är  polis  ändan  in  i  döden  och  en  stolt  sådan.  Vi  lider med 
männen som är fångade och identifierar oss mer och mer med de två återstående 
poliserna. Nu hör vi återigen sorgsen musik och kameran börjar med en åkning 
upp ur graven de  ligger  i  för att visa hur  långt ner de hamnat, sedan  fortsätter 
bilden  vidare  upp  så  att  vi  som publik  kan  se  omfattningen  av  förödelsen  av 
raset, hela området är grått och  sotigt. Vi  fortsätter uppåt  så att vi  ser  som  en 
kartöversikt över Manhattan där en rökpelare ringlar uppåt. 
 
Vi  kommer  så  långt  ut  som  till  en  satellit  i  rymden. Där  hör  vi,  som  ur  tv‐
nyheterna  att  tornen har  rasat,  sedan  för  vi  fler  rapporteringar på  olika  språk 
från  andra  länder  som  kommenterar  händelsen  samt  håller  tal  om  allt  det 
hemska, även om publiken kanske inte förstår språken så förstår vi ändå vad det 
handlar om då vi får se olika folkslag som tittar på tv rapporteringarna. Världen 
har stannat upp och alla ser chockade ut. Vi förstår här att det inte bara är USA 
som är drabbat, utan hela världen. Alla  tar del av olyckan. Folk gråter och ber. 
Man visar här på att alla står bakom USA i vad som nu än har hänt World Trade 
Center. 
 
5.4 Presentation av familjerna  
Nu följer vi en gravid kvinna som raskt går med skräckslagna ögon, hon pratar 
med någon på telefon och säger att hon tror att de är inkallade. Vi får se ett foto 
hon har  i närheten och det  föreställer hennes  familj och vi  ser vilken koppling 
kvinnan har till Jimeno, hennes man. Publiken ser också att de två har en dotter 
tillsammans. Sedan får vi se massor utav rapporteringar från händelsen och som 
publik  får man höra hur många poliser och brandmän  som befaras vara döda 
eller fångade i rasmassorna, de refererar till dem som ”New Yorks finest”. Vi får 
dock inte höra något om civilbefolkningen, de som arbetar och vistas i tornen.  
 
Publiken  får  se  tre  kvinnor  som  sitter  i  ett  hus  och  pratar  om  sina män  och 
undrar om de har klarat sig eller ej. En polisbil stannar utanför huset och en av 
kvinnorna får reda på att hennes man har klarat sig, en annan frågar angående 
henne man John och vi förstår snabbt att hon är McLoughlins fru.  
 
5.5 Läget för McLoughlin och Jimeno - Konfliktupplösning 
Återigen  får vi  se hur männen  ligger  fastklämda  i  raset och de pratar om hur 
svårt skadade de är, de har inre blödningar och McLoughlin  informerar Jimeno 
att  om  de  somnar  kommer  de  att  dö. Nu  börjar  kampen mot  smärtorna  och 
sömnen.  McLoughlin  peppar  Jimeno  att  inte  tänka  på  smärtan  och  att  de 
kommer att klara  sig. Männen känner  inte varandra  sedan  tidigare, och  för att 
hålla sig vakna pratar de om allt möjligt, Jimeno börjar prata om en film, Starsky 
& Hutch, som är en komisk amerikansk film om två poliser. Det kan ses som en 
koppling mellan de  två  instängda poliserna  och de  två poliserna  i  filmen,  två 
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hjältar som gör allt för varandra. De två männen knyts sakta men säkert närmare 
varandra. McLoughlin  säger hela  tiden att  Jimeno  inte  får  somna. Ett  ras med 
eldklot försämrar deras situation ännu mer. 
 
Vi får nu se Jimenos fru igen när hon kämpar för att ta reda på om hennes man är 
vid  liv  eller  inte.  Vi  får  även  se  en  tv  när  president  Bush  står  framför  en 
amerikansk flagga och håller ett  tal till  landet om att de ska visa världen att de 
klarar  denna  prövning.  Genom  talet  blir  vi  som  publik  övertygade  om  att 
amerikaner är kämpar som aldrig ger upp och drar en parallell till männen som 
ligger fastklämda under tornet som kämpar för att hålla sig vid liv. 
 
5.6 Presentation av en symbolisk hjälte - Nedtrappning 
Efter presidentens tal får vi se en religiös del av filmen, vi är nu i en kyrka och får 
se ett enormt kors och två män som sitter  i kyrkbänken och ber. En av männen 
ser bestämd ut och pratar om att alla som kan borde hjälpa till, han ska bege sig 
till New York och hjälpa till, även om han måste åka en lång väg för att ta sig dit. 
Det  verkar  som  om  han  blivit  inspirerad  av presidentens  tal  och  genom  hans 
mod och kristna tro ska han bege sig iväg för att rädda folk. Han ser på korset i 
kyrkan  som  om  det  skickar  iväg  honom  på  ett  uppdrag  att  hitta  och  rädda 
någon. På nyheterna får vi än en gång se att de pratar och att det är  terrorister 
som attackerar.  
 
Nu  går  handlingen  parallellt mellan männen  som  ligger  begravda  och  deras 
familjer  som väntar på att  få besked om vad  som har hänt  sina nära och kära. 
Under filmens gång får vi följa med männens tillbakablickar på olika  tillfällen  i 
livet  medan  de  berättar  om  sina  älskade  familjer.  Exempel  på  detta  är 
McLoughlins tankar där man får se att hans fru är gravid med deras tredje barn, 
vilken kommer att bli en  flicka  (de har  redan  två pojkar).  Jimenos  tillbakablick 
blir  till när han och hans gravida  fru pratar om vad de ska döpa sin  flicka  till, 
Olivia eller Alyssa.  
 
Vi får än en gång se mannen från kyrkan, denna gång sitter han hos en frisör och 
rakar  av  sig håret, hans blick  är  fortfarande beslutsam och vi kan  se  stolthet  i 
blicken,  vi  förstår  nu  att  han  har  någon  form  av  militärisk  bakgrund. 
Tillbakablickarna  från de klämda männen  fortsätter samtidigt som vi  får  ta del 
av de oroliga familjernas försök att ta reda på vad som hänt sina män, de tittar på 
nyhetsrapporteringar. I graven under tornet hittar Jimeno ett avbrutet vattenrör 
någon meter ovanför sitt huvud som han drar och böjer det mot sig för att kunna 
få i sig vatten. 
 
Mannen med det nyrakade håret  får vi nu se  i militärkläder redo att hjälpa  till 
vid rasmassorna. Han går ensam på New Yorks gator vid  tornen, han kommer 
fram till en avspärrning och den kan han utan problem passera genom att bara 
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titulera  sig  som marinsoldat. Bara  för  att han har uniform och påstår  sig vara 
militär  får han passera avspärrningarna och gå  in och hjälpa  till  i rasmassorna. 
Han går sedan med bestämda steg ensam mot de rasade tornen.  
 
Jimeno och McLoughlin pratar om de andra männen som var med dem när de 
skulle utföra sitt räddningsarbete. De ifrågasätter om de hade kunnat göra något 
annorlunda  för att  rädda de andra och konstaterar att det var en av den bästa 
gruppen  i New York  eftersom de  riskerade  sina  egna  liv  för  att  rädda  andra. 
Plötsligt hör vi det bekanta dova donet och ett nytt ras kommer över dem igen, 
de skriker högt och som tidigare förvärras deras tillstånd ytterligare.  Vi får än en 
gång följa den ensamma marinsoldaten igen, han får höra att det snart kommer 
bli mörkt och att  sökningarna avslutas  för dagen. Men han ger  inte upp, utan 
börjar söka själv när alla andra gått tillbaka trots varningarna för risken för ras. 
Han blir en ensam hjälte som mot alla uppmaningar vägrar att ge upp. 
 
5.7 Räddningen - Avslutning 
De instängda männen kommer allt närmre varandra, de börjar prata och skämta 
lite  om  sina  familjer  och  om  hur  lyckliga  de  är,  de  börjar  kalla  varandra  vid 
förnamn och bli mer personliga mot varandra, de är inte längre av olika grad. Vi 
identifierar  oss  mer  och  mer  med  männen  för  varje  gång  vi  besöker  dem  i 
rasmassorna. McLoughlin  berättar  att  hans  frus  namn  är  Donna  och  Jimeno 
kommenterar att det är ett bra namn, riktigt amerikanskt. Man kan tolka Jimenos 
uttalande till patriotism då han uttrycker att något som verkligen är amerikanskt 
är bra.  
 
Plötsligt ser Jimeno ett starkt ljus, det är Jesus, och publiken tror att han ger upp 
och dör. Här är ännu en religiös förankring. Jesus håller fram en vattenflaska till 
honom, körmusik hörs nu i bakgrunden. Jimenos fru går på gatan vid deras hus, 
man hör alla rapporteringar från folks hus, från radio och tv apparater. Rösterna 
blandas i ett ljudkaos, något som förankrar att alla är involverade. 
 
Militären går ensam i de mörka rasmassorna, han letar fortfarande efter skadade 
på platsen. Han skriker ut ”United States marines” varje gång innan han frågar 
om  någon  kan  höra  honom. Människornas  titlar  verkar  väldigt  centrala  och 
viktiga eftersom de hela tiden upprepas. Han möter här en annan ensam soldat 
som inte heller gett upp hoppet om att hitta någon överlevande, de ansluter sig 
och går tillsammans. 
 
McLoughlin och Jimeno pratar om sina liv inom poliskåren och hur många år de 
har tjänstgjort. Jimeno är övertygad om att Jesus ville säga någonting till dem och 
att  de  ska  komma  hem.  Publiken  vill  verkligen  att  de  ska  överleva.  De 
symboliserar platsen de befinner sig i som helvetet. 
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De båda militärerna  lyser ner med  sina  ficklampor och  ropar mot McLoughlin 
och Jimenos håll, men de hör inte att militärerna är där så de svarar inte på ropet, 
militärerna är nu på väg att vända om  igen och gå  tillbaka.  Jimeno börjar dra  i 
vattenröret för att dricka, så som Jesus hade uppmanat honom att göra genom att 
hålla  i  en vattenflaska, då hör militärerna det  skrapande  ljudet  av  röret  så de 
försöker ta reda på vart det kommer ifrån, nu har de lyckats hitta varandra och 
militärerna  kan  påbörja  sitt  räddningsarbete  genom  att  hämta  hjälp  från 
räddningstjänsten. Lycklig musik kommer när militären hittar de  två männen, 
det har mestadels varit tyst när publiken får se de två männen i rasmassorna, det 
blir stor kontrast nu. Soldaterna säger till de fastklämda att de inte lämnar dem, 
dem är marinsoldater och de är deras uppdrag.  
 
Räddningsaktionen inleds med jubel från räddningstjänsten. McLoughlins fru får 
veta att han lever. Man får se henne och en annan familjemedlem passera samma 
skylt  som McLoughlin  gjorde  på morgonen med  bilen,  detta  kan  ses  som  en 
symbolik  för  hur mycket  samma  plats  har  ändrats  under  en  dag  av mycket 
ondska. Jimenos fru får också veta att hennes man är vid liv och musiken trappas 
upp.  Publiken  får  se  ett  enormt  pådrag  vid  räddningsaktionen,  många 
brandmän, sjukvårdare och poliser är där för att hjälpa de två. I flertalet tillfällen 
i filmen får vi höra hur poliser, brandmän och militärer pratar med varandra om 
hur farligt det de gör är, samt att de ständigt riskerar sina liv. Således framställs 
de som ännu mer heroiska.  
 
Jimeno ber en av räddningsaktörerna att amputera hans ena ben, som är klämt, 
för att han ska komma ut fortare och så att dem kan börja jobba på McLoughlin 
som ligger längre ner och som dem måste ta sist. Här får man se det starka band 
som  nu  finns mellan  de  två männen,  den  resa  de  gjort  tillsammans.  Jimeno 
framställs också som en ny person, han är inte rädd och ängslig över situationen, 
vilket  han  var  från  början,  han  har  utvecklats  och  lärt  sig  av  den  modiga 
McLoughlin. Deras liv är sammansvetsade, dör den ena så dör också den andra.  
 
Jimeno  räddas  och  dras  upp  ur  massorna,  de  lyckades  få  ut  honom  utan 
ampution. Han bärs på bår genom  en  lång  rad  av poliser  och  brandmän  som 
agerar  en mur  och  för  honom  till  säkerhet  från  rasmassorna. Det  hela  känns 
heroiskt och att männen hyllar Jimeno, han återförenas med sin fru på sjukhuset. 
Samtidigt är McLoughlin kvar i massorna och folk försöker ta sig ner till honom 
och rädda honom. McLoughlin är ensam och börjar ge upp, han ser sin fru i form 
av en illusion, hon talar till honom att han måste komma tillbaka till henne. När 
han kommit upp  är det hundratals  räddningspersoner på plats och  alla  jublar 
och  tilltalar  honom med  sitt  förnamn  ”You’re  going  home,  John”  hörs  någon 
säga. Aktionen  har  pågått  hela  natten,  när  han  kommer  ut  är  det  solljus  och 
morgon.  Detta  kan  tolkas  som  en  symbol  för  att  den  stora  hjälten  har  blivit 
räddad, det är ljust och männen kommer att klara sig.  
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Det ryker fortfarande från resterna av tornen på morgonen dagen efter. Vi får se 
de tomma gatorna, bussarna och båtarna runt om i New York. Publiken får se ett 
fåtal folk som arbetar med att röja upp. En polis säger ”Those bastards!” och vi 
förstår att han syftar till fienden, terroristerna, den opersonifierande fienden. Vi 
får höra körsång.  
 
Vi får se samma färja som i inledningen när solen återigen går upp, men över en 
förändrad stad och siluett. Färjan är tom och tornen är borta. Detta visar vilken 
stor förändring staden har gått igenom på bara ett dygn. McLoughlin träffar sin 
fru på sjukhuset och berättar för henne att hon höll honom vid liv. Detta följs av 
en övergång  till när bilden blir helt vit  (dip  to white) och sedan  får vi se något 
som utspelar sig två år senare, de båda männen har överlevt och är fortfarande 
goda vänner, de hyllas av  sina bekanta när de numera är återställda efter den 
traumatiska dagen. 
 
Vi  hör  körsång  och  McLoughlins  röst  som  håller  ett  tal  om  att  den  11:  e 
september visade dem vad människor är kapabla till, både ondska men även att 
den frambringar den godhet hos folk som lätt glöms bort. Detta följs av att bilden 
blir  svart  och  följande  statistik  redovisas:  2  749  personer  dog  från  87 
nationaliteter. 343 av dem var brandmän och endast 20  räddades, McLoughlin 
och Jimeno var nummer 18 och 19. 
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6. Diskussion och analys kring filmerna  
Efter  genomförandet  av  vår  diskursanalys  kan  vi  här  nedan,  på  följande  sätt, 
besvara  vår  problematisering  och  frågeställning.  Vi  kommer  att  argumentera 
kring  våra  analyser  samt  knyta  dem  samman  till  vårt  resultat  och  dragna 
slutsatser.  I  detta  kapitel  kommer  vi  också  att  se  vad  de  symboliska  och 
tematiska likheterna i filmerna vi har sett är och vad dessa kan betyda samt vad 
för uppfattningar och tolkningar dessa erbjuder publiken. 
 
Vi  har  tidigare  nämnt  att  vi  analyserat  de  båda  filmerna  utefter  framställda 
frågor som vi utrett och gjort försök att besvara. Efter analyserna kom vi fram till 
intressanta resultat gällande dessa och på vilket sätt dessa  fungerar  för  filmens 
helhet och möjliga påverkan på publiken.  
 
Analysfrågorna till texten såg ut som följande: 
 
• På vilket sätt skildras USA, i två filmer som belyser attacker av landet?  
• Hur skildras motparten som utsätter USA för dessa attacker? 
• Vilka  metoder  använder  sig  filmskaparen  av  vid  gestaltningar  och  vid 

förmedling av känslor?  
• Vad förmedlas som gott och ont i texterna och hur framställs detta? 
• Vilka metaforer används och vad kan man säga att dessa har för betydelse? 
 
6.1 Resultat av frågeställningarna - Pearl Harbor 
Redan  i  första minuterarna av  filmen uttrycker pojkarna att de  tillhör  frihetens 
land och tillsammans med musiken befäster de en heroisk och patriotisk känsla 
över dem själva, speciellt i scenen när Rafe skyddar Danny mot sin far, vi undrar 
hur många barn som skulle våga sätta sig emot en vuxen under tidigt 1900‐tal då 
respekten  för vuxna var väldigt  omfattande. Denna  scen  skildrar  en potentiell 
sann amerikansk hjälte med ”rätt” moralisk uppfostran och synsätt på sitt land. I 
Pearl  Harbor  framställs  USA  som  den  rättvisa,  goda makten  samt  den  goda 
nationen. Scenerna efter får vi ta del av Rafe och Dannys skickligheter, vänskap 
och hur militärerna är som personer framställs genom komiska händelser vilket 
underlättar  identifieringen  för  publiken.  Skildringen  av  fienden  presenteras 
direkt i inledningen av filmen, att tyskarna är fiender får publiken presenterat för 
sig genom Rafe och Dannys lek. Dock förstår publiken ganska snabbt att fokusen 
ligger på ett land som står på tyskarnas sida – Japan.  
 
USA framställs som en nation som helst inte vill blanda sig i kriget, inte för att de 
är rädda  för att dö eller möta  fienden  i konflikt utan  för att dem vill värna om 
freden. Detta poängteras för publiken genom dialog, musik och gestaltningen av 
händelser. Via dialog mellan amerikaner och mellan japaner, japanerna talar ofta 
indirekt  mot  sig  själva  som  exempelvis  när  deras  general  talade  om  att  de 
egentligen  borde  få  ett  slut  på  kriget  och  i  stället  planerar  en  attack  för  att 
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ytterligare  utöka  det.  Gestaltningen  av  händelser  är  tydligt  vinklad  ur  ett 
amerikanskt  perspektiv,  publiken  får  se  en  krigssituation  som majoriteten  av 
dem  vet  har  hänt  på  riktigt,  vi  har  läst  om  händelsen  i  skolan  och  fått  den 
berättad  för  oss  genom  böcker m.m. När  vi  då  ställs  inför  händelsen  på  vita 
duken kan det då vara i en lättsmält form som publiken gör lättast att köpa rakt 
av. Berättelsen har  så att  säga  inga kryphål eller  frågetecken, allt  förklaras och 
redogörs så publiken blir matad av koder som alla antyder på USA:s hjältemod 
och oskuld i krigssituationen.  
 
När Rafe är  i Europa och deltar  i kriget hör vi hela  tiden kommentarer om hur 
modig och skicklig han är. Engelsmännen i filmen antar därför att eftersom han 
är duktig är alla amerikaner det. De sätter honom som befäl nästan direkt så att 
engelsmännen  får  ta del av hans expertis när det gäller att  flyga. Kommentarer 
som ”Gud hjälpe den  som  startar krig med Amerika” poängterar  inte bara att 
han ser upp till landet, utan även att han inte känner en stor tillförlit till sina egna 
piloters kunskaper som han har för de amerikanska. Här matas vi än en gång av 
kommentarer rörande amerikaners dominans inom kriget, innan de ens har gått 
med i det. 
 
Kockens boxningsmatch på båten mot den stora maskinisten kändes symbolisk 
för  synen  på USA  under  kriget. Att  han  först  hamnar  i  stort  underläge, men 
sedan mot alla odds lyckas resa sig upp och vända på matchen och till och med 
vinna den mot  sin  stora  främmande  fiende. När USA blev attackerat av  Japan 
hamnade de i stort underläge eftersom deras största flottbas totalförstördes. Men 
mot  alla  odds  lyckades  de  rusta  upp  landet  under  en  kort  tid  och  göra  en 
motattack och  sedan vinna över  Japan  i kriget. Likaså att Rafe återvänder  från 
graven för sin älskade, men kan även ses att han var ålagd att hjälpa sitt land än 
en gång och slåss för amerikanernas räkning och inte britternas. 
 
När  Rafe  och  Danny  försvarar  hamnen  under  attacken  hör  vi  triumferande 
musik, likaså när de ska ta ut sin hämnd på Japan. Musiken hjälper oss att förstå 
vilka som är onda eller goda utan att behöva säga det rakt ut, samt att förstå vad 
vi  ska känna  i  och  för de  olika  attackerna  (Van Leeuwen,  1999:  35). Även  om 
utvecklingen  med  det  audiovisuella  i  filmer  har  gått  långt  framåt  så  är  det 
fortfarande de grundelement så som realljud, dialog, musik, effektljud och även 
tystnaden som används för att befästa känslan i en film och betonar vad vi som 
publik ska tycka och känna (Braaten mf.l, 1997: 28‐29). I filmen har musiken haft 
stor betydelse för handlingen, japanerna har haft homogena dova trummslingor 
med okomplicerad  rytm  som  sitt  signalement,  som publiken  efterhand känner 
igen när den under  filmens gång återkommer, vilket kan ses som en metod  för 
gestaltning och  förmedling av känslor då denna är av  samma karaktär genom 
hela filmen samt befästningen av vi och dem‐känslan (Van Leeuwen, 1999: 35).  
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Filmmusik är en genomslagskraftig metod som effektivt leder publiken in i olika 
känslor  och  associationer. Dock  brukar  filmmusik  vara  en  sådan variabel  som 
publiken  inte  direkt  tänker  på  utan  man  vet  bara  att  den  alltid  finns  där, 
publiken skulle endast reagera över denne om den skulle upphöra och övergå till 
tystnad (Leirpoll, 2006: 114, Van Leeuwen, 1999: 23).  
 
 
Vi får aldrig följa japanerna i sin attack, bara slumpvis valda lidande och sårade 
amerikaner samt huvudpersonerna. Japanerna framställs som anonyma flygplan 
när de går  till attack, amerikanerna  som kämpande hjältar  som gör  allt  för att 
hjälpa  varandra.  Vi  hinner  till  och  med  känna  för  dem  alla  innan  de  dör. 
Japanerna befästs ännu mer  som kallblodiga när vi  först  får se dem  som dessa 
anonyma  varelser  som  utan  någon  tvekan  sätter  sig  i  ett  plan  och  ska  ut  och 
bomba  en oförberedd  fiende, något  som  förstärks  ännu mer när de ger  sig på 
sjukhusen.  
 
Den  Japanska  sidan  är,  som  vi  nämnt  ovan, den  opersonifierade makten  som 
genom  smarta drag  ändå  inte  räcker  till mot  ett  ovetande USA. När Rafe  och 
Danny  sätter  sig  i  varsitt  flygplan  får  de  samma  verktyg  som  japanerna 
använder,  dock  är  deras  flygplan  sämre  än  japanernas, men  ändå  lyckas  de 
förstöra fler plan än någon annan lyckats med. Enligt filmen  lyckades de skjuta 
ner sju plan tillsammans, och i de historiska faktaböckerna vi har använt oss av 
(se  Bakgrund,  1.3)  förlorade  japanerna  ett  30‐tal  plan  under  attacken,  dvs.  att 
Rafe och Danny stod själva för nästan en fjärdedel av de nedskjutna planen. Här 
kan  vi  ifrågasätta  hur  mycket  filmskaparna  har  anammat  från  den  verkliga 
händelsen som filmen baseras på. Troligtvis är detta ett rent fiktivt knep för att 
framställa de båda männen som ett par amerikanska hjältar så som folket vill tro 
att det gick till, detta kan ses som en försköning av den amerikanske hjälten. 
 
En  scen  utanför  sjukhusen  under  attacken  visar  hur  några  oskyldiga  kvinnor 
springer  längs  en  väg  mot  kameran  och  sjukhuset,  samt  att  vi  ser  japanska 
flygplan som närmar sig bakom dem, denna scen fick oss att  tänka på en känd 
bild  från  Vietnamkriget  då  ett  barn  springer  längs  en  väg  efter  en 
napalmbombning och soldater kommer bakom det. Denna vietnamesiska bild är 
även känd för att vara den som drog igång de stora protesterna i USA mot kriget, 
och genom att filmskaparna använder sig av en liknande bild i filmen förstärker 
det  japanernas  hjärtlöshet, direkt  eller  indirekt,  eftersom  bilden  väcker många 
känslor hos tittaren, då de kan relatera till den vietnamesiska bilden. Se bilder  i 
bilaga 1.  
 
Japanen som vi  fick se  inifrån sitt plan med ett kort på en kvinna är den enda 
som verkar vara mänsklig, denne påminner om Rafe när han var  i Europa och 
längtade efter Evelyn. Dock får vi inte ta del av hans känslor utan vi vet bara att 
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han är redo att dö, även om kvinnan på bilden väntar hemma  i Japan, vilket vi 
nästan  kan  tolka  som  en  faktor  som  gör  honom  ännu  mer  känslokall.  När 
japanerna  framställs  som  känslokalla  och  anonyma  bidrar detta  till  att  vi  som 
publik inte kan identifiera oss med dem eller tycka någonting om dem förutom 
att  de  troligtvis  är  onda  som  attackerar  de  goda människor  vi  har  lärt  känna 
tidigare i filmen. 
 
När  Japan  bestämmer  sig  för  att  kalla  tillbaka  sina  trupper  på  grund  av  att 
överraskningsmomentet  är  över  får  vi  se  hur  Rafe  och  Danny  jagar  tillbaka 
fiendeplanen och på  så  sätt kopplar publiken det  som att det var på grund av 
dem  två  som  japanerna  drog  tillbaka  sitt  anfall.  Publiken  får  se  deras  attack 
lyckas,  men  att  de  under  sin  resa  till  Hawaii  gjort  en  form  av  själslig  resa, 
japanerna har förändrats, de har förstått att det inte var bra att attackera USA och 
drar  tillbaka  sina  trupper  och därigenom  genomförs  inte  en  andra  attack mot 
amerikanarna. Åskådaren får till och med höra den opersonifierade fienden säga 
detta: att de bara väckt den björn som sover, och helt plötsligt kan vi identifiera 
oss med mannen  som  säger  detta. Det  finns  ånger  och  rädsla  i  hans  röst  och 
publiken  erbjuds  en  språngbräda  till  tolkningar  där  USA  nu  har  ett mentalt 
övertag på sin fiende. Dock identifierar vi oss med honom på ett helt annat sätt, 
han och hans män är underlägsna den amerikanska makten, de är rädda för dem, 
och det är först nu publiken erbjuds en identifikation med honom, som är rädd 
och drar sig tillbaka, fienden kom hit men inte längre helt enkelt. 
 
Presidentens  tal  som  han  håller  till  nationen  efter  attacken  förstärks  med 
musiken i bakgrunden som verkligen lägger en känsla av att de ska klara sig och 
att de mot alla odds kommer att resa sig upp som en nation och få ut sin hämnd, 
en rättfärdigad sådan. Detta illustreras genom att presidenten själv reser sig upp 
ur sin rullstol för att visa på att ingenting är omöjligt. Denna symbolik kan vi se 
som  liknande den boxningsmatchen  som vi  tidigare nämnt. När han  förklarar 
krig  jublar alla, men detta  framställs  inte som att de är krigs‐ och hämndlystna 
utan man fylls snarare av ett hopp om rättvisa. 
 
I motattacken  framställs amerikanarna  som volonterar  som heroiska med högt 
mod, detta förstärks då vi hör pampig musik i bakgrunden och  jubel. Detta blir 
en  stor  kontrast  från  när  vi  såg  japanerna  göra  samma  sak  och  vi  hörde  de 
rytmiska  dova  trummorna,  såg  mörka  kläder  och  koncentrerade  men  ändå 
tomma  blickar  som  såg  hotfulla  ut.  Amerikanarna  flyger  in  över  Japan  och 
publiken  får se bilder på ett  landskap  fyllt av  industrier och sterila byggnader. 
Budskapet  om  en  opersonifierad  fiende  blir med  detta  också  starkare.  Vi  får 
endast se ett par av de soldater som skjuter  tillbaka på  flygplanen samt ett par 
kvinnor som kan gå oberörda  från attacken eftersom amerikanerna  inte ger sig 
på civilbefolkningen. Förövrigt får vi bara veta att det finns folk i landet genom 
att  de  amerikanska  flygplanen  som  vi  följer  blir  beskjutna.  Om  vi  ser  på 



 47

tidfördelningen i filmen, så attackerar japanerna USA i drygt en halvtimme, och 
då  får vi bara  ta del av  lidande och elände ur USA: s perspektiv. USA bombar 
Japan i tio minuter, mer behövs inte för att Japan ska besegras. Även detta får vi 
endast ta del av från USA: s perspektiv. 
 
I talet som hålls i slutet av filmen säger Evelyn att Amerika vann kriget, då får vi 
nästan känslan av att de vann andra världskriget, och inte kriget mot Japan, att 
vinsten  mot  axelmakterna  var  USA:  s  förtjänst  och  i  talet  nämns  aldrig  de 
allierade.  Inte heller nämns något  om hur de vann genom  att  atombomba  två 
städer i Japan, vilket resulterade i massmord på civilbefolkningen.  
 
Klassiska berättelser och sagor  innehåller ständigt kampen mellan de goda och 
det onda, det normala mot det onormala samt det naturliga mot det onaturliga. 
Kampen mellan  dessa  får  publiken  också möta  i  Pearl Harbor. De  goda,  den 
normala sidan mot den onda, den onormala sidan. De normala och ej utstickande 
är moralens amerikan, den godhjärtade som mer än gärna skulle dö för sitt land 
om det skulle behövas. Är detta egentligen ett normalt beteende? Det kan vi inte 
svara  på, men  det  är  den  framställning  som  publiken  erbjuds  av  ett  normalt 
beteende. Det som sedan visar sig vara ett onormalt tänk är när publiken får se 
den  japanska sidan känna samma sak  inför sitt  land, detta ger oss  författare en 
obehaglig  känsla  i magen  istället,  tänker  de  inte  på  sin  fru  och  barn  som  de 
lämnar för sin stund i rampljuset då det blir martyrer? Gott och ont gestaltas bl.a. 
med hjälp av kontrasterande musik som vi också nämnde ovan.  
 
För att återknyta till John Fiskes mall angående gestaltning av personer, grupper 
m.m. på film (kapitel 3.3.2) tänkte vi som författare här konstatera och motivera 
de resultat vi dragit från analysen av filmen. Nedan redogör vi för detta genom 
att tolka och framställa en tabell från Fiskes mall, (Fiske, 1987: 132). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Symboliska metaforer  finns  det  gott  om  i  Pearl  Harbor  som  publiken  under 
filmens gång får bekanta sig med. Dock anser vi som författare att den tydligaste 

USA Japan 
God Ond 

Hjälte Skurk 
Amerikan Icke amerikan  

Medleklass Underklass 
Attraktiv Oattraktiv 

Ljus miljö Mörk miljö 
Mjuk & personlig Hård & opersonlig 

Nära relationer Ytliga relationer 
Humoristisk Humorlösa 

Närbild Extrem närbild 



 48

av dessa är den mörkhyade kocken som framställs som en hjälte, först mentalt då 
han mot alla odds vinner över en muskulös mekaniker som sedan utvecklas till 
en fysisk sådan som skjuter ner ett japanskt plan trots att han aldrig tidigare har 
avfyrat ett vapen. Denna symboliska metafor har vi tagit upp tidigare men vi vill 
dock återigen trycka på hur viktig denna symbolik faktisk är för filmen och dess 
handling då den symboliserar hela Amerikas involvering i kriget.  

 
6.2 Resultat av frågeställningarna – World Trade Center (WTC) 
I  inledningen  till  filmen är det  som vi  tidigare nämnt  lugnet  före  stormen och 
detta poängteras flera gånger med bilder på frihetsgudinnan och WTC på samma 
bild, allt känns fredligt och stillsamt, bilden av Frihetsgudinnan trycker verkligen 
på uttrycket ”the  land of  the  free”.  Inledningen poängterar med hjälp av dessa 
bilder hur oskyldig  staden är  inför det  som komma  skall. WTC används  flitigt 
som  huvudbild  här,  denna  siluett  finns  inte  kvar  i  dag  och  det  poängteras  i 
filmens introduktion. New York framställs som en lugn, tyst och harmonisk stad 
och när poliserna går ut på deras morgonrutin händer ingenting som gör att de 
tvingas ingripa. Dock är det allmänt känt att New York sägs vara den stad som 
aldrig sover och sirener från ambulans‐, brand‐ och polisbilar brukar vara New 
Yorks  signalementsljud.  Även  människorna  framställs  som  harmlösa  och 
oskyldiga precis som den staden de befinner sig i. Detta blir tydligt i inledningen 
då poliserna  stöter  ihop med de hemlösa människorna  samt  turisterna utanför 
köpcentret.  Publiken  ser  bilder  på  mängder  av  människor  av  olika  åldrar, 
nationaliteter, kön och klass. Scenerna kan  erbjuda publiken  tolkningar om att 
alla är lika välkomna i New York samt att alla behandlas lika. 
 
Plötsligt kommer attacken och skildringen av de goda och oskyldigt attackerade 
amerikanarna är fulländad. Trots denna otroliga chock och panik bland stadens 
människor viker poliser och andra i räddningsmanskapet inte undan. De ger sig 
in  i  kampen mot  den  ansiktslösa  onda makten  utan  att  tveka  och  därigenom 
börjar en heroisk resa för männen. Något som ses om en självklarhet i filmen är 
att publiken ska veta vad som hände med WTC 1993, och att de då ska förstå att 
McLoughlin varit med om något liknande innan i samma område. Därför ses han 
redan som en hjälte innan han ens blivit ordentligt introducerad i filmen. 
 
Det goda kämpar mot det onda som inte alls syns i denna film, och även här från 
en  framställd  oväntad  attack  där  amerikanarna  måste  slå  sig  upp  från  sitt 
underläge  mot  fienden.  I  denna  film  måste  amerikanarna  kämpa  mot  en 
ansiktslös  fiende,  planen  framställs  aldrig  som  något  skrämmande,  inte  heller 
pekas  någon  ut  som  en  fiende,  dock  ser man  ändå  att  USA  blivit  oskyldigt 
attackerat eftersom publiken redan har en kunskap eller förförståelse av vad som 
hänt  i verkligheten. Även om det bara sker attacker mot byggnaderna så  ligger 
hotet  över  dem  i  filmen  ändå  då  rasrisken  hela  tiden  finns  där,  hotet  är  inte 
flygplanen eller terrorister utan husen som när som helst kan rasa över dem, vad 
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som  händer  i  resten  av  världen  runt  om  WTC  vet  redan  publiken,  vi  tror 
filmskaparna vill visa en annan sida av händelsen som medierna har missat. 
 
Mediernas roll i filmen är central, det är genom dessa som familjerna får reda på 
vad som hänt och är en valideringsstrategi från filmskaparna för att få publiken 
att känna att det är en sann berättelse. Nyhetssändningarna och presidentens tal 
som de använder sig av  i filmen ger en realistisk bild av hela händelsen, de får 
till  och  med  händelserna  under  WTC,  där  McLoughlin  och  Jimeno  ligger 
begravda, att bli verklighetstrogna även om det som händer där aldrig visades 
på nyheterna.  
 
I  WTC  arbetar  filmskaparen  flitigt  med  musik  och  ljudeffekter.  Då  de  två 
huvudpersonerna befinner sig under rasmassorna hör vi nästintill  inga ljud alls 
och  väldigt  sällan  någon  musik,  vilket  bidrar  till  att  publiken  får  en 
verklighetstrogen  uppfattning  om  hur  det  var  för  det  båda männen  att  vara 
instängda  och  isolerade.  I  filmen  kan  publiken  också  identifiera  sig  med 
männens  familjer,  som  vi  nämnt  ovan,  och  publiken  får  följa  männens 
diskussioner om  familjerna  samt  se  återblickar på deras  liv då de var  lyckliga 
tillsammans med  sina  familjer. Dessa återblickar bidrar  till att publiken  lättare 
kan  känna  för  och med  de  två männen;  de  är  inte  bara modiga  poliser  som 
riskerar sitt  liv  för att rädda andra de är också goda  familjefäder, hjältar även  i 
hemmet. 
 
Marinsoldaten  symboliserar hjältemodet bland människor och är den delen av 
människan  som  aldrig  ger  upp  och  som  hoppet  aldrig  överger,  han  är  en 
stereotypisk, sann amerikansk hjälte. När han  introduceras  i en kyrka visar det 
en renhet för publiken och man förstår direkt att han är en god människa. Han 
släpps in på det avspärrade området i New York utan att behöva visa upp någon 
form av legitimering, det räckte att han sa U. S Marines och var iklädd uniform, 
vilket  visar  på  vilken  hög  status  en militär  har  i USA:  de  ska  bemötas med 
respekt  eftersom  de  är  hjältar.  Publiken  får  se  honom  trotsa  de  andra 
räddningsaktionerna när resterande poliser och brandmän lämnar platsen där de 
båda tornen stått. Kvällen är på väg och så också mörkret. Trots varningar äntrar 
marinsoldaten  rasmassorna  och  börjar  ensam  att  leta  efter  överlevande  på 
platsen. Denna symbolik kan erbjuda publiken en  tolkning och koppling  till de 
amerikanska  medborgarna,  dem  reser  sig  mot  alla  odds  trots  den  massiva 
attacken mot de gigantiska byggnaderna  som kännetecknar  staden New York. 
Marinsoldaten  följde  sitt hjärta  för  att  rädda människor när  alla de  andra gav 
upp. Att denna  ensamma man  samlar  ihop  och  ger de  andra männen  hoppet 
tillbaka om att de faktisk kan finna överlevande och att allt inte är över.  
 
När  Jesus  uppenbarade  sig  för  Jimeno  ville  han  visa  att  vatten  var  deras 
räddning,  vilket  vattenröret  blev  för  dem,  när  han  drog  i  det  hörde 
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marinsoldaten vart de var eftersom han blivit ditkallad av Jesus. Detta kan tolkas 
som  att  filmskaparna  ville  säga  att  de  som  är  goda  och  har  den  rätta  tron 
(kristendomen)  kommer Gud  och  Jesus  aldrig  att  överge.  För  oss  känns detta 
patriotiskt då kristendomen är stor i USA och många är religiösa, religionen lär 
ut  genom  normer  och  budord  att  om man  är  en  god  kristen  är man  en  god 
människa.  Vi  tolkar  det  som  att marinsoldaten  blev  inspirerad  av  att  gå  och 
hjälpa  folk när han satt  i kyrkan och  tittade på korset. Det var detta som  ledde 
honom till den plats där McLoughlin och Jimeno befann sig på. 
 
När de två huvudpersonerna McLoughlin och Jimeno ensamma är överlevande i 
rasmassorna  byggs  föreställningen  om den  amerikanska hjälten  ytterligare på. 
Trots  att  publiken  bara  får  se  dem  vara  instängda  och  skadade  under  en  av 
byggnaderna tolkas dem med stor sannolikhet som de största hjältarna i filmens 
handling, mycket eftersom det är dem som vi får mest tid med som publik, mest 
tid att identifiera oss med och därmed har utvecklat känslor för. McLoughlin och 
Jimeno hyllas som hjältar för att de är en del av räddningsteamet eftersom deras 
uppdrag från början gick ut på att utrymma och rädda folk, därmed vet folket att 
de hade gjort samma sak för dem. Marinsoldaten går undan och tar själv inte på 
sig någon ära för att ha räddat männen, han såg det som en självklar plikt inför 
landet som han utförde för att hjälpa, inte för att få ära. 
 
Talet  i  slutet  av  filmen  tar  upp  hjältemodet  bland  folket  och  dem  själva  som 
poliser,  och  han  (McLoughlin)  tar  även  upp  hur  ondskan  tog  fram  det  goda 
bland människor och detta kan kopplas till presidentens tal som handlade om att 
de  ska  resa  sig  upp  efter  ett  slag,  bli  starkare  och  ge  igen.  De  klarar  vilken 
prövning som helst och talet i slutet av filmen säger  just detta då han menar att 
de utsätts för stor ondska, men de vänder det till sin egen fördel genom att alla 
bär på en godhet som faktiskt kommer fram när de utsätts för prövningar. 
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7. Slutsats  
Vi  som  författare  har  båda  ett  gemensamt  intresse  för  denna  genre  av 
amerikansk hollywoodfilm och vad detta innebär. I de många fall vi tittat på nya 
amerikanska filmer i vänners sällskap har vi i efterhand haft långa diskussioner 
om den, enlig oss, nästan övertydliga patriotism, sättet filmerna rättfärdigar sin 
egen religion som den korrekta jämförande med andra, hur amerikanen ständigt 
skildras  som en världslig hjälte  som blir oskyldigt attackerad etc. Det  finns ett 
flertal undersökningar om amerikans film och dess påverkan på publiken, dock 
anser vi att dessa saknar kritiska synvinklar som vi vill föra i denna uppsats mot 
den typiska Hollywoodfilmen. 
 
7.1 Resultat av jämförelser mellan de båda filmerna  
Gestaltning  är  ett  begrepp  som  är  väldigt  lätt  att diskutera  runt men  å  andra 
sidan är det inte lätt att vara konkret kring begreppet; det finns många variabler 
som  tillsammans  bildar  olika  gestaltningar  samt  olika  verifieringsstrategier. 
Metodanvändningen  för  de  olika  gestaltningarna  i  de  två  skilda  filmerna  är  i 
många fall slående lika. Båda har aktivt använt sig av olika former av klippning 
som  snabba  och  korta,  bildsnitt,  kameraposition,  mise‐en‐scène,  musik, 
ljudeffekter, visuella effekter,  ljus och mörker för att göra olika gestaltningar av 
karaktärer och platser, metoderna  är desamma men  användningen  är det  som 
skiljer dem då de gestaltar olika saker i filmerna. 
 
Ett  utav  de  tydligaste  budskapen  samt  likheterna  mellan  de  två  filmerna  är 
budskapet som gestaltar USA som frihetens och rättvisans land. Filmerna trycker 
verkligen på  just detta  i inledningarna av filmerna. Redan i de första scenerna i 
Pearl  Harbor  tydliggör  pojkarna  att  de  tillhör  frihetens  land  genom  lek  och 
dialog. I WTC förstår vi detta tydligt patriotiska budskap genom flertalet bilder 
på Frihetsgudinnan och WTC‐tornen  samt den harmoniska  framställningen  av 
när morgonen gryr i New York.  
 
En  annan  komplicerad  faktor  är  det  faktum  att  Pearl  Harbor  har  en  tydligt 
uttalad  fiende  som  vi  fysiskt  får  uppleva  och  se  samt  att  publiken  får  se  vad 
deras onda handlingar har för resultat på amerikanarna. Dock har WTC inte en 
sådan fiende. Publiken får aldrig se den onda sidan fysiskt utan den ligger på en 
mer mental nivå. Anspelningar på publikens förkunskaper om vad som har sagts 
i nyhetsrapporteringar och liknande om den verkliga händelsen är här inte svår 
att se. Denna berättarstrategi kan medföra att publiken själva skapar den fysiska 
fiende som spelfilmen  inte visar. De olika anspelningarna på  fiender  i  filmerna 
har gjort det  till viss del  svårt  för  oss  att  jämföra dessa, dock  fann vi  flertalet 
likheter  trots de stora skillnaderna. En utav dessa  likheter kan sägas vara sättet 
filmerna gestaltar attackerna mot nationen. Attackerna skildras båda som totala 
överraskningsattacker där ingen kunnat ana vad som komma skall. Filmerna tar 
heller  inte med  någon  som  helst  bakgrundfakta  om  attackerna.  Publiken  vet 
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inget om vad som tidigare har hänt mellan USA och det landet som attackerade 
dem.  Följaktligen  kan  publiken  tolka  budskapen  som  att  USA  blir  oskyldigt 
attackerat i de båda händelserna.  
 
Ljudarbetet  i  filmerna  skiljer  sig mycket  från  varandra,  i WTC  är  det mycket 
tystnad och  lågmäld musik,  i Pearl Harbor är det  storslagen  filmmusik som är 
väldigt pampig och tydligt målar upp precis vad publiken ska tycka och  tänka. 
Till  skillnad  från Pearl Harbors aktiva  filmmusik, arbetar WTC med  tystnaden 
och autentiskt  ljud som  filmljud. Den musik som är med  i  filmen är dramatisk 
och lågmäld. Inte förrän i slutet av filmen höjs ljudnivån och mer hoppfull musik 
spelas, det  är  inte  förrän då man  som publik  lägger märke  till  och  lyssnar på 
musiken. Filmskaparna har  jobbat mer med att använda  ljudet  till att  förankra 
känslor än att beskriva hur någon/någonting är, ljudet är svårt att greppa i filmen 
och det är svårt att veta när det kommer om man inte tänker på det och lyssnar 
efter det. Tystnaden verkar som en mycket stark känsloförbindelse med publiken 
och det gör hela händelsen mer verklighetstrogen, de  instängda männen  ligger 
under rasmassorna helt  isolerade  från omvärlden, ensamma och oförmögna att 
göra något åt situationen de är i.  Då tittaren oftast tar musiken förgivet då den 
är en viktig del av berättarstrukturen märker de tydligt när den försvinner 
och  därmed  kan  tystnaden  ibland  vara  starkare  känsloförmedlare  än 
musiken (Van Leeuwen, 1999: 23). 
 
Båda filmerna visar vad som händer  i världen via medier, antingen hör folk på 
radio eller ser de det på nyheterna. Detta kan ses som ett sätt för filmskaparna att 
få  in  trovärdiga bilder, vilket  stärker  att det  är baserat på  en verkig händelse. 
Folket i filmerna som iakttar medierna ser på händelsen via en skärm precis som 
filmpubliken  gör.    Poliserna  i WTC  får  reda  på  att  andra  tornet  blivit  träffat 
genom en polis fru som ringer och berättar att hon sett det på nyheterna. De får 
reda på händelserna via medierna innan de får reda på det på polisradion. I Pearl 
Harbor kan vi se liknande variabler då japanerna avlyssnar amerikansk radio för 
att  höra  om  de  misstänker  en  attack  får  japanerna  eller  om  deras 
överraskningsmanöver har lyckats.  
 
Religion är också en koppling vi funnit mellan filmerna. Den kristna religionen 
finns med i båda och denne skildras ständigt från den goda sidan. Amerikanarna 
är  kristna  och  fienden  framställs  som  religionslös.  Detta  uttalas  bildmässigt 
genom bilder på präster i Pearl Harbor under och efter attacken samt i WTC där 
en  utav  de  skadade männen  ser  Jesus  som  en  ängel  och  räddare  framför  sig. 
Kristendomen är vanligt förekommande i amerikanska filmer och fungerar på en 
symbolisk nivå där  religionen  symboliserar hoppet,  lyckan och godheten.  I de 
båda filmerna ser publiken hur de goda sidorna är kristna och fiende sidan icke 
kristna.  
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Marinsoldaten är också han  en  symbolisk person precis  som kocken  är  i Pearl 
Harbor:  en  ensam man  som  symboliserar nationens hjältemod. De  två kämpar 
ensamma mot alla odds, medan andra på något sätt ger upp och gömmer sig. Till 
exempel i Pearl Harbor satsar alla pengar emot kocken under sin boxningsmatch. 
I WTC blir marinsoldaten också han nedvärderad. Han blir hånad av de andra i 
räddningsteamet när han ensam ger  sig  in på området där de  två  tornen  stått. 
Trots att alla poliser, brandmän, militärer och sjukvårdare i WTC beger sig hemåt 
efter en lång dag och har gett upp hoppet om att hitta någon i mörkret samt att 
det  inte vill utsätta sig själva för rasrisken, bestämmer sig marinsoldaten för att 
fortsätta leta eftersom det är vad han vill göra. Detta beslut liknar kockens i Pearl 
Harbor när han,  trots att alla andra har dött, bestämmer  sig  för att  ta  tag  i ett 
vapen  och  skjuta  ner  ett  japanskt  flygplan  trots  att  han  aldrig  har  avfyrat  ett 
tidigare. De båda männen blir en symbolik för att inget är omöjligt hur mörkt det 
än ser ut. 
I båda filmerna vill de genom dessa karaktärer förankra de heroiska budskapen 
samt det presidenterna säger i sina tal. Att amerikanen klarar alla prövningar och 
ger aldrig upp, de är sanna hjältar. De poliser och brandmän som bestämmer sig 
för  att  gå  med  in  i  WTC‐tornen  framställs  som  hjältar  på  samma  vis  som 
piloterna  i  PH  gjorde  när de  tog  på  sig  uppdraget  att  göra  en motattack mot 
Japan. Båda blir  självmordsuppdrag  som publiken är väl medveten om när de 
frivilligt anmäler sig. 
 
I  de  sjunkande  skeppen  i  Pearl  Harbor  är  folk  instängda  och  en  massiv 
räddningsaktion  inleds, ganska  lik den  i WTC där många också blir  instängda 
och det amerikanska folket gör allt för att rädda dem. Scenerna är så pass lika att 
man kan säga att platsen (rasmassorna och båten) är den enda skillnaden och att 
man  bara  bytt  ut  fartygen  till  rasmassorna  av  de  båda  tvillingtornen.  De 
amerikanska  filmskaparna  till de båda  filmerna kan genom  filmerna  framställa 
sitt  land som den goda makten vars oskyldiga befolkning  får  lida på grund av 
andra  länders  illdåd. Likaså  tar de  båda  filmerna  inte upp de  bakomliggande 
faktorerna  till  varför  attackerna  sker  eller  grunder  till  dessa  konflikter.  Båda 
filmerna gestaltar attackerna som rena överraskningsattacker således på de sätt 
att publiken endast får se ett oskyldigt land bli attackerat.  
 
I de båda  filmerna  får publiken se  två amerikanska presidenter hålla  tal  till sin 
nation. Presidenten står framför en stor amerikansk flagga i Pearl Harbor, också 
så i WTC. De båda säger att de ska visa världen att de, folket tillsammans, klarar 
vilken prövning som helst. Flaggan är också central vid de båda talen och detta 
gör  att  publiken  förknippar  orden  och  budskapen  som  sägs  till  just  USA. 
Presidentens tal verkar ha stor betydelse i filmer som dessa och det är en mycket 
vanlig företeelse i amerikanska filmer. 
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I  slutet  av  de  båda  filmerna  håller  huvudpersonerna  ett  tal  om  hur  de 
förändrades  av  attackerna,  både  de  själva  personligen  och  det  amerikanska 
folket, även att världen aldrig blev detsamma igen efter de båda tragedierna tas 
upp. Detta är säkerligen sanna påståenden, dock anser vi som författare att dessa 
uttalanden även kan ge en  förvrängd världsbild samt gestaltningsbild gällande 
den  amerikanska  nationen  och  folket. Detta  grundar  vi på det  faktum  som  vi 
nämnt ovan att filmerna inte tar upp bakgrundskonflikterna och bakomliggande 
variablerna och de starka budskapen som sänds ut med filmerna kan dessa ge fel 
uppfattning av den riktiga historiska händelsen.  
 
Skillnaderna mellan filmerna kan vi se i bl.a. i attackerna. I Pearl Harbor får vi se 
något från fiendens sida då dem skildras och nämns lite. I WTC ser vi aldrig den 
andra sidan (nämnt ovan), detta kan bero på att det  inte historiskt reellt är  lika 
klart  vem  som  attackerade  dem  två  tornen  under  attacken,  dock  nämns  det 
flertalet gånger att människorna i filmen tror och säger sig veta att det är israeler 
eller terrorister som begått dådet.  
 
För att konkret sammanfatta resultatet av vår frågeställningen kan vi säga att vi 
genom vår analys kommit  fram  till att  i båda  filmerna  framställs USA  som ett 
land som aldrig ger upp och är  fyllt av modiga människor som gör allt  för sitt 
land  och  sina  vänner.  Motparten  skildras  som  anonyma  och  hjärtlösa  som 
egentligen  inte har  en  chans mot USA  även  om de  försöker  attackera dem på 
deras svagaste punkter. 
 
7.2 Reflektioner kring det egna arbetet  
Här nedan kommer vi att reflektera och kritisera punkter av vårt eget arbete, vad 
vi som författare kunnat göra bättre under studiens gång samt vilka problem vi 
stött på.  
 
Ett utav de mest omfattande problemen med arbetet, anser vi själva, är att vi som 
författare  bara  kan  analysera  och  tolka  de  utvalda  filmerna  utifrån 
analysscheman och  teoretiska utgångspunkter, vi kan  således aldrig komma åt 
tankarna  från  filmskaparna, vi  kan  endast  tolka med de  verktyg vi under vår 
utbildning har fått  ta del av samt utefter oss själva som  tolkande  individer. För 
att  kunna  dra  slutsatser  om  dessa  variabler  hade  intervjuer med  filmskapare 
varit en nödvändighet, en intervju som i vårt fall aldrig hade varit genomförbar.  
 
I  det  inledande  skedet  av  studien  var  målet  att  genomföra  en  eller  flera 
filmvisningar  på  de  utvalda  filmerna  och  att  i  efterhand  följa  upp  publikens 
tankar  och  tolkningar  med  hjälp  av  en  enkät.  Dock  föreföll  detta  som  en 
omöjlighet p.g.a. den tid vi hade utsatt för hela studien. Men vi anser fortfarande 
att uppsatsen har en teoretisk tyngd och att våra kunskaper var och är tillräckliga 
för att genomföra och slutföra vårt arbete. Eftersom vårt arbete bygger på hur de 
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gestaltningar  av  händelser  och  grupper  kan  förse  sin  publik med  tolkningar 
behövde  vi  inte  veta  exakt  vad  publiken  tolkar utan  snarare  att  analysera  hur 
dessa filmatiska koder och symboler kan tolkas och vad detta kan resultera i för 
påverkan på människors syn.  
 
De tolkningar vi människor gör i vardagen blir för oss själva så pass vardagliga 
att vi inte ens tänker på dem, tolkningarna bli självklara för oss och betydelserna 
av dessa verkar på  en omedveten nivå  (Dahlgren,  2000: 78). Detta kan vi  som 
författare  koppla  till  vår  studie,  tolkningar  är  individuella  och  består  av 
kulturella  koder  och  symboler  osv.  och  de  är  inget  man  själv  som  individ 
ifrågasätter  eller  funderar  på,  hur  de  kan  påverka  oss  som  människor  eller 
påverka  de  synsätt  vi  får  på  olika  händelser  och  människogrupper. 
Problematiseringen som vi  tidigare diskuterat  i uppsatsen kan vi således knyta 
till Dahlgrens tankar kring de omedvetna tolkningarna. 
 
7.3 Förslag till vidare forskning 
Vid  vidare  intresse  av  liknande  studier  vill  vi  författare  rekommendera  Ulf 
Zanders bok Clio på bio eftersom denna går djupare in på flera liknande exempel 
gällande filmanalys och gestaltning samt tar upp fler exempel på filmer som han 
har tittat närmare på. 
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