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Inledning 

Ibland hör man folk säga att de önskade att det vore som på film. Vad är det i detta medie som 

har bidragit till denna strävan? Fascinationen av fiktiva historier på film har ända sedan 

bröderna Lumieres tid fått publiken att uppleva och uttrycka känslor.1 Kan det vara så att detta 

medie, med sin rörliga bild revolutionerade berättartekniken för generationerna innan oss så 

mycket att det skapades en stor tilltro till och ett starkt förtroende för mediet? En tilltro som i 

förlängningen gjort mediet till en verklighetsflykt eller verklighetseftersträvande maktfaktor i 

publikens vardag? Är det så att TV- och filmmediets trovärdighet gjort att vi tar deras narrativ 

som sanna och riktiga? För är det inte så att filmen än idag är ett så immersivt medie att man 

på biografer och i tv-soffor kan höra snyftningar, gapskratt eller förskräckta skrik? Inlevelsen 

är ibland så stor att man inte vet om personen eller händelserna i filmen är verkliga eller inte. 

Det känns som att man känner filmkaraktären lika bra som vilken annan verklig person som 

helst och händelserna är igenkännbara. Leder detta, tillsammans med att vi i mångt och 

mycket har blivit informerade om vår historia och samtid av filmmediet, till att vi okritiskt tar 

till oss och tror på representationerna som framställs?  

 

Vi, författarna, som är av den fjärde generationens filmtittare kan idag se film av alla dess 

slag och tack vare dessa har vi bland annat fått vår bild av historiska händelser genom 

filmmediet. Vi upplever till exempel att vi vet hur man var klädd, hur man betedde sig och hur 

samhället var uppbyggt på 1200-talet efter att ha sett storfilmen Braveheart. På samma sätt 

anser vi oss ha kunskaper om USA:s nutidshistoria genom filmer som Forrest Gump, Pearl 

Harbor, och Flight 93.2  

 

En intressant iakttagelse vi gjort är att spelfilmen med dess stora försprång (ur ett ekonomiskt 

och populärkulturellt perspektiv) och sitt kraftfulla fiktiva grepp fängslar publiken mer än den 

dokumentära filmen trots att den består av reella berättelser. Detta gör att spelfilmen som 

medie har en stor inverkan på oss när det kommer till framställningar av till exempel 

historiska händelser och personer. Om detta är en sanning så borde det innebära att spelfilmen 

som informatör når ut och påverkar gemene man på ett kraftfullare sätt än vad den 
                                                 
1 Bröderna Lumiere anses vara skaparna av den moderna filmen. Deras första filmvisning ägde rum den 28 mars 
1895 och bestod av flera kortfilmer varav den mest kända handlar om ett tåg som ankommer till en perrong. 
2 Braveheart, 1995, 20th Century Fox. 
Forrest Gump, 1994, Paramount. 
Pearl Harbor, 2001, Touchstone. 
Flight 93, 2006. WGA. 
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dokumentära filmen gör. Det är därför vi har kommit att fundera kring hur spelfilmen 

framställer olika saker, händelser och personer och om den representationen avspeglar 

verkligheten eller om representationen skapar verkligheten. Vi tar film- och kulturvetaren 

Alison Landsbergs resonemang i anspråk om att identiteter och erfarenheter inte endast 

skapas av verklighetsförankrade upplevelser utan att vi även får det till oss genom det vi hör, 

läser och ser.3 Detta skulle i sådant fall innebära att vårt resonemang om att medier och i detta 

fall spelfilmer påverkar oss, skulle vara riktigt.  

 

Tittar man på representationer i film ur det här perspektivet finns det många fenomen man kan 

granska och analysera. Vi har till exempel funderat kring vem eller vilka som gestaltas som en 

fara för världen, alltså vem som är boven? Efter att ha sett ett antal filmer som utspelar sig på 

80-talet tycker vi oss se ett mönster, exempelvis i James Bond-filmen Iskallt uppdrag.4 Här 

tampas Bond mot ryssen, som framställs som en ond, manipulativ och farlig-för-världen-

skurk vars agenda är en fara för hela västvärlden. Bond stoppar, med hjälp av muslimska 

frihetskämpar en hotfull vapensammansvärjning som högt uppsatta militärer i den sovjetiska 

armen tros ligga bakom. Ytterligare exempel är Rambo III, där John Rambos gamle vän och 

befälhavare Trautman blivit tillfångatagen av ryska styrkor inne på Afghanistanskt 

territorium. Tillsammans med Afghanska frihetskämpar slåss Rambo för att rädda sin vän. 

Efter en lyckad fritagningsaktion slutar filmen med orden: ”Filmen tillägnas Afghanistans 

stolta folk”.
5 

 

Iskallt uppdrag och Rambo III är trots allt från 80-talet, då USA/Väst fortfarande ansåg att 

Sovjet var motsatsen till det fria och goda. Kalla krigets dagar med kappupprustning och 

terrorbalans fanns fortfarande färskt i minnet och ryssen blev då en ”naturlig” bov i 

filmproduktioner som ovan nämnda.6 Men när vi ser en film från 90-talets mitt, närmare 

bestämt True Lies från 1994 tycker vi oss skönja en skiftning i bovgestaltandet.7 Här hindrar 

den amerikanske spionen, Harry Tasker muslimska terrorister från att ödelägga USA:s 

storstäder med atombomber. Muslimerna är återigen ett hot för världen, precis som de var 

                                                 
3 Alison Landsberg. ”Prosthetic Memory: Total Recall and Blade Runner.” i Mike Featherstone & Roger 
Burrows, Cyberspace/Cyberbodies/Cyperpunk: Cultures of technological embodiment. London: Sage, 1995, s. 
176. 
4 Iskallt uppdrag, 1987, MGM. 
5 Rambo III, 1988, Sandrew Metronome. 
6 Mattias Gardell, Bin Ladin i våra hjärtan – Globaliseringen och framväxten av politisk islam. Stockholm: 
Leopard förlag, 2005, s. 199. 
7 True Lies, 1994, Universal. 
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innan väst kände sig hotade av det expanderade Sovjetunionen.8 De ryska bovarna är borta 

och det muslimska hotet är nu här.  

 

Om vi nu påverkas så mycket av spelfilmerna som vi dryftar oss till att säga så är 

problematiken med ryssen som bov och sedermera muslimen som bov ett intressant studiefält. 

Har publiken då på grund av dessa och andra spelfilmer först sett ryssen som bov och därmed 

anammat en ryssfientlighet, för att sedan gå över till en islamofobi då spelfilmsindustrin bytt 

bov att jaga? Gestaltningen av offervilliga muslimer som terrorister/bovar, beredda att 

spränga sig själva i hopp om att döda andra för islams sak, verkar ha ökat i filmer sedan 90-

talet. Denna ökning tycks ha eskalerat och nått sin topp efter 11/9 2001 då World Trade 

Center och Pentagon utsattes för ett terrorattentat som islamistiska fundamentalister stod 

bakom. Därmed intensifierades framställningen av muslimer som terrorister i filmer. I och 

med detta verkar det som om att man till viss del har försonats med och förträngt ryssen som 

bov. Detta leder till att vi finner det än mer intressant att fokusera på representationerna av 

muslimer som bovar.  

 

Vi kan dock inte i denna uppsats göra anspråk på att svara på exakt hur publiken tar emot och 

påverkas av traditioner som dessa i spelfilmer. Det vi ändå vet är att spelfilmen ingår i 

människans vardagsverklighet. Inom ämnesområdet visuell kultur finns det ett vanligt 

förekommande synsätt som gör anspråk på att förklara hur människan tar ställning till det de 

ser. (Mer om detta under rubriken Representation, protesminne och visuell kultur.) 

 

Vad kan då det här betyda? Om man kokar ihop receptet med att vi har en stor tilltro till 

filmmediet i sig och därtill adderar tendensen att en viss folkgrupp och i detta fall muslimer 

ständigt och återkommande presenteras som boven i dramat, vad blir det då för kaka? Kan 

detta medföra att filmmediet i sig fungerar som ett medel för att höja ett varningens finger och 

alarmera publiken för en rådande/kommande samhällsfara? Normalt sätt fungerar 

nyhetsmedierna, alltså papperstidningar, nyhetsprogram på radio och tv samt Internettidningar 

som riskrapporterare av till exempel miljöhot, epidemier eller farliga livsmedelsprodukter. Vi 

väljer dock att se filmmediets uppenbara påverkan som en förlängning av de vanliga 

riskrapporteringsmedierna. Kort sagt, kan då även spelfilmen fungera som ett slags 

riskrapportering?  

                                                 
8 M. Keith Booker, Monsters, Mushroom Clouds, and the Cold War. London: Greenwood Press, 2001, s. 8f. 
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Disposition 

Vi börjar med att lägga en grund för uppsatsen genom att presentera de teoretiska begrepp och 

teorier vi använder oss av i uppsatsen. Vi utgår från begrepp som representation, den andre, 

riskrapportering och visuell kultur. Därefter följer några stycken som berör vårt 

tillvägagångssätt när det gäller vårt insamlande av material och hur vi kommer analysera 

detta. Vidare följer ett bakgrundskapitel där vi presenterar tidigare studier av islam, muslimer 

och islamister men även begreppet orientalism och den andre. Därefter följer en presentation 

och genomgång av de filmer vi har valt att utgå ifrån i vår studie. Samtidigt gör vi en 

förstastegsanalys av de observationer vi gjort. I ett senare analyskapitel fördjupar vi analysen 

och utgår då från uppsatsens begrepp och teorier för att testa vår tes. Slutligen kommer vi att 

avsluta uppsatsen med en slutdiskussion. 

 

Varför? 

Vi kommer alltså att titta på representationer av muslimer som terrorister i ett antal olika 

filmer. Detta för att kunna utröna om filmmediet används som en form av riskrapportering, 

och i detta fall för att varna oss för muslimer som terrorister. Syftet är också att se vad det 

finns för skillnader mellan den populärkulturella filmen och den dokumentära filmen i 

framställningen av detta. Om skillnaderna finns, vad är det då för några? Vi tänker oss en 

tesdrivande uppsats där vi utgår från tesen: Att filmmediet fungerar som en riskrapportering 

och att muslimer därmed generellt framställs som ett hot i vissa filmer.  

 

Frågor 

 

1. På vilket sätt framställs muslimer i de filmer vi tittat på? 

2. Går det urskilja någon skillnad på framställningen av muslimer mellan de rent 

populärkulturella filmerna och dokumentären? 

3. När muslimer agerar som terrorister i filmer, hur framställs de då?   

4. Kan framställningen av muslimer som terrorister göra att allmänheten på ett mer 

generellt sätt ser på muslimer som en risk? 

5. Kan man, och i sådant fall bör man se dessa filmer som en riskrapportering.  
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Teoretiskt perspektiv 

 

När vi nu ska studera detta, driva en tes och besvara våra funderingar kring bilden av 

muslimen i filmer som ett slags riskrapportering, utgår vi ifrån begreppen representation, 

protesminne och visuell kultur. De olika begreppens innebörd väger olika inför 

studeringsobjektet, det gemensamma är dock att de tillsammans bildar de teoretiska 

glasögonen som skulle kunna hjälpa oss att hitta svaren på de frågor vi ställer. För att skapa 

ytterligare relevans för vår forskningsstudie kommer vi att anamma begreppen 

riskrapportering och den andre. Tanken är att titta på den andre som ett slags riskrapportering. 

 

Representation, protesminne och visuell kultur 

 

När vi tittar, läser och hör på populärkultur återfinns det mängder av representationer. I det 

här fallet ska inte representation förstås som en direkt spegelbild eller som något dött som 

endast återger bilden av en berättelse, utan snarare som något som etablerar en ny tolkning 

eller berättelse. Idéhistorikern Anders Ekström skriver, ”med varje representation sker en 

tillförsel av mening och en rekontextualisering”.9 Detta skulle kunna beskrivas utifrån att när 

berättelser berättas faller de innanför ramen för dess samtid och kontext som i sin tur möter en 

tradition av vad som normalt berättas. Tolkningsprocessen av detta leder till att traditionen, på 

grund av samtiden och kontexten, får ytterligare mening.  

 

I populärkulturen, och i denna uppsats fall filmen, finns traditionen om något som är ont och 

om något som är gott. Representation i den här betydelsen blir därför relevant för uppsatsens 

studeringsobjekt. Då fokus ligger på vem som är boven, vem som är det onda kommer 

representationsbegreppet att appliceras för att se hur traditionen om det onda i filmen får en 

ny mening då samtiden och kontexten har bytt bov. För att förstå och förklara att 

representationsbegreppets växelspel mellan samtid, kontext och tradition har en in- och 

påverkan på populärkulturens publik vänder vi oss till Alison Landsberg och hennes text om 

protesminne. Landsberg ifrågasätter i denna text något som tycks vara ett faktum, att våra 

identiteter utgörs av våra minnen och erfarenheter. Ifrågasättandet sker inte på grund av att det 

inte skulle vara sant, utan snarare på grund av dess verklighetsförankrande. Landsberg 

berättar först hur stor betydelse massmedia har för människan när det kommer till 
                                                 
9 Anders Ekström. Dödens exempel: Självmordstolkningar i svenskt 1800-tal genom berättelsen om Otto 
Landgren, Stockholm: 2000, s. 263f. 
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tillskrivandet av erfarenheter och minnen. En del av våra minnen är inte självupplevda utan 

kommer snarare från berättelser eller rapporteringar tagna från massmedia. Dessa minnen 

kallar Landsberg för protesminne, ett minne som vi helt enkelt aldrig har upplevt utan erhåller 

som erfarenhet och adderar till vår identitet på grund av att vi fått en historia berättad för 

oss.10 Vidare hävdar Landsberg att film är ett perfekt medie för skapandet av protesminnet. 

 

The cinema, in particular, as an institution which make available images for mass 

consumption, has long been aware of its ability to generate experiences and to install 

memories of them – memories which become experiences that film consumers both possess 

and feel possessed by.11    

 

Om man för samman begreppen representation och protesminne blir utgången ett 

intressant verktyg till studerandet av bovtraditionen i filmmediet. Skapar 

representationerna ett minne starkt nog för att inkorporeras i vår identitet? Till den här 

frågan behövs nästa del av glasögonen. I Marita Sturkens och Lisa Cartwrights bok, 

Practices of  looking – an introduction to visual culture, pratar de bland annat om på vilka 

olika sätt man som konsument av och publik till populärkulturen kan avkoda visuella 

kulturella artefakter. Här utgår de från Stuart Halls tre begrepp: 

 

1) Dominant- hegemonisk läsning. Man tar emot budskapet av en visuell produkt 

utan att ifrågasätta det.  

2) Förhandlande läsning. Man tar fortfarande till sig av budskapet som den visuella 

produkten framställer men man sväljer inte allt utan tolkar det som visas.  

3) Oppositionell läsning. Man tar avstånd helt och hållet från den visuella produkten 

och dess budskap.12  

 

Det är med dessa tre förhållningssätt vi kan ta till oss Landsbergs teori om protesminne och 

vice versa som något väsentligt för uppsatsens agenda. Halls tre avkodningsbegrepp 

tillsammans med Landsbergs protesminne kan alltså visa oss inte hur, men att publikens 

förhållningssätt till en populärkulturell produkt som filmen har en inverkan. Så om vi alltså 

går från representation via protesminne till Halls avkodningsbegrepp kan vi de facto se att 

                                                 
10 Landsberg, 1995. s. 176f. 
11 Ibid. 
12 Marita Sturken & Lisa Cartwright, Practices of looking – an introduction to visual culture. Oxford: 2005, s. 
56f. 
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framställningen av muslimer som terrorister och ett slags riskrapportering i film påverkar 

publiken. Detta skapar en relevans för oss att slå samman dessa begrepp och med dem 

bepröva vår tes och söka svar på våra frågor. 

       

Den andre som riskrapportering 

 
Journalists struggling to report on a scientific development, no matter how well intentioned 
they may be, will more often than not succumb to the forces of sensationalism to make their 
news account attract the public’s wandering eye. If it bleeds, it leads.13 

 

I inledningen till boken Media, Risk and Science diskuterar Stuart Allan förhållandet mellan 

vetenskap och media. Vad är vetenskap för vetenskapsutövare och vad är vetenskap för 

publiken som via media tror sig ta emot den vetenskap som utövas i ett, för allmänheten, 

stängt laboratorium? Det är i förlängningen av dessa frågor som Allan hamnar i tankarna av 

och kring riskrapportering. Citatet ovan påvisar att en risk kanske inte är en risk utan snarare 

en sensation skapad för att säljas och det är något man som publik ska ta i anspråk. En risk, 

och följaktligen riskrapportering, handlar i det här fallet om hur vetenskapliga undersökningar 

hamnar i medias rampljus, förklaras och därefter presenteras som ett hot mot allmänheten. 

Allan pratar om att oavsett hur mycket man påverkas av media så hämtar allmänheten 

vetenskaplig information från media och det är just den informationen som blir ett slags 

riksrapportering. Media, Risk and Science tar upp ett flertal exempel på såväl inaktuell som 

aktuell riskrapportering som florerat i media. Det intressanta med riskrapportering och Allans 

exempel är risken med att riskrapporteringen kanske inte stämmer, att den kan misstolkas och 

som följd av detta skapa en antirädsla inför ett faktiskt problem. I det sista kapitlet om 

riskrapportering tar Allan upp hur man på 1980-talet presenterade den nya epidemiska 

sjukdomen HIV/AIDS. Den tidiga rapporteringen av sjukdomen handlade om att den 

egentligen inte var farlig för alla, endast homosexuella män kunde falla som offer för viruset, 

man talade om bögpesten.14 Denna moralpanik fick som följd att en viss grupp hängdes ut och 

människor med sjukdomen avhumaniserades.15  

 

De andra exemplen på riskrapportering som boken bistår med är även dessa intressanta. För 

denna studie är dock fallet med HIV/AIDS rapporteringen aningen starkare av den 

                                                 
13 Stuart Allan, Media risk and science. Philadelphia: Open University Press, 2002, s. 2. 
14 Allan, 2002, s. 124. 
15 Ibid. 
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anledningen att den faktiskt beskyllde en grupp människor för att vara syndabocken till och 

bäraren av sjukdomen. Vad händer nu om vi lägger till riskrapportering till begreppen 

representation, protesminne och visuell kultur, som diskuterades under föregående rubrik? Än 

mer intressant är vad som händer om vi byter ut HIV/AIDS mot begreppet, eller om man så 

vill idén, den andre? Detta begrepp har diskuterats i många olika sammanhang men i den här 

uppsatsen görs det framförallt utifrån den palestinska litteraturvetaren och kritikern Edward 

Said, som länge var verksam i USA.16 I boken Orientalism lägger Said fram den andre utifrån 

västvärldens sätt att se på människan i orienten. Said menar att orientalism och likväl orienten 

skapades av västvärlden (occidenten) som för att bevisa att man kunde, inte för att den var 

orientalisk.17 Dick Harrison, docent i historia skriver också om begreppet den andre i boken 

Visuella spår. ”Den Andre må vara kommunist, muslim eller marsian, men i båda fallen bor 

den Andre någon annanstans än där man själv bor.”18 Det är precis detta som även Said 

menar. Den andre eller orientalism (om inget annat påpekas så kommer begreppet den andre 

och föreställningarna kring orientalism i denna uppsats att stå i samma kolumn, den andre är 

orientalism och vice versa) är en motidé till den västerländske människan, skapad av den 

västerländske människan:   

 

/…/den är, snarare än uttrycker, en viss vilja eller avsikt att förstå och i vissa fall kontrollera, 

manipulera och till och med inkorporera det som uttryckligen är en annorlunda (eller 

alternativ och ny) värld/…/19   

  

Sammanfattningsvis innebär detta att den andre är en kulturell och geografisk produkt skapad 

för att definiera oss själv och med det etikettera oss som det normala och de som det 

onormala.   

 

                                                 
16 Stefan Jonsson, De andra. Stockholm: Nordstedts, 1998, s. 46. 
17 Edward W. Said, Orientalism. Stockholm: Ordfronts förlag, 1993, s. 7. 
18 Dick Harrison, ”Det förflutna som den Andre.” i Anna Sparrman, Ulrika Torell & Ewa Åhrén Snickare, 
Visuella Spår. Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 14. 
19 Harrison, 2003, s 14. 
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Metod  

Uppsatsen är som tidigare nämnts tesdrivande. Vi har valt detta arbetssätt för att det på ett 

konkret och bra sätt hjälper oss att få svar på våra frågeställningar. Karl Popper har utvecklat 

den tesdrivande metod vi anammat för den här uppsatsen. Popper menar att teorier principiellt 

sett inte kan verifieras, alltså att man genom observationer, inte kan få fram en slutgiltig 

bekräftelse på att teorin faktiskt stämmer. Däremot kan man enligt Popper utsätta teorier för 

falsifieringsförsök genom att låta den teori man har gå genom hårda prov. Detta kallas 

hypotetisk-deduktiv metod. Man tar helt enkelt sin tes och ställer den mot de faktiska 

förhållanden man hittar i sin insamlade data eller i sitt empiriska material och ser om det som 

tesen säger går att erfara. Popper menar att om en teoretiskt härledd utsaga eller tes inte 

motsägs av de faktiska förhållandena i empirin så stärks tesen.20 Den vetenskapsteoretiska 

ståndpunkt som Popper anammar och som vi också således inlemmas i kallas kritisk 

rationalism och den kännetecknas till exempel av en ”öppenhet för kritik och motargument 

samt en vilja att ändra sina åsikter i ljuset av ny kunskap”21. Det gör att vi sålunda analyserar 

vårt empiriska material, ett antal filmer och ställer dem mot vår tes för att se om tesen håller.  

 

Traditionellt och historiskt sett så har man delat in möjliga undersökningskällor i två fack; 

stumma och talande källor.22 De stumma källorna är icke-språkliga spår, till exempel saker 

och rester av fysiska ting. Talande källor däremot är mer vanligt inom det vetenskapliga fält 

vi befinner oss i och de kännetecknas av fakta och värderingar, ofta i form av texter. I takt 

med att bild- och ljudmedierna vuxit fram räknas även dessa in i textmediet, alltså som 

talande källor.23  

 

Inom textanalysdiskursen finns den kvalitativa och kvantitativa innehållsanalysen. Vi väljer i 

och med vårt materials omfattning och karaktär att göra en kvalitativ innehållsanalys. Denna 

är sprungen ur hermeneutiken, alltså en tolkningslära. Inom hermeneutiken anses det att 

meningen i en text inte alltid är omedelbart tillgänglig eller entydig, utan att man för att kunna 
                                                 
20 Karl Knapskog, ”Teori och metod i medievetenskapen.” i Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland & Leif 
Ove Larsen, Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber, 2003, s. 18f. 
Håkan Holmberg, Att läsa Karl Popper. Lund: Rahms, 1983, s. 12. 
21 Ibid. 
22 Helge Østbye, ”Källkritik och dokumentanalys.” i Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland & Leif Ove 
Larsen, Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber, 2003, s. 45. 
23 Østbye, 2003, s. 45. 
Leif Ove Larsen, ”Textanalys.” i Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland & Leif Ove Larsen, Metodbok för 
medievetenskap. Malmö: Liber, 2003, s. 67. 
Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling, Filmanalys – en introduktion. Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 5. 
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avgöra vad den betyder först måste tolka den. Litteraturvetaren Atle Kittang skiljer på olika 

sätt att tolka texter och det sätt vi väljer att ha under vår studie är den symtomala läsarten.24 

Detta sätt väljer att se på texter som ”manifesta uttryck för underliggande eller dolda 

betydelser/…/ Det kan vara dominerande normer och föreställningar som är så självklara för 

en grupp människor att de framstår som naturliga och allmängiltiga.”25 Genom att anta den 

symtomala läsarten i vår studie kommer vi att kunna ställa vår tes mot filmernas 

underliggande normer och föreställningar som passar in i våra frågeställningar för att se om vi 

hittar ett underliggande mönster. Den symtomala läsarten är central inom medievetenskaplig 

innehållsanalys och är bland annat inspirerad av strukturalismen, som i visuella kulturkretsar 

oftast är mer känd som semiologi eller semiotik.26 Semiotik innefattar även relationen mellan 

text, mottagare och kulturell kontext och även om man applicerar semiotikens analysgrepp 

inom olika teoretiska perspektiv och på olika vetenskapligt inriktade studier finns det 

fortfarande ett gemensamt kritiskt syfte. Det är ambitionen att avslöja latenta innebörder i 

texterna.27  

 

De två viktigaste begreppen och delarna inom semiotisk analys är enligt Roland Barthes 

denotation och konnotation. Denotationen är den första omedelbara betydelsen och 

konnotation är den medbetydelse som denotationen kan medföra. Barthes mest kända och 

populära exempel på sin indelning är ett fotografi av ett paket pasta i en annonsbild. Barthes 

hävdar att annonsen dels gör reklam för pasta (denotation) men att bilden även i en vidare 

betydelsemening uttrycker något som han kallar italienskhet (konnotation).28 I vår analys 

kommer vi att titta på de faktiska innehållsdelarna i filmerna (denotation) men även försöka 

förstå vad de kan betyda i en vidare mening (konnotation). 

 

Vid vår analys av filmerna väljer vi att kombinera en inre och yttre analys, det vill säga att vi 

kommer att titta både på filmens innehåll och yttre kontext.29 Vi kommer att fokusera på den 

inre analysen och senare i vårt resonemang sätta in vårt resultat i den yttre kontexten för att 

försöka förstå vårt resultat bättre. För att genomföra vår analys väljer vi att till de ovanstående 

metoderna tillföra ytterligare ett begrepp, nämligen tematik. Tematik kommer från ordet tema 
                                                 
24 Larsen, 2003, s. 65. 
25 Ibid.  
26 Larsen, 2003, s. 66. 
Andersson & Hedling, 1999, s. 97. 
27 Larsen, 2003, s. 66. 
28 Ibid.  
Sturken & Cartwright, 2005, s. 20. 
29 Joel Ohlsson, Att se film. Lund: Liber, 1983, s. 147. 
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och syftar på att ta reda på vad texten och i vårt fall filmerna egentligen handlar om. Det vi 

vill få fram genom att tänka i termer av tematik är en fortsättning på semiotikens konnotativa 

nivå. Semiotiken använder vi för att först analysera på denotationsnivå där vi kan fastställa 

vad och vilka som faktiskt finns i filmen och sedan på den konnotativa nivån analysera vad 

denotationsresultatet kan betyda. Men den tematiska analysen lämnar den manifesta 

betydelsenivån och går ännu ett steg djupare i filmanalysen och försöker bestämma vad texten 

djupast sett handlar om.30  

 

För att kunna genomföra detta ämnar vi använda oss av en modell som kallas aktantmodellen 

som utvecklats av den franska narratologen Algirdas Greimas som i sin tur byggt modellen på 

den ryske folkloristen Vladimir Propps studier från 1920-talet av hjälte- och skurkroller i 

folksagor. Modellen bygger på att berättelser har ett subjekt som vill något eller jobbar för att 

få tag i något, objektet. Subjektet möter motstånd från fiender men får hjälp av sina hjälpare. 

Man får inte i detta sammanhang förväxla aktant med gestalt, eftersom gestalten befinner sig 

på ytan (person i storyn, roll eller aktör) medans aktanten är en funktion i berättelsens 

djupstruktur. Detta gör att samma gestalt kan inneha olika aktanter under berättelsens gång. 

Objektet som subjektet vill nå eller uppnå kan vara av abstrakta former, till exempel inre 

harmoni, kärlek eller berömmelse. Genom att få fram de olika aktanterna i våra filmer blir det 

lättare att förstå vad filmerna egentligen berättar och därmed kunna göra en mer rättvis och 

grundlig analys utifrån de frågeställningar vi har och den tes vi driver. För att tydliggöra 

aktantmodellen kan man ställa upp den som en figur med tre axlar och sex aktörer.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

För att ytterligare exemplifiera modellen kan vi placera in den klassiska Robin Hood-

berättelsen i aktantmodellen. Då är Robin subjektet och hans projekt är att rädda befolkningen 

från förtryck och fattigdom, hans önskade objekt. Motståndaren är sheriffen i Nottingham 

                                                 
30 Larsen, 2003, s. 77ff. 
31 Ibid.   

Kommunikationsaxeln: Avsändare  Objekt  Mottagare 
 
 
Projektaxeln: 
 
 
Konfliktaxeln:  Hjälpare  Subjekt  Motståndare 
 
Figur 1.1 Greimas aktantmodell 
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som står för en förtryckande och korrupt regim. Avsändaren kan man säga är Kung Richard 

som representerar lag och social rättvisa. Robins hjälpare är till exempel Lille John och 

mottagaren av objektet är folket som behöver rättvisa och ett bättre liv.  

 

Alltså, för att få ut det mesta möjliga ur vår analys och för att kunna presentera ett resultat av 

vårt material och vårt syfte tänker vi använda oss av alla dessa metoder. Egentligen kan man 

sammanfatta hela metodstycket i att vi ska testa om vår tes håller genom att grundligt och i 

många olika nivåer försöka få fram både de tydliga och mer underliggande berättelser som 

våra filmer innehar.  

 

För att inte drunkna i det material som finns och på grund av vår studies storlek har vi valt att 

endast göra ett antal nedslag i filmvärlden. Av de filmer vi har sett gör vi en fallstudieliknande 

analys av tre spelfilmer och en dokumentärfilm.  

 

Material, avgränsningar och urval  

Vi har valt att titta lite närmre på ett antal filmer som vi anser vara representativa för vårt 

syfte och vår studie. Filmerna vi har valt är å ena sidan storfilmer som på så vis nått en stor 

publik och därmed uppmärksammats och å andra sidan filmer som omtalats och väckt debatt. 

Vi har avgränsat oss rent produktionsgeografiskt till Väst/USA eftersom vi finner det näst 

intill omöjligt att i en studie av vår storlek titta på och väga in filmer från andra regioner i vår 

analys.  

 

De filmer vi valt att analysera är Rambo III, Belägringen, The Kingdom och Det svider i 

hjärtat. De tre första filmerna är alla tre spelfilmer som producerats inom ett tidsspann på 

närmare 20 år. Vi har valt dem eftersom vi anser att de är representativa och att vi kan skönja 

en skiftning i framställningen av muslimer. Den sistnämnda filmen, Det svider i hjärtat, är en 

svensk dokumentär som säger sig visa upp en alternativ bild av muslimen gentemot spelfilmer 

och andra framställningar. Anledningen till att vi valt att ta med denna film beror på att det 

var på grund av denna film vi först blev intresserade av ämnet. Trots att det är en 

förhållandevis mindre svensk produktion som inte når ut till lika stor publik finner vi den ändå 

relevant för vår studie. Eftersom vår uppsats ändå inte kommer kunna svara på hur publiken 

reagerar och responderar har publiksiffrorna mindre betydelse.  
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Etiska överväganden 

I och med vår uppsats upplägg och materialurval har vi endast tagit hänsyn till att få en så 

rättvis och korrekt balans i uppsatsens framställningsresonemang av de berörda grupperna. I 

och med detta menar vi att vi kommer återge den bild av muslimer som återfinns i de filmer vi 

tittar på utan att själva föra in några värderingar i hur vi ser på muslimer som hot i filmer. Vi 

kommer snarare använda muslimer som ett exempel för att försöka belysa filmmediet som ett 

slags riskrapportering. 
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Bakgrund  

 

Historien om den andre 

 

I tidigare kapitel presenterades begreppet den andre tillsammans med Edward Saids tankar om 

orientalism, det klargjordes då att begreppen i denna uppsats sammansmälter till samma sak. 

Under denna rubrik kommer dock den andre att stå för sig självt, då historien om begreppet 

ska förtäljas. 

 

Att definiera sig själv genom att definiera sin granne förefaller som en primitiv handling. Ofta 

tänker man dock kanske att bildandet av att se det främmande som de andra som något relativt 

nytt. Men faktum är att föreställningarna om den andre uppkom långt innan 

världsomseglingarna, upplysning och kolonialismen, som annars skulle kunna vara tänkbara 

tidsepoker för myntandet av den andre. Stefan Jonsson skriver i sin bok De andra om hur man 

ser spår av tankar om den andre redan under antikens Grekland och framförallt hos 

Herodotos, som anses vara historieskrivningens fader.32 Huruvida sanningshalten i Herodotos 

återberättande texter är hög eller ej går det givetvis att tvista om. Det står ändå klart att när 

Herodotos berättade om andra samhällen som inte var grekiska, framställde han dessa via 

främlingarnas utseende, riter och samhällsförordningar. Jonsson påpekar att detta i sig kanske 

är en oskyldig handling, men menar även att skildrandet av till exempel seder som inte tillhör 

oss själva oftast framstår som dåliga. Detta på grund av att man vet att ens egna seder är 

goda.33 Vidare fortsätter Jonsson att säga att berättaren och således Herodotos upprättar 

gränser.  

 

Hans berättande delar in världen på ett visst sätt och hävdar att denna indelning 

överensstämmer med verkligheten. Den som läser eller lyssnar måste åtminstone provisoriskt 

acceptera detta sanningsanspråk./…/ Bilden av De andra är hela tiden färgad av den trollkrets 

historieberättaren skapar och som hans åhörare vördar och måste vörda, för att förstå och 

skydda sig själva.34      

   

                                                 
32 Jonsson, 1998, s. 24. 
33 Ibid, s. 26. 
34 Ibid. 
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Från en grekisk historieberättare till en annan, närmare bestämt Thukydides. Till skillnad från 

Herodotos fanns det i Thukydides berättelser inga skildringar av till exempel seder och 

legender. Enligt Jonsson så såg Thukydides historieberättandet som ett instrument för att 

väcka medborgarnas patriotism, utbilda politiker samt fungera som beslutsunderlag för 

statsmän, vilket skulle leda till ett förstärkande av stadsstaten Athen. Trots olikheterna i 

Herodotos och Thukydides metoder för historieberättande var de varandra relativt lika. De 

hade båda viljan att knyta samman sitt folk genom att antingen definiera de som fanns utanför 

Atens gränser på ett nästan vederhäftigt vis (Herodotos) eller med politiska, juridiska och 

militära institutioner som uttryck för gränsbildande (Thukydides).35      

 

Herodotos och Thukydides må tillhöra de första historieåtskiljarna men vad deras berättelser 

egentligen grundade sig på tycks förbli en myt. Under 1600-talets slut började dock 

historieberättarna känna en angelägenhet att bestyrka sina ord med källor. Historia blev 

senare, i och med detta, till den vetenskap vi känner den som idag. Akademiska forskare och 

specialister tog över berättandet och med det försvann publiken som Herodotos och 

Thukydides tros ha haft.36 Århundradena passerade och historia skrevs. Europa upplystes och 

utvecklades därtill, med sig hade man en historia, en vetskap om hur det var förr och därmed 

hur dået faktiskt skiljde sig från nuet. I och med utvecklingen och moderniseringen av Europa 

kom plikten. ”De måste hjälpa dem som inte hade nått lika långt. Så formulerade europeiska 

upplysningsandar sitt uppdrag”.37 Europa såg sig självt som mänsklighetens ledare och kände 

en vilja att höja resten av världen till samma nivå. Det blev ”den vite mannens börda”.38 

Europas kall ledde till koloniseringen, som i sig självt innebar att ”Klassificera och kartlägga 

de folk och territorier som de ville utveckla”39.  I och med folkräkning och kartskapande 

drogs det gränser som talade om vilka som var vi och vilka som var de andra.40 

Fortsättningsvis har föreställningarna om vilka de andra är fortsatt att ligga latent hos 

människan. Vi har förintat och beskyllt folkgrupper för att ha orsakat världskrig, vi har pekat 

ut nationer som bovar och hot mot människans frihet samt svartmålat vissa religiösa grupper 

som terrorister. Det verkar som om de andra alltid kommer att finnas.    

 
 

                                                 
35 Jonsson, 1998, s. 28f. 
36 Ibid s. 29ff. 
37 Ibid s. 34. 
38 Ibid s. 35. 
39 Ibid s. 36. 
40 Ibid. 
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Islam, muslimer och islamister  

 

Islam grundades av Muhammed under början av 600-talet. Muhammed föddes i Mecka år 570 

och levde ett rikt och gott liv. Men han nöjde sig inte med rikedom och bekvämligheter. Han 

saknade något djupare i livet och han sökte sig ofta ut i ensamheten i naturen. Det var under 

en av dessa turer som han vaknade mitt i natten av en ängel som förklarade att han var utvald 

till att föra fram gudomliga budskap till folket. Dessa budskap skrevs senare ner och 

samlingen kallas Koranen.41 Muhammed spred dessa budskap till sina närmaste 

medmänniskor i området kring hans hemvist, Mecka. Motståndet ökade dock och år 622 blev 

Muhammed tvungen att fly med sina trogna till Medina, där han fick en upphöjd och stark 

position. Det var i Medina som religionen islam tog form, då folket tog Muhammed som 

förebild när det gäller böneliv, allmosegivande, fasta och vallfarter.42 När Muhammed dog 

632 lämnade han efter sig både en religion och en stat. Till att börja med var staten en 

sammanslutning av olika stammar men så småningom utvidgades den till en organiserad stat. 

Nomadfolken i detta område hade en gammal tradition av att gå på härjartåg och för att 

fortsätta ha fred i sin stat ansåg Muhammed att det var bäst att låta deras energi få utlopp 

utanför de egna så han lät dem fortsätta göra dessa ”räder” även i islams namn. Dessa räder 

kallades nu för Jihad, Herrens krig och det är ett begrepp som fortfarande lever kvar. 

Nomadstammarna behandlade, precis som förut, de plundrade människorna väl och lät dem 

underordna sig islams nation och de blev då så kallade skyddade minoriteter i det växande 

islamväldet. En stor mängd människor valde då också att konvertera till islam för att inte 

behöva vara en andra klassens medborgare.43 

 

Dessa härjningståg var väldigt lyckade och det islamska väldet växte åt alla håll och idag är 

islam utbrett över hela världen. 2004 var islam världens näst största religion, efter 

kristendomen, med omkring en miljard muslimer.44 De länder som oftast förknippas med 

islam är mellanösternländerna, men det största antalet muslimer återfinns istället i 

ickearabisktalande länder såsom Indonesien, Pakistan och Indien. Till exempel finns det över 

200 miljoner muslimer i Indonesien. Benämningen muslimvärlden är ett problematiskt 

begrepp och det märktes väl under Balkankriget. I nyhetsrapporteringen var de berörda 

parterna kroater, serber och muslimer. I och med att Bosnien är ett muslimskt land valde man 

                                                 
41 Montgomery Watt, ”Islam: Profetens väg” i Världens religioner Oxford: Verbum, 2000, s. 312. 
42 Watt, 2000, s. 312. 
43 Ibid, s. 316. 
44 Anne Sofie Roald, Islam – Historia, tro, nytolkning. Stockholm: Natur och Kultur, 2005, s.15. 



17 

att endast säga muslimer istället för bosnier.45 Begreppet muslimer används ofta när det gäller 

människor som bor i ett land där islam är huvudreligion men det kan ställas i kontrast till om 

bosnier skulle kalla oss kristna istället för svenskar. Detta gör att begreppet muslim lätt kan 

misstolkas som att det har med geografiska eller nationella gränser att göra och inte 

religionstillhörighet. Därför väljer vi i vår uppsats att anamma Anne Sofie Roalds definition 

av muslim som ”en person som själv förklarar att han eller hon är anhängare av islam”.46  

 

Förutom att vara muslim kan man också kalla sig islamist. Är man det innebär det att man 

menar att islam inte bara har med den andliga världen att göra utan även med de politiska, 

ekonomiska och sociala delarna av samhället. Islamister anser ofta att fattigdom och förtryck 

beror på att sann islam inte fått råda. Målet för många islamister är att ställa allt till rätta igen 

och upprätta en äkta islamistisk stat. Detta antingen genom en gradvis förändring med hjälp 

av upplysning av folket eller genom att gripa till våld.47  

 

Islams relation till västvärlden har under århundradena växlat kraftigt. Till en början 

uppfattades islam som en fredlig och lugn religion, förutom de ovan nämnda plundringsräder 

som skedde med jämna mellanrum. Islam gav människor nytt hopp och mening med sina liv. 

Muslimer har alltid varit duktiga på att, utan de styrandes stöd, organisera och hjälpa de svaga 

och fattiga i samhället, genom olika sociala insatser. Däremot har den muslimska världen, allt 

sedan västvärlden började utvecklas och rent kulturellt ville särskilja sig från någon annan, 

blivit motsatsen eller den andre. Muslimerna var de som väst tog spjärn emot när de själva 

ville vidareutveckla sig. Det var deras sätt att bete sig på och deras religion som var udda och 

fel i motsats till västvärldens alltigenom rätta värderingar och kultur. Detta resulterade i de 

blodiga och grymma korstågen kring 1100-talet. Allt sedan dess har väst varit en motståndare 

till islam och vice versa. Nästa stora drabbning mellan väst och muslimvärlden var när väst 

koloniserade stora delar av arabvärlden. När andra världskriget tog slut blev flera av 

kolonialmakterna istället självständiga stater och USA kunde istället vända sin vrede mot 

Sovjet i kalla kriget. Efter kriget behövde västvärlden återigen en huvudfiende att ställa sig i 

opposition mot och då passade det bra att återigen ta upp islamofobin. Efter 11 september har 

denna inställning till och uppfattning av islam inte direkt minskat.48  

                                                 
45 Roald, 2005, s. 19. 
46 Ibid, s. 21. 
47 Ibid, s. 246. 
48 Gardell, 2005, s 199. 
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Materialpresentation & en förstastegsanalys 
 

Vi har valt att dela in materialet i två underrubriker; spelfilmer och dokumentär samt att 

presentera dem i kronologisk ordning. Varje filmpresentation inleder vi med att förklara 

ramberättelsen och intrigerna. Vi går sedan vidare till en förstastegsanalys av den handling 

och de observationer vi gjort. Med det menar vi att vi presenterar vår tolkning av filmen samt 

att vi förhåller oss till och använder oss av aktantmodellen som presenterades i 

metodavsnittet.  

 

Spelfilmer 

Rambo III 
Producerad: 1988 av Sandrew Metronome. 

Regi: Peter MacDonald.  

Huvudrollsinnehavare: Sylvester Stallone och Richard Crenna. 

 

Handling 

Den forne elitsoldaten John Rambo har dragit sig tillbaka för att finna sig själv i ett 

Thailändskt munkkloster. I filmens inledning får man följa hur Rambo slåss på en 

svartslagsmålsklubb. I bakgrunden får man se hur hans vänner från armén lönlöst försöker få 

tag på honom när han lämnar lokalen. Rambo skänker vinnarpengarna till klostret för att göra 

allt han kan för att avhjälpa fattigdomens klor. Till slut får dock hans före detta överste 

Trautman tag på Rambo och vädjar om hans hjälp. Rambo får situationen förklarad för sig att 

läget i Afghanistan, där Sovjet har belägrat delar av landet, är förskräcklig. Ett upptrissande 

våld har lett till att allt fler civila afghaner drabbats av det sovjetiska barbariet. Rambo, som 

beslutat sig för att lägga soldattiden bakom sig avböjer vänligt men bestämt. Trautman får 

klara sig utan sin supersoldat på uppdraget i Afghanistan. Detta resulterar i att Trautmans 

grupp övermannas och dödas. Trautman själv tillfångatas av sovjetiska soldater. 

 

Rambo nås till slut av beskedet att hans gode vän och överste sitter fängslad i sovjetiskt förvar 

inne på afghanskt territorium. Han beslutar sig för att rädda sin vän trots att de amerikanska 

trupperna nekar honom stöd. Istället tar han hjälp av afghanska kontakter och kommer 

slutligen fram till de afghanska heliga krigarna som förklarar situationen för honom. Med 

blödande ton och uppgivenhet berättar en afghan om hur brutalt ryssarna har behandlat hans 
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folk. Våldtäkter, plundring och allmänt dödande är resultatet av ryssens framfart genom den 

afghanska heta sanden. När Rambo bekantar sig med de heliga krigarna och deras seder 

överrumplar och attackerar sovjetisk militär deras läger i jakt på Rambo. Rambo tar dock 

kontroll över situationen och försöker rädda så många som möjligt samtidigt som han skjuter 

ner en helikopter. De heliga krigarna tar till flykten och är längre inte villiga att hjälpa Rambo 

på hans uppdrag. Dock vänder enstaka afghanska män ryggen mot rädslan och följer Rambo 

till lägret där Trautman sitter fängslad.  

 

Mirakulöst och med en väldig precision lyckas Rambo med medhjälpare frita Trautman och 

ödelägga det sovjetiska lägret. Under flykten från lägret stöter Rambo och Trautman på 

ytterligare en trupp med sovjetiska soldater. Rambo och Trautman vägrar dock att kapitulera 

och börjar istället slåss för sina liv. När det ser som mörkast ut vänder det dock för Rambo 

och Trautman, för i grevens tid rider de afghanska heliga krigarna in och tar upp kampen mot 

det sovjetiska övervåldet. Sida vid sida lyckas de, en gång för alla, att gå som segrare ur 

striden. Innan eftertexten börjar rulla visas texten, ”This film is dedicated to the gallant people 

of Afghanistan”. 

  

Tolkning av handling 

Filmens handling bygger på en enkel och okomplicerad struktur. Det finns en tydlig skurk 

som utsätter oskyldiga och hjälplösa människor för förtryck och våld. Den boven är den 

kommunistiska sovjetiska armén som på ett inhumant och till synes obefogat sätt har tagit sig 

in och erövrat afghansk mark. Sovjets kommunistiska ondhet gestaltas till exempel när en 

afghansk helig krigare förklarar för Rambo hur deras situation egentligen är, för att Rambo 

verkligen ska förstå hur svårt och ogenomförbart hans uppdrag är. Den afghanska krigaren 

berättar med gråten i halsen tillsammans med pålagd stämningsmusik för Rambo om hur 

deras barn dör genom giftsjukdomar och minor samt hur kvinnorna våldtas och dödas. Han 

fortsätter att berätta hur det afghanska folket vägrar att fördrivas och att de är beredda att dö 

för sitt lands frihet. Han förklarar att de ser det som ett heligt krig och att de själva är heliga 

krigare, mujahedins soldater. Dessa soldater är inte rädda för döden och har redan fått den 

sista smörjelsen och ser sig själva därmed redan som döda. Att kämpa och dö för sitt land är 

en ära. Denna framställning av muslimer som tappra, offervilliga och goda genomsyrar hela 

filmen och det kan sättas i kontrast till ryssen som är dess klara motsats. Filmen visar ändå på 

en skillnad mellan muslimer och amerikanarna, rent kulturellt. Rambo får till exempel delta i 

något som framställs som en typisk traditionell afghansk sed. 
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I filmen framställs amerikanarna som någon slags frälsare, då de är där för att rädda och 

hjälpa det afghanska folket i deras nöd. De gestaltas som godhjärtade, starka och 

självuppoffrande och ickenihilistiska till att inlemmas i det heliga kriget. Man försöker till och 

med rekrytera elitsoldaten Rambo i kampen mot det kommunistiska förtrycket. Filmen 

presenterar en bilateral relation mellan USA och muslimerna men med tanke på filmens 

våldskaraktär kan man ana att det handlar om att döda så många ryssar som möjligt, oavsett 

om man är amerikan eller muslim. Kulorna är lika dödliga från vems pipa de än kommer 

ifrån.  

 

Aktantpresentation 

För att få struktur och värde i vårt material placerar vi in de tendenser och mönster vi funnit i 

filmen i aktantmodellen (se sid 12).  

 

Projektet i filmen är att Afghanistan kämpar mot det sovjetiska förtrycket genom ett heligt 

krig. Subjektet blir därmed det afghanska folket i allmänhet och de mujahedinska soldaterna i 

synnerhet. Det objekt som eftersträvas är frihet för det afghanska folket. Objektets avsändare, 

alltså den som vill skänka objektet till subjektet, anser vi vara det afghanska landet. Eftersom 

objektet, alltså det afghanska folkets frihet är berövad av sovjet blir mottagaren det afghanska 

folket. Skillnaden mellan avsändaren och mottagaren är alltså att avsändaren är landets 

egenrätt till frihet och mottagaren de människor som bor i landet och som ska få utöva och få 

del av denna frihet. Subjektets hjälpare är USA, personifierad av Rambo. Motståndaren 

däremot är Sovjetunionen.  

 

Belägringen 
Producerad: 1998 av 20th Century Fox. 

Regi: Edward Zwick.  

Huvudrollsinnehavare: Denzel Washington, Annette Bening, Tony Shalhoub och Bruce Willis. 

 

Handling 

Filmen börjar med ett nyhetskollage som berättar om en händelse i Saudiarabien där ett hotell 

sprängts av muslimska terrorister. I bombningen omkom ett flertal amerikanska medborgare 

och USA ser det som ett terrordåd riktat mot dem. I kollaget får man bland annat se hur den 

amerikanske presidenten i TV går ut och säger att ingen mördare ska få gå fri och att USA ska 
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göra allt som står i deras makt för att söka den ansvarige och bringa honom inför rätta. En 

saudisk shejk pekas ut som den skyldige och tillfångatas av amerikanska soldater på saudisk 

mark.  

 

FBI-agenterna ”Hub” och ”Frank” får ett larm om att en buss har blivit kapad mitt i New 

York city. Deras uppgift är att förhandla med kaparna som hotar att spränga passagerarna i 

luften. Mitt i förhandlingen utlöses dock en sprängladdning och passagerarna likvideras. I 

efterskalvet av bomben visar det sig att en okänd grupp terrorister kommer med ett krav på att 

en person ska friges men agenterna vet inte vem det är. Undersökningarna ledde fram till att 

det var en muslimsk terroristgrupp som låg bakom bussbombsattentatet. Inom loppet av 36 

timmar lyckas FBI tillsammans med den kvinnliga CIA-agenten Elise, spåra och slå ut den 

muslimska terroristgruppen. Hotet är borta och invånarna av New York kan vara trygga igen. 

Det är i alla fall vad Hub, Frank och Elise tror. När lugnet infunnit sig smäller det dock igen. 

En teater på Broadway går i luften och en stor del av New Yorks kulturelit får sätta livet till. 

Det står klart att även detta är en terroristaktion utförd av muslimska extremister. En 

förtvivlan och rädsla sprider sig över hela New York och FBI-agenterna börjar bli desperata 

och trappar därmed upp intensiteten i jakten på den nya terroristcellen som tycks ha uppstått. I 

samma veva som detta sker får man reda på att CIA-agenten Elise har en kontaktperson som 

är inblandad i terroristnätverket. I väntan på att denna kontaktperson, vars namn är Samir, ska 

komma med konkret information utförs ytterligare ett attentat. Denna gång spränger man FBI-

högkvarteret och Hub och Frank mister flera vänner och kollegor. Desperationen ökar, folk 

flyr New York och ett krisråd sammankallas för att hjälpa presidenten att ta ett beslut om hur 

man ska få bukt på situationen. Krisrådet ser två möjliga utvägar. Överste Devereaux menar 

att det enda rätta är att ta in armén och med kraftfulla tag slita fram varje misstänkt person ur 

varje vrå av New York. FBI-agenten Hub ser dock inte det som en tänkbar lösning. Han 

lyckades komma åt den första cellen och med hjälp av Samir hoppas han att han även ska 

kunna komma åt nästa cell. Rådet bestämmer sig dock för att gå på Devereauxs alternativ och 

New Yorks gator fylls av stridsvagnar och infanteri, New York blir en krigszon. Stadsdelen 

Brooklyn, där man fann den första cellen spärras av och man uppför karantänliknande 

inhägnader. Detta för att Devereaux beordrat att alla muslimska män ska arresteras för att 

därigenom kunna stoppa terroristkavalkaden.  

 

Parallellt med detta fortsätter Hub och hans kollegor sin jakt efter den sista cellen på sitt sätt. I 

samband med detta får Hub reda på att Elise har en bakgrund som organisatör för en grupp 
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saudier som skulle hjälpa USA att störta Saddam Hussein. Amerikanarna drog sig dock ur i 

sista sekund och de saudiska medhjälparna hamnade i ett bakhåll de inte kunde bemästra. 

Elise som fick dåligt samvete för hur USA hade agerat i situationen utlovade visum till ett 

antal saudiska män, för att på vis rädda deras liv. Det visade sig nu att männen som Elise tagit 

in i landet var samma män som låg bakom attentaten mot New York. Deras syfte var inte bara 

att frita deras shejk utan också söka hämnd på USA som förrått och lämnat dem vind för våg.   

 

I upplösningen av filmen utger sig Samir för att ha fått kontakt med den sista cellen. Han 

informerar Elise och Hub om vart och när han ska träffa dem för att på så sätt kunna eliminera 

terroristerna. Elise och Hub litar blint på Samir. Men när Samir spänner på sig ett bombbälte 

för att spränga en demonstration mot arméns intåg i staden och deras agerande, inser de att 

han är den sista cellen. Hub lyckas dock övermanna Samir och hotet går i graven.  

                            

Tolkning av handling 

Det övergripande intrycket vi får av muslimer i filmen är att de är barbariska, känslokalla, 

notoriska och på gränsen till hjärntvättade, villiga att göra allt för islams sak. Till exempel i 

slutkonversationen mellan Samir och Elise då Samir avslöjar att han är den sista cellen. Hans 

tidigare milda och goda framton skiftar och han gestaltas nu som ond och galen då han går in i 

rollen som självmordsbombande terrorist. Över lag presenteras muslimer som primitiva lägre 

stående individer i förhållande till amerikanarna. De bor i sunkiga bostäder, ser ovårdade ut, 

uppträder ointellektuellt, visar inte prov på någon vidare yrkesskicklighet eller profession, 

aggressiva och lättdödade. Man får till exempel veta att det är amerikanarna som möjliggjort 

hela terroristvågen genom att för det första lärt dem göra bomber och för det andra hjälpt dem 

in i landet. De muslimska terroristerna visar heller inga symptom på att vara godhjärtade eller 

humana. De spränger och dödar allt som kommer i deras väg, vare sig det är kvinnor, äldre 

eller barn. Filmen framställer den övertygelse och nit som muslimerna har till sin sak och tro 

som något enbart negativt. Filmen ger aldrig utrymme till andra alternativa tolkningar.  

 

För att ställa framställningen av muslimer i kontrast till hur amerikanarna själva utgör sig för 

att vara har vi ett tydligt exempel. Det är när vi ser Deveraux tillsammans med shejken i 

början av filmen och Deveraux spatserar runt i rummet med rak rygg, prydligt klädd och 

välkammad med händerna bakom ryggen. I mitten sitter shejken i långt ovårdat hår och skägg 

ihopsjunken på en stol iklädd tunika och pillande på ett radband. Generellt kan man säga att 

amerikanarna i filmen framställs som muslimernas motsats. Amerikanarna bryr sig om 
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kvinnor och barn och har en allmänt mer human inställning. Den enda amerikanen som inte 

gestaltas som helt igenom god är Deveraux. När han får makt förvandlas han till en lika 

primitiv individ som terroristerna i filmen. Till exempel när han förhör misstänkta muslimer 

med hjälp av tortyr.   

 

Aktantpresentation 

 

Subjektet i filmen tycker vi är lite tudelat. Å ena sidan skulle man kunna tolka det som att 

muslimerna är subjektet eftersom de vill få sin shejk fri och söka hämnd på USA. Å andra 

sidan skulle subjektet kunna vara att USA vill stoppa, förebygga och utplåna terrorismen. Vi 

ser det ändå som att filmen vill gestalta kampen mot terrorismen som huvudprojekt och då blir 

subjektet alltså USA. Följaktligen blir objektet då att få ett tryggt och fritt samhälle utan 

terrorism. Objektets avsändare blir då hela västvärldens världsordning och mottagarna i detta 

fall är det amerikanska folket. Motståndarna till subjektet är självklart de muslimska 

terroristerna som vill motverka världsordningen i USA:s ögon. När det kommer till hjälparna 

anser vi att det inte finns någon självklar sådan. Det finns flera instanser som vill samma sak 

och de hjälper varandra att uppnå målet. Till exempel FBI, CIA och armén.   

 

The Kingdom 
Producerad: 2007 av Universal. 

Regi: Peter Berg. 

Huvudrollsinnehavare: Jamie Foxx och Jennifer Garner. 

 

Handling 

Filmens anslag är ett grafiskt inslag som berättar för tittaren om relationen mellan USA och 

Saudiarabien ur ett historiskt perspektiv. Hur det hela började med att Ibn Saud skapade 

kungariket Saudiarabien 1932 med hjälp av de strikt religiösa och västfientliga Wahhabi-

krigarna. 1933 upptäcktes det olja på halvön och USA visade intresse för att samarbeta. 

Kungen valde att gå emot folket som ville bygga upp en ren islamistisk stat som inte skulle ha 

något med väst att göra och istället skapade han ett oljebolag med amerikanarna, ARAMCO. 

För att tillgodose arbetskraftsbehovet byggdes det upp västerländska områden som stod 

utanför den strikta islamska lagen. Under 70-talet väljer USA att stödja Israel och det blev en 

nagel i ögat på de konservativa muslimska makthavarna. De tvingar nu Saudiarabiens kung att 

skapa ett oljeembargo med tillhörande kraftigt ökade priser på råolja. I och med Kuwaitkriget 
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erbjöd Osama Bin Ladin Saudiarabien sin armé men Kungen valde i stället USA:s stöd. När 

Bin Ladin nu blev ratad gick han emot Saudiarabien och utförde ett antal attentat mot 

framförallt kungafamiljen men även riktade mot västvärlden. Denna konflikt mellan 

västfientliga och västvänliga grupper har fortsatt tills idag och det är där vi kommer in i 

handlingen.  

 

Filmen utspelar sig i nutid och vi får först se hur det pågår en baseball-match i ett 

västerländskt bostadsområde i Saudiarabien. En polisbil med två officerare blir kapad och två 

män utklädda till poliser skjuter vilt med automatvapen in i bostadsområdet och mot matchen. 

Samtidigt får man se hur tre män och ett barn, täckta med palestinasjalar, på håll filmar och 

följer händelseförloppet. Den kapade polisbilen stoppas till sist och faran tycks vara över. 

Paniskt springer folk omkring och räddningspersonal kallas till platsen. Mitt i kaoset ställer 

sig ytterligare en man utklädd till polis mitt bland folket och spränger sig själv och folk runt 

omkring i luften. Återigen får vi se männen med filmkamera som betraktar attentatet från ett 

hustak en bit ifrån. När dammet från explosionen lagt sig hör vi dem säga ”Allah är störst!”. 

Bland de överlevande finns en FBI-agent som direkt ringer hem till USA och meddelar sin 

vän och kollega Fleury om vad som hänt. Han vädjar till Fleury att han ska komma ner och 

hjälpa till i arbetet att hitta de ansvariga. Samtalet avslutas och FBI-agenten återgår till arbetet 

med att hjälpa den nyss anlända räddningspersonalen. Då smäller det ytterligare en gång och 

den mycket kraftiga explosionen skapar väldigt stor förödelse.  

 

I USA samlas FBI-teamet för en briefing och de meddelas då att 100 människor fått sätta livet 

till i attentatet, däribland deras vän och kollega. Ytterligare ett par hundra människor är 

skadade. Teamet vill åka ner och hjälpa till att hitta de ansvariga för attentatet men 

utrikesdepartementet har meddelat att ytterligare amerikansk manskraft endast skulle förvärra 

situationen. Fleury vägrar att finna sig i detta och tar i smyg med sig ett team på tre personer 

och flyger till Saudiarabien. Väl där får de en begränsad möjlighet att undersöka brottsplatsen 

och de blir frustrerade över att bevisen rinner ur deras händer. De anser att om de hade fått 

fria tyglar så skulle de kunna hitta spår som leder dem till de ansvariga. Med sig har de alltid 

en saudisk polisman som vaktar och beskyddar dem. De försöker hela tiden att övertala 

honom att de ska få mer befogenhet och större möjlighet att själva utreda. Efter att Fleury 

varit på besök hos prinsen och där övertygat honom om att FBI-teamet kan hitta de ansvariga, 

om de får möjlighet, ges de friare tyglar. Nu börjar det hända grejer. Teamet har hela tiden 

haft en föraning om att det är den mytomspunne Abu Hamza som ligger bakom attentatet, 
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men ännu har de inga bevis. De hittar en filmsnutt på Internet som visar hela 

attentatsförloppet och de räknar snabbt ut vilket hustak det måste ha filmats ifrån. I 

explosionskratern hittar de bilvraksdelar som leder dem in på nya spår. Tillsammans med den 

numera positivt inställde saudiska polismannen gör de tillslag mot en grupp misstänkta. De 

visar sig dock bara vara underhuggare. Teamet blir nu övertalade av den amerikanska 

ambassadören att åka hem. Det saudiska folket är nöjda med att det verkar som att de stoppat 

de ansvariga. På väg ifrån tillslaget utsätts deras bilkaravan för en bilbomb. Mirakulöst klarar 

sig alla och i takt med att de ska ta sig ur den voltade bilen springer en grupp islamister 

utklädda till poliser fram och kidnappar en av agenterna. Jakten tas upp och man följer efter 

terroristerna in till, vad man får veta är lite av ett skurkkvarter. Efter eldstrid lyckas de frita 

sin kollega och finna och eliminera Abu Hamza som man nu vet är ansvarig för 

terroristattentatet.  

 

Tolkning av handling 

Denna film är full av bilder och representationer av muslimvärlden, islam och islamister. Det 

som är anmärkningsvärt är att framställningen av dessa ger oss både positiva och negativa 

bilder. Det känns som att filmen ur ett amerikanskt perspektiv är uppdelad i en ond och en 

god muslim. De onda är konservativa muslimer som följer islam på ett fundamentalistiskt vis 

som likt Bin Ladin inte tolererar otrogna, icke-muslimska människor på muslimsk mark. Det 

är dessa som planerar och utför attentaten. De framställs som välplanerande och strukturerade 

människor men med primitiva levnadsförhållanden och de upplevs som sammansvetsade och 

övertygade om vad som är rätt och riktigt. Även i den här filmen gestaltas de som villiga att 

offra allt i Jihad. De goda däremot framställs mer familjära på ett västerländskt vis. Till 

exempel får vi först se Fleury umgås med sin son på vad som tycks vara ett faderligt och 

kärleksfullt sätt. Senare i filmen får vi även se hur den goda saudiska polisen beter sig i sitt 

hem och med sin familj. Vi ser stora likheter i dessa båda framställningar av deras 

familjefadersroll. Denna fadersroll skiljer sig mot den vi finner hos de onda muslimerna. Till 

exempel vid filmandet av attentatet mot baseball-matchen där den unga gossen på taket 

försöker vända ansiktet bort vid explosionen men hindras av, vad man kan anta är fadern, vars 

starka hand håller ett fast grepp runt hans haka och på så vis tvingar honom att se paniken 

bryta ut. De goda muslimernas beteende framställs i vissa fall likt ett västerländskt men andra 

gånger trycks det på deras olikhet. Till exempel med den kollektiva böneritualen, 

kindpussande och andra muslimska seder såsom att en icke-muslim inte får vidröra en död 
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muslim och att den kvinnliga FBI-agenten måste dölja konturerna av sina bröst när den 

saudiska prinsen är i närheten.   

 

Filmen lyckas på ett sätt med att få fram det komplexa i konflikten mellan väst och 

mellanöstern och framförallt när det gäller vem som upplever vem som terrorist. Som vanligt 

framkommer det tydligt att amerikanarna upplever islamisterna som terrorister. Det 

intressanta är dock att man även kan skönja ett motsatstänkande hos islamisterna. I en scen 

stormar den kvinnliga FBI-agenten in i en lägenhet i skurkområdet med vapnet i högsta hugg. 

Där möter hon en livrädd muslimsk familj. Barnen och kvinnorna gråter och männen ryggar 

tillbaka. Hon känner sig dum som skrämt upp dem och hon vill återgälda barnet genom att ge 

henne en godisklubba. Barnet tvekar och man kan tolka det som att hon är rädd för att det är 

någon som skiljer sig distinkt från hennes normer. Samtidigt som detta exempel visar på 

rädsla inför olikhet trycker det på en amerikansk human godhet. Ytterligare exempel på det är 

när de under eldstrid oskadliggör en ung islamist som smyger sig på dem och att den 

kvinnliga agenten desperat försöker hålla honom vid liv. Detta skulle kunna ses som ett sätt 

att lyfta fram den amerikanska moderlika humana omtänksamheten.  

 

Filmens absoluta slutkläm och tillika sensmoral säger oss att detta aldrig kommer ta slut. 

Våldets onda spiral tycks aldrig sluta. Parallellt som man får veta vad Fleury tidigare i filmen 

viskat till den kvinnliga agenten för att trösta henne, frågar en kvinna Hamzas barnbarn vad 

Hamza viskat i dennes öra strax innan han dog. Svaren var desamma. Både Fleury och Hamza 

hade viskat att ”vi ska döda dem alla”.   

 

Aktantpresentation 

Filmens aktanter är som följer: Subjektet i filmen skulle kunna ses på samma sätt som i 

Belägringen, att å ena sidan så är det USA som är objekt och vill stoppa terroristerna men å 

andra sidan kan man se subjektet som islamisterna som vill rensa upp sitt land från otrogna. 

Vi väljer återigen att se subjektet som USA eftersom vi får följa händelserna ur ett 

amerikanskt perspektiv. Projektet blir därför att jobba för att nå objektet som är att skipa 

rättvisa genom att söka upp, gripa och ställa de ansvariga inför rätta. Avsändare till objektet 

anser vi är USA i allmänhet och FBI i synnerhet då de har en extra motivation att finna den 

eller de som dödat deras vän. Mottagare är egentligen de själva som får upprättelse samt att 

stifta frid i Saudiarabien. Subjektets hjälpare är de goda muslimerna och motståndare är de 

onda muslimerna. 
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Dokumentärfilm 

Det svider i hjärtat  
Producerad: 2007 av Laika Film & Television AB. 

En dokumentärfilm av Oscar Hedin. 

 

Handling 

Denna film är av helt annan karaktär än de övriga filmer vi har sett. Vi ser den ändock som 

relevant för vår studie då den utger sig för att ge en annan och alternativ bild av muslimer än 

vad som normalt brukar visas.  

 

Filmen bygger på en fråga som skaparen Oscar Hedin ställer sig. Varför är unga män, som 

egentligen inte har med en viss konflikt att göra, villiga att offra sina liv i jihad, heligt krig? 

Denna fråga har sin upprinnelse i att en ung svensk muslim har fängslats i Sarajevo, misstänkt 

för att ha planerat ett terroristattentat. Hedin söker kontakt med unga muslimer som har någon 

koppling till den gripne svensken i Sarajevo för att försöka få ett svar på sin fråga. En kontakt 

med en 22-årig muslimsk lärare upprättas och man får följa med honom på hans föreläsningar 

om Islam för barn. Den muslimske föreläsaren berättar för Hedin att han själv tror att han inte 

är utvald till martyrskap, i alla fall inte just nu. Däremot har föreläsaren kontakt med en annan 

ung svensk muslim som är mer inställd på att kampen för islam även kan innefatta offrande av 

liv. Denne unga man, som på Internet kallar sig Ossama Abu el Swede, men som egentligen 

heter Ralf Lennart, vill till att börja med inte ha kontakt med media då hans spridning och 

uppmaning till kamp för islam och jihad har svartmålats och terroriststämplats. Men efter 

idogt arbete och relationsskapande i ett helt år lyckas Hedin till slut komma Lennart in på 

livet.  

 

Under filminspelningsperioden sker en husrannsakan av Lennarts lägenhet. Det är Scotland 

Yard som tagit upp spåret efter den planerade terroristakten som den svenska unge muslimen 

sitter häktad för i Sarajevo. Lennarts mobilnummer fanns i den misstänktes och tillika hans 

väns telefonbok, vilket resulterade i den brittiska säkerhetspolisens besök.  

 

Vi får nu Lennarts liv presenterat för oss varvat med intervjuer av olika människor som har 

varit i kontakt med unga svenska muslimer som offrat sig för islams sak. Till exempel får vi 
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höra en kvinna prata om sin gamla klasskamrat och vän som via brevväxling förklarat att han 

slagit in på islams bana och därmed funnit sig själv och fått försoning för sina gamla synder 

genom att beredvilligt ställt upp i kampen för islam. Detta resulterade i att han fick dö en 

martyrs död i stridens hetta. Denna anledning (att finna sig själv och få försoning) verkar vara 

den gemensamma nämnaren i Hedins jakt på varför unga män väljer att gå islams och jihads 

väg. Hedin lyckas på olika sätt få kontakt med ett antal unga män med liknande historier. Alla 

tycks ha haft en mer eller mindre strulig uppväxt med allt ifrån landsförvisade föräldrar, 

droger och våldsbrott till att själva ha blivit utsatta för våldets hand.  

 

Hedin och Lennart tar sig ner till Sarajevo för att träffa den arresterade svensken. Till en 

början stöter de dock på en hel del komplikationer och får inte besökstillstånd. I väntan på 

tillståndet träffar Lennart andra muslimer och diskuterar synen på Jihad och problematiken 

kring var och hur Jihad bör utföras. Meningsskiljaktigheter uppstår då Lennart hävdar att 

varje rättrogen muslim ska kunna utföra heligt krig var och när som helst medan hans 

muslimska bröder anser att så inte är fallet. De menar på att det är skillnad med muslimer 

gentemot andra eftersom om någon dödar oskyldiga muslimer så bör inte muslimer ge igen 

med samma mynt. De hävdar att bomba London, Madrid och andra fredliga platser inte är 

förenligt med Koranen eller jihad. Ska man slåss för islams sak ska man göra det på platser 

där man redan slåss för islams sak, som i Afghanistan eller Irak. Slutligen får Lennart träffa 

sin barndomsvän och vi får följa deras samtal om gamla minnen, om hans liv i fångenskap 

och deras hopp om att människor ska förstå och konvertera till islam. Hedin tycks till sist få 

svar på sin fråga, han tolkar alla unga mäns vilja att slåss för islam som en kollektiv handling i 

hopp om att få försoning för sina gamla synder.  

 

Tolkning av handling 

Tolkningsmöjligheterna av den här filmen är inte lika stora som i de övriga filmerna men vi 

kan ändå söka efter underliggande tendenser eller anspråk som kan betyda något för vår 

studie. Filmens karaktärer är icke-fiktiva, de har en uppsättning av erfarenheter och minnen 

som format dem till den person de är och det är därmed svårt att avgöra huruvida det är deras 

livserfarenhet eller religionstillhörighet som har skapat identiteten hos individen. Hedin har i 

sin research sökt efter en viss typ av muslim, någon som har en relation till kallelsen att vilja 

offra sig själv i jihad. Trots att det är en dokumentär gestaltas muslimer i princip bara på ett 

sätt, precis som i spelfilmerna. De är unga män i 20-25 årsåldern med liknande klädsel, 

skäggiga och med liknande dialekt, trots olika ursprung. Deras hem är enkelt inredda, till 
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exempel sitter de på golvet och ser på TV. I övrigt får man bilden av att filmens karaktärer är 

vilka unga män som helst i Sverige. De jobbar, har vardagliga bestyr, hobbys, familj och så 

vidare. Dock skildrar filmen en del av karaktärernas bakgrund, en bakgrund som består av 

våld, osäkerhet och aktivism. Till exempel får man veta att Lennart tidigare i livet varit 

nynazist och avtjänat fängelsestraff för diverse våldsbrott. En annan person som filmen 

berättar om växte upp i ett oroligt hem och hade konflikter med sin far. Man får höra hans 

syster berätta om hur personen i fråga under hela sitt liv valt att fly från verkligheten genom 

till exempel droger. Det som ledde till hans död var när han valde religionen som 

verklighetsflykt och jihad som frälsning. Det som verkar vara gemensamt för alla muslimer i 

filmen är deras enkelhet. De har inga drömmar om att göra världsliga yrkesmässiga karriärer 

eller på annat sätt sträva efter världslig rikedom och glans. Däremot verkar de alla fullt 

övertygade i sin tro och i sin vilja att leva för islam.  

 

Även om det inte sägs rakt ut eller målas upp svart på vitt så känns det som om Hedins svar 

på frågan varför unga män ger sig ut i jihad är att det beror på deras struliga bakgrund. Detta 

tillsammans med att de verkar vilja få försoning för allt ont de gjort genom livet genom att 

offra sig själva i jihad. Trots att det exempelvis kan innebära att lämna sin höggravida fru kvar 

i Sverige. Det som vi ändå aldrig får svar på är om det beror på den religiösa övertygelsen 

eller om det är personligheten. Genom hela filmen uttrycker även muslimerna sin besvikelse 

över att deras religion och livsfilosofi inte tycks ha en acceptans i det samhälle de lever i. Man 

får upprepade gånger höra dem prata om problem som uppstår när folk inte förstår eller vill 

förstå islam. Besvikelsen utlöser något som framställs som en försvarsställning, för gång på 

gång får man intrycket att filmens huvudkaraktärer har något att försvara och stå upp för. 

Detta något är givetvis islams riktlinjer och synsätt på världen och samhället. Man får bland 

annat följa den muslimske föreläsaren och hur han mer eller mindre predikar för unga barn 

om hur de måste stå på sig och inte ge vika, skydda varandra och framhålla islams sak. Han 

förklarar också att relationen till islam och Gud är viktigare än till exempel relationen till sin 

egen mor.   

 

Det känns som att Hedins jakt efter svar på sin fråga gör honom kluven. Dels så uttrycker han 

en oförståelse till och nästan ett förakt inför att unga män från trygga och lugna miljöer väljer 

att dö för sin religion. Samtidigt legitimerar han orsakerna till varför man gör det. Filmen blir 

på så vis tvetydig. Vi vet inte riktigt om Hedins syfte med filmen är att avskräcka unga 

muslimska män från att gå en martyrs död till mötes eller att varna det svenska samhället för 
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en blomstrande fundamentalistisk islamism. För å ena sidan lyfter han fram den gemenskap, 

trygghet och övertygelse som muslimerna i filmen verkar ha. Å andra sidan väljer Hedin att 

lyfta fram nidbilder av muslimer och islam. Till exempel så tar han med ett avsnitt då Lennart 

förklarar varför hans fru inte får visa sig och att hon måste vara i ett avskiljt rum när det är 

någon på besök. Detta upplever vi som ett onödigt inslag och det känns som om Hedin har 

med det för att visa upp en olikhet. Lägg därtill återkommande bilder av numera döda svenska 

unga män som offrat sig i Jihad så kan filmen bitvis kännas som en ”antiislam-film”. 

 

Aktantpresentation 

När vi utkristalliserar de olika aktanterna blir det på ett annorlunda vis eftersom filmen inte 

bygger på en påhittad fiktiv ramhandling utan snarare på en persons nyfikenhet och jakt på 

svar utan vetskap om vart det egentligen kommer landa. Hedin blir därför filmens subjekt och 

jakten på svaret blir projektet. Objektet är då således svaret på frågan och vi väljer att se själva 

filmen som avsändare. Svarets mottagare blir de som Hedin gör filmen för. Subjektets 

hjälpare är de unga muslimer som han får intervjua och motståndare finns det egentligen inte 

direkt några i filmen.  
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Analys 

Nu när vi har sett dessa filmer och på var och en gjort en förstastegsanalys finner vi det 

relevant att återigen lyfta de tendenser vi iakttagit och göra en fördjupad analys. Vår tes och 

vår teoretiska ingång ställer oss en hel del frågor, kan dessa filmer hjälpa oss att finna svaren?  

 

Det mest uppenbara och självklara men dock minst lika viktigt att lyfta är hur filmerna 

gestaltar den andre. Återkopplar vi till Saids begrepp om orientalism och om hur vi definierar 

oss själva utifrån det som är olikt oss, finner vi tydliga spår av detta i alla filmer. Oavsett om 

det handlar om goda muslimer, som i Rambo III och The Kingdom så trycker man ändå på att 

de fortfarande besitter olikheter på många olika plan. De är fortfarande människor som har en 

helt annan kultur än den kultur som verkar vara allmängiltig i filmerna, alltså västvärldens. 

Till exempel är det alltid bedjande och rättrogna religiösa muslimer som gestaltas. Vi ser i 

princip inga spår av sekulariserade muslimer eller mellanösternmänniskor med andra 

trosuppfattningar. Det intressanta är att vi aldrig ser en västerlänning, som oftast ändå kallar 

sig kristen, be eller söka tröst hos sin gud. Vi anar därmed att filmerna vill visa upp 

muslimerna som helt beroende av sin religion. Filmerna uttrycker ett avstånd till att muslimer 

verkar ha blandat ihop den religiösa och politiska agendan och att muslimerna vänder sig till 

sin gud när det handlar om politik och stat. Som vi tar upp i ett tidigare kapitel antyder både 

Gardell och Jonsson orsaken till detta. I och med upplysningen av västvärlden i allmänhet och 

Europa i synnerhet, kom viljan att utveckla de som inte kommit lika långt. Det som det 

upplysta Europa aldrig tog i beaktning och fortfarande inte verkar beakta är att orientens 

upplysning inte är att sträva efter teknik och vetenskap eller globalisering och 

internationalisering utan snarare att bygga en stat utifrån sin religion, såsom det alltid har varit 

och som Mohammed en gång gjorde.  

 

Oavsett om det är en dokumentärfilm eller en spelfilm så visar man ändå tydligt på 

differensen mellan väst och öst. Till exempel i Det svider i hjärtat, där Hedin har valt att ha 

med scenen då Lennart förklarar varför hans fru inte får vistas i samma rum som dem på 

grund av deras rättrogenhet. Ytterligare exempel är när Rambo kommer till den afghanska 

byn och får ta del av något som aldrig skulle förekomma i en västerländsk kultur. Ett 

femtontal män sitter upp på häst och kämpar för att förflytta ett dött får från en punkt till en 

annan. Då varje man kämpar individuellt för att vinna, ter sig seden våldsam. Vidare har vi 

sekvensen i filmen The Kingdom då den kvinnliga FBI-agenten tvingas skyla sin byst i 
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närvaron av den saudiska prinsen. Detta för att den muslimska tron säger att en kvinna måste 

vara skyld inför andra män än sin äkta man. Vad kan detta bero på? Varför verkar alla typer 

av filmer vilja visa upp en bild av muslimer som annorlunda, som den andre? Vad fyller det 

för funktion i själva filmen? Måste någon vara annorlunda för att vi som tittar ska kunna 

känna igen oss och identifiera oss med huvudpersonerna, som i detta fall är västlänningar? 

Ska man tro på Said så är det så att den västerländska människan länge har behövt någon att 

ställa sig i opposition till för att kunna definiera sig själv. Lägger vi till föreställningen om 

protesminne och Halls tankar om hur man tolkar och tar emot visuell kultur så blir denna 

blandning väldigt intressant. Tar man till sig och accepterar filmernas ideal och 

framställningar formas och skapas det föreställningar i oss om hur olika människor och deras 

kulturer är. Matas man då med en felaktig, förvrängd och överdriven bild skapad som 

propaganda finns det en risk för att man övertygas av filmens kraft om att människor från 

andra kulturer verkligen är annorlunda. Detta på ett orättvist sätt då man endast upplever den 

andre genom filmens värld, istället för att själva ta del av andra kulturer i verkligheten.  

 

Att skillnader finns är en självklarhet och att filmerna skildrar dessa är egentligen inte så 

konstigt eftersom vi trots allt är olika inom olika kulturer. Ytterligare en faktor som talar för 

representationernas varande är tidsaspekten. Man kan aldrig ta del av gångna kulturer på ett 

självupplevt sätt, utan måste ta hjälp av till exempel filmer och böcker. Det som däremot är 

anmärkningsvärt är vem som framställs som annorlunda. Det är sällan och i vår kvalitativa 

fallstudie aldrig så att väst framställs som den andre eller på något sätt annorlunda och fel, det 

är alltid väst som är normen. Att man utgår från sig själv när man berättar är som denna 

uppsats tidigare sagt inget nytt. De gamla grekerna gjorde det och Hollywood gör det nu. 

Skillnaden är att Hollywood når ut till en större massa och att deras värderingar och val i 

förlängningen påverkar både ”vi” och ”dom” på ett positivt och negativt sätt.  

 

Den andre och det annorlunda är oftast något ont och dåligt för världen, de är terrorister. När 

man som tittare gång på gång matas med bilden och representationen av först ryssen och 

sedermera muslimen som så gott som alltigenom ond, byggs det då upp en föreställning om 

att det verkligen är så. Med denna skapade inställning finns det risk för att vi tar med oss de 

fiktiva framställningarna ut i verkligheten som om de vore sanna. Om till exempel en 

filmtittare alltid får se ryssar framställas som kalla, råa, hårda och helt igenom otrevliga typer 

borde det faktiskt påverka filmtittaren till att tycka att en ryss i verkligheten är densamme som 

en ryss i filmen. Då självmordsbombare alltid framställs som ensamma män med stort skägg, 



33 

yvigt hår och bönerabblande, hur reagerar man då om man på stan ser någon som till synes 

uppträder och ser ut på liknande vis? I sådant fall skulle det kunna betyda att filmernas 

framställning av de andra som de onda gjort att människor i allmänhet drar hela folkgrupper 

eller kulturer över samma kam och agerar därefter.  

 

Filmernas framställningar kan göra att man agerar på samma sätt som när man ser, hör och 

läser nyhetsrapportering om saker som är skadliga och farliga för allmänheten. 

Gestaltningarna i filmerna skulle kunna, anser vi, liknas vid vilken vanlig riskrapportering 

som helst.  Man tror att klimathotet är större än någonsin, att fågelinfluensan är nya pesten 

eller att alla muslimer är farliga. Tittar man till exempel på filmen Det svider i hjärtat ur ett 

riskrapporteringsperspektiv skulle det kunna få en mängd olika konsekvenser. Beroende på 

med vilka ögon man ser filmen, presenteras en rad olika risker. Till exempel skulle filmen 

kunna fungera som en varningsklocka för föräldrar vars barn intresserar sig för islam. Den 

skulle även kunna varna den svenska allmänheten för de farliga islamisterna. Vidare skulle 

den kunna varna rättrogna muslimer för att bli för fundamentalistiska, då det enligt filmen 

verkar leda till döden.  

 

Att filmer med deras framställningar och värderingar påverkar publiken är inget nytt, detta 

bör även filmskapare veta om när de skapar sina filmer. Frågan är hur de tänker och vad de 

har för ansvar? Varför är det numera alltid människogrupper som publiken betraktar som den 

andre som får agera onda? Det är sällan eller snarare aldrig vi ser till exempel isländska 

terrorister i en actionrulle. Detta skulle kunna bero på att filmskaparna vill förhålla sig till 

någon slags verklighetsrealism och på så sätt uppfattas som trovärdiga i antagandet om vem 

som spränger vem. Det i sin tur skulle då kunna bero på att de själva vill riskrapportera det de 

har tagit till sig som en risk för samhället via till exempel nyhetsflödet. Ser man den 

verklighetsrealism som rapporteras via nyheterna som den sanna så gör filmskaparna rätt. När 

man som människa först på nyheterna får höra om hur islamistiska självmordsbombare 

sprängt sig själva mitt i ett sörjande begravningsfölje och senare på kvällen ser en film där 

islamistiska terrorister blir ihjälskjutna, skulle man kunna tycka att det känns rätt. I detta läge 

kan vi tycka att filmer som riskrapportering faktiskt är ett lyckat grepp för att visa upp och 

varna för faror i vår värld. Med det sagt vill eller kan vi inte på något sätt försvara 

filmskaparna för att de återkommande gånger påvisar att en viss människogrupp alltid är 

faran. Film som riskrapportering är därför lik all annan riskrapportering, den görs både på ont 

och gott. För så länge det rapporteras om något som är farligt för väldigt många så är det 
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faktiskt en riskrapport värd att driva. Men så fort rapporteringen går till överdrift eller görs 

felaktig kan den rent av bli dålig och tappa sin trovärdighet. Den kan då till och med bli 

skadlig för mottagaren, då den får felaktig information att leva efter. Som nämnts tidigare vid 

riskrapporteringen av HIV/AIDS så pekar man till en början felaktigt ut en viss 

människogrupp som smittare och bärare av viruset. Med dagens filmer finns det en 

överhängande risk att det blir på liknande sätt. Fokuserar man endast på en grupp människor 

som terrorister så kommer världen till slut tro att alla människor som härstammar från denna 

grupp faktiskt är terrorister.  

 

Ytterligare en risk med spelfilmer som riskrapportering är att de ständigt levererar lösningar 

på problemen. Oavsett om det är terrorister eller klimathot så finns det alltid en James Bond 

eller en Rambo som ställer allting till rätta. Denna förvissning, om att det alltid finns någon 

som löser problemen, vore förödande om vi som människor tog med oss till den mer 

traditionella riskrapporteringen via nyhetsmedierna. Det skulle medföra att man från första 

stund får en ignorant inställning till faktiska problem eftersom man tror att USA:s hemliga 

agenter kan undanröja alla våra problem, vare sig det är muslimer, utomjordingar eller ökade 

utsläpp av koldioxid.  

 

De facto har alla filmer vi sett mer eller mindre pekat ut en viss grupp människor som onda 

utifrån ett sätt som kan hamna i mallen för riskrapportering. Detta tycks göras utan förbehåll 

eller med alternativa framställningar av gruppen. Detta förhållningssätt kan givetvis ses även i 

andra produktioner utöver de filmer som ingår i uppsatsens material. Till exempel i den 

senaste säsongen av tv-serien 2449 då alla muslimska män i Los Angeles placeras i tillfälliga 

karantäner efter att en atombomb detonerats av islamister i stadens utkant. Upprättandet av 

karantänerna och häktningsordern görs för att finna de ansvariga. Det är ett anmärkningsvärt 

grepp av filmmakarna att i filmerna använda sig av så kraftiga medel i kampen mot 

terrorismen. Efter den 11 september 2001 har kriget mot terrorismen trappats upp och vi 

upplever dessa filmer nästan som ett grepp av filmmakarna för att legitimera och propagera 

för kriget, precis som i exemplet 24. Tyvärr kan vi inte svara på hur publiken påverkas av 

denna framställning men vi vet ändå att riskrapportering tycks frammana en rad olika 

beteenden. Vi kan heller inte veta hur filmmakarna tänker och i vilket syfte de väljer att 

framställa olika folkgrupper som terrorister men vi kan ana att dessa tillsammans faktiskt 

                                                 
49 24, 2007, 20th Century Fox. 
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påverkar och kommer att påverka människor över vår värld. Desto mer publiken matas med 

samma typ av framställning desto vanligare kommer det att bli att man flyttar över den fiktiva 

bilden till verkligheten och det skulle i vår studies fall bidra till att västmänniskor sakta men 

säkert invaggas i en obefogad negativ inställning till muslimer över lag.  
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Slutsats 

 

Vi gick in i den här studien med viljan att driva en tes, nämligen: Att filmmediet fungerar som 

en riskrapportering och att muslimer därmed generellt framställs som ett hot i vissa filmer. 

Nu när vi har läst ett antal böcker och studerat ett antal filmer känner vi oss säkra på att vår 

tes faktiskt håller. Vi har sett klara tendenser i våra filmers framställningar som mycket väl 

går att jämföra med mer traditionell riskrapportering. Vi känner dock att det är viktigt att 

påpeka att spelfilmen, med dess retoriska grepp och möjligheter, inte bara fungerar som 

riskrapportering när det som i vårt fall gäller ryssar och sedermera muslimer som terrorister. 

Det skulle lika gärna kunna handla om miljöhot, cancerfara eller andra typer av risker som är 

en fara för människans väl.  

 

Traditionell riskrapportering om till exempel fetma har bidragit till att det blivit ett upphaussat 

medieintresse som lett till en eskalerande kommers. Fixering på träning och gångstavar, 

fullkornsprodukter och bantningsmetoder samt att var och varannan kanal sänder 

hälsovårdsprogram eller program med kost- och hälsorådsexperter är en följd av denna 

riskrapportering. När det kommer till riskrapportering om terrorister och i nuläget muslimer 

som terrorister har man också kunnat skönja en spinoffeffekt. Man får numera till exempel 

inte ha med sig linsvätska på flyget på grund av att vätskor skulle kunna användas som 

sprängmedel, till och med en postterminal i en svensk medelstor stad utryms efter misstanke 

om mjältbrandsattack och människor i allmänhet har blivit mer aktsamma och fått fördomar 

mot den muslimska livsåskådningen. I drama- och komediserien Entourage50 som handlar om 

en ung framgångsrik skådespelare i Hollywood, får man i ett avsnitt bevittna hur LAX (en 

flygplats i Los Angels) stängs ner på grund av terrorhot. När två av seriens karaktärer, som 

befinner sig på flygplatsen, får syn på en man med stort skägg, turban och vit särk blir de till 

en början rädda och misstänksamma. Det intressanta med detta exempel är att det förekommer 

i en serie som inte alls handlar om terrorister utan om en ung skådepelare och hans vänners 

jetset-liv. Kan filmer som de vi sett i vår studie vara en bidragande orsak till att denna 

spinoffeffekt uppkom i den utsträckning den faktiskt finns, eller är det bara en normal 

konsekvens av riskrapportering i allmänhet, oavsett medie? En tidningsartikel kan inte 

uttrycka sig på samma kraftfulla sätt som filmmediet när det till exempel handlar om 

mjältbrand, vilket bidrar till dess maktfaktor i vardagen. Detta skulle i så fall betyda att filmer 

                                                 
50 Entourage, 2007, HBO. 
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som riskrapportering faktiskt bidrar till en ökad spinoffeffekt. Är vi som publik då medvetna 

om den stora in- och påverkan som filmerna faktiskt har på oss? Om vi verkligen förstod att vi 

påverkades så kraftigt av filmers budskap, skulle vi då mer aktivt välja vilka filmer vi tittar 

på?  

 

Denna studie hade som avsikt att studera framställningen av muslimer som hotet mot världen, 

men då det var omöjligt att negligera den historiska hotbilden, alltså ryssen, har vi även 

vidrört brytpunkten dem sinsemellan. I och med denna skiftning är vi undrande inför flera 

saker. Vad hände med ryssen när de inte längre framställdes som ett hot för världen? Vad 

kommer hända med muslimen? Kommer framtida filmer byta till någon annan grupp att 

svartmåla när muslimer inte längre är på tapeten? Har framställningen av ryssen blivit så 

förändrad att vi inte längre känner igen ryssen som ett hot mot världen och kommer någonsin 

muslimer på film återigen framställas som goda? Tittar man på ryssen kan vi skönja att de inte 

längre har den kraftfulla militära styrka som i Rambo III och i Iskallt uppdrag, men de 

framställs fortfarande som små djävlar i uttryck av maffia, gamla kvarlevda kommunister och 

KGB:are. Om muslimerna också ska gå den redan utstakade ryska vägen så kommer de nog 

alltid finnas kvar som en negativ faktor i filmer. Om vi ponerar att de politiska vindarna 

vänder och det inte längre är intressant med muslimvärlden som terrorister, vilka skulle 

filmskaparna då använda som bovar för att uppfylla sina verklighetsrealistiska storys. Vem 

kommer bli den nästa världsskurken, såväl politiskt som filmfiktivt?  

 

I alla filmer vi har sett så har man hela tiden bara fått se allt ur en vinkel, det ges aldrig 

möjligheter till alternativa tolkningar. Det finns dock ett undantag och det är i slutet på The 

Kingdom, som faktiskt öppnar upp för en väldigt intressant fråga som även vi ställer oss. Vem 

terroriserar vem? Vänder man blicken mot verkligheten kan man även där finna exempel på 

liknande problematik. Spekulerar vi kring efterdyningarna av 11/9 2001 kan vi på ett sätt 

förstå vreden och kravet på vedergällning. För väst var det en självklarhet att USA blivit 

utsatta för ett terroristattentat utfört av islamister. Vänder vi på myntet så ser vi så klart en helt 

annan sida. Ur ett muslimskt perspektiv skulle det kunna förstås som en replik på västvärldens 

terroriserande av öst. För precis som i The Kingdom är alla inblandade parter övertygade om 

att deras sak är rätt och gör allt för att slå ner den andra sidan.   

 

Det vore intressant att se resultatet av en liknande studie fast i ett större format. Skulle 

resultatet påverkas om man tog ett betydligt större antal filmer i anspråk och på så sätt en mer 
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kvantitativ studie? Å ena sidan så kanske resultatet skulle bli mer statistiskt underbyggt men å 

andra sidan så skulle man säkerligen kunna se samma tendenser. Det skulle också vara 

intressant att på ett djupare sätt jämföra filmer med samtida debattartiklar och nyhetsflöde. 

Varför det också känns relevant att i framtiden göra en liknande studie beror på, som vi 

snuddat vid i uppsatsen, att viljan att definiera sig själv i motsats till någon annan alltid 

kommer att finnas. Det kommer också alltid finnas en vilja att definiera det goda genom att 

uttrycka det onda. Denna cykels evighet skulle kunna innebära att det i framtiden är andra 

aktörer på samma spelplan. Vem ska man varna för? Vem är en risk? 
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