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Title 
Despair, Sorrow, Revenge: An analysis of the movies World Trade Center and Zero Dark 

Thirty, an insight into the social memory’s reconstruction of the of the 9/11 trauma of 2001 

 

Abstract 
The purpose of this paper is to examine popular cultures impact on the social and collective 

memory in the post 9/11 era, more specific visual medias reconstruction of the traumatic 

event of September 11, 2001. The movies that will be in the center of this paper is World 

Trade Center (2006) produced by Oliver Stone and Zero Dark Thirty (2012) by Kathryn 

Bigelow. This paper will argue that the movie World Trade Center and Zero Dark Thirty is 

maintaining and reproducing the ideological discourses set by the Bush-administration after 

the events of September 11. The result of the investigated movies is that they are 

characterized by “we against the other” perspective and is reproducing stereotypes that will 

function as a mean to exclusion of minority’s. This is linked to the social and the collective 

memory. Where social and collective identities define, who belongs or not. 
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1. Inledning 

Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under 

attack in series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in 

airplanes or in their offices -- secretaries, businessmen and women, military 

and federal workers. Moms and dads. Friends and neighbors. Thousands of 

lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror…  

…These acts of mass murder were intended to frighten our nation into 

chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great 

people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake 

the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the 

foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the 

steel of American resolve…1 

Ovanför finns ett utdrag från den dåvarande presidented i USA, George W. Bush, tal till folket 

efter terrorattentaten som ägde rum på amerikansk mark den 11 september 2001. Attentaten 

mot den amerikanska befolkningen är ett resultat av den jihadistiska organisationen al-Qaidas 

kapning av fyra passagerarplan. Två planen flög in i World Trade Center byggnaderna i centrala 

New York, det tredje flög mot Pentagon-byggnaden i Washington DC och det fjärde misstänkts 

ha haft siktet inställt på Vita Huset, dock nåde det aldrig målet utan störtade på landsbygden i 

Pennsylvania. Attentaten dödade nästan 3000 människor och kommer att resultera i att USA 

förklarar krig mot terrorismen.2 

Attentaten som beskrivs ovanför kommer att få en stor inverkan på en globalnivå, då 

händelserna efter 11 september kommer att påverka miljontalsmänniskor i och med lanseringen 

av krig mot terrorism (War on Terrorism), som på allvar drog igång med invasionen av 

Afghanistan den 7 oktober 2001. Kort därefter inleddes en invasion mot Irak runt mars 2003 

som kom att pågå fram till december 2011. Fram till 2011 har man räknat att antalet döda 

soldater från koalitionstrupper är uppe i nästan 5000, medan antalet civila människor som har 

omkommit beräknas uppgå till hundratusentals. Förutom att första decenniet under 2000-talet 

är präglat av krig, kommer flera terrorattentat att äga rum under 2000-talet som kommer att 

döda 452 personer och skada över 3000 individer. Bland dessa attentat går det att återfinna 

bombningarna i Madrid den 11 mars 2004, attentatet mot tåg och bussar i London den 7 juli 

2005, samt bombningarna av tåg i Mumbai den 11 juli 2006.3  

 

                                                 
1 Text of Bush’s address (2001) [Elektronisk Resurs]. 
2 McKay (2015) s.1035. 
3 Sather-Wagstaff (2011) s.24. 
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I boken Heritage That Hurst: Tourists in the Memoryscapes of September 11 av Joy Sather-

Wagstaff (2011), skriver hon att allt från koncentrationsläger från förintelsen till Dödens fält i 

Kambodja, finns det på dessa historiska platser någon form av minnesplats för att hedra de offer 

som drabbats av mänsklighetens mörkaste stunder. Dessa många minnesplatser konstrueras än 

idag då människan försätter att bruka våld och drabbas av naturkatastrofer. Hon ger exempel 

på minnesplatser som konstruerats under 2000-talet, bland dessa platser ingår området kring 

World Trade Centers tvillingtorn, Madrid M11 memorial i Spanien med flera. Sather-Wagstaff 

för ett resonemang om att minnesplatser fyller en funktion att upprätta det historiska minnet 

och det historiska medvetandet. Hon för även ett resonemang om att minnesplatserna är viktiga 

för att bygga upp och upprätthålla en känsla av nationalism, samt för att upprätthålla eller stärka 

en nationell eller etnisk identitet. Sather-Wagstaff argumenterar även för att när människor 

besöker en minnesplats uppstår ett upplevt möte med historien. Att ”uppleva” historia skapar 

en praxis kring minnesplatser, att de både markerar och skapar en historisk betydande roll hos 

både individer och större grupper. Hon menar att man måste förstå samspelet mellan den 

”upplevda” historian, tillsammans med den visuella och materialistiska kulturen, för att få en 

förståelse för hur det sociala minnet konstrueras.4 

Precis som Sather-Wagstaff argumenterar för att monument kan utgöra en viktig roll för att 

skapa och upprätthålla ett socialt minne, för Jan Assman ett likande resonemang om att det 

sociala minnet har en fixerad punkt som inte ändra sig med tiden. De fasta punkterna i historien 

som bygger det sociala minnet är trogna till händelsen, vars minne upprätthålls genom kulturella 

former t.ex. texter, ritualer och monument och som institutionaliseras genom att läsa texterna, 

ta del av ritualerna. Assman argumenterar även för att det sociala minnets överlevnad är 

beroende av dess styrka till rekonstruktion, samtidigt som Assman skriver att det sociala minnet 

har fasta punkter i historien och är oföränderliga, skriver han att inget minne kan bevara det 

förflutna. För att sociala minnet ska överleva måste det kunna rekonstrueras inom samhällets 

aktuella ramar och referenser.5 

Vad menas med ett social minnet? Enligt Jon Tosh grundar sig termen socialt minne i att 

skapa en medveten gruppidentitet, där han skriver för att grupper i samhället ska kunna finnas 

krävs det en kollektiv identitet. Han menar således att det finns en grund av gemensamma 

tolkningar av händelser och erfarenheter som har format den över tid. Detta kan innehålla en 

accepterad tro om gruppens ursprung t.ex. inom nationalstater, eller så kan betoningen av den 

kollektiva identiteten bestå av symboler som bekräftar gruppens självbild. Utan integrationen 

                                                 
4 Sather-Wagstaff (2011) s.39-40. 
5 Assman (1995) s.128-130. 
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med det förflutna, är det inte lätt för människor att erkänna den lojalitet som samhället kräver 

för att fungera. Det vill säga innefattar termen socialt minne, sociala grupperingar som behöver 

ha sina tidigare erfarenheter registrerad, samtidigt som de behöver en bild av det förflutna som 

kan förklara eller bevara dess identitet och ställning.6 Vilket leder till ett antagande om att 

samhället vilar på minnen bortom de aktuella medlemmarnas livslängd och påverkar formandet 

av deras syn på samhället och deras politiska medvetenhet. Tillgången till den mer avlägsna 

historian av det förflutna finns inte bara närvarande i t.ex. läroböcker och arkiv, utan finns även 

närvarande i det folkliga medvetandet och upprätthålls genom åminnelseaktiviteter och genom 

olika former av medier. Enligt Tosh utgör detta samhällets social och kollektiva minne.7 

 

2. Syftet 

Ovanför presenterades en överblick av terrorattentaten som skedde på amerikansk mark den 11 

september 2001, samt de efterspel som resultera i flera krig och terrorattacker under det första 

decenniet av 2000-talet. Vilket sedan övergår i en inblick hur minnesplatser och monument kan 

användas för att skapa och upprätthålla ett socialt- och kollektivt minne. Syftet med uppsatsen 

är att undersöka hur populärkulturen efter 11 september fyller en likande funktion att 

upprätthålla det sociala- och kollektiva minnet, i det här fallet kommer fokus ligga på 

spelfilmerna World Trade Center från 2006 av Oliver Stone och på filmen Zero Dark Thirty 

från 2012 av Kathryn Bigelow. Av den orsaken att de moderna medierna har en stor 

genomslagskraft, finns det skäl att analysera film som historieförmedlare, eftersom medier, är 

en skapad produkt präglad av sin samtid, innebär det att de påverkas av de kulturella, 

ideologiska och politiska ”trenderna” som är aktuella i samhället vid den rådande tidpunkten.8 

Förutom resonemanget om att film är en produkt som är formad ur sin samtid, grundas 

valet av mediet också på Alison Landsbergs begrepp Prosthetic memory. Där hon argumentera 

för att moderniteten i samhället gör det möjligt att skapa en ny form av kulturellt minne, detta 

nya minne kallar hon prosthetic memory (konstgjort minne). Denna nya from av minne uppstår 

enligt henne genom en interaktion mellan individer och en historisk berättelse, som kan uppstå 

genom besök på en biograf eller ett museum. När individer kommer i kontakt med historien 

som förmedlas och sätter in sig själva uppstår enligt Landsberg en ny erfarenhet hos individen. 

För att en ny erfarenhet ska fungera enligt mönstret ovanför, krävs det att individen tar till sig 

                                                 
6 Tosh (2011) s.21. 
7 Tosh (2011) s.310. 
8 Zander (2006) s.14. 
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den historiska berättelsen på ett personligt plan. Det kan resultera i att ett konstgjort minne 

skapas och kan påverka en persons politiska ställning eller syn på samhället.9 

 

2.1. Avgränsningar 

Valet att analyser filmerna World Trade Center och Zero Dark Thirty bygger på att filmernas 

narrative är ett resultat som har vuxit fram med utgångspunkt ifrån samma trauma dvs. det är 

ett resultat av terrorattentaten den 11 september 2001. Förutom de är filmen World Trade 

Center intressant ur ett annat perspektiv att ha med i analysen, då filmen är ett första försök av 

de stora Hollywood bolaget Paramount Pictures att direkt berör en av händelserna från den 

dagen. Kathryn Bigelows Zero Dark Thirty är intressant att ha med för att det är en 

rekonstruktion av årtiondet som följer efter terrorattentaten 2001, där man för följa CIAs arbete 

med spåra upp och döda Usama bin Laden. Filmerna kommer att analyseras utifrån en 

postkolonial teori. 

 

När World Trade Center kom 2006 var mottagandet av filmen överlag inte positivt. Kritiker 

från Washington Post och The Guardian ansåg att Oliver Stone inte kommit åt djupet med den 

berättelse som han presenter.  Filmkritikern Desson Thomson från Washington Post anser att 

filmen saknar perspektiv. Han antyder att Stone bara fokuserar på en del av händelserna 2001, 

samt att efterspelet med invasionen av Afghanistan, Iraq helt utesluts från berättelsen.10 Peter 

Bradshaw filmkritiker för The Guardian anser också att Stone har missat djupet i berättelsen, 

samt att han ser bortom personers komplexa känslor dvs. storyn blir platt. Bradshaw anser även 

att Stone presenterar marinsoldaten Karnes som iskall seriemördare utan känslor, med ett 

enkelspårigt tänkande kring att attentaten måste hämnas.11 Dock ansåg Anthony Oliver Scott 

filmkritiker för The New York Times att Stone har lyckats med de detaljer som krävs för att 

reproducera händelserna som utspelar sig 2001 vid Ground Zero dvs. anser Scott att Stone får 

med chockfaktorn, detaljer som t.ex. att dokument från World Trade Center faller ner mot 

marken. Hur Tom Brokaw och Aaron Brown direkt sända förmedling av den kollektiva tolkning 

från Graound Zero finns närvarade i bakgrunden, samtidigt som han poängterar att det inte var 

huvudsyftet med filmen. Scott skriver även att filmens nära förhållande till det som utspelade 

sig den 11 september 2001, skapar en kittlande känsla av nostalgi, dock inte för att någon skulle 

vilja återuppleva attentaten. Scott anser att Stone har lyckats ta en tragisk händelse och göra om 

                                                 
9 Landsberg (2004) s.2. 
10 Thomson (2006) [Elektronisk Resurs]. 
11 Bradshaw (2006) [Elektronisk Resurs]. 
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den till något som berör.12 Förutom filmkritikernas bedömning finns det en undersökning av 

USA Today/Gall up där man frågade amerikaner hur stor sannolikheten är att de skulle se 

antingen filmen World Trade Center eller Unite 93, när undersökningen gjordes svarade 60% 

av deltagarna att chansen var väldigt liten. I samband med undersökning frågades också ifall 

det var bra eller dåligt att det skapades filmer som direkt berör händelserna som utspelades 

2001, där 44% ansåg att det var bra och 44% ansåg att det var dåligt. Utifrån recensionerna och 

undersökningen går det att uttolka att filmerna Unite 93 och World Trade Centers tillkommande 

2006, kan ha upplevts för nära i tiden, samtidigt verkar det finnas de som ansåg att det fanns ett 

behov av filmerna.13 

 

När Zero Dark Thirty kom ut på bio i slutet av 2012 och början av 2013, handlar 

recensionerna om Kathryn Bigelows beslut att använda sig av grafiska tortyrscener. I en 

recension från The Guardian av Peter Bradshaw beskrivs scenerna där karaktärerna använder 

sig av skendränkning för att få fram information som horribla att åskåda. Dock menar Bradshaw 

att Bigelow främst använder sig av dessa scener i början av filmen för att förtydliga att dessa 

metoder inte ger resultat.14 I en recension från The New York Times av Manohla Dargis tar även 

hon upp Bigelows val att använda sig av tortyrscener, där hon beskriver att det hemska våldet 

som utspelar sig klarar av att stå på egna ben utan musik eller andra typiskt filmskapande 

kommentarer.15 Att filmkritikerna lägger fokus på just tortyrscenerna i Zero Dark Thirty kan 

kopplas till diskursen om tortyr som blommade upp under det första årtiondet efter 

terrorattentaten 2001, bland dessa finns bland annat Abu Ghraib-skandalen från 2004 att 

återfinna. I boken Post-9/11 Horror in American Cinema från 2012 av Wetmore hänvisar han 

till en artikel skriven Susan Sontags publicerad i New York Times Magazine som behandlar 

bilderna från Abu Ghraib-skandalen med titeln The Photographs Are Us som resulterad i en 

diskurs återigen om den amerikanska statens användning av ”förbättrad” förhörsteknik. 

Förutom att diskursen handlar om tortyr, kommer den också att krets kring de amerikanska 

medborgarnas moral och skyldighet för vad den amerikanska statens gör i deras namn. Detta 

kommer att skapa oro, inte bara för att staten använde sig av tortyrmetoder, utan också kring 

det omfattande arbetet med att dölja dessa övergrepp. 16 

                                                 
12 Scott (2006) [Elektronisk Resurs]. 
13 Bloodsworth-Lugo & Lugo-Lugo (2014) s.28. 
14 Bradshaw (2013) [Elektronisk Resurs]. 
15 Dargis (2012) [Elektronisk Resurs]. 
16 Wetmore (2012) s.96-101. 
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3. Metod 

Den metod som kommer att användas i uppsatsen kommer att utgå ifrån kvalitativmetod, som 

går ut på att försöka systematisera innehållet i det aktuella materialet, för att kritiskt kunna 

granska dess innehåll. I Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad 

från 2012 tar Esaiasson m.fl. upp att en kvalitativ analysmodell som kan klargöra 

tankestrukturer hos aktörer.17 Den kvalitativa analysen kommer att utgå ifrån Simon Lindgrens 

bok Populärkultur: Teorier, metoder och analyser från 2009, närmare bestämt utifrån de 

begrepp som han använder semiotik, narrativ och troper. Nedför kommer en redogörelse för 

dessa begrepps innebörd 

 

3.1. Semiotik 

När Simon Lindgren beskriver och förklara vad som menas med semiotik utgår han ifrån den 

franske lingvisten Ferdinand de Saussure som lade grunden för den strukturella 

språkvetenskapen ur vilken semiotiken kommer ifrån. Där begreppet semiotik grundas på 

grekiskans semeion som betyder tecken dvs. är semiotik studier av tecken och teckensystem. 

När det kommer till att analysera populärkultur handlar det om att på olika sätt läsa, tolka, 

problematisera och diskutera dessa texter (texter i detta sammanhang kan även betyda film, 

reklam, böcker dvs. all form av populärkultur). Vilket Lindgren problematiserar genom att 

ställa frågan vad är en text? Han svarar att en text är en kombination av tecken. Vad betyder 

tecken? Ett tecken kan sägas vara någonting som står för något annat dvs. något som producerar 

en mening. Detta kopplar Lindgren återigen till Saussure som menar på att den språkliga 

enheten är en dubbelenhet, en sammanlänkning av två termer. Vad som anses med detta är att 

tecken är ett resultat av ett begrepp och en ljudföreställning som kopplas samman med varandra. 

Ett språkligt tecken uppstår först när dessa två fenomen förbinds med varandra.  Saussure 

klargör sin terminologi genom att han föreslår att man ska behålla ordet tecken och helhet och 

ersätter begrepp och ljudföreställning med innehåll och uttryck. Här betonar dock Saussure att 

innehåll och uttryck är omöjliga att separera ifrån varandra mer än på ett teoretiskt plan. Han 

förklara även att han anser att förbindelsen mellan uttryck och innehåll är godtycklig.18 

Enligt denna grundsyn skriver Lindgren att det således inte finns någon given koppling 

mellan färgkombinationen gul och blå och svenskhet, inte heller klädesplagget slips och manlig 

                                                 
17 Esaisson m.fl. (2012) s.210-211. 
18 Lindgren (2009) s.61-63. 
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makt. Vilket han åter igen kopplar till Saussure som menar på att alla sådana kopplingar är 

perspektiv som är godtyckliga och kopplade till språkliga och kulturella konventioner. 

För att summer semiotiken (teckens betydelse) har den en central roll vid analys av 

populärkulturella texter (film, böcker, reklam mm…). Då det är genom tecken som en mening 

skapas och det är dessa som bygger upp de texter som är vårt studieobjekt. Detta kopplar 

Lindgren till medieforskarna Thwaites. Davis och Mules som menar att tecken har tre 

grundläggande egenskaper:  

1. Tecken kommenterar inte bara världen, utan utgör i sig själv ting i 

världen – inte mist i den sociala världen. 

2. Tecken förmedlar inte bara betydelse, utan producerar dem 

3. Tecken producerar flera olika betydelser, inte bara en betydelse per 

tecken.19 

 

3.2. Narrativ 

I analyser av populärkulturella texter som grundar sig inom antingen semiotik eller andra 

textanalysstrategier är det också vanligt att man studerar texternas narrativ. Narrativet tillför en 

struktur till texterna i avseende på tidssekvenser och berättelsetekniska byggstenar. 

Grundtanken med detta är enligt Lindgren att alla kulturyttringar t.ex. rocklåtar eller 

nyhetssändningar, medvetet eller omedvetet berättar historier. Narration kan ses som en form 

av sorterande av tecken (händelser, tankar, karaktärer mm…) längst en mer eller mindre 

abstrakt tidsaxel. Det vill säga kan narrativet berika analyser av populärkultur som sker genom 

studier av semiotik, genom att narrativet tillför just en tids- och sekvensaspekt till tecken som 

presentera i de populärkulturella texterna.20 

 

3.3.  Troper 

Begreppet trop syftar på en lek med ord och kommer från grekiskans tropos och betyder 

vändning. När man pratar om troper brukar oftast fyra huvudformer benämnas: metafor, 

metonymi, synekdoke och ironi. När Lindgren skriver om begreppet metafor gör han det utifrån 

Paul Ricœur, som beskriver metafor som ett ord som säger mer än vad det vanligtvis gör dvs. 

ett tecken får stå i ett annat tecken ställe för att utvidga betydelsen hos ett visst begrepp.21 En 

metafor behöver inte alltid vara verbal, utan kan utspela sig i en rad sekvenser i t.ex. en film. 

                                                 
19 Lindgren (2009) s.64. 
20 Lindgren (2009) s.96–97. 
21 Lindgren (2009) s89. 
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Exempel på metaforer som kan vara närvarande i filmer som behandlar händelserna som 

utspelar sig den 11 september brukar kretsa kring ikoniska bilder, där bilder på byggnader som 

faller samman kan ses som en metafor för när World Trade Center tvillingtornen kollapsar. En 

annan ikonisk bild som är nära förknippad till händelserna den 11 september är människor som 

hoppar ifrån World Trade Center innan tornen faller samman.22  Den andra tropen som Lindgren 

tar upp är metonymi och är besläktat med metafor. Det som skiljer dem åt är att man låter ett 

tecken accessioneras med ett annat tecken, för att beteckna en del av dess funktion eller attribut. 

Ett exempel som Lindgren använder sig av för att illustrera detta är ”I Sydney 2000 gjorde 

Sverige sitt bästa sommar-OS på 28 år”, här byter man ut idrottarnas individuella prestationer 

genom att säga att Sverige gjorde sitt bästa OS dvs. låter man helheten byta ut delen 

(individuella idrottarna).23 I filmer efter 11 september kan detta uttryckas genom statens 

misslyckande med att skydda sin civila befolkning. Ett exempel på hur detta kan ta sig uttryck 

i film är att någon av statens institutioner t.ex. FBI:s misslyckande av sitt arbete. FBI:s 

misslyckande kan sättas in på nationell nivå och symbolisera statens misslyckande.24 Det tredje 

begreppet som Lindgren presenterar inom analysmetoden av troper är synekdoke och syftar till 

att man ersätter en formulering med någon annan som den lätt låter sig associeras till. 

Synekdoke är en del av metonymi begreppet.25 I film som anknyter till händelserna den 11 

september kan en synekdoke ta formen av terrorister, synekdoken här blir att terroristerna 

representerar något som skrämmer oss och vi är rädda för.26 Att stereotyp kan ses som en del i 

metonymi begreppet utgår ifrån att man vid skapandet av en stereotyp utgår från vissa 

egenskaper och attribut, för att göra dem till egenskaper för en hel grupp. Begreppet stereotyp 

är i sig problematiskt då den resulterar i att man ignorerar skillnader hos individer och skapar 

en generalisering av individer i gruppen vare sig de besitter attributen eller egenskapen. Det 

sista begreppet som Lindgren tar upp inom troper är ironi och precis som metaforer handlar det 

om att något byts ut till något annat än det uppenbara. Ironi som sker i en taladkontext brukar 

markeras med tonfall eller ansiktsuttryck, dock kan ironi vara svår att identifiera. Då ironi 

brukar grunda sig i en grupps samförstånd, vilket gör att vissa grupper eller individer kan hamna 

utanför dess kontext. Inom populärkultur och massmedian innebär detta någon form av 

                                                 
22 Wetmore (2012) s34,38. 
23 Lindgren (2009) s.90. 
24 Wetmore (2012) s.118–119. 
25 Lindgren (2009) s.90. 
26 Wetmore (2012) s.44. 
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selektion, där vissa grupper och individer inte tolkar t.ex. en ironisk text eller tecken som 

ironisk.27  

 

4. Teori  

Den teori som jag ämnar avvända mig av vid bearbetningen och analysen av mitt material 

kommer att utgå ifrån ett postkolonialt perspektiv. Detta grundar sig i att den postkoloniala 

teorin avser att studera de rådande maktförhållandena som finns utifrån bland annat etnicitet, 

religion och kultur. Simon Lindgren poängterar även att den västerländska populärkulten i hög 

grad reproducerar ett ”vi” mot ”de andra” tänk, där vitheten har den sociala makten att definiera 

sig själva som normen. Medan ”de andra” som utgörs av minoriteter eller andra etniska 

grupperingar porträtteras av en negativ framställning, som leder fram till stereotypiska 

fördomar och ideologier, som bidrar till en reproduktion av rasism. Lindgren skriver även att 

de postkoloniala kan definieras som all kultur som påverkat och påverkas av den imperialistiska 

processen från kolonialtiden fram till idag, vilket han sedan för ett resonemang om att 

postkoloniala studier ämnar studera alla de texter som bidrar till att etablera västvärldens 

hegemoniska ställning, men även de texter som står upp och ifrågasätter dessa. Det vill säga 

kan de postkoloniala arenorna inom kultur betraktas som en dialog och kamp där eurocentriska 

och rasistiska myter reproducerats och ifrågasätts.28 

En av frontfigurerna för det postkoloniala perspektivet är litteraturteoretikern Edward Said 

med verket Orientalism (1978). Detta verk bygger på idén när en kultur försöker att presentera 

en annan uppstår det i diskursen en maktfunktion, efter som den vill tilldela den en ny kulturell 

konstruktion uppfattad som en motsats till den egna kulturen. Som en del av den diskursen ingår 

rasbegreppet. Detta grundas på kolonialmakternas behov att förklara de infödda i kolonierna 

som underlägsna, utifrån den inhemska kulturen och deras oförmåga att ta till sig den 

västerländska. De postkoloniala teoretikerna menar dock att biologin inom rasbegreppet är 

irrelevant och det som kan ses som ”rasskillnad” är ett resultat av kulturell anpassning. ”Ras” 

kan ses som den koloniala diskursens centralpunkt och stärkte kolonialmakternas 

självförtroende och marginaliserade de koloniserade.29 

Utifrån Said och hans verk Orientalism presentera även Ulf Zander i boken Clio på Bio hur 

perspektivet ”vi” och ”de andra” reproducerar ”rasskillnaderna” genom film, där orienten ofta 

fyller en funktion av att vara den främmande. Vilket härstammar från en uppfattning där 

                                                 
27 Lindgren (2009) s.90–92. 
28 Lindgren (2009) s.176-179. 
29 Tosh (2011) s.196-299. 
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muslimerna saknar en vilja till förändring samt att det inte klarar av att hantera sin egna historia. 

Vilket är ett påstående som kolonisatörerna använde sig av för att bevisa att muslimer behövde 

styras av de kristna västlänningarna, både på det intellektuella och moraliska planet. Det vill 

säga påverkar de kulturella produktionerna genom att befästa uppdelningen i både då tid och 

nu tid mellan kolonisatörerna och kolonier, mellan kristendomen och väst på ena sidan och 

islam och öst på den andra.30 

 

5. Tidigare forskningsläge 

I majoriteten av de artiklar som jag tagit del av som kretsar kring 11 september 2001 och 

kulturen kopplad till skräckfilmer, verkar många av artiklarna använda sig av en textuellanalys 

med fokus på narrativ, semiotik och troper. Detta verkar grunda sig i att många filmer inom 

skräck-genren använder sig av olika tecken och symboler för att koppla till ”samtida” händelser. 

I en av artiklarna som jag tagit del av skriver Angela Ndalianis som heter Genre, culture and 

the semiosphere: New Horror cinema and post-9/11 (2015) ger en översiktlig presentation av 

olika teorier som finns inom området skräck i film efter 11 september, i artikeln presenterar hon 

t.ex. begreppet semiosphere vilket kan översättas till semiotisk sfär som utgår ifrån Yuri 

Lotmans teori om den semiotiska sfären. I exemplen kring begreppet semiosphere används 

bland annat Saw-serien, där hon skriver att dessa filmer kan ses som en kritik av Abu Ghraib 

skandalen där amerikanska soldater finns på bild när de torterar irakiska fångar. I Saw-serien 

presenteras detta genom mördaren Jigsaw och hans ”uppfinningsrika” sätt att straffa ondskan. 

Vilket kan ses som en reaktion på Bush-Cheney administrationens användning av tortyr i 

Afghanistan, Iraq, Guantanamo. 

Hon beskriver även att tecknen och andra kopplingar till 11 september inom skräckfilmer 

sker genom semiosphere, igenom en struktur, där vissa semiotiska objekt mer eller mindre går 

att koppla till medians rapportering av händelserna vid terrorattentaten, samt anslutande 

händelser. Där Ndaliani argumenterar för att skräckfilmens entré till diskussionen om 11 

september grundar sig i användningen av bland annat ikoniska händelser och bilder t.ex. 

byggnader som faller, förstörelsen av städer, tortyr och krig. Där används dessa tecken för att 

bygga upp en struktur som går att analysera genom begreppet semiosphere.31 

Ndalianis presenterar Kevin J. Wetmore, som menar på att många av de skräckfilmer som 

släppts efter 2001 använder sig av troper och bilder med direkt koppling till händelserna runt 

                                                 
30 Zander (2006) s.221. 
31 Ndalianis (2015) s.136-137. 
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terrorattentaten. Där Wetmore beskriver att troperna och bilderna tillsammans kan representera 

händelserna, öka förståelsen kring dem, samt att händelserna går att ”återuppleva” under säkra 

förhållanden.32 

 

I boken The Wounds of Nations: Horror Cinema, Historical Trauma and National Identity 

(2008) av Linnie Blake argumenterar författaren om att filmer inom genren skräck kan bidra 

till att rekonstruera trauma genom att de använder sig av psykiska och sociala platser där både 

enskildas, samt gruppidentiteter kan utgöras, förstöras och rekonstrueras. Både genom de sår 

som traumat orsakat, samt genom de sociala och kulturella krafter som försöker använda sig av 

traumat för att skapa en dominant ideologisk identitet. Blake argumenterar även för att film kan 

fungera som ett verktyg för att ge personer som inte har någon egen koppling till traumat, 

erfarenheter kring händelsen. Där skräckfilmer kan använda sig av platser där den dominerande 

ideologiska grupptillhörigheten och identiteten skapas och bryts ner av ett trauma, för att sedan 

rekonstrueras i en post-traumatisk kontext. Vilket Blake menar är möjligt om det finns en publik 

som är villig att bearbeta den ångest som ett trauma kan skapa, samt att det finns en vilja till att 

börja ifråga sätta den dominerande ideologins modell av den individuella, kollektiva och 

nationella identiteten som kan uppkomma i den post-traumatiska kulturen, som binder såret 

från det förflutna direkt till gruppers bearbetning av den traumatiska händelsen.33  

 

Precis som Blake skriver att film kan fungera som ett verktyg för att ge grupper erfarenheter 

och minnen kring en händelse som det själva inte har upplevt, argumenterar Alison Landsberg 

att genom film och andra moderna medier kan en ny form av kulturellt minne uppstå. Denna 

nya from av minne kallar hon för prosthetic memory och uppstår mellan en person och en 

historisk berättelse om det förflutna. Denna form av minne skapas genom att personer inte bara 

tar sig an berättelsen, utan tar till sig berättelsen på ett personligt plan och skapar ett emotionellt 

minne till det förflutna utan att personen ifråga själv har upplevt minnet. Prosthetic memory 

(konstruerat minne) kan resultera i att en persons subjektivitet och politiska åsikter ändras.34 

 

En annan bok som bidrar till diskursen om hur händelserna den 11 september 2001 har 

påverkat kulturen är Projecting 9/11: race, gender, and citizenship in recent hollywood films 

av Mary K. Bloodsworth-Lugo och Carmen R. Lugo-Lugo. I andra kapitlet som heter White 

                                                 
32 Ndalianis (2015) s.140-141. 
33 Blake (2008) s.2-3. 
34 Landsberg (2004) s.2. 
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Masculinity and the (In)Security of 9/11 för författarna ett resonemang om att producenterna 

bakom filmerna United 93 (2006) och World Trade Center (2006), inte kunde föreställa sig ett 

icke ”vit” gensvar på attackerna den 11 september 2001. Vilket illustreras i filmerna genom att 

karaktärer av t.ex. latinamerikansk härkomst förstärks av vad producenterna anser 

karaktäriserar vita amerikaner.35 Förutom resonemanget om den vitemanens osäkerhet i kapitel 

två, argumenterar författarna om att filmer efter 11 september karaktäriseras av kampen mellan 

det goda och det onda. Där kampen oftast förs mot en oamerikansk fiende eller terrorister. 

Vilket följer den ideologiska inriktning som går att återfinna i den retorik den dåvarande 

presidenten George W. Bush använde sig av när han tilltalade folket. I detta kapitel använder 

sig författarna citat från president Bush tal, där fienden målas upp som en hemsk motståndare 

som inte värdesätter demokrati och genom ett totalitärt styre vill terrorisera och döda 

amerikaner. Genom att bryta ner talen som president Bush använt sig av går det att identifiera 

några nyckelbegrepp som Bush-administrationen använde för att måla upp terroristerna: onda, 

vilde, grym, feg, omänsklig, hatfyllda, perversa och främmande. Dessa nyckelbegrepp anser 

författarna ha letat sig in i filmers narrativ under 2000-talet. En grund som är genomgripande 

igenom boken är att film efter 11 september har skapat en diskurs och ideologisk inriktning, 

som författarna kopplar till rädsla och oro.36 

 

Utifrån det material som jag har bearbetat kretsar många artiklar kring rekonstruktion, 

bearbetning och kritik kring händelser som är kopplade till 11 september 2001. Där 

filmatiseringar som t.ex. Oliver Stones film World Trade Center (2006) fokuserar på vanliga 

amerikaners heroiska försök att kämpa emot terroristernas illdåd. Medan t.ex. Saw-filmerna 

kretsar kring den kritik som blommade upp vid Abu Ghraib skandalen, där amerikansk 

militärpersonal torterade irakiskafångar. I majoriteten av de artiklar som jag tagit del av verkar 

det som att en textuellanalys med fokus på narrativet, semiotik och troper vara en bra väg att 

bearbeta och analysera de filmer som jag ämnar undersöka  

                                                 
35 Bloodsworth-Lugo & Lugo-Lugo s.44. 
36 Bloodsworth-Lugo & Lugo-Lugo s.70-73. 
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6. Undersökning 

I denna del av uppsatsen kommer analysen av det utvalda materialet att presenteras dvs. World 

Trade Center (2006) och Zero Dark Thirty (2012). Analysen kommer att utgå ifrån de troper 

som presenteras i metod avsnittet: metafor, metonymi, synekdoke och ironi. Troperna som ofta 

framkommer i populärkultur efter attentaten den 11 september 2001, kretsar kring president 

George W. Bush och hans administrations uttalanden kring händelsen samt dess efterspel. Där 

diskursen karaktäriseras av en ”vi” mot ”de andra” retorik.  

 

6.1. World Trade Center 

I filmen World Trade Center från 2006 producerad av Oliver Stone får man följa händelserna 

som utspelades sig den 11 september 2001, när två kapade passagerarflygplan flög in i 

tvillingtornen World Trade Center (WTC). Filmen kommer att kretsa kring en grupp poliser 

som kommer att åka till olycksplatsen för att hjälpa till att evakuera området. När det är på väg 

upp WTC1 rasar byggnaden samman. Från detta ögonblick kommer man att få följa sergeant 

John McLoughlin (Nicolas Cage) och Will Jimeno (Michael Peña) som sitter fast i rasmassorna 

och deras kamp för att överleva. 

 

Filmen börjar att måla upp morgonen den 11 september 2001 som vilken dag som helst, där 

man får följa McLoughlin och Jimenos morgonrutin för att ta sig till jobbet. Samtidigt väljer 

producenter att visa hur människor i kollektivtrafiken precis som vilken dag som helst håller på 

att ta sig in till New York City för att uträtta ärenden eller för att ta sig till sina jobb. Producenten 

väljer också att vissa en panoramabild, där man får se hur södra Manhattan såg ut innan 

terrorattentatet och WTC fortfarna står kvar. 

 

Till att börja med följer man Jimeno när han patrullerar på gatorna, när plötsligt en skugga som 

liknar ett flygplan passerar förbi honom. Denna scen kommer att övergå till en bild av WTC 

utifrån ett grodperspektiv. Direkt efter bilden på WTC får Jimeno ett meddelande på sin 

komradio om att alla ska återvända till basen. Där får han reda på att ett flygplan har kraschat 

in i ett av WTC tornen. När detta utspelar sig i filmen är det ingen som misstänker att det är ett 

terrorattentat, utan de spekulerar i att det är en olycka. Sergeant McLoughlin kommer in i 

rummet där poliserna är samlade och ropar upp några namn på personer som han vill ska åka 

med ner till WTC området för att hjälpa till att evakuera. När McLoughlin är på väg till WTC 

får han frågan av en kollega ”What special equipment do we have down there?” till vilket han 
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skakar på huvudet och svara "We are prepared for everything, car bombs, chemical, biological, 

attack from the top. But not this, not for something of this size. There is no plan, we didn’t make 

it".37 När de anländer till platsen möts de av bilden av räddningspersonal som är på väg in i 

WTC, medan de civila människorna söker sig bort från platsen. I denna scen väljer producenten 

att använda sig av autentiska bilder från terrorattentatet som visar hur WTC-byggnaden brinner 

samt hur papper från byggnaden regnar ner över gatorna. Bilderna visar även hur människor 

hoppar från byggnaderna och faller ner mot marken. Här förmedlar skådespelarna genom sina 

ansiktsuttryck en känsla av chock över vad som utspelar sig framför dem.38 Bilder av människor 

som hoppar eller faller mot sin död från höga byggnader är ingen nyhet utan är en trop som går 

att återfinna inom olika genrer inom film. Efter terrorattentaten som skedde mot World Trade 

Center komplexet, kommer bilder på fallande människor som träffar marken att associeras till 

de direktsända nyhetsrapporteringar från Ground Zero som fångat människor i bild som faller 

ner mot sin död.39 Dessa bilder kan ses som ett uttryck för en del av den skräck som utspelade 

sig vid attentaten.40 

 

Ett par minuter efter scenen som visar hur WTC1 brinner, samlar McLoughlin en grupp av 

frivilliga poliser som ska följa med honom upp i byggnaden för att bidra med hjälp till 

evakueringen. När de är på väg upp i byggnaden utbyter kollegorna reflektioner om vad som 

kan ha orsakat detta, bland annat spekuleras det att Pentagon har blivit träffad av en missil. 

McLoughlin pratar med några brandmän som är på väg till det andra WTC2-byggnaden. 

Plötsligt får McLoughlin ett meddelande på radion om att hans grupp ska ta sig till WTC2. När 

han får meddelandet börjar WTC1 att rasa och han ropar till sina kollegor ”spring mot 

hisschaktet”. Man får se hur material från byggnaden börjar falla runt polisen för att övergå till 

en helsvart bild. För att sedan visa en scen där McLoughlin och Jimeno tillsammans med det 

övriga från gruppen sitter fast i rasmassorna. Efter det kommer producenten att visa bilder som 

ser ut att komma från nyhetsrapporteringar runt om i världen, där man får se hur människor 

reagerar när det får reda på vad som har hänt, här får man se människor som är förtvivlade, 

ledsna samt oroliga och som knappt kan fatta vad som har hänt. Precis innan producenten 

övergår till scenen med nyhetsrapportering får man reda på att Jimeno ser ett ljus som tar sig 

ner från ytan mellan rasmassorna, detta kan ses som en symbol/metafor för hopp om att 

                                                 
37 World Trade Center (2006) 0:11:54. 
38 World Trade Center (2006). 
39 Wetmore (2012) s.38. 
40  Verheul & Rubin (2009) s.74. 
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överleva. Så länge de fortfarande kan se ljuset finns en chans att någon kan hitta och rädda dem. 

Denna möjlighet till att se upp till ytan kommer att ha en återkommande roll igenom filmen.41 

Förutom att ljuset från ytan kan ses som en symbol/metafor kommer filmen från denna punkt 

kretsa kring en trop som Wetmore skriver finns närvarande i film efter händelserna den 11 

september, tropen kretsar kring hur ledarna samt högt uppsatta personer i ett land misslyckas 

med att skydda den civila befolkningen från katastrofer som kan resultera i att många dör. 

Statens misslyckande med att skydda befolkningen kombinerat med en känsla av att inte bli 

räddade eller att inte få åter se nära och kära igen är en central aspekt i hur skräck kan utspela 

sig i kultur efter 11 september.42 

 

Förutom att man för följa McLoughlin och Jimenos kamp för överlevnad, får man också se hur 

deras respektive reagerar över situationen och detta kommer vara ett återkommande tema 

genom filmens gång.43 De kvinnliga karaktärerna tillskrivs en passivroll i filmen, vilket är 

typiskt för filmer efter den 11 september, detta grundar sig i Susan Faludis argument om att 

mediabolagen inte ansåg att feminism tillförde något till rekonstruktionen av händelser som 

utspelade sig. Utan fokuset har hamnat på de manliga karaktärerna som framställs som hjältar, 

medan de kvinnliga karaktärerna tillskrivs utifrån den oskyldiga åskådaren som råkar illa ut 

eller som den sörjande änkan.44 I anslutning till scenerna som presentera deras familjer, övergår 

producenten återigen till McLoughlin och Jimeno som sitter fast i rasmassorna. Här får man 

följa en konversation mellan dem: 

Jimeno: How is your pain? 

McL: It comes in waves, every twenty or thirty minutes. Every wave I feel the pain 

less. But I’m more numb. The number I get, the more I want to sleep 

Jimeno: What’s wrong with sleep? I wish I could so this pain would go away  

McL: Your bleeding inside, Will. You sleep, you don’t know if you’re coming back. 

Awake at least you got a shoot. Your brain, maybe, keeps you alive. That’s what 

I think, anyway 

Till vilket Will svarar 

Jimeno: You know that movie G.I Jane? 

McL: What’s her name? 

Jimeno: Yeah, Demi Moore 

McL: Yeah 

Jimeno: You know the part where the drill sergeant says, “Pain is good. Pain is your 

friend. If you’re feeling pain you’re still alive” 

McL: I didn’t see that movie. 

                                                 
41 World Trade Center (2006). 
42 Wetmore (2012) s.119. 
43 World Trade Center (2006). 
44 Wetmore (2012) s.15. 
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Jimeno: Pain is your friend. It means you’re alive.45 

I detta sammanhang kan smärtan som återfinns bland karaktärerna symbolisera hoppet om att 

överleva dvs. så länge smärtan fortfarande finns kvar ökar deras chanser till överlevnad. När 

konversationen i denna scen tar slut skakar de ostabila rasmassorna och ännu mer 

byggnadsmaterial faller ner över dem. 

 

I en scen längre fram i filmen har Jimenos fru Alison lyckats få tag på någon som kan berätta 

vad som har hänt, dock får hon inte det besked som hon vill, utan hon får reda på att de inte vet 

vart Will är eller ifall han gick in i WTC innan byggnaden rasade samman. 

 

Nästa scen som dyker upp kommer att få en stor betydelse längre fram i filmen. Här får man se 

hur kollegor på ett kontor sitter samlade framför en tv och följer händelserna som utspelar sig 

vid Ground Zero. I detta sammanhang introduceras en person vid namn David Karnes som 

säger till sina kollegor ” I don’t know if you guys know it yet, but this country is at war”.46 I 

nästa scen får man fortsätta följa Karnes, denna gång i en kyrka när han för en dialog med en 

Pastor: 

Karnes: Pastor, I gotta go down there.  

Pastor: Where? 

Karnes: New York 

Pastor: you can’t. Only emergency responders are being allowed in. 

Karnes: I’ve spent my best years with the Marines. God gave me a gift to be able to help 

people, to defend our country. And I feel him calling on me now for this 

mission.47 

 

Här kan Karnes karaktär återspegla den vilja att hjälpa till som en del amerikaner kan ha känt 

medan de tog del av nyhetsrapporteringen som kom från Ground Zero. Precis innan man får ta 

del av Karnes konversation med pastorn, ger producenten en överblick inifrån kyrkan, kameran 

stannar på en bibel där stycket ”The Revelation to John” är uppslaget. I denna scen kan 

bibeltexten ses som en metafor för den yttersta dagen. Referenser till att världen håller på att gå 

under är ett återkommande tema i filmen t.ex. när McLoughlin med sina kollegor som är på väg 

upp i WTC1 är det en av dem som säger ”… the whole freaking World is coming to an end …” 

metaforen kring att världen har kommit till sin ände är inte bokstavlig utan kan ses som ett sätt 

att hantera en svår situation, för att kunna tolka det som händer.  Nästa gång som Karnes dyker 

upp i filmen har han på sig sin uniform och går längst ödsliga gator i New York för att ta sig 

                                                 
45 World Trade Center (2006) 0:41:50. 
46 World Trade Center (2006) 0:46:14. 
47 World Trade Center (2006) 0:47:46. 
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till Ground Zero. När han kommer fram frågar han en ur räddningspersonalen som är på plats 

om situationen. Han får svaret att sökandet efter överlevande är avbrutet på grund av 

rasmassornas instabilitet. Till vilket Karnes svarar “It’s like God made a curtain with the smoke, 

shielding us from what we’re not yet ready to see”.48 

 

Precis innan Karnes säger detta får man se ett stort rökmoln täcka rasmassorna. Igenom filmens 

gång går det att urskilja ett kristligt tema. Ett annat tema som är återkommande är bilder/scener 

med tillbaka blickar från McLoughlin och Jimeno, samt den oro de känner över att de kanske 

aldrig kommer att återförenas med sina nära och kära igen. I en scen som utspelar sig halvvägs 

igenom filmen får man se när McLoughlins fru Donna tittar ut i garaget och tänker tillbaka på 

när John håller på att lära sin yngsta son träsnideri. Denna scen kommer att övergå till en ny 

konversation i rasmassorna mellan John och Will, genom att Will frågar John vad hans fru heter 

och John svar att hon heter Donna. Vilket kommer att leda till att Will resonerar om namnet: 

”Donna? Thats a good name. It’s real American, you know”.49 

Detta resonemangen kan ses som värdeladdat, att producenten vill lyfta fram den 

amerikanska kulturen. Detta går även att hänvisa till att Wills latinamerikanska ursprung inte 

definieras under filmens gång förutom genom en visuellbild, utan hans karaktärs sätt att agera 

och resonera går att koppla till en stereotyp av en amerikansk vit man, vilket i enligt boken 

Projecting 9/11 påtvingas, i det här fallet Will, ett narrativ baserat på vita amerikaner, då 

producenter uppfattar händelserna och upplevelserna kring attentaten den 11 september främst 

är relevanta för vita amerikaner dvs. Wills narrativ baseras på en vit amerikansk stereotyp för 

att skapa någon form av ”bekvämlighet” för mainstream åskådaren.50 Ett exempel är i början 

av film när man kommer i kontakt med Will, får man se när han pendlar till jobbet samt att han 

lyssnar på Country-musik, vilket kan karaktäriseras som typiskt för ”vita”-amerikaner. På ett 

liknande sätt som Wills ursprung utesluts i filmen går det även att observera avsaknaden av 

karaktärer som är knutna till mellanöstern dvs. målar producenten upp en bild av ”vi” mot 

”dem”.  

 

 

 

                                                 
48 World Trade Center (2006) 1:05:45 
49 World Trade Center (2006) 1:07:57 
50 Bloodsworth-Lugo & Lugo-Lugo (2014) s.44. 



 

  21 (36) 
 

I den anslutande scenen efter att Will har resonerat kring namnet Donna vissas en tillbaka blick 

när Will och hans gravida fru Alison ligger i sängen och försöker komma överens om vad de 

ska döpa sin ofödda dotter till. Will vill döpa dottern till Bianca medan Alison vill döpa henne 

till Theresa. När tillbaka blicken är över skriver Will ”I Love You Alison” på en lapp.  

 

I den efterkommande scenen börjar McLoughlin att hallucinera/drömma om ett ljus i horisonten 

som kommer närmar, ju närmare ljuset kommer liknar det döden, för att sedan ändra skepnad 

till en person med ett kors runt halsen som håller fram en vattenflaska. Detta kan ses som en 

del av det kristna inslaget som togs upp innan, där personen som räcker fram vattenflaskan kan 

ses som Jesus. Efter denna scen får man se när McLoughlins fru byter lakan i en säng och tänker 

tillbaka på John. 

 

I anslutning till scenen med Johns fru, får man se när Alison går in till grannen för att hämta sin 

dotter. När Wills dotter ser Alison frågar hon ”Is Daddy coming home?”.51 Vilket återigen går 

att koppla till den oro och rädsla som hela tiden återspeglar sig i filmen, om att inte återse sina 

nära och kära igen. Oron och ovissheten som utspelar sig i scenen, kan Wills fru och dotter 

utgöra en metonymi dvs. så går oron att sätta in i en nationell nivå och även representera de 

familjer som inte blev representerade i Oliver Stones produktion. Här framställs återigen den 

kvinnliga karaktären som passiv och hjälplös. Scenen med Alison och dottern kommer sedan 

övergå till sergeant Karnes bland rasmassorna vid Ground Zero som letar efter överlevande 

trots att sökandet har blivit avbrutet. Hans envishet att fortsätta sökandet kan symbolisera den 

amerikanska militären och marinen som kommer att göra allt för att skydda den amerikanska 

befolkningen. Scenen där Karnes går och letar bland rasmassorna kommer att återgå till 

drömmen om ljuset. Dock börjar ljuset denna gång att se ut som ”Jesus” för att sedan försvinna 

bort mot horisonten och övergå till att likna döden, till att återigen bli ett ljusklot i horisonten 

likt en sol.  

 

När en halvtimme återstår av filmen får man se när Karnes går över rasmassorna där Will och 

John ligger, där Karnes lyser med sin ficklampa ner i schaktet där de befinner sig men missar 

Will och går vidare. Will försöker att prata med John som håller på att somna, men får till att 

början med inget svar. När John vaknar till igen frågar han Will ”Where are we?” till vilket 

Will svarar ”In hell. We’re alive in hell”. Vilket kan ses som en metafor som symbolisera den 

                                                 
51 World Trade Center (2006) 1:19:59 
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hopplöshet de känner över sin situation och till den chans de har till att överleva. När John har 

vaknat till påminner han Will om att slå på järnröret. När Will gör detta kommer Karnes att 

följa ljudet och hitta dem. När Karnes har lokaliserat dem lyser han med sin ficklampa ner bland 

rasmassorna och ser Will som ropar upp till marinsoldaterna ”Don’t leave us. We’ve been here 

a long time.” till detta svarar Karnes:” We’re not leaving you, buddy, We’re Marines. You are 

our mission”. Efter att marinsoldaterna har lokaliserat Will och John får deras respektive ett 

samtal som säger att deras makar är hittade.52 

 

När räddningsarbetet pågår i filmen får man se när de får upp Will till ytan och bär ner honom 

till en ambulans. På väg ner frågar han de som hjälper till ”Hey, where did the buildings go? 

Hey, where did the buildings go?” till vilket han får svaret” They’re gone, kid. They’re gone”.53 

När Will kommit fram till sjukhuset får man se när han och Alison återförenas. 

 

Ett par minuter efter att man fått se Will bli räddad från rasmassorna får man se arbetet med att 

få upp John försätter. När de har fått upp John till ytan, tackar han alla som hjälpt till med 

räddningsarbetet medan de bär honom till ambulansen. Framme vid sjukhuset återförenas John 

med sin fru och säger ”You kept me alive”.54 

 

Efter att både John och Will blivit räddade från rasmassorna får man se dem liggandes jämte 

varandra i varsin sjukhussäng. Efter den scenen blir man återigen skickad till Ground Zero och 

får se när Karnes pratar i telefon med sin arbetsgivare och säger  

 No, I’m not coming in today. 

 I don’t know. 

 They’re going to need some good men out there to avenge this.55 

I den sista scenen i filmen hoppar producenten två år fram i tid. Till Wills och Johns ” Thank 

You Barbeque” och i bakgrunden får man höra McLoughlins röst: 

9/11 showed us what human beings are capable of. The evil, yea, sure. But 

it also brought out a goodness we forgot could exist. People taking care of 

each other for no other reason than it was the right thing to do. It’s 

important for us to talk about that good, to remember. Cause I saw a lot of it 

that day.56  

                                                 
52 World Trade Center (2006) 1:26:51. 
53 World Trade Center (2006) 1:41:18. 
54 World Trade Center (2006) 1:54:16. 
55 World Trade Center (2006) 1:56:10. 
56 World Trade Center (2006) 1:58:20. 
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6.2.  Zero Dark Thirty 

I filmen Zero Dark Thirty från 2012 producerad av Kathryn Bigelow handlar om efterspelet 

kring terrorattentaten som skedde den 11 september 2001. Filmen kretsar kring den tioåriga 

jakten på al-Qaidas terrorledare Usama bin Laden, fram till att han blev skjuten av en grupp 

Navy S.E.A.L.s i maj 2011. Igenom filmens narrativ få man följa den kvinnliga 

huvudkaraktären Maya (Jessica Chastain) och hennes kamp att hitta ledtråd som kan leda fram 

till Usama bin Ladens gömställe. 

 

Filmen börjar med att vissa en svart bild, där man hör hur människorna från det kapade 

passagerare planet United 93 pratar med räddningscentralen. Samt att man också får lyssna på 

telefonsamtal från fångade människor inifrån World Trade Center som håller på att brinna inne. 

Efter tillbakakoppling till händelserna kring den 11 september 2001, skickas åskådarna två år 

fram i tiden till en hemlig anläggning, där man får se Dan (Jason Clarke) tillsammans med sina 

kollegor misshandla en infångad terrorist vid namn Ammar och binder upp honom i rep mitt i 

rummet. Det som utspelar sig i scenen är en form av tortyr för att få fram information om 

framtida terrordåd. För att få Ammar till att tala använder de sig av skendränkning. Den 

kvinnliga karaktären Maya uppfattas här som chokad och osäker kring de metoder som används, 

vilket återspeglas i filmen genom karaktärens minspel samt hennes kroppshållning vid 

genomförandet av de instruktioner hon får från Dan. 

 

Ett par minuter in i filmen efter den första scenen med Ammar, kommer en ny scen där de 

försöker att pressa Ammar på information. Här agerar Dan som en ”snäll” person som inte vill 

skada Ammar så länge han talar sanning. Denna metod fungerar dock inte och Dan kommer att 

börja använda sig av psykiska påfrestningar för att få fram informationen. Detta är ett 

återkommande tema i början av filmen dvs. någon from av psykisk tortyr för att avhumanisera 

fången. I den andra scenen använder sig Dan av ett hundhalsband runt halsen på Ammar för att 

förnedra honom. Dock lyckas Dan inte få fram någon information i denna scen. Även i denna 

scen upplevs Maya osäker kring de metoder som används, utifrån hennes kroppsspråk och sätt 

att agera. I den nästkommande scenen får man se två personer från mellanöstern med 

automatvapen som går längst en lobby och skjuter turister med västerländsk härkomst, denna 

scen återspeglar Dan och Mayas misslyckande att få ut information från Ammar.57 Detta kan 

ses som en kritik av den ineffektivitet kring arbetet med att förhindra att nya terrorattentat sker, 

                                                 
57 Zero Dark Thirty (2012). 
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vilket återigen går att koppla till den, enligt Wetmore, dominerande tropen om ledarskapets och 

övriga aktörers misslyckande att skydda befolkningen.58 Den föregående scenen kommer att 

resultera i att man återigen förhör Ammar. Denna gång har man använt sig av musik för att han 

ska lida av sömnbrist. Dan och Maya erbjuder Ammar mat och tar upp information som han 

tidigare har angett. Detta kommer att resultera att den desorienterade Ammar kommer att uppge 

nya namn på terrorister som kan leda dem fram till Usama bin Laden. Ett namn som kommer 

fram är Abu Ahmed som är bin Ladens kurir, detta kommer få en viktig roll längre fram i 

filmen.59  

 

I de scener som är presenterade än så länge använder sig producenten av tydligt ”vi” mot ”de 

andra” perspektiv, där metoderna för att få fram information från potentiella terrorister 

rättfärdigast genom att informationen som kommer fram kan rädda civila människor, genom att 

förhindra att nya terrordåd sker. Samtidigt använder sig producenten av de troper som grundas 

i Bush-administrationens retorik som presenterades under tidigare forskning dvs. använder sig 

producenten av en stereotyp där nästan samtliga karaktärer med koppling till mellan östern 

målas upp som ond, vilde, grym, feg, omänsklig och hatfyllda. Här reproduceras med andra ord 

Bush-administrationens retorik och upprätthålls genom stereotyper trots att filmen är 

producerad 2012.60 Detta går även att koppla till Simon Lindgren som poängterar att 

västvärldens populärkultur i hög grad reproducerar ett ”vi” mot ”de andra” retorik, i det här 

fallet stereotyper med negativ framtoning som bidrar till att reproducera och upprätthålla en 

maktposition.61 På liknade sätt går det att koppla till Edward Said som menar på att det uppstår 

en maktfunktion när en kultur försöker att presentera en annan, efter som den vill tilldela den 

en ny kulturell konstruktion uppfattade som en motsats till den egna kulturen.62 

 

Efter förhöret av Ammar skickas man vidare till London 2005 och de terrordåd som skede mot 

tunnelbanan och bussar den 7 juli. Här använder sig producenten av bilder som ser ut att komma 

från nyhetsinslag.  

 

En fjärdedel in filmen förhör Maya en terrorist som uppger att Abu Ahmed är den viktigaste 

länken mellan en som heter Faraj och Usama bin Laden. Vilket kommer att resultera i ett bakhåll 

                                                 
58 Wetmore (2012) s.119. 
59 Zero Dark Thirty (2012). 
60 Bloodsworth-Lugo & Lugo-Lugo (2014) s.70-73. 
61 Lindgren (2009) s.176-179. 
62 Tosh (2011) s.196-299. 
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för att tillfånga ta Faraj. När han är till fångatagen håller Maya förhöra med honom, där han 

uppger att han inte känner någon som heter Abu Ahmed och ger henne ett annat namn. I förhörs 

scenen med Faraj börjar Mayas karaktär att ändra inställning till ”tortyr”, då hon låter använda 

fysiskt våld för att få fram information. I direkt anslutning till förhörsscenen får man se Maya 

stå framför en spegel i ett badrum och är chokad över de metoder hon låtit sig användas av, 

vilket går att urskilja på karaktärens kroppsspråk när hon står böjd över handfatet och de 

minspel som går att urskilja när hon ser in i spegeln. Första delen av filmen kretsar kring den 

oro och rädsla som terroristerna sprider i västvärlden genom att de inte får fram den information 

som behövs för att stoppa att nya attentat sker.  

 

Ett par minuter fram i filmen efter förhörscenen får man se när Maya sitter på en restaurang i 

Islamabad i Pakistan med kollegan Jessica för att ha det trevlig stund med god mat och dryck. 

I denna scen sker ett terrorattentat mot hotellet som restaurangen ligger i. När överblicksbilder 

används för att vissa upp hur det ser ut efter attentatet, får man återigen en känsla av att 

producenter väljer att använda sig av nyhetsbilder för att få en mer realistisk känsla i filmen.  

 

I direkt anslutning till den föregående scener får Jessica ett tips om en läkare vid namn Human 

Khalil al-Balawi som har gått över från al-Qaida, vilket kommer få en betydelse längre fram i 

filmen. Dock verkar det som att ett möte med den avhoppande Human Khalil al-Balawi inte är 

möjlig, då han inte vill lämna al-Qaida kontrollerade områden pga. säkerhetsrisk. Vilket 

påbörjar en diskussion om möjliga mötesplatser. I bakgrunden av diskussionen får man se 

president Obama i en intervju angående tortyr. Här kommer de fram till att mötet kan ske på 

den amerikanska militärbasen Camp Chapman i Afghanistan. När mötet med Human Khalil al-

Balawi ska ske går det inte som planerat och kommer att resultera i ett terrordåd där han 

spränger sig själv. Vid den tidpunkt då producenten väljer att visa en överblick av attentatet vid 

Camp Chapman gör hon det genom nyhetsrapportering som sker över radio dvs. här får man 

inte samma realistiska känsla som vid tidigare attentat. I direktanslutning till denna scen med 

attentatet får även Maya reda på att hennes huvudsakliga ledtråd dog i Kabul, Afghanistan 2001. 

Dessa händelser kommer att resultera i en stor förändring i Mayas karaktär. Hon går från en 

osäker karaktär, till en person som inte skyr några medel för att hämnas sina vänner, här 

utvecklar Maya även en besatthet av att hitta och döda Usama bin Laden. Detta visas i filmen 

när Maya får frågan ”What are you gonna do?” svarar hon ”I’m gonna smoke everybody 
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involved in this op and then I’m gonna kill bin Laden”.63 När Maya utvecklar en besatthet eller 

beslutsamhet att hitta och döda bin Laden följer producenten en linje som går att återfinna i 

boken Projecting 9/11 (2014) att den kvinnliga huvudkaraktären måste genomgå en förändring, 

från först representera den oro som fanns närvarande i samhället efter 11 september 2001.64 

Vilket återigen går att koppla till de Wetmores beskriver som den dominerande trop inom kultur 

efter 11 september attentaten, där ledarna och högt uppsatta personer inom ett land misslyckas 

med att skydda befolkningen från katastrofer.65 Till att bli målinriktad person som inte skyr 

några medel för att skydda sina nära och kära. Den kvinnliga karaktären måste därav genomgå 

en förändring för att klara av uppgiften framför sig.66 Detta grundar sig även i Susan Faludis 

argument kring saknandet av ett kvinnligt perspektiv i återberättandet av händelserna den 11 

september, som hon menar på grundar sig i en konsensus hos media bolagen att det inte ansågs 

vara av värde eller till hjälp vid rekonstruktionen av händelserna. I stället tillskrivs kvinnliga 

roller en passivroll t.ex. en änka som sörjer.67 

 

Den beslutsamhet/besatthet som Maya utvecklar kommer längre fram i filmen resultera i att 

hon upptäcker att hennes huvudsakliga spår Abu Ahmed fortfarande är vid liv och att det var 

hans bror som dog i Kabul 2001. Jakten på Abu Ahmed kommer inte att bli helt problem fri 

och Maya kommer att få handskas med byråkrati. 

 

Efter att lite mer än halva filmen har gått möts Maya av demonstranter utanför CIAs kontor i 

Pakistan, där lokalbefolkningen demonstrerar emot USAs närvaro i landet. Demonstrationen är 

ett resultat av en stämning mot den stationerade CIA chefen i Pakistan som grundar sig i 

användandet av drönare. Denna situation kan ses som en kontrast till tidigare delar av filmen, 

som främst karaktäriserar personer från mellanöstern som terrorister. Här målas istället den 

amerikanska befolkningen som är närvarande i landet upp som terrorister av lokalbefolkningen. 

 

Ett par minuter efter scenen med demonstrationer lyckas Mayas grupp av tekniker att hitta Abu 

Ahmed och spåra honom till en byggnad som är till synes omöjlig att ta sig in i. När man lyckats 

lokalisera Abu Ahmed sker en konversation mellan Maya och en kollega vid namn Larry: 

 The guy you’ve been looking for, geolocated, on his cell phone 

                                                 
63 Zero Dark Thirty (2012) 1:04:03. 
64 Bloodsworth-Lugo & Lugo-Lugo (2014) s.80. 
65 Wetmore (2012) s.119. 
66 Bloodsworth-Lugo & Lugo-Lugo (2014) s.80-87. 
67 Wetmore (2012 s.16. 
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 Thank you 

 If you’re right, the whole world’s gonna want in on this. So you got to stick to your guns 

now.68 

Vilket i det här sammanhanget indikerar att den informationen hon har fått fram kan vara av 

stor betydelse för att kunna hitta Usama bin Laden, vilket kommer att få personer över Maya 

att vilja ta åt sig äran dvs. Larry uppmanar Maya att inte låta någon annan ta åt sig äran. 

 

När Abu Ahmed är lokaliserad dröjer det inte länge innan Maya blir en måltavla, vilket 

presenteras i filmen när hon är på väg in till kontoret och kör ut från garageinfarten från 

byggnaden hon bor i och två personer med härkomst från mellanöstern står utanför med 

automatvapen och beskjuter henne. Detta kommer att resultera i att hon kommer att skickas 

hem till USA och fortsätta sitt arbete ifrån CIAs högkvarter. När Maya har återvänt till USA, 

får man tadel av ett möte där direktören för CIA uppdateras om Usama bin Ladens potentiella 

gömställe. Vid mötet får man intrycket av att Mayas manliga kollegor vill ta åt sig äran över 

upptäckten, vilket Maya förhindrar genom att på ett bryskt sätt säkerställa att det var hon som 

hittade byggnaden, som i sin tur tar sig uttryck i filmen genom att Maya säger ”…I’m the 

motherfucker that found this place, sir…”.69 Denna scen visar återigen att Mays karaktär har 

påtvingats en förändring där hon tillskrivs manliga attributet. Arbetet med att lista ut vilka som 

bor i huset försätter, till att börja med tror man bara att två familjer bor i huset, dock upptäcktes 

även en tredje familj som man tror är Usama bin Ladens. Denna information kommer att läggas 

fram till Vita Huset. 

 

De resterande av filmen kommer att kretsa kring belägringen av Usama bin Ladens gömställe, 

där man följer en grupp av Navy S.E.A.L.s arbete med att etablera vilka som bor i huset. Detta 

kommer att resultera i att soldaterna kommer hitta mycket information som berör 

terrororganisationen al-Qaida, samt att man kommer att skjuta en person som man misstänker 

är Usama bin Laden. När den misstänkta personen är skjuten säger en kollega till skytten ”Do 

you even realize what you just did?”.70 I detta ögonblick syftar han på att jakten efter bin Laden 

äntligen är över, dock kommer inte en visuell bekräftelse av personens identitet förrän de är 

tillbaka vid den amerikanska militärbasen. Den visuella konfirmationen av identiteten kommer 

där ske av Maya. När Maya har bekräftat identiteten, får man se henne lämna lokalen och gå 

ut. Här fylls karaktären Maya av en lättnad, jakten är äntligen över. 

                                                 
68 Zero Dark Thirty (2012) 1:30:15. 
69 Zero Dark Thirty (2012) 1:38:40. 
70 Zero Dark Thirty (2012) 2:17:19. 
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I den sista scenen i filmen går Maya ombord på ett flygplan vilket kommer att resultera i en 

dialog med piloten. Under dialogen får man se Maya sätta sig på en plats och kolla mot piloten 

när han frågar ”Vart vill du åka?”, här får man se när Mayas ansiktsuttryck förändras och man 

får se en tår rinna ner längst hennes vänstra kind. Vilket kan antyda på att det först nu har gått 

upp för henne att jakten som pågått i ett årtionde äntligen är över. Att hon äntligen kan börja 

bearbeta förlusten av de kollegor hon förlorat och att hon kan reflektera kring valen hon ställts 

inför under årens gång.71 

 

6.3. Avslutande Diskussion 

Som det nämns tidigare i uppsatsen syftar analysen till att undersöka ifall film, i det här fallet 

World Trade Center (2006) och Zero Dark Thirty (2012), kan bidra till att upprätte och 

bibehålla ett socialt eller kollektivt minne. Tidigare analyser av filmerna har fokuserat på 

”vanliga” amerikaners hjältedåd t.ex. World Trade Center, samt CIAs inbladning vid 

produktionen av Zero Dark Thirty. Dock kommer denna uppsats att ta sin utgångspunkt i hur 

skräck som representeras i filmerna kan bidra till ett socialt och kollektivt minne utifrån en 

postkolonial teori. Trots att filmerna inte tillhör skräck-genren till vilket majoriteten av den 

litteratur jag har behandlat utgår ifrån, anser jag att de troper som oftast går att finna inom 

skräck-genren efter 11 september attentaten 2001 även går att återfinna i det aktuella 

källmaterialet som har behandlats. 

 

Filmerna som behandlas i undersökningen utgår ifrån samma trauma som grundas på 

al-Qaidas terrordåd den 11 september 2001, vilket resulterade i att nästan 3000 människor dog. 

Olivers Stones World Trade Center och Kathryn Bigelows Zero Dark Thirty är två filmer vars 

narrativ är en produkt utav traumat och som ger åskådaren en inblick i händelserna som utspelar 

sig vid World Trade Center komplexet, samt det efterspel traumat resulterade i. Förutom 

chocken och rädslan som uppstod vid attackerna den 11 september kommer USA samma år att 

bli drabbade av biologisk attack genom att brev som innehöll mjältbrand skickades till olika 

organisationer, vilket kommer att försätta att sprida rädsla inom det amerikanska samhället.72 

En av de troper Wetmore tar upp som går att återfinna i det analyserade materialet berör 

ledarnas och högt uppsatta personers misslyckande att skydda befolkningen, vilket kommer att 

                                                 
71 Zero Dark Therty (2012) 2:29:03. 
72 Wetmore (2012) s.7-9. 
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resultera i att civila dör. I denna trop ingår dessutom rädslan att inte bli räddad eller att inte få 

återse nära och kära igen. Detta grundar sig enligt Susan Faludi i att attacken den 11 september 

är ett stort misslyckande av de inblandade institutionerna att skydda den civila befolkningen, 

förutom att de misslyckades att skydda befolkningen från attentatet är misslyckandet med att 

skydda Pentagon i sig är skrämmande, då Pentagon är försvarsdepartementets huvudkontor. 

Om försvaret inte kan skydda sig själva hur ska de då kunna skydda landet?73 I filmen World 

Trade Center är en detta en central trop som tar sig i uttryck igenom filmen. Där själva attentatet 

kan ses som statens misslyckande att skydda den civila befolkningen, samtidigt går det också 

att urskilja en närvara av oro och rädsla i många av scenerna t.ex. den med Alison när hennes 

dotter frågar i fall hennes far kommer att komma hem.74 Denna trop går även att återfinna i 

första delen av Zero Dark Thirty där Mayas och hennes kollegor misslyckas med att få fram 

den information de behöver för att skydda den civila befolkningen från ytligare terrorattacker.75 

Dvs. återspeglar filmerna någon form av rädsla och oro, trots att de inte är det huvudsakliga 

syftet med dem. 

I World Trade Center går det att urskilja att Oliver Stone vill göra en film som är autentisk 

till händelserna genom att använda sig av bilder som är ikoniska till attackerna mot World Trade 

Center komplexet. Ett exempel på detta är när poliserna anländer till platsen och man får se en 

bild över de brinnande tvillingtornen, i samma bild får man se hur människor hoppar/faller från 

tornen.76 En av de ikoniska bilderna som är förknippad till händelserna som utspelar sig den 11 

september är The Falling Man tagen av Richard Drew. Bilden The Falling Man skiljer sig mot 

de andra bilderna på folk som hoppar/faller från tornen, medan de flesta faller utan kontroll, 

faller mannen på bilden tillsynes med fullkontroll i en perfekt vertikal linje. Samtidigt som 

bilden representerar skräcken av tragedin som utspela sig på platsen, finns det de som anser att 

bilden representerar ett val dvs. frihet.77 Genom att Stone använder sig av bilder och videoklipp 

som är nära förknippade till händelsen reproducerar han en version av händelserna och där av 

ett minne kring attentaten, vilket går hänvisa till Assmans argumentation om att det sociala 

minnets överlevnad ligger i dess stryka till rekonstruktion.78 På ett liknande sätt som Oliver 

Stone använder sig av ikoniska bilder, avvänder Kathryn Bigelow sig av bilder som kan 

                                                 
73 Wetmore (2012) s.118-119. 
74 World Trade Center (2006). 
75 Zero Dark Thirty (2012). 
76 World Trade Center (2006). 
77 Kroes (2009) s.74-76. 
78 Assman (1995) s.130. 
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uppfattas som autentiska genom filmen när hon presenterar resultatet av de olika terrorattentat 

som finns närvarande i narrativet. 

Förutom att de båda filmer använder sig av bilder för att förstärka kopplingen till händelserna 

som utspelar sig vid attentaten den 11 september, går de även att koppla till Bloodsworth-Lugo 

& Lugo-Lugo skriver Projecting 9/11 argumentation om att producenterna och de amerikanska 

åskådarna inte kunde föreställa sig icke ”vit” respons på terrorattacken. Vilket tar sig i uttryck 

i filmerna genom att t.ex. Jimeno till skrivs en stereotyp baserad på en vit amerikansk man, 

vilket bland annat grundas på Wills kärlek till country-musik. Alla dessa markörer som går att 

återfinna igenom World Trade Center grundar sig i producenterna främst uppfattar händelserna 

som utspelade sig den 11 september är relevanta för vitaamerikaner. Ett annat exempel på detta 

är en Sargent Thomas som hjälpte Sargent Karnes vid sökandet av Ground Zero framställ som 

vit. Detta trots att personen som karaktären är baserad på är färgad. Att skådespelaren som 

spelar Sargent Thomas är vit anser Bloodsworth-Lugo & Lugo-Lugo i sig inte är konstigt, dock 

anser de problematiskt att ingen i filmteamet kunde föreställa en icke vit marinsoldat kunde 

hjälpa till vid räddningsaktionerna vid Ground Zero. Att de inte frågade efter personens fysiska 

drag som Sargent Thomas är baserad på, för de visste hur en hjälte från räddningsarbetet såg ut 

dvs. personen är vit och av de manligakönet.79 

Det går att urskilja ett liknande koncept i Zero Dark Thirty när det kommer till den kvinnliga 

huvudkaraktären Maya. Detta grundar sig i Susan Faludis argument om att kvinnliga karaktärer 

inom post-9/11 kultur tillskrivs en passivroll oftast som den passiva åskådaren eller den 

sörjande änkan.80 Detta stämmer delvis in i första delen av filmen Zero Dark Thirty vilket 

synliggörs genom de minspel och kroppsspråk som Mayas karaktär utstrålar vid första 

tortyrscenen när hon ska följa Dans instruktioner. Dock kommer hennes karaktär att ändras 

drastisk när hennes vän Jessica dör vid Camp Chapman och tvinga fram en förändring hos 

Mayas karaktär.81 Vilket Bloodsworth-Lugo & Lugo-Lugo menar på är typiskt förekommande 

i filmer med kvinnlighuvudkaraktärer, där karaktären förändras till något okänt.82 Denna 

förändring förstärks ytligare när Maya etablerar sin ställning i mötet med direktören av CIA. 

Reproducerar filmerna ett socialt och kollektivet minne? Enligt Tosh krävs det för att en 

grupp i samhället ska kunna ha en kollektiv identitet måste det finnas en gemensam tolkning 

kring de händelser som har format minnet över tid. Där av behöver sociala grupperingar sina 

                                                 
79 Bloodsworth-Lugo & Lugo-Lugo (2014) s.44-45. 
80 Wetmore (2012) s.15. 
81 Zero Dark Thirty (2012). 
82 Bloodsworth-Lugo & Lugo-Lugo (2014) s.86-87. 



 

  31 (36) 
 

tidigare erfarenheter registrerade, samtidigt som de behöver få en bild över händelsen som 

förklarar det förflutna, där en förklaring av händelsen kan presenteras och ge stöd för den 

aktuella samhällsbilden. Detta kan ofta ske på bekostnad av den historiska riktigheten.83 För att 

koppla de Tosh skriver har den amerikanska befolkningen en uppfattning om terrordåden som 

utspelade sig den 11 september 2001, som formats utifrån den ideologiska diskursen som 

samhället vilar på. Kring vilket Bloodsworth-Lugo och Lugo-Lugo för ett resonemang om att 

film är av stor betydelse, då den inte påtvingar åskådarna en bild av verkligheten, utan film är 

en ideologisk representation av samhället vid en given tidpunkt utifrån kulturella uppfattningar. 

Genom att se film som källa, som kan påverka personers uppfattning av verkligheten, kan film 

ses som en nyckel till att förstå det kulturella klimatet i vilket de är skapade.84 Utifrån detta 

resonemanget rekonstruerar filmerna den ideologiska diskurs som Bush administrationen 

använde sig av vid tidpunkten av attentaten. Det vill säga fungerar terrorattentaten som en fast 

punkt i det kulturella minnet som reproduceras genom digitala mediernas rekonstruktions 

möjligheter. Bloodsworth-Lugo och Lugo-Lugo argumenterar även för att den retorik som 

användes av Bushadministrationen för att beskriva terroristerna (ond, vilde, grym, feg, 

omänsklig, hatfyllda, perversa och främmande) har letat sig in i narrativet i film efter den 11 

september.85 Där av går det att göra antagandet att filmer som berör händelserna den 11 

september konstruerar och reproducerar ett ”vi” mot ”de andra”-perspektiv. Vilket är något som 

Lindgren poängterar när han diskuterar postkolonialteori, att den västerländska populärkulturen 

i hög grad reproducerar ett ”vi” mot ”de andra” perspektiv, som i film kan ta sig i uttryck genom 

att minoriteter eller andra etniska grupperingar porträtteras med en negativ framställning som 

leder fram till stereotypiska fördomar och ideologier.86 Viket enligt Tosh och hans beskrivning 

av Orientalismen uppstår en maktfunktion när en kultur försöker att presentera en annan, efter 

som den vill tilldela den en ny kulturell konstruktion som är motsatt till den egna kulturen.87 

Detta går även att koppla Jan Assman som skriver att det kollektiva minnet bygger på en 

gemensam identitet eller relationen till en grupp. Där det kulturella minnet fungera som en 

kunskapsbank, varifrån grupper får kunskap om vad som enar dem. Det kulturella minnet ger 

där av en bild av vilka som tillhör en grupp eller inte.88 Genom att producenterna för filmerna 

World Trade Center och Zero Dark Thirty använder sig av den gemensamma kunskapsbasen 

                                                 
83 Tosh (2011) s.21. 
84 Bloodsworth-Lugo & Lugo-Lugo (2014) s.48. 
85 Bloodsworth-Lugo och Lugo-Lugo (2014) s.72. 
86 Lindgren (2009) s.176–179. 
87 Tosh (2011) s.196-199. 
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som Assman skriver om, samt använder sig av bilder som är nära förknippade till 

terrorattentaten 2001. Går det att urskilja de grunder som Tosh och Assman skriver, krävs för 

att det sociala och kulturella minnet ska kunna etableras och upprätthållas. Det vill säga ger 

producenterna en bild av händelserna som förklara det förflutna, vilket enligt Tosh är 

nödvändigt för att etablera och upprätthålla ett kollektivt minne.89 Samtidigt bidrar filmerna till 

att reproducera och repetera den ideologiska diskursens från den aktuella tidpunkten de är 

skapade ur, vilket enligt Assman är en grund för det kulturella minnets överlevnad, dvs. det 

kulturella minnets överlevnad är beroende av dess förmåga att rekonstrueras.90 Så länge det 

finns ett behov av ett socialt och kollektivt minne av attentat den 11 september 2001, kommer 

de vara ett återkommande tema i inom populärkultur. Dock kommer minnet att anpassas utefter 

de normer som finns i det aktuella samhället. Detta antagande grundas på Tosh som skriver att 

det sociala minnet är fundamentalt viktig för att bevara en politisk identitet, som bedöms utifrån 

hur effektivt det bidrar till en kollektiv identitet.91   

                                                 
89 Tosh (2011) s.21. 
90 Assman (1995) s.130. 
91 Tosh (2011) s.22. 
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7. Didaktisk reflektion 

I början av uppsatsen nämns det att film som historieförmedlare har en stor genomslagskraft, 

Ulf Zander anser att det inte finns några tecken på att detta kommer att ändras inom en 

överskådlig framtid.92 Dock kommer inte historieförmedlingen genom film utan sina problem, 

vilket Zander hänvisar till Anton Kaes om att historiska händelser och perioder som förmedlas 

via film kan bli ensidigt och konventionellt skildrade. Kring detta resonemang fortsätter sedan 

Kaes att hänvisa till att filmproducenter kan tänkas välja ut en politisk korrekt representation 

om ett problematiskt och omstritt förflutna. Blir dessa politiskt korrekta representationer visade 

om och om igen kan andra tolkningar av samma händelser ha det svårt att göra sig gällande. 

Vilket Kaes menar kommer att resultera i att bara den tillrättalagda filmversionen finns kvar.93  

Trots detta går det inte att bortse från filmmediets historieförmedlande potential när det 

kommer till storfilmer och des förmåga att iscensätta episka berättelser som kan underlätta 

förståelsen av händelsen och kommunicera ett känslomässigt band till det förflutna. Det går 

heller inte att bortse att filmer är ett historiskt dokument och ett resultat av sin samtida kontext.94 

 

I bakgrund till filmers genomslagskraft som historieförmedlare och Anton Kaes varning om 

den tillrättalagda historieförmedlingen. Anser jag lägger en bra grund till varför analys av film 

i undervisnings har ett syfte. Detta grundar sig bland annat på historieundervisningens syfte till 

att eleverna ska bredda, fördjupa och utveckla sitt historiska medvetande genom kunskaper om 

det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används.95 

Vilket kan uppnås genom att studera film enligt Zander, att studera filmers sätt att förmedla 

historia och låta eleverna göra intressanta observationer om t.ex. miljön, dialog, kameravinklar 

med mera kan resultera i lämplig bas för vidare analys och tolkning.96 Att analysera och 

diskutera historiebruket som går att återfinna i filmerna går att koppla till det femte 

kunskapskravet inom ämnet historia, som går ut på att låter eleverna att utveckla sin förmåga 

att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och olika 

tidsperioder.97 Detta syftar bland annat på antagandet att film är en produkt skapad ur sin samtid 

                                                 
92 Zander (2009) s.131. 
93 Zander (2009) s.134–135. 
94 Snickars & Trenter (2004) s.20–21. 
95 Gy11 (2011) s.66–67. 
96 Zander (2009) s.151. 
97 Gy11 (2011) s.66–67. 
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och att det rådande kulturella, ideologiska och politiska förhållandena som var rådande vid 

tillkomsten, påverkar slutproduktens innehåll och utseende.98  

                                                 
98 Zander (2006) s.14. 
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