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Title: The heritage of Dunkerque 

Subtitle: A socio historical, contextual, and textual analysis of Christopher Nolan’s 

mediation of cultural memory and creation of identity in Dunkirk 

 

Abstract 

This study aims to analyse the mediation of cultural memory in Christopher Nolan’s 

newest production Dunkirk. Furthermore, the audiences are supposed to identify and 

create meaning from cultural memories they have not inherited. This problem will 

therefore be analysed in relation to the mediation of cultural memory. A critical 

discourse analysis will mark the cornerstone of a methodical analysis model, followed 

by a semiotic textual analysis. Both the discourse and semiotic analysis will be preceded 

by a socio historical theory of contemporary ideology.   

 Dunkirk assumes the form of a popular-cultural text itself, and will therefore be 

analysed as such. With the help of cultural-historical concepts such as identity creation 

and collective, cultural and prosthetic memory the study in question will supply a 

relevant contribution through analysis and result. The result itself concluded that Nolan 

dedicated his depiction of the events at Dunkerque to the people and civilians.  

Through heavily romanticised depictions of civilian efforts, small boats in focus, 

and the intimate narratives of the soldiers’ struggles, the identification easily cements 

itself in the audience through sheer emotional investment with the characters and the 

intricate social hierarchies they produce through isolation and exclusion. In relation to 

mediating a cultural memory through popular-culture film, these possibilities of 

identification also create possibilities of prosthetic memories to develop, through which 

audiences undertake cultural memories they are not entitled to by heritage. 
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1 Inledning 

Första- och tredjepersonsperspektiv i litteratur, film, data- och tv-spel, och numera bio 

genom VR-glasögon, är bevis för människans behov av att befinna sig i centrum av 

händelser och känslor. Dessutom är den historiska filmens publika framgång ett lika 

starkt bevis på att konsumenter vill uppleva det förflutna genom att själva delta i det 

historiska förloppet. Vi vill vara medageranden i en virtuell verklighet, “en imaginär 

realitetsdimension” som Mats Jönsson kallar det.1 Hollywoods historieförmedling är 

även en produkt av nutida normer och behov, samt de samtida kulturella, ideologiska 

och politiska moden och förhållningssätten. En produktion präglas ständigt av den 

ideala publiken den har i åtanke. Däremot behöver inte historia som skapas genom 

filmatisering av det förflutna vara mindre sann än den nedtecknade. Genom detta 

tankesätt utgår en från att filmen är det mest inflytelserika mediet som förmedlar 

historia.2   

En historiskt baserad identitet är en del av en skapandeprocess inom 

historiekulturer som skapas och upprätthålls genom en kedja av avsändare, förmedlare 

och mottagare. En bör även skilja på identitet och identifikation, den förra ett utifrån 

iakttagbart tillstånd. Identifikation innebär att dessa tillstånd aktivt medvetandegörs, 

bearbetas eller skapas, processer som även är aktiva när vi ser på film.3 Det 

känslomässiga engagemanget hos publiken utgör en identifikationsprocess vilket kan 

leda till att åskådaren inte längre särskiljer verklighet från fiktion, medans andra 

åskådare fortfarande kan. Denna identifikationsprocess behöver inte heller vara bunden 

till en enskild karaktär, och kan därför skifta mellan olika karaktärer och 

representationer.4  

Denna tankegång leder en in på studier som visar att yngre generationer från 

“vinnande” länder (exempelvis Storbritannien och USA) återkallade en högre grad av 

Andra Världskriget-minnen (vidare refererat till som 2VK/2VK-minnen), och de var 

även mindre negativt inställda till krig. De uttryckte i större grad en vilja att strida för 

sitt hemland, på grund av en slags krigskultur, specifikt den idealiserade kulturen kring 

2VK. Intrycket är att krig i sig inte är glorifierat, utan glorifieringen av det kollektiva 

minnet är händelsebaserat.5 Ett kulturellt minne, som Dunkerque, är ett kollektivt 

                                                 
1 Jönsson, Mats (2004b), 188. 
2 Zander, Ulf (2006), 14. 
3 Ibid, 26. 
4 Ibid, 26. 
5 Paez, Dario et. Al. (2008), 378. 
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koncept som koncentrerar beteenden och erfarenheter i samhällets interaktiva ramverk, 

vilket återupprepas över tid genom samhällspraxis och initieringar,6 som vidare kan 

komma att påverka de generationer som glorifierar krig. Kulturella minnen kan ta långt 

avstånd från vår vardag. Genom att fixeras vid specifika betydelsefulla händelser förs 

minnet vidare genom texter, riter eller monument. Jan Assmann relaterar kulturellt 

minne till tre grundpelare; minne, kultur och samhälle.7  

Det kulturella minnet som är Dunkerque och Operation Dynamo florerade 

genom att flera olika versioner tävlade om att vinna mest mark, varav två var Churchills 

respektive Priestleys anhängare. Den ena fokuserade på nationens militära styrka, den 

andra på styrkan av de civila.8 1958 års Dunkirk fokuserade på det senare alternativet; 

att återställa 2VK som “folkets krig” genom att fokusera på arbetsklasskaraktärer och de 

civilas ansträngningar i kriget. Därför kan en påstå att denna filmatisering inte rubbade 

“the Dunkirk Spirit” som fortlevt i det brittiska kollektiva minnet. Dunkerques arv är 

varken statiskt eller säkrat, och har alltid fortsatt att bli omvärderat och omskrivet.9  

 Denna uppsats avser att applicera en sociohistorisk, kontextuell samt textuell 

analys av Christopher Nolans skildring av detta kulturminne i Dunkirk (2017). Målet är 

att kunna kristallisera vilket kulturellt minne Christopher Nolan förmedlar till sin publik 

genom sin tolkning av händelserna, och hur en publik kan identifiera sig med detta 

minne. Forskning kring de olika versionernas tävlan om att förmedla det “rätta” 

Dunkerque kan alltså även appliceras på Nolans historieförmedling. Vidare kommer 

forskningsläget kring kulturellt, kollektivt och konstgjort minne ligga till grund för att 

analysera det identitetsskapande som sker hos Dunkirks åskådare. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är alltså att genom en sociohistorisk, diskursiv och semiotisk 

analys studera Christopher Nolans historieförmedling i sin episka krigsskildring 

Dunkirk, och hur denna påverkar sin publiks kulturella och kollektiva minne i relation 

till identitetsskapande och konstgjorda minnen. Filmens dialog-fattiga natur gör att 

fokus i analysen främst kommer ligga på gruppdynamik, person-perspektiv och 

karaktärernas tysta handlingar. Verktygen som behövs för att besvara frågeställningen 

                                                 
6 Assmann, Jan (1995), 125-126. 
7 Ibid, 129. 
8 Summerfield, Penny (2010), 809. 
9 Ibid, 810. 
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och analysera källmaterialet är ett antal historiekulturella begrepp; identitetsskapande, 

kollektivt, konstgjort och kulturellt minne, samt historieförmedling.  

 Det har tidigare inte gjorts någon liknande studie av Dunkirk. Den frågeställning 

arbetet kommer ta avstamp från är uppdelad i två delar; först och främst vill jag klargöra 

vilken historieförmedling av kulturminnet som sker. Därefter är målet att klargöra hur 

åskådaren kan identifiera sig och ingå i en meningsskapande process; 

• Vilket kulturellt minne förmedlar Christopher Nolans Dunkirk till sin publik? 

• Med vilka medel låter Nolan publiken att identifiera sig med händelserna och 

karaktärerna Dunkirk porträtterar? 
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2 Källmaterial 

Filmen som ligger till grund för analysen är skriven, producerad (tillsammans med 

Emma Thomas) och regisserad av Nolan. Premiären ägde rum mellan 13 och 21 juli 

2017 runt om i världen. Nolan har, som i flera tidigare verk, återanvänt sig av 

skådespelare som Tom Hardy och Cillian Murphy. Det är dock inte endast välkända, 

och återkommande, namn som porträtterar huvudkaraktärerna. Nykomlingarna Fionn 

Whitehead och Harry Styles får ta plats som två av de tre ledande karaktärerna i 

narrativet “The Mole”, tillsammans med den mer väletablerade Aneurin Barnard. 

Filmen är, jämfört med standarden för nutida filmer, relativt kort med sina 106 minuter. 

Manuset speglar denna kompakta tid, och är hälften så långt som ett vanligt manus.10  

Filmen utspelar sig under evakueringen av den franska staden Dunkerque från 

26 maj till 4 juni 1940. Både brittiska och franska soldater har blivit strandsatta vid 

havets kant, och desperationen stiger då fienden ständigt avancerar. Endast vid ett 

tillfälle nämns de som tyskar, och deras stridsflygplan, ett tyskt Heinkel, avslöjar deras 

identitet.  

Tre perspektiv utgör narrativen (berättelser som skapar handlingar och 

identiteter)11 i filmen; land (en vecka), hav (en dag) och luft (en timme). På land 

utspelar sig mest drama kring vågbrytaren (The Mole), och kring menige Tommy, 

Gibson och Alex. Tillsammans uthärdar de bakslagen som ständigt uppstår när de, 

tillsammans med hundratusentals andra, försöker fly döden. Tillslut, efter utdragna gräl 

om vem som ska offra sig för att stoppa båten de befinner sig på från att sjunka 

evakuerar de båten, men Gibson drunknar.  

I luften möter vi tre stridsflygplan och deras piloter. Efter att Farriers kollegor 

blivit nedskjutna fortsätter han ensam mot Dunkerque, under flera tillfällen ingår han i 

strid mot fienden och räddar flera småbåtar och stridsfartyg. När han nått Dunkerque är 

bränsletanken tom, vilket gör hemresan omöjlig. Trots detta lyckas han skjuta ner ett 

sista tyskt plan, och räddar männen som befinner sig på stranden. Farrier möter sitt slut 

när han lyckas landa på stranden, och blir tillfångatagen av fienden.  

Havsperspektivet skiljer sig från de andra två på grund av att det styrs av civila 

människor, inte soldater. Mr. Dawson, ägaren till nöjesbåten Moonstone, och hans son 

förbereder sin farkost inför överlämnandet till marinen. Mr. Dawson bestämmer sig 

                                                 
10 Fox 5. DUNKIRK interviews - Christopher Nolan, Harry Styles, Fionn Whitehead, Rylance, Lowden, 

Keoghan https://www.youtube.com/watch?v=k-M4Zt9Bl50 (2017-12-08). 
11 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2012), 220-222. 

https://www.youtube.com/watch?v=k-M4Zt9Bl50
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dock för att manövrera båten själv tillsammans med Peter, och familjevännen George 

följer med. På vägen till Dunkerque räddar de en namnlös soldat. I ett raseriutbrott råkar 

den namnlöse soldaten putta ner George för trappan till hytten, där pojken skadar 

huvudet allvarligt.  

Collins, Farriers kollega, som tidigare sågs landa i vattnet räddas av de tre 

männen på Moonstone. Tillsammans fortsätter de mot Dunkerque, och Collins får nu 

från vattnet beskåda sin tidigare partner Farrier klara sig på egen hand. Väl framme i 

Dunkerque påbörjar Moonstone sitt räddningsarbete. I närheten har Tommys, Alex och 

Gibsons båt kapsejsat, och Tommy och Alex blir räddade. På vägen tillbaka till England 

inser Peter att George har dött av sina skador.  

Tillbaka i England transporteras soldaterna via tåg hemåt igen. Tommy och Alex 

sitter tillsammans, och Alex skäms över deras nederlag. När de anländer till Woking ber 

han om en tidning, och Tommy läser upp Winston Churchills kända tal om 

evakueringen medans Alex nu gladeligen tar emot någon slags dryck från människorna 

som väntar på dem på stationen.   

 

*** 

Händelserna vid Dunkerque har filmatiserats tidigare i filmen Dunkirk (1958), i 

den dramatiserade dokumentären Dunkirk (2004), och i Operation Dunkirk (2017, 

USA). Den film som utgör mitt källmaterial är alltså ingen av föregående, utan den 

regisserad, och skriven, av Christopher Nolan år 2017 vid namn Dunkirk.  

Christopher Nolan föddes i London, Storbritannien, och det är därför inte helt 

förvånande att han länge velat göra en film om händelserna. Fokus i denna studie är inte 

huruvida Nolan använt sig av rätt rekvisita, eller händelseförlopp, och för övrigt är 

Nolan väl medveten om sina beslut kring historiska felaktigheter i filmen.12 På grund av 

Nolans härkomst finns det självfallet även en risk för romantisering av händelserna, 

vilket även kommer diskuteras vidare i analysen.  

 

 

                                                 
12 Fox 5. DUNKIRK interviews - Christopher Nolan, Harry Styles, Fionn Whitehead, Rylance, Lowden, 

Keoghan https://www.youtube.com/watch?v=k-M4Zt9Bl50&t=75s (2017-12-08). 

https://www.youtube.com/watch?v=k-M4Zt9Bl50&t=75s
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2.1 Avgränsningar 

2.1.1 Scenurval 

De scener som kretsar kring narrativet “The Mole” kommer naturligt att fokusera på 

Tommy och Gibson. Även karaktären Alex kommer ansluta till detta narrativ. Av 

intresse är alltså de inledande minuterna där flygblad faller från himlen, samt Tommys 

och Gibsons väg till fartyget på vågbrytaren. Där utspelas även en scen där en 

engelsman upprepade gånger försöker förklara för fransmännen att det endast är 

engelsmän som får plats på båten till England.  

 I detta narrativ finns det även en intressant fördelning mellan ”vi” och ”de 

andra”, vilket syns tydligt i scener involverande truppen ”Highlanders”. Detta är en 

återkommande företeelse, både runt minuterna 00:52:00, 00:58:00 och cirka 01:06:30 i 

filmen. Ännu en scen av intresse sker runt 01:13:30 då småbåtarna anländer till 

Dunkerque, då här kommer ske en intressant romantisering av de civilas insats.  

 Det urval jag gjort i narrativet ”The Sea” sker efter att den namnlöse soldaten 

blivit omhändertagen, samt med fokus på Mr. Dawson. Soldaten försöker återupprepade 

gånger övertala Mr. Dawson att vända om och inte fara till Dunkerque. Kring 00:41:00-

00:46:00 uppstår konflikt mellan soldaten och Mr. Dawson. Kring 00:53:00 pratar den 

skadade George om att göra något meningsfullt, om att få ett erkännande, och att detta 

har varit det viktigaste han gjort i sitt liv.  

 Narrativet ”The Air” blir mest intressant efter att Farrier blivit ensam i luften. 

Kring 54:00 inser Farrier att om han ska vända hemåt, måste han göra det nu, och 

därmed lämna männen i Dunkerque åt sitt öde, då ett tyskt plan fortsätter i deras 

riktning. Detta beslutet betyder alltså att han förmodligen aldrig kommer att komma 

hem igen.  

Efter att han räddat männen i vattnet från tyskarna sveper han över Dunkerques 

stränder, där motorn tystnat. Kring 01:26:00 har Farriers plan alltså slut på drivmedel. 

Kring 01:28:00 står dock vågbrytaren ännu en gång i tyskarnas skottlinje, och när 

männen accepterat sitt öde sveper Farriers tysta plan in för att rädda dem en sista gång.  
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3 Bakgrund 

Ett bakgrundskapitel bör sprida klarhet över själva Operation Dynamo som ägde rum 

vid Dunkerque, samt vad det lämnat efter sig. I Penny Summerfields “Dunkirk and the 

Popular Memory of Britain at War, 1940-58” studeras hur denna historiska händelse 

nått en ikonisk status i den brittiska kulturen, samt studeras den tidigare filmatiseringen 

från 1958.  

 Tillslut, på grund av nazisternas framfart på land och i luften, genom Belgiens 

kapitulation, och kollapsen av de allierades försvar, blev cirka 336,000 strandsatta 

britter, fransmän och belgiska trupper evakuerade från Dunkerques stränder mellan 26 

maj och 4 juni år 1940. Strax därefter kapitulerade Frankrike. Hitlers nästa steg 

utspelade sig i Slaget om Storbritannien och blitzen. Enligt Summerfield ser flera 

forskare Dunkerque som den verkliga tidpunkten ur vilken 2VK påbörjades. Denna 

historiska händelse karaktäriserades av befolkningens massmobilisering, ett ”folkets 

krig”, som föddes ur den seger fienden så säkert trodde skulle bli ett nederlag. Därför 

har Dunkerque ikonisk status i brittisk kultur.13  

 Dunkerques roll som nationellt och kulturellt minne är dock svårt att ifrågasätta 

eller blotta, då dess mytiska natur är alldeles för inpräglad hos det brittiska folket. 

Tidigare forskning har försökt förstå hur det romantiserade ö-folkets mytiska berättelser 

skapats. Dunkerque har även setts som en sammanfattning av populär brittisk historias 

funktioner som isolationism, patriotism och fenomenet kring de få mot de större 

oddsen.14  

 Efter händelserna vid Dunkerque kan det tolkas som att konkurrerande sociala 

minnen kämpade för att få ta mest plats i det brittiska folkets kollektiva minne. Enligt 

Summerfield är denna rivalitet tydlig i produktionen av Ealing Studios Dunkirk från 

1958, där de försökte etablera en version av det förflutna. Den ständiga tävlingen 

bottnade i frågan om händelserna vid Dunkerque skulle ses som ett “folkets krig”, och 

pågick långt innan 1958.15  

 Det uppstod en skiljelinje mellan Churchills och medieprofilen J.B Priestleys 

anhängare redan under kriget. Den förres anhängare ansåg evakueringen vara en triumf i 

ära till marinen, och den senares anhängare gav segern till de civila. Churchills tal den 4 

juni 1940 agerade som retoriskt verktyg med vilket han förstärkte sin position, 

                                                 
13

 Summerfield, Penny (2010), 788-789. 
14

 Ibid, 789. 
15

 Ibid, 790. 



  
 

8 

fastställde att kapitulering inte var på tal, för att främja nationell enighet och för att 

möjligtvis inleda en allians med Amerika. I sitt tal hyllade han både marinen, flygvapnet 

och de civilas industriella prestationer. Däremot nämns inte de civilas ansträngningar i 

samband med småbåtarna som i så många andra versioner av återberättelserna är en av 

grundpelarna i evakueringen. De civila småbåtarna hade trots allt en mycket liten roll 

jämfört med marinens. Småbåtarna fann sig också i behov av hjälp då de gick på grund 

eller gick sönder.16  

 Å andra sidan hade det brittiska folket J.B Priestleys sändningar att förlita sig på 

i bildandet av det kollektiva minnet. Churchill må ha varit den militäriska och 

imperialistiska rösten för Storbritannien, medan Priestley var det socialdemokratiska 

folkets röst. Han romantiserade nöjesbåtarnas insats kraftigt, och skapade därmed en 

imponerande heroisk bild av Storbritanniens civila.17  

Efter dessa två versioner av Dunkerque uppstod även en givande inblick i 

evakueringen genom Arthur D. Divines ögonvittnesskildring. Divine beskrev 

händelserna och vikten av de små båtarna mer ur den Kungliga flottans perspektiv än 

som en civil volontär. Genom dennes skildring finner man ett mindre heroiskt och 

romantiserat Dunkerque, men ändock en distinkt föreställning av evakueringen.18  

 Enligt Summerfield släpptes kring 80 till 100 filmer med 2VK som ämne i 

Storbritannien från 1945 till 1963, 30 av dessa toppade box-officelistorna. Många män 

fick genomgå krigstjänst och allmän värnplikt under 1950-talet, och studier visade även 

att män gillade krig skildrade i patriotiska, självuppoffrande actiondramer. Filmskapare 

visste hur de skulle locka publik. Porträttera Dunkerque fick Ealing Studious göra, och 

under 1955-1958 producerades denna filmatisering. Frågan var vilken version av 

historien de skulle porträttera, och hur denna skulle ta plats i biografernas 

minnesproduktion.19  

 Filmen porträtterade den maskulina krigsheroismen i en verklighetsförankrad 

kontext, och visar även att krig inte alltid främjar detta. Ealing Studios arbetade med 

känsla för autenticitet, varvande sitt eget material med dokumentärfilm i svartvitt. I sin 

strävan efter att framstå som verkligare än verkligheten själv, fick skaparna ett bakslag 

då en av de militära rådgivarna tog avstånd för hur de porträtterade händelserna.20 

                                                 
16

 Ibid, 791. 
17

 Ibid, 792. 
18

 Ibid, 793. 
19

 Ibid, 799-800. 
20

 Ibid, 805. 
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4 Teori 

De kommande diskursiva och semiotiska metodiska ramverken bör även relateras till en 

mer generell historiekulturell teori. Även populärkultur och ideologiteori bör diskuteras 

i syfte att användas under en sociohistorisk analys. Föreliggande forskningsläge 

återkopplar även till de historiekulturella begreppsliga verktyg (identitetsskapande, 

kollektivt, konstgjort och kulturellt minne, samt historieförmedling) som kommer till 

användning i analys och resultat.  

 

4.1 Historiekulturell teori 

Genom att dra paralleller med Marianne Sjölands Historia från tidskriftsredaktionen vill 

jag påstå att detta arbete faller inom det historiekulturella forskningsfältet, där historia 

uppfattas som ett kommunikativt ämne. Genom att individer, grupper och institutioner 

ständigt förmedlar och tolkar det förflutna i olika publika sammanhang, i mitt fall 

genom en filmproduktion, kommunicerar vi medvetet eller omedvetet vidare en 

tolkning av historien. Detta resulterar alltså i ett formande av en nations, regions eller ett 

kollektivs historiekultur. Kommunikationen är även beroende av avsändare, budskap, 

medium och mottagare för att upprätthålla denna historiekultur.21 Tonvikten ligger i 

mottagarledets identifikation med historia.  

 

4.2 Forskningsläge 

Det forskningsläge som behöver beröras i detta avsnitt för att få full insyn i det 

teoretiska område arbetet tar sig an är kring kulturellt, kollektivt och konstgjort minne. 

Även Peter Aronssons bok Historiebruk - att Använda det förflutna är central för 

arbetet. Här får läsaren en övergripande presentation av historiebruksbegreppet, och hur 

det förflutna gestaltas i olika delar av historiekulturen. Aronsson formulerar sin 

övergripande utgångspunkt: ”En analys av bruket av det förflutna hör strängt taget 

hemma i varje kulturanalys, även när historiebruksanalysen inte utgör huvudpoängen”.22 

I föreliggande studie kommer alltså bruket av historia i Nolans Dunkirk analyseras i 

dess historieförmedling av kulturarv och i skapandet av identiteter. Även Klas-Göran 

Karlssons forskning inom historiedidaktiken har påverkat min studie.  
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4.2.1 Forskningsläget kring kollektivt, konstgjort och kulturellt minne 

Enligt Jan Assmann i ”Collective Memory and Cultural Identity” upprätthålls 

människans karaktär, som tillhör ett samhälle och en kultur, från flera generationers 

socialisering. För att den starkaste ska överleva i människans samhälle har vi skapat ett 

konsistent upprätthållande av sociala förhållanden genom generationerna. Kulturminne, 

ett kollektivt koncept, koncentrerar beteenden och erfarenheter i samhällets interaktiva 

ramverk och återupprepar dessa över tid genom samhällspraxis och initieringar.23  

 Kulturellt minne kan ta långt avstånd från vårt vardagliga liv, vilket påvisar dess 

temporala horisont. Det kulturella minnet fixeras vid specifika betydelsefulla händelser, 

vars minne förs vidare genom texter, riter eller monument. Assmann benämner dessa 

“figures of memory”. Oavsett hur långt tillbaka i tiden vi hämtar den från kan en 

kulturell formation ännu en gång bli tillgänglig för oss 2017. Assmanns syfte är att 

relatera kulturellt minne till tre grundpelare; minne, kultur och samhälle.24  

 Av Assmanns sex utmärkande drag för ett kulturellt minne är två intressanta för 

denna studie; sammansmältningen av identiteten samt dess kapacitet att rekonstruera.25 

Sammansmältning av identitet sker genom det kulturella minnets konservering av 

kunskapen kring en grupps enighet och säregenhet. Med hjälp av positiva (vi) eller 

negativa (vår motsats) identifierande bestämningar definierar ett kulturellt minne dess 

objektiva manifestationer de för vidare som kunskap. Kunskapen byggs av tydliga 

distinktioner mellan dem som tillhör, och dem som inte tillhör gemenskapen, vad som 

tillhör din självbild och vad som känns främmande. Denna kunskap kan en få tillgång 

till genom ens behov av att forma en identitet.26 Detta är av stor vikt i analysen av 

identifieringen med ett “Vi” och “De andra” i Dunkirk.  

 Ett kulturellt minnes kapacitet att rekonstruera är sammanlänkat med 

sammansmältningen. Våra minnen bevarar inte historien, utan kvar blir det vi 

rekonstruerar utifrån nutida referensramar. Det kulturella minnet fungerar genom att 

rekonstruera vår kunskap om oföränderliga händelser till nutida situationer. Detta 

resulterar i otaliga rekonstruktioner. Den objektifierade meningen av ett kulturellt minne 

kan aktualiseras i en samtida kontext, vilket i sin tur skapar ett nytt perspektiv och 

relevans.27  

                                                 
23

 Assmann, Jan (1995), 125-126. 
24

 Ibid, 129. 
25

 Ibid, 130-132. 
26

 Ibid, 130. 
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 Ibid, 130. 
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 Hur ett kulturellt minne uttrycker sig varierar stort i intensitet, 

sammanhopningar, mellan olika samhällen och i attityden gentemot det förflutna. 

Genom sitt kulturella arv visar samhällen upp vilka de är, och genom denna uppvisning 

redovisas även de värderingar de identifierar sig med i sitt arv, vilket avslöjar mycket 

om ett samhälles struktur och benägenheter.28 Händelserna vid Dunkerque och dess 

mening för det brittiska folket är därför ett intressant fokus för en studie om 

identitetsskapande.  

 Alison Landsbergs bok Prosthetic Memory utforskar människans förmåga att 

anta minnen denne inte upplevt själv. Landsberg argumenterar i sin bok för det faktum 

att medier har utvecklat och moderniserat möjligheterna och behovet av en ny form av 

kulturminne. Det är detta nyfödda minne hon döper “prosthetic memory” (konstgjort 

minne, övers.), som framkommer i gränssnittet mellan en individ och ett historiskt 

narrativ om det förflutna. I mötet sker ett utbyte av värderingar, en förmedling, ur vilken 

individen kan placera sig själv i ett större historiskt sammanhang. Denna upplevelse når 

djupare än att bara tillägna sig fakta, även på ett personligt plan. Resultatet blir ett 

konstgjort minne som kan forma individens subjektivitet.29 Det sociala minnet som 

förmedlar sina värderingar genom diverse medier påverkar alltså i sin tur åskådarens 

värderingar, och därmed även framtida generationers.  

Samhällsgruppers sociala minnen är inte längre deras egna idag (Förintelsen är 

inte enbart judarnas). Utomstående kan tillägna sig minnen och värderingar genom 

förmedlingen av dessa i masskulturella medier, såsom film. Den moderna förmedlingen 

av sociala minnen och dess värderingar är alltså en öppen marknadsplats för individer 

och grupper att själva bestämma vilken identitet de vill skapa, utan att ha något 

släktskap med ett minne.30 Nolans Dunkirk har alltså öppnat en marknadsplats för 

konstgjorda minnen åt åskådare globalt.  

Landsbergs bok vill inte bygga på förakt mot denna minnesteknik, utan hellre 

erkänna dess styrka och politiska potential. Även dess förmåga att bygga broar mellan 

klyftor är ett viktigt perspektiv att ha när en studerar dessa masskulturella medier och 

teknologier.31  

Inom forskningsläget för just kulturminne och kollektivt minne bör även Astrid 

Erll och Ann Rigneys Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory 

                                                 
28
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29
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30

 Ibid, 2. 
31
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nämnas. Erll och Rigney vill lyfta fram vikten av media i minnesskapande situationer. 

Ett minne kan endast bli kollektivt om det kontinuerligt, med hjälp av symboler och 

kvarlevor, skapar gemenskap i en process som sker genom både tid och rum.32  

Kulturminnen förstås numera även på mer dynamiska villkor. I den ständigt 

pågående processen ett minne genomgår, omförhandlar individen och gruppen ständigt 

dess relation till ett redan etablerat minne. Denna aktivt engagerade relation med det 

förflutna måste påpekas pågå i nuet, vilket resulterar i att bevara det förflutna. Med 

hjälp av individer och grupper som upprätthåller sin relation till det förflutna och dess 

“minnesplatser” återinvesterar de även i denna “plats”, som annars skulle försvinna ur 

kulturminnet. Detta kan även leda till att tidigare viktiga platser blir utbytta för att passa 

nutida identitetsskapande bättre.33  

Vad folk väljer att minnas och värdesätta mer än andra historiska händelser har 

studerats av Dario Paez et al. De studerade studenter från 22 länders svar gällande 

vilken som var den viktigaste historiska händelsen i världshistorien, och relaterade detta 

till exempelvis huruvida svaren kom från ett segrande land (allierade) eller ett 

förlorande land (axelmakterna). Även studenternas vilja att kriga för sina egna länder 

undersöktes.  

I frågan om ett glorifierat krig, med en heroisk strid och maskulinitet i samband 

med krig och kamratskap, fanns det störst positivt medhåll från civila, och minst hos 

strids-trupperna. Slutsatsen kunde därför dras att kunskap om krig förvärvade i andra 

hand framstår som mindre skräckinjagande än den faktiska upplevelsen, vilket gäller 

över tid och rum.34  

Hur vi idag representerar vår historia reflekterar även hur vi antar nutida 

problem. I de ”vinnande” länderna kan kriget förklaras som ”a Just War” (USA och 

Ryssland), och i ”förlorande” länder kan istället historien representeras som ”skamfull”, 

eller döljas. Ofta blir det kollektiva minnets hjältar och episka strider upphöjda och 

hyllade. Ett kollektivt minnes mer skamfulla handlingar tystas ner. Det ena låter en 

nation legitimera sin kamp mot ”de onda”, medan det andra faktiskt utgör nationen för 

att vara ”de onda”. Krig ses som ett ärefyllt sätt hämnas sina föregångare och släktingar, 

genom att attackera dem som gjort en illa. Ett “vinnande” land som glorifierar sitt krig 

                                                 
32
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34
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mot “de onda” kan därför ha större chans att bli uppbackad av sitt folk i stundande 

strider, och viljan att strida på en kollektiv nivå förstärks.35  

När 2VK nått en nivå av kulturminne, istället för kollektivt minne, kommer det 

fortfarande finnas en vilja att minnas och strida, trots att kriget i sig börjar blekna från 

minnet. Det kollektiva minnet byts ut efter ungefär ett sekel, och blir ett kulturminne 

efter att cirka tre generationer som vidarebefordrat kunskapen.36  

Ett intressant resultat av studien är att den yngre generationen från ”vinnande” 

länder återkallade en högre grad av 2VK-minnen, och de var mindre negativa generellt 

sätt angående händelserna. De uttryckte i större grad en vilja att strida för sitt hemland, 

om en ny konflikt skulle nalkas. Detta tros vara på grund av en slags krigskultur, 

specifikt kulturen kring 2VK, då en idealiserad bild av kriget kunde ses i dessa länder. 

Det fanns en tydlig skillnad mellan att minnas första världskriget (1VK) och att minnas 

2VK, vilket endast stärker tron om att 2VK ligger närmre i tiden och är därför 

fortfarande i sin mening ett levande kollektivt minne. Detta ger även intrycket att krig i 

sig inte är glorifierat, utan glorifieringen och det kollektiva minnet är händelsebaserat.37  

Bland Geoff Eleys diskussioner och tolkningar av britternas relation till 

filmatiseringar av andra världskriget, efter 1945, nämns “the Dunkirk spirit”. Andra 

världskriget kunde ses som ett starkt verktyg för politisk retorik, och dess position som 

kulturminne var ett monument för den demokratiska prestationen. Fascismen hade 

kuvats och den friheten som kom med demokrati vann. “The Dunkirk spirit” hade 

samlat folket, och genom gemensamma ansträngningar gick man efter 1945, trots 

motgångarna, segrande ur kriget.38  

 

4.3 Populärkultur och ideologiteori 

För att vidare förstå varför minneskultur bör undersökas som text behöver den 

sociohistoriska ideologiteorin beröras, ur vilken denna studie kommer analysera de 

diskursiva och semiotiska delarna. Ideologi benämns i Simon Lindgrens Populärkultur 

som ett system av representationer som “behärskar en människas eller en 

samhällsgrupps tänkande”.39 Ideologin hjälper oss förstå vår relation till omgivningen 

och de idéer som är ordnade på bestämda sätt. En ideologi reproducerar rådande sociala 
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förhållanden genom att plantera tankar och beteenden i en människa med hjälp av 

koder. Genom ritualer och handlingar manifesterar sig ideologier även materiellt, och 

populärkultur är ett slags materialiserande.40  

 En ideologi är dock inte en sanningsenlig representation av verkligheten, utan en 

imaginär förhållandeskildring mellan individens reella existensbetingelser. Genom 

populärkultur kan aktörer utöva ideologisk hegemoni genom att tillhandahålla folket ett 

ramverk ur vilket vi kan tolka, förstå och uppleva materiella villkor.41  

Interpellation är den process som skapar individens sociala position genom 

användningen av språk. En tvättmedelsreklam på TV, med en yngre kvinna som 

representant, konstruerar subjektet ”hemmafru”. Då konsumenten förstår texten är de 

även delaktiga i reproduktionen av den dominerande, härskande ideologin. När en 

kvinna erkänner sig tilltalad, och mannen erkänner sig som ej tilltalad, definierar vi 

även “oss” och antar den subjektsposition vi blivit föreslagna. Denna tolkning är en 

subtil effekt av ideologins dolda maktförhållanden, där konsensus är en illusion.42  

Detta maktspel antyder att det finns utbredd konsensus i samhället, trots förtryck 

och exploatering av folket. Hegemonin är dock i ständig omförhandling i samhället. 

Populärkulturen är ett av de medel den dominerande makten utnyttjar för att sprida och 

förstärka denna.43 I denna studie kan alltså Dunkirks textuella tecken och diskurs ses ur 

ett ideologiteoretiskt perspektiv i en sociohistorisk analys, i vilken det diskursiva 

maktspelets subjektspositioner kommer vara viktiga. 
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5 Metod 

Föreliggande arbete kommer utgå från en kvalitativ textanalys baserad på 

sociohistoriskt, diskursivt och semiotiskt perspektiv. Källan är en så kallad kvarleva då 

”rester från det förflutna kan användas som kvarlevor från den förflutna situation som 

de uppstod i”,44 och ingår även i att diskutera representation,45 vilket står för 

meningsproduktionen som är en följd av de språk, diskurser och bilder vi möter. Även 

om representationen kan handla om analyser av symboler och språk är det inte en 

okomplicerad process, då det kan handla om två skilda saker; “att beskriva och att 

symbolisera”.46 En bild kan beskrivas, eller så kan den symbolisera något.  

Det första av två representationssystem behandlar de begrepp som har 

förbindelser med olika företeelser och sedan ordnar dem i “mentala kartor”. Med hjälp 

av dessa mentala kartors begreppsförråd tolkar vi och skapar mening i världen.47 Det 

andra representationssystemet är språket, som finns till för oss när den mentala kartan 

av begrepp inte räcker till. En gemensam begreppslig karta behöver dessutom översättas 

till ett gemensamt talat språk, uppbyggt av tecken.48 Dessa tecken är av stor vikt i 

följande metodval, i vilket de ska analyseras genom både en diskursiv, semiotisk och 

sociohistorisk analys.  

Om representanter för en grupp, exempelvis Nolan, visualiserar eller skriver ned 

sin unika historia skapar de sin egen historiska identitet i förhållande till den som redan 

blivit omförhandlad och existerar. Denna representation måste vara övertygande och 

framgångsrik med hjälp av symboler förknippade med exempelvis en stark, trovärdig 

nationell identitet. Lyckas detta är förutsättningen att individer och kollektiv kan 

identifiera sig med sina historiska förgrundsgestalter, och leva efter de egenskaper dessa 

förknippas med.49  

Filmatiseringar kan använda sig av tydliga identitetsrelaterade uppdelningar i 

”vi” och ”de andra”, vilket hjälper oss att placera oss relation till världen och skapa en 

bild av de vi inte identifierar oss med. Denna process kan intensifieras genom en stark 

hotbild eller ett trauma. Andra världskrigets roll i filmrepresentationer är därför vanligt 

förekommande, och representationen av stereotyper och fördomar i dessa likaså. “De 
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andra” byggs oftast med hjälp av samma återkommande byggstenar.50 Medieringen av 

det förflutna i film har även enorm genomslagskraft jämfört med andra medier, såsom 

historiska böcker.51 Åskådarna lägger stor tillit till de historiska filmerna, då de anser att 

materialet i princip är likställt med det ur en historisk bok.52  

Förhåller man sig till samtiden genom att bruka det förflutna, kommer genom 

det offentliga historiebruket ett samhälles kollektiva minne skapas. Trauman i form av 

krig och förtryck uppmärksammas ofta, och även konstgjorda minnen kan skapas till 

följd av historieförmedlingen. Kretsar det kollektiva minnets representationer kring 

positiva aspekter av det förflutna tar det ofta form i ett kulturarv.53  

 

5.1 Diskursiv kontextuell analys 

I samråd med mitt beslut att arbeta både med en textuell analys och en kontextuell 

analys, kan analysmodellen Lindberg lyfter fram i Populärkultur, tillsammans med 

referenser till Faircloughs Critical Discourse Analysis-modell, vara passande för 

föreliggande arbete. Denna modell innehåller tre dimensioner, varav den första är den 

kommunikativa händelsen - texten. Denna dimension inkluderar alla typer av tecken och 

texter, som kan dra paralleller till min semiotiska textuella analys. Texten är sedan 

inordnad i en diskursiv praktik, där textens produktion och konsumtion utgör två 

aspekter. Slutligen är texten en del av en diskursiv praktik som i sig är inramad av en 

sociokulturell praktik, där kontextfaktorer kan studeras närmare.54  

Simon Lindgren definierar (termer av) diskurs som rådande och styrande 

betydelsemönster som finns överallt i vår vardag. I kulturforskning måste en inse att en 

är beroende av ett högre abstraktionsplan än semiotikens tecken för att tolka 

meningsproduktion, i detta fall diskurser.55 Genom att analysera Dunkirk diskursivt 

undersöks återskapandet av en historiskt laddad händelse som skildras både i fin- och 

populärkultur.  

Maktens styrande regler och konventioner är inte något som utövas av en 

specifik aktör, eller härstammar från ett maktcentrum, utan genomsyrar istället, och 

präglar, alla sociala relationer. Lindgren beskriver en diskurs som “en uppsättning 
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utsagor och antaganden som tillhandahåller ett språk för att tala om en given företeelse i 

en given kontext”.56 Det som sägs i Dunkirks kulturella text följer alltså redan bestämda 

konventioner och mönster kopplade till maktdimensionerna i vårt nutida samhälle. Då 

Dunkirks målgrupp är bred generationsmässigt, genusmässigt och globalt har dess 

maktdimensioner stor inverkan i samhället, vilket den både är en produkt av, samtidigt 

som den omvärderar det. 

Alla uttryck i Dunkirk sker i sammanhang där det finns regler, och 

diskursanalysen sammanför texten med dess kontext i syfte att visa språkbrukets 

sociala, historiska, kulturella och politiska sammanhang. Kommunikativ diskriminering 

sker i form av utestängningsprocedurer; vissa får höras, andra inte. De tolkningar och 

perspektiv som ignoreras utesluts till förmån för andra.57 Dessa kommunikativa 

diskrimineringar och utestängningsprocedurer kommer analyseras närmre inom 

Dunkirks sociala hierarkier.  

Ett begrepp inom diskursanalys, som kommer genomsyra alla analyser, är 

subjektspositioner. I varje diskurs finns det givna roller och identiteter som relaterar till 

specifika former av diskursiv kunskap och praktiker. Lindgren förklarar att individer 

uppfattar mening och identifierar sig med en text genom att underkasta sig diskursens 

regler, och därmed blir subjekt för dess makt/kunskap. Diskursen tillhandahåller oss 

olika typer, fack eller subjektspositioner ur vilka vi skapar vår sociala karaktär och 

förståelse för “vår omgivning, oss själva, våra motiv, upplevelser och reaktioner”.58 

 

5.2 Semiotisk textuell analys 

Dunkirk definieras här som text inom genren populärkulturell film.59 Enligt det 

semiotiska perspektivet är texter, i sin tur, uppbyggda av tecken, som enligt Simon 

Lindgrens “kan sägas vara någonting som står för något annat - dvs. någonting som 

producerar mening”.60 Ett exempel på hur denna metod bortser från objektiva och givna 

kopplingar mellan text och upplevelse är exempelvis den svenska flaggan och färgerna 

blå/gul, som i grunden är konstruktioner av språkliga och kulturella konventioner.61 I 
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Dunkirk görs dessa synliga i den röda färgen på flygbladen i den inledande scenen, som 

kan tolkas vara nära relaterade till nazisternas röda armbindel.  

 Tecknen i Dunkirk kan analyseras genom de tre grundläggande egenskaperna; 

hur de cementerar sig själva i vår nutida värld, hur de förmedlar och producerar 

betydelser för publiken, samt det faktum att varje individuell person som tolkar texten 

bara utgör en del av flera olika betydelser som produceras i en hel publik.62  

Den första nivån inom semiotiken utgörs av de enskilda meningsbärande 

tecknen, och den andra i vilka texter och enheter de sätts samman. Därför måste jag 

klargöra vad som är text, och vad som är tecken i form av meningsbärande byggstenar, i 

min analys.63 För att kunna analysera dessa tecken måste jag även förstå och klargöra 

deras funktioner, exempelvis hur Tommys och Gibsons relation särskiljer sig från och 

relateras till Alex relation till hans regemente.   

Ett tecken kan enligt Lindgren ha sju olika funktioner, vilka är närvarande i alla 

tecken i olika grad. De tecken som är intressanta för denna studie är tecken fyra t.o.m 

sju.64 På grund av den fjärde och femte funktionens relaterande till varandra i den 

expressiva och konnativa funktionen fungerar de i analysen av skapandet av ”Vi” och 

”De andra” i Dunkirk. Den expressiva funktionen “talar” genom filmens karaktärers 

konstruktion av ett “Vi” vilket en annan karaktär, eller en åskådare, i filmen genom den 

konnativa funktionen kan bli “tilltalad” av.65 Resultatet av dessa funktioners inverkan 

skapar den sjätte funktionen, vilken bildar kontakten mellan minst två partier; ett 

förhållande där vissa är inräknade och andra är utestängda eller exkluderas.66 Tecknets 

sjunde funktion är den kontextuella, vilket ger föregående funktioner ett sammanhang ur 

vilket de verkar.67 I denna studie kommer tecknen kontextualiseras vidare i en diskursiv 

analys av sociala hierarkier.  
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5.3 Sammansmältningen 

Genom en diskursiv samt semiotisk analys av Dunkirk kommer frågeställningen kunna 

besvaras både kontextuellt och textuellt. De tecken Dunkirk består av har alltså på något 

vis kombinerats till en “text” som är meningsskapande och identitetsskapande genom att 

de ovan nämnda funktionerna samarbetar för att underbygga ett kulturellt minne och en 

kollektiv identitet. Genom att redovisa och analysera dessa tecknen, och kontextualisera 

dem med hjälp av metoden ovan, kommer frågeställningen att kunna besvaras.  

Även en sociohistorisk kontextualisering bör göras innan diskursanalysen för att 

skapa en problematiserad bakgrund. Lindgren förklarar det som att; “De sociohistoriska 

sammanhang som analyseras blir de som aktualiserats i den kontextuella analysen av 

den aktuella texten”.68 Det sociohistoriska sammanhang jag kommer hänvisa till i min 

kommande analys återfinns under “Populärkultur och Ideologiteori” i Teoriavsnittet.  
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6 Analys 

6.1 Dunkirks nutid 

Innan en semiotisk och diskursiv analys görs av Dunkirk bör den sociohistoriska 

analysen fungera som en problematiserande bakgrund. Genom en analys av Dunkirks 

sociohistoriska förhållanden, ur ett ideologiteoretiskt perspektiv, kan de tolkas som 

konservativa, isolerande och uteslutande. I efterdyningarna av Storbritanniens beslut att 

lämna EU kan Dunkirk tolkas som en symbolisk representation av ett ö-land som drar 

tillbaka sina “styrkor” från EU:s fastland. Det är kanske inte heller underligt att detta 

sker under ett konservativt styre.  

 Plockar man isär Dunkirks kontext, och lämnar kvar karaktärerna, deras 

handlingar och desperationen att överleva som kollektiv, kan narrativet likaväl utspela 

sig i nutidens Europa. Istället för att det är fransmän som kämpar för att åka över 

kanalen till trygga Storbritannien, hade det likväl kunnat vara civila flyktingar från 

Syrien som möter stängsel och taggtråd vilket skiljer dem från tryggheten. Trots att 

båda grupperna på vardera sida stängslet flyr från samma ansiktslösa ondska är det 

viktigast att värna om kollektivet i första hand. Dunkirk kan därför tolkas förmedla att 

det är en god idé att isolera sig och utesluta i förmån för det egna kollektivets 

överlevnad, och därmed försätta åskådaren i subjektspositioner beroende på dennes 

bakgrund.   

 Globalt sett kan Dunkirks narrativ appliceras i sin förmedling på exempelvis 

Donald Trumps USA. Filmen, som framställer evakueringen från Dunkerque som helt 

oberoende och exkluderande av fransmännen och de belgiska soldaterna, kan liknas vid 

Trumps behov av att mura in sitt eget land från omvärlden med målet att beskydda dem 

som är inkluderade, och lämna de som exkluderas åt sitt öde, med en patriotisk prägel.  

 Ideologiteoriskt sker alltså ett främjande av ett isolerande och tillbakadragande 

från det som är främmande och de som kategoriseras som “De andra”. I en nation med 

behov av att finna en grund och förstärka enigheten i kollektivet krävs det alltså att 

likväl inte identifiera sig med dem som exkluderas. Det faktum att Gibson var en fransk 

soldat, allierad med britterna, gjorde ingen skillnad för Alex jämfört med en tysk spion. 

Filmen främjar även en patriotisk anda ur vilken ett civilkurage ska födas ur “den 

vanliga människan”, där små ageranden romantiseras och glorifieras.  

Militärens agerande, att döda för sitt land och föra krig för vad man beskyddar, 

glorifieras också, och det faktum att ett lands militära styrka är avgörande i krig mot 
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omvärlden. I exempelvis Sverige, som infört värnplikten igen 2017, kan en film som 

Dunkirk uppmuntra till att fullfölja denna kallelse. Dunkirks ideologiteoretiska inverkan 

på dess åskådare åsamkar skapandet av ett kulturminne som har koncentrerat beteenden 

och erfarenheter ur vårt samhälles nutid, och en kan tydligt se återupprepande 

användning av detta ramverk.69  

Som Jan Assmann konstaterar kan det kulturella minnet ta långt avstånd från 

vårt vardagliga liv. Fixeringen sker dock vid specifika betydelsefulla händelser, som är 

fallet i Dunkirk. Den isolerande återberättelsen av de brutala omständigheterna 

upprätthåller en nutida kulturell formation av dåtida händelser.70 Dunkirk som 

populärkulturell media fortsätter alltså att, i en rad av andra historieförmedlingar, 

kontinuerligt skapa en kollektiv gemenskap genom både tid och rum.71 Denna 

historieförmedling styrs även från ett maktcentrum, där filmen i sig skapar 

subjektspositioner hos de karaktärer åskådaren identifierar sig med, och därmed 

underkastar sig likväl samma subjektspositioner.  

 

6.2 Sociala hierarkier 

Den diskursiva analysen av Dunkirk riktar in sig på sociala hierarkier inom de olika 

grupperingarna, då detta är ett rådande och styrande betydelsemönster som kan 

återfinnas i vår nutida vardag.72 Ju mer grupperna utvecklas under filmens gång, desto 

tydligare blir dessa hierarkier, och ju mer utmanas dessa. Sociala hierarkier kan även 

kopplas till Dunkirks nutida kontext, då dessa kan sträcka sig över tid och rum samt 

relateras till nutida subjektspositioner.  

Genom att fokusera på Tommy och Mr. Dawson kan de sociala hierarkierna som 

skapas både i och mellan militären och de civila, samt mellan britterna och 

fransmännen, analyseras. Därigenom kommer även analyser av grupperingars empati 

och moral uttrycka sig. Även den kollektiva skulden kommer att kunna analyseras 

diskursivt. Viktigt att ha i åtanke när sociala hierarkier analyseras är det faktum att det 

skapar maktbaserade subjektspositioner, vilka är viktiga i en diskursiv analys.  
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 Erll, Astrid & Rigney, Ann (2009), 1. 
72
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6.2.1 Tommy 

Tillsammans med Tommy finner vi även Gibson. Tommy är den som navigerar dem 

båda genom narrativet på land, och det är även ur Tommy de sociala hierarkierna 

centreras. Genom att acceptera Gibson, utan några andra villkor än att de båda ska 

överleva, innehar Tommy ansvar för denne. Även om de båda är beroende av varandra 

baseras Gibsons överlevnad mer på Tommy, då han egentligen är en fransk soldat 

förklädd till britt. Tommys obetingade relation till den andre är det som tillåter Gibson 

att överleva narrativets vecka.  

 När Alex ansluter sig till Tommys grupp förändras dynamiken. Tommy och 

Gibson har i tystnad uppfört en social hierarki i vilken Tommy bär ett ansvar. Gibson 

förlitar sig på Tommy och antar därför även en underkastad roll. Alex kan dock inte ses 

underkasta sig någon. I viss mån kan man ana att hans roll kommer vara den av en 

antagonist med ett ansikte, eftersom han varken inkluderas eller exkluderas, då den röda 

fienden bakom de vita linjerna döljer sitt eget under filmens gång. 

 Detta kommer dock inte avslöjas förrän i scenerna som utspelar sig i den 

strandade trålaren. Alex har alltid tillhört regementet ”Highlanders”, och därmed har det 

funnits en underliggande social gruppering som gjort att Tommy och Gibson inte fullt ut 

kunnat inkludera Alex. När de ses ansluta sig till Alex trupp, är det tydligt att både 

Tommy och Gibson underkastar sig deras status som socialt överlägsna i antal, och går 

sist i ledet. Överlevnadsvilja för dem samman, och samma instinkt kommer att vända 

dem emot varandra.  

 Det märks tydligt att Alex regementsbröder ej accepterar Tommy och Gibson. 

Genom att analysera gruppens dynamik syns det tydligt att Alex får ta ansvar för de 

extra männen han involverat i deras redan befintliga hierarki. Även om de alla har som 

mål att överleva och komma hem till England, kommer det krävas uppoffringar, och de 

som står först på tur är de som är lägst i den sociala hierarkin. Lika mycket som Alex 

och hans trupp identifierar sig med att fienden är ”De andra”, så hamnar även Tommy 

och Gibson inom denna ram för uteslutning från ett ”Vi”. Även om de inte är tyska 

nazister utesluts de ur gemenskapen som är ”Highlanders”.  

 När det hörs fotsteg uppe på båten är det Tommy som tvingas undersöka vem det 

är, vilket visar sig vara en nederländsk sjöman. Båten börjar därefter ta in mycket vatten 

när tidvattnet stiger, och konflikten bryter lös. De måste lätta på lasten, och enligt 

”Highlanders”, med Alex i spetsen, är det enklast om någon offrar sig och möter 

omedelbar död. Gibson står först på tur. 
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 De som står överst i hierarkin är alltså Alex och hans trupp, och de överträffar 

Tommy och Gibson i antal. Genom att anklaga Gibson för att vara tysk spion (första 

gången vi hör fienden benämnas som tyskar) utesluts han ur all möjlig gemenskap. 

Genom en enda mening får Alex åskådarna att associera Gibson med det röda fältet på 

flygbladet från den inledande scenen, med texten “WE SURROUND YOU” och 

“SURRENDER + SURVIVE” som analyseras vidare i den semiotiska delen. För en 

liten stund utbryter kaos, och under press erkänner Gibson att han är fransk. Enligt Alex 

förbättrar detta ändå inte situationen. Fortfarande utesluten ur hierarkin bör Gibson offra 

sig. Under dessa scener påvisas även den starkt laddade sociala dynamiken genom 

kameravinklarna, då Tommy och Gibson porträtteras tillsammans, medan Alex och 

hans regemente filmas tillsammans i det intima utrymmet. I dessa intensiva scener 

omförhandlas karaktärernas subjektspositioner ständigt. 

 En fråga om att utmana en social hierarki blir en intensiv fråga om moral. Alla på 

båten vill överleva, men de kommer inte överleva om alla stannar. Tommy och Gibson 

har under en vecka byggt upp sin tysta relation på överlevnadsinstinkter, och nu 

utmanas deras ”Vi” mot högländarnas ”Vi”. När Tommy försvarar Gibson, men vägrar 

offra sig själv, blir han också utesluten ur hierarkin. Trots att fransmännen och britterna 

är allierade, och trots att Tommy och Alex ingår i samma armé, samma kollektiva 

brittiska identitet, utesluts Tommy.  

 Redo att döda varandra leder ju frågan till om det i absoluta kriser ens finns ett 

”Vi”, eller om det bara finns ett ”Jag”. När Alex uttrycker: ”Somebody’s got to get off, 

so the rest of us can live”,73 menar han egentligen att han ska överleva? När människan 

ställs på sin spets handlar det kanske inte längre om att utesluta andra från den sociala 

hierarkins ”Vi”, utan att isolera sig själv i sitt ”Jag”. 

 

6.2.2 Mr. Dawson 

Återupprepade konflikter sker mellan den darrande soldaten och Mr. Dawson efter att 

han kommit ombord på Moonstone. Mr. Dawsons karaktär besitter högst auktoritet i den 

sociala hierarkin som finner sig på hans båt. Han är äldre, mer erfaren, någons pappa, 

någons man, kanske till och med någons mor- eller farfar, och inger därför mer manlig, 

faderlig auktoritet. Detta syns tydligt när han hänvisar till soldaten som “son”, och 

därmed inte endast förminskar denne medelålders man, utan utropar sig själv till 
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överhuvud.74 Soldaten underkastar sig lätt sin subjektsposition till Mr. Dawson då han 

ligger i underläge, vilket fungerar som manipulation för att få honom under däck.  

 Då Peter låser in soldaten i en hytt under däck uppstår en större konflikt efter att 

soldaten brutit sig ut genom ett takfönster, varpå soldaten och Mr. Dawson ingår i ett 

verbalt gräl;75 

  

 Soldaten: You haven’t turned around? 

 Mr. Dawson: No. We have a job to do. 

 Soldaten: [skrattandes] Job? This is a pleasure yacht! You’re weekend 

 sailors, not the bloody navy! And a man your age?  

 Mr. Dawson: Men my age dictates this war. Why should we be allowed to 

 send our children to fight it?  

 Soldaten: [aggressivt] You should be at home!  

 Mr. Dawson: Well, there won’t be any home if we allow a slaughter across the 

 Channel. There’s no hiding from this, son.  

 Soldaten: What is it you think you can do out there, on this thing?  

 Mr. Dawson: There’s not just us. A call went out. We aren’t the only ones to 

 answer, you know.  

 Soldaten: You don’t even have guns! 

 Mr. Dawson: Do you have a gun? 

 Soldaten: Yes, of course! A rifle. A 303.  

 Mr. Dawson: Did it help you against the dive bombers and the U-boats?  

 Soldaten: You’re an old fool. I’m not going back. I’m not going back.  Turn it 

 around.  

 Mr. Dawson: I’m not turning around. 

 Soldaten: [skrikandes] Turn it around!  

 Mr. Dawson skakar på huvudet. 

 Soldaten: Turn it- 

Soldaten anfaller Mr. Dawson.  

 

I denna konversation kan en uttolka en slags kollektiv skuld, eller börda, som ligger på 

den brittiska befolkningen, som skickat sina mest arbetsföra män till en slakt andra 
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sidan kanalen. Detta antyder även kontrasterna mellan de civila och soldaterna, ännu en 

byggsten i det invecklade nätverk av tecken och diskursiva maktcentrum som Dunkirk 

består av, där “Vi” och “Dem” är ett genomgående tema. “Dem” består alltså inte bara 

av den ansiktslöse fienden bakom de röda linjerna av död på Frankrikes fastland, utan 

“Dem” kan även tillskrivas de traumatiserade, urholkade soldaterna som desperat 

behöver räddning.  

 Dessa tecken bör även analyseras diskursivt, då de är en del av ett 

betydelsemönster. Detta mönster indikerar tydligt att det pågår en konflikt om vem det 

är som besitter auktoritet och utgör maktcentrum på Moonstone, och även den moraliska 

konflikten av att vilja överleva till offer för de som kunde blivit räddade. 

Kommunikationen mellan Mr. Dawson och soldaten för även fram en viktig fråga i vad 

som är viktigast för att kunna rädda folk; är det en soldat som håller i ett vapen, eller 

den som besitter civilkurage? 

 En underliggande diskurs i filmen kan tolkas vara att befolkningen av ett land 

besitter mer makt än vad de egentligen tror sig göra. De bör ändå ständigt hållas kuvade 

med påminnelser om att den som håller i vapnet, håller i makten. Mr. Dawson, som står 

högst upp i den sociala hierarkin, även över den vältränade soldaten, för hård kritik mot 

sin regering och det krig de utbringat på deras invånare. Vi får även veta att Mr. 

Dawson förlorat en son i kriget. Samtidigt som Mr. Dawson gör anspråk på en kollektiv 

skuld till soldaterna i Dunkerque, står även Storbritanniens regering i skuld till Mr. 

Dawson för hans sons död. Trots att Soldaten försöker underminera Mr. Dawson, 

genom att kalla denne ”Weekend Sailor”, rubbas inte den manliga auktoritet den äldre 

mannen besitter.  

 

6.3 ”Vi” och ”Dem” 

Simon Lindberg talade om tre olika egenskaper hos ett tecken; dess plats i världen, 

förmedlandet och produktionen av betydelser, och att alla dessa finns i flera olika 

tolkningar.76 Baserat på analysen av de sociala hierarkierna kan en djupdykning i 

förmedlandet av ett ”Vi” och ”Dem” ske semiotiskt, och här även bygga vidare på de 

subjektspositioner som uppdagades i den diskursiva analysen.  

Den inledande scenen i Dunkirk visar oss sex män på en gata i vad åskådaren 

bör avkoda som Dunkerque, Frankrike. Från himlen faller flygblad som landar i drivor 

på gatan. Här får åskådaren en första inblick i en av de meningsbärande byggstenar i 
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form av subjektspositionerande tecken denna filmen bygger på; det finns ett “Vi” och så 

finns “De Andra”. För att analysera flygbladet i Dunkirks inledande scen som ett tecken 

på detta, måste en även analysera dess egenskaper. Flygbladet kan i sig själv ses som ett 

ting i världen, i vilken den förmedlar en betydelse till åskådarna, som sedan producerar 

ytterligare tolkningar.  

Flygbladen är olycksbådande rödfärgade. Den röda färgen representerar fienden 

med texten ”WE SURROUND YOU”. Det rödfärgade fältet är den mark fienden 

avancerat, och det lilla vita fältet med texten ”YOU” representerar den bit land de 

Allierade fortfarande besitter, Dunkerque inkluderat. Det streckade området är kanalen 

som delar England från fastlandets Frankrike. Englands fastland skymtar uppe i hörnet, 

där staden Dover är utmärkt. Fienden uppmanar den som läser flygbladet att 

”SURRENDER + SURVIVE!”. Pilarna som utgår från det röda fältet och pekar inåt 

mot det vita fältet indikerar att fienden ständigt avancerar närmre.  

Först och främst är färgschemat på pappersbiten av stor vikt i bildandet av 

subjektspositioner. Den röda färgen kontrasterar mot den vita, på ett djupare plan än 

estetiskt. Rött symboliserar död och förstörelse, och det vita kan ses som oskuldsfullt 

och sårbart. Redan i den inledande första minuten av Dunkirk kan alltså åskådarna 

avkoda filmens budskap av att fienden framställs som en enorm, ond förtryckare och 

mördare.  

Det viktiga är att tolka de som representerar ”YOU” som goda, förtryckta och 

sårbara. Åskådaren ska komma att identifiera sig med dessa för att känslomässigt kunna 

engagera sig i filmen. Att flygbladet dessutom är genomgående på engelska, inte 

franska eller tyska, är ett tydligt tecken. Staden Dunkerque framställs här med sin 

engelska stavning Dunkirk. Detta tecken kan tolkas som att fienden endast förmedlar 

sitt hot till britterna som isolerad grupp, och betydelsen som förmedlas med detta tecken 

är alltså att det är britterna som är utsatta, och bör identifieras som ”goda”. Inte ens 

fransmännen bör en relatera till, då filmen flera gånger vill skilja på britter och 

fransmän.77 Det finns därför även ett ”Vi” och ”Dem” mellan dessa grupper.  

I narrativet ”The Mole” följer åskådaren Tommy, soldaten som i början av 

filmen tog sig undan en attack från fienden inne bland Dunkerques gator. Han möter 

snart Gibson, som begraver en död brittisk soldat. Om Tommy blir misstänksam över 

Gibsons relation till mannen när han ser honom knyta sina skor, glöms det snabbt. Även 
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om Tommy lämnar honom där återförenas de senare då de ser sin gemensamma chans 

att komma ombord på skeppet som snart avgår. I samma stund Tommy accepterar 

Gibsons hjälp att ta sig ombord skeppet kan åskådarna se en sammansmältning av ett 

”Vi” i byggstenen ”Vi” och ”Dem”. Tommy, som förmedlar den goda, sårbara brittens 

tecken, associeras nu även med Gibson, ännu en till synes oskuldsfull, sårbar britt. 

Tillsammans är de båda en del av vad subjektspositionen som fienden kontrasteras mot.   

I samband med Tommys och Gibsons ”Vi” utmålas även ett starkare ”Dem” på 

vågbrytaren mellan britterna och fransmännen, där en brittisk soldat försöker motsätta 

sig fransmännens försök att ta sig ut på vågbrytaren. Väl ute på vågbrytaren förstärks 

förmedlingen av det brittiska ”Viet” under Tommys och Gibsons väg ut till skeppet. 

Trots att alla män vill komma hem hjälps de åt att låta en skadad man komma fram. När 

det som skiljer paret från att komma vidare på vågbrytaren endast är en planka över ett 

söndersprängt hål, blir de påhejade av resten av de brittiska soldaterna. Även i dessa 

desperata situationer visas tecken på en mycket stark kollektiv solidaritet bland 

britterna.  

Att Gibson stannar utanför stridsfartygets dörrar medans Tommy och Alex går 

ner i fartygets stora sal markerar en tydlig barriär mellan britterna och fransmännen 

ännu en gång, då det senare avslöjas att Gibson är en fransman. Kanske är det Gibsons 

skuldkänslor över att han tagit sig ut till ett brittiskt skepp som får honom att öppna 

dörren ner till salen för att leda Tommy och Alex ut, ett tecken på att han inte vet vilket 

”Vi” han bör vara en del av längre. Ändå stannar han med Tommy och Alex när de ännu 

en gång sitter strandade på land. Intressant att anmärka på i den scen de ses sitta 

tillsammans på stranden är att Gibson sitter betydligt närmre Tommy än Alex, vilket gör 

att man ser en tydlig klyfta mellan Tommy och Gibsons ”Vi” och deras relation till 

Alex.  

När Mr. Dawson kör iväg, precis innan marinen når fram, påpekar han att 

”They’ve asked for the Moonstone, they’ll have her. And her captain”, varpå Peter 

fortsätter; “And his son”.78 George följer med, utan att säga något. Detta är endast 

början på ett välutvecklat system av tecken som byggstenar för ett narrativ koncentrerat 

på de civila, och styrkan hos ”de små”. I detta narrativet påvisar textens tecken ett ”Vi” 

som bör anses vara än mer patriotiskt än att ligga i krig som soldat, då de civila antar 

utmaningen utan att vara soldater.  
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Åskådaren vet inte hur många småbåtar staten har bett om, och vi vet inte hur 

många av dessa som avgick från samma plats som Moonstone, men en sak är det filmen 

förmedlar genom Moonstone som ett tecken; många gånger ses den lilla nöjesbåten 

ensam i bild, och därför blir det även svårt att tolka hur många fler båtar som var med i 

evakueringen. I flera scener kan det därför tolkas som att Moonstone bär och 

symboliserar hela de civilas ansträngning på en liten båt.79 

Tecknet som är de civilas patriotiska insats för kriget utvecklas intressant efter 

att Moonstone tagit upp karaktären vid namn “Shivering Soldier” ur vattnet från ett 

sjunket skepp.80 Dynamiken ändras direkt på båten, då soldaten indikerar vad det är som 

väntar dem i Dunkerque. De civilas ”Vi” som tidigare etablerats på Moonstone 

kontrasteras kraftigt emot soldatens beteende, vilket utelämnar honom ur denna 

gemenskap. I och med att han skadar George allvarligt skapas en stark skiljelinje mellan 

Moonstones besättning och deras passagerare.  

Scenen där de små båtarna anländer i Dunkirk är en magnifikt romantiserad bit 

av filmen. Här blir tecknet för de civilas ansträngningar som allra mest framträdande i 

den relativt långa scenen i Dunkirk-mått.81 Soldaterna vinkar, applåderar och hejar på de 

civila som står som statyer på sina båtar och tar in scenen i tystnad. I denna scen är det 

första gången åskådarna får ta in kvantiteten av båtar som anlände i Dunkerque.  

Åskådare kan även identifiera med det ”Vi” som de civila i Dunkirk utmålar och 

bjuder in oss till, där vi ingår i den kollektiva ökande skulden samhället bär på i krig. Då 

George erkänner att denna färd, trots att det kommer kosta hans liv, är det viktigaste han 

gjort i sitt liv ökar även denna känsla.82 Skulden kan heroiskt betalas genom ens eget 

liv, den ultimata uppoffringen för sitt land och kollektiv.  

Ur dennes heroiska patriotism föds det tusentals civila båtar, där marinen vi såg 

på Englands fastland är i princip obefintlig, som undsätter de strandsatta soldaterna. 

Tecknets symbolism är tydlig; där det styrande skiktet misslyckas, rycker de små 

människorna in till undsättning. I tider av kris hade en hel nation fallerat om det inte 

hade varit för ”den vanlige mannens” ansträngning och uppoffring. “Men my age 

dictates this war. Why should we be allowed to send our children to fight it?” som Mr. 

Dawson uttrycker det. På de små båtarna ser vi dem som inte deltagit aktivt i kriget på 
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plats; äldre män, kvinnor och yngre pojkar. I en enhetlig nationell ansträngning kan 

alltså den lilla människan resa sig över sin regering och visa sig mer värda än vad de 

tidigare räknat med.  

När Farrier inser att han endast har bränsle till att vända om och flyga hem, eller 

stanna kvar och hjälpa de i brittiska soldaterna i nöd, sker en intressant sak.83 Det tyska 

planet har riktat in sig på att sänka ännu ett brittiskt stridsskepp, och Farrier vänder om 

för att sänka planet innan det hinner fullfölja sin uppgift. Precis som den moraliska 

konflikten som sker i den strandade trålaren Tommy, Gibson och Alex befinner sig i, 

genomgår även Farrier denna inre konflikt om att rädda sitt eget liv, eller rädda ett större 

antal andra liv. Finns hans kollektiva gemenskap på brittiskt fastland, eller på stränderna 

vid Dunkerque? Detta moraliska dilemma är även det ett genomgående tecken i 

Dunkirk, och kan ses i alla narrativ, även i Moonstone, där Mr. Dawson ständigt måste 

överväga om de ska fortsätta mot Dunkerque. Denna moraliska konflikt, en av 

byggstenarna tecknen utgör i filmen, är även starkt kopplad till tecknen kring ”Vi” och 

”Dem” då besluten tagna i en sådan situation antingen förstärker eller försvagar denna 

gemenskap. 

Farriers narrativ är otroligt intimt för åskådaren, i mycket större utsträckning än 

tidigare narrativ, då vi ständigt befinner oss i dennes trånga hytt. Denna intimitet kan 

ses som ett tecken på hur åskådare ska bilda en nära känslomässig relation till piloten, 

en skräckinjagande nära sådan. Efter att ha skjutit ner fiendens plan ute till havs sveper 

Farrier, likt ett tecken som symboliserar Gud, över Dunkerque stränder. Vi får en 

vidvinkel-blick på hav och strand, medan Farrier närmar sig sitt slut sekund för sekund. 

Tillslut tystnar motorn, och propellern stannar. Från marken kan soldaterna bevittna den 

dystra scenen av ett ljudlöst Spitfire-plan, väl medvetna om vilket öde piloten kommer 

gå till mötes. Farrier tecknar en symbol för den ultimata uppoffringen, precis som 

George när han dör på Moonstone. 

När vågbrytaren ännu en gång står i ett tyskt stridsflygplans skottlinje, sveper 

Farriers Spitfire in i scenen likt en deus ex machina, en osannolik räddare i nöden, och 

räddar soldaterna från deras oundvikliga död. Mannen som åskådaren så intimt avkodat 

under filmens gång, en man som knappt sagt ett ord sedan hans kollegor försvunnit ur 

formationen, räddar dagen lika mycket som de hundratals civila båtarna i vattnet. Farrier 

har gjort den ultimata uppoffringen, inte bara för de hundratusentals männen på 

stranden, i vattnet och de civila i småbåtarna, utan även för Storbritannien.  

                                                 
83

 Dunkirk (2017) 00:54:00. 



  
 

30 

7 Resultat 

7.1 Dunkirks förmedling av kulturellt minne 

Tolkar man Dunkirks historieförmedling utefter Summerfields uppdelning mellan 

Churchills och J.B Priestleys anhängare vill jag påstå att Nolans skildring följer den 

senares linje.84 Även om både marinens och de civilas roll porträtteras, är 

romantiseringen av småbåtarnas insats i evakueringen mer intensiv. Genom Mr. 

Dawsons narrativ till havs förmedlas alltså Storbritanniens civilas ”Dunkirk Spirit”, i 

vilken de själva tog kontroll över sina båtar och deras öden. I många scener ses 

Moonstone som enda båt i bild, vilket skapar en symbol av en heroisk ensam handling 

av det brittiska folket. Christopher Nolan har alltså valt att i stor utsträckning porträttera 

evakueringen från Dunkerque som ett ”folkets krig”, precis som 1958 års skildring 

gjorde.85 

 Summerfield konkluderar, som tidigare nämnt, att Dunkerques arv varken är 

statiskt eller säkrat, och ständigt blir omvärderat och omskrivet.86 Det är däremot 

intressant att Nolans skildring av Dunkerque inte finner sig långt från Ealing Studios, 

vilket kan tyda på att representationen av händelserna i populärkultur ändå har blivit en 

aning statiska. Trots Churchills kända tal i slutet, och de korta, intensiva medverkanden 

av marina officerare i filmen, fokuserar 2017 års Dunkirk fortfarande på de civilas 

insats, samt de individer i kriget vilka de civila kan identifiera sig med. ”Folkets krig” 

vid Dunkerque kanske är ämnat att skildras för folket.  

 Dunkirk är, för att kunna nå ut till den stora massan, kraftigt präglad av våra 

nutida normer och behov, vilket Ulf Zander bekräftar är produkten av Hollywoods 

historieförmedling. Filmen är vid sin tillkomst påverkad av samtida kulturella, 

ideologiska och politiska moden och förhållningssätt, vilket påverkar produktens 

innehåll och utseende.87 Dunkirk är ju även starkt präglad av Nolans härkomst som britt, 

och är förmodligen sedan länge romantiskt betingad i dennes historiska referensram.  

 I en tid där länder isolerar sig, och faller inom konservativa ramar, finner sig 

denna film hemma i en publik där den vardagliga oron för terror skapar trygghet i att se 

ett lands styrka ligga i att dra tillbaka sina trupper för att skydda det egna kollektivet. I 

en nutid där främlingsfientlighet och stängda gränser främjas av makthavare över hela 
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världen bidrar även Dunkirk, genom sin förmedling av detta kulturella minne, till att 

stärka den kollektiva enigheten genom att främja ett uteslutande av dem som faller inom 

subjektspositionen ”De andra”.  

 Nolan förmedlar en ensidig skildring av evakueringen, där de Allierade knappt 

framställs som allierade. Barriären mellan britterna och fransmännen är stor, och de 

belgiska trupperna är i princip obefintliga. Detta kan tolkas vara bisarrt med tanke på att 

stor andel av soldaterna som evakuerades var av annan härkomst än brittisk. Genom 

Dunkirk kan en däremot tolka det som att till och med fransmännen sågs vara oförtjänta 

av att evakueras till Storbritannien.88 Att den brittiska soldaten vid vågbrytaren i början 

av narrativet upprepar otaliga gånger “British only” till de oförstående och desperata 

fransmännen, eller när Tommy möter en fransk soldat som utbrister “gå engelsman, ha 

en bra resa” efter att ha räddat honom från tyskarnas anfall, skapar en bild av att 

Dunkirk var en historisk händelse som uteslutande påverkade britterna.89 När 

kommendör Bolton i slutet av filmen stannar ”för fransmännens skull”, inger det 

uppfattningen av att fransmännen inte evakuerades förrän efter alla britter blivit det. 

Tommy är den enda karaktären som faktiskt problematiserar denna inställning till 

utomstående, vilket nästan är en studie i sig.  

 Detta kan i grund och botten skapa en representation av det brittiska folkets 

historiska identitet, som inte är fullt sanningsenlig. Utgår en från Zanders resonemang 

sedan tidigare kan alltså en filmatisering skildra en grupp representanters visualisering 

av sin egen historia, i vilken de själva styr över sin historiska identitet. Nolan kan alltså, 

med tanke på hans bakgrund, ses som en representant av det brittiska folket som 

visualiserat en mycket viktig kollektiv historisk händelse framgångsrikt och 

övertygande till omvärlden genom Dunkirk. Denna händelse har även ett betydande 

relation till det brittiska kollektivet, och Nolan själv. Genom symboler förknippade med 

den starka, trovärdiga nationella identiteten hos Storbritannien kan alltså både det 

brittiska kollektivet, samt resten av världen, identifiera sig med de eftersträvansvärda 

egenskaper filmen förmedlar.90  

Då film som massmedia även har utbredd påverkan på dess publik, är det med 

stor sannolikhet många som uppfattar händelserna Dunkirk skildrar som sanna.91 I det 
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offentliga historiebruket ur vilket kollektiva minnen skapas uppmärksammas ofta 

förtryck och trauman, vilka kan skapa konstgjorda minnen. Är det däremot positiva 

aspekter av det förflutna som lyfts upp ur det kollektiva minnet tar det ofta form i ett 

kulturarv.92 Trots att händelserna vid Dunkerque kan ses som kollektivt traumatiska för 

det brittiska folket, med Slaget för Storbritannien och blitzen som efterföljd, lyfts de 

positiva, romantiserade skildringarna av dessa fram i form av småbåtarna och “folkets 

krig”.  

Samtidigt som Operation Dynamo kan ses som ett positivt, patriotiskt kulturarv i 

Storbritannien, kan Mr. Dawson ses bära en slags kollektiv skuld hos det brittiska folket 

på Moonstone, då det sänder sina unga arbetsföra män ut i ett brutalt krig. Denna 

kollektiva skuld blir dock återbetald, i och med att de lyckas få hem mer män än de 

förväntat sig. Genom att förmedla ett kulturarv genom film använder en även starka 

verktyg för politisk retorik, som ett slags monument för den demokratiska 

prestationen,93 vilket Operation Dynamo definitivt använts som under och efter kriget.   

 

7.2 Att identifiera sig med Nolans Dunkirk 

Som tidigare konstaterat är händelserna kring Operation Dynamo och Dunkerque ett 

kulturminne i Storbritannien. Detta kulturminne, ett kollektivt koncept, koncentrerar 

beteenden och erfarenheter i samhällets interaktiva ramverk och återupprepar dessa över 

tid genom samhällspraxis och initieringar.94 Det går tydligt att se att historien om 

evakueringen ständigt återupprepar sig över tid, genom filmatiseringar, böcker och 

dokumentärer. Dessa återupprepningar införlivar ett visst perspektiv på händelserna, 

vilka kan anses vara kraftigt romantiserade. År 2017 kunde alltså Nolans publik ännu en 

gång få en kristalliserad kollektiv upplevelse tillgänglig via filmduken.  

Genom att göra detta brittiska kollektiva minne tillgängligt för omvärlden, kan 

vem som helst genom det kulturella minnets konservering studera en grupps enighet och 

säregenhet. Nolan har med hjälp av positiva (”Vi”) och negativa (”De andra”) 

identifierande bestämningar definierat ett kulturellt minne genom en stark “Vi” och 

“Dem”-känsla genom hela filmen. Det ”Vi” som ständigt problematiseras är britternas. 

Det sker även andra uppdelningar kring vilka som tillhör gemenskapen, och vilka som 

exkluderas.95 Exempelvis så är Tommy ständigt en brittisk medborgare, soldat i den 
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brittiska armén, men när han ställs inför Alex regemente av högländare exkluderas han 

plötsligt från ett ”Vi” han inte tillhör. Gibson har under hela filmen inkluderats i 

Tommys och Alex krets, men när misstankarna kring hans sanna identitet eskalerar 

exkluderas han snabbt ur det ”Vi” som borde genomsyrat de Allierade. Om ett kulturellt 

minne i form av Dunkirk är menat att representera ett samhälle, och deras värderingar 

av sitt arv, i en nutida kontext framstår britterna och dess kollektiv som kraftigt 

konservativa och isolerande, styrda av sociala hierarkier.96  

Hur förmedlar då Nolan ”the Dunkirk Spirit” till alla de som inte är britter? En 

behöver inte identifiera sig som brittisk medborgare för att känna den fysiska 

desperation filmen utstrålar. Åskådaren kan därför skapa ett konstgjort minne genom att 

studera ett historiskt narrativ av det förflutna. De värderingar Dunkirk förmedlar till sin 

publik kan placera åskådaren i ett större historiskt sammanhang, genom alla tre narrativ; 

vågbrytaren, havet och luften. Då denna upplevelse istället når ett djupare personligt 

plan, kan det konstgjorda minnet forma individens subjektivitet,97 samt dennes 

subjektsposition i relation till karaktärerna.  

Då Tommy är en representant för brittiska armén, en ung man som många 

förmodligen känner stor sympati för, är det väldigt lätt att identifiera sig med denne. 

Han bär även på en stor moralisk börda; huruvida det är rätt att mörda någon annan 

kallblodigt för att själv överleva. Tommy kan representera det en åskådare själv önskat 

sig kunna förmedla i ett krig; solidaritet, obetingad tillit och öppen medkänsla. Tommys 

subjektsposition och identitet som underställd en högre makt och sociala hierarkier kan 

även påverka åskådarens underkastelse under en diskursiv social hierarkis regler, och 

kan därför placeras i fack ur vilka en social karaktär och förståelse för vår omgivning 

kan förstärkas.98 

Det narrativ en civil åskådare bör identifiera sig med i störst utsträckning är 

dock Mr. Dawsons. Som representant för den brittiska civila befolkningen, kan han 

även ses som en patriotisk förebild som sätter standarden för den gode civile 

människans osjälviska handlingar i krig. Han porträtterar en trygg fadersfigur, vars 

auktoritet överstiger även soldaters, som dock bär på enormt ansvar och skuld. Han har 

delvis ansvar för sin son Peter och hans vän George, men han bär även en skuld för att 

han givit sin äldre son åt armén och kriget, en son som dog precis i början av detta. 
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Åskådaren kan därför identifiera sig med den innestående skulden en har till sin nation, 

när unga män och kvinnor sänds ut i krig medan en själv förblir hemma i sin trygghet.  

Dunkirk kan även ses som en slags återinvestering i ett kollektivs förflutna, i 

linje med Astrid Erlls och Ann Rigneys dynamiska villkor för kulturminnen.99 Genom 

att nutida åskådare kan identifiera sig med Tommys moraliska kamp på land, Mr. 

Dawsons skuldkänslor och Farriers plikt gentemot kollektivet, väcks det än en gång liv i 

ett historiskt förlopp som kan förstärka en nutida oviss identitet och nation. Dunkirk är 

genomgående präglad av det klassiska temat “Vi” och “Dem”, samt av sociala 

hierarkier som avgör huruvida vi överlever fysiskt och i grupper. Att använda sig av 

dessa trögförändrade kulturella företeelser, som kan återfinnas i alla tider, gör att 

linjerna mellan det förflutna och vår nutid suddas ut; vi är nu som de var då.  

Att Dunkirk hade störst kassasuccé i Storbritannien är kanske inte en 

överraskning, och kanske inte heller det faktum att biljettförtjänsterna i Tyskland endast 

drog in drygt en tiondel jämfört med de brittiska.100 Utav de topp tio länder som finns på 

Box Office-listan refererad till här ligger Tyskland på plats tio. Detta kan förklaras 

genom Dario Paez et. al. studie av ”vinnande” och ”förlorande” länders inställning till 

krig, och 2VK specifikt. De ”vinnande” (Storbritannien bl.a.) glorifierar krig som en 

heroisk strid, medan de de ”förlorande” (Tyskland) ser det som en skamfull fläck i 

historien. Nolan, som del av det ”vinnande” kollektivet, förmedlar därför en 

legitimerande kamp mot ”de onda”, ett glorifierat nederlag där de civilas roll i 

evakueringen romantiseras utan dess like. Soldaterna, Mr. Dawson och Farrier 

identifieras som det kollektiva minnets hjältar och martyrer, trots att de är fiktiva.101  

Skulle ett nytt krig utbryta, kan därför Dunkirk ha bidragit till ett eventuellt ökat 

intresse för att strida för sitt hemland, då det i de “vinnande” länderna påvisades ett 

större intresse i den yngre generationen att erbjuda sig själva i krig baserat på deras 

idealisering av 2VK.102 Nolan är alltså bara en aktör i en kedja av avsändare, förmedlare 

och mottagare som skapar och upprätthåller en identitetsskapande beståndsdel i 

historiekulturen.103 Genom detta problematiserar han även flera aspekter av en kollektiv 

identitet.  
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En identifikationsprocess som är avgörande är den som består av känslomässiga 

engagemang hos publiken. Detta engagemang kan resultera i att åskådaren inte längre 

skiljer på verklighet och fiktion.104 Därför kan publikens känslomässiga engagemang i 

exempelvis Tommys, Mr. Dawsons och Farriers handlingar skapa en bild av att dessa 

män är verkliga martyrer, vilka de kan identifiera sig med på djupare plan.  

Dunkirk använder ständigt identitetsrelaterade uppdelningar i 

subjektspositionerande ”Vi” och ”De andra”, och sätter även in dessa i sociala 

hierarkier, i vilka ytterligare identifikation kan ske. Detta verktyg, när det används i 

filmatiseringar, hjälper oss förstå oss själva, placera oss i relation till världen, och även 

skapa en bild av de vi inte bör eller kan identifiera oss med. Exempelvis bör vi inte 

identifiera oss med det röda fältet på flygbladet som representerar död och förstörelse, 

och vi kan inte identifiera oss med fienden då denne är ansiktslös. I och med den 

kraftigt intensiva hotbilden och traumat som skildras i Dunkirk intensifieras denna 

process. “De andra” byggs ofta på samma byggstenar i alla 2VK-filmer, och därmed är 

de mer eller mindre rimliga kännetecknen ständigt återkommande.105 Även den 

dominans grupper utövar på varandra, vilket resulterar i social ojämlikhet, typisk inom 

Critical Discourse Analysis,106 genomsyrar de sociala hierarkierna i Dunkirk.  

Likt Steven Spielberg gjorde i Saving Private Ryan, sätts åskådarna mitt i 

centrum av händelserna både på land, hav och i luften, likt i ett interaktivt dataspel; 

åskådarna känner sig som agerande i realtid.107 Åskådarna kan därmed uppleva en slags 

virtuell verklighet: “en form av imaginär realitetsdimension som förutsätter ett 

illusoriskt respektive reellt medagerande”.108 Mats Jönsson resonerar även kring att den 

tidigare 180-gradersvinkeln utvecklats till en 360-gradersvinkel, vilket ökar känslan av 

närvaro för åskådaren, som befinner sig tillsammans med karaktärerna i den historiska 

händelsens mitt.109 
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7.3 Slutdiskussion 

Syftet med detta arbete var att sociohistoriskt, diskursivt samt semiotiskt analysera 

Dunkirks förmedling av ett kulturellt minne, samt relatera detta till identitetsskapande. 

Trots filmens intensiva, korta 106 minuter och dialog-fattiga natur bar analysen av 

gruppdynamik och karaktärers subjektspositioner intressant frukt.  

Sammanfattningsvis kan Nolans förmedling av det kulturella minnet kring 

Dunkerque liknas vid ett återuppförande av ”folkets krig”, med generiska, simpla 

karaktärer med enorm patriotisk börda, samt en intensiv vilja att överleva. Kollektivet, i 

detta fallet det brittiska, är främsta prioritet och exkludering av allt främmande är ett 

genomgående tema. Ett intressant resultat av analysen var att antingen står du i skuld till 

kollektivet, eller står kollektivet i skuld till dig, vilket tydliggörs i trauman och krig. 

Romantiseringen av de civilas insats är kraftigt påtaglig genom filmens gång, både då 

Moonstone ses bära de civilas ansträngning i en symbolisk båt, liksom när småbåtarna 

anländer i sina enorma antal till Dunkerques stränder.  

 Nolan är, med sina tidigare produktioner i bagaget, en kraftfull förmedlare av 

narrativ i Hollywood. Att han sedermera antagit sig utmaningen att även bli 

historieförmedlare är en intressant utveckling. Resultatet tyder på att han vill förmedla 

”folkets” historia, och förmedla denna till de stora massorna. Detta är inte förvånande, 

då Nolan själv är personligt påverkad i sin subjektsposition som brittisk medborgare av 

det kulturminne som romantiserats och omarbetats så många gånger sedan den 

ödesdigra sommarveckan 1940.  

Med publiken i åtanke möjliggör Dunkirk identifiering med kollektiva och 

kulturella minnen och händelser trots dess brittisk-isolerande karaktär, utomstående 

exkluderande. Trots bakgrundsfattiga porträtteringar av soldater och civila lyckas Nolan 

förmedla och skapa ett känslomässigt engagemang hos åskådaren baserat på det sociala 

interagerandet och de intensiva engagemanget i de ständigt omvärderade 

subjektspositionerna.  

Då ingen tidigare forskning, relevant för denna studie, gjorts kring Nolans 

Dunkirk anser jag att denna analys och resultat är ett relevant tillskott. Dess nutida 

influenser, värderingar och strömningar, vilka skildras i karaktärerna och deras sociala 

hierarkier de utövar i subjektspositionerna ”Vi” och ”Dem”, i perspektiv av ett kulturellt 

minne är viktigt att lyfta hos en film som Dunkirk.  
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 Av stort intresse inför framtida forskning är en komparation av 1958 års Dunkirk 

med 2017 års Dunkirk då det, utifrån mina resultat jämfört Penny Summerfields artikel, 

kan tolkas finnas liknande drag kring båda filmer som producerats med sextio års 

mellanrum. Vidare studier kring händelserna vid Dunkerque och Operation Dynamo i 

filmproduktioner och det kulturella minne de förmedlar kan därför vara av intresse i 

samband med Nolans nytändning av intresse för ämnet. Likt Churchill använde 

händelserna vid Dunkerque i sina tal i efterdyningarna av evakueringen till att retoriskt 

skapa enighet och ett cementerande av brittisk identitet kan Nolans Dunkirk ses få en 

retorisk effekt i sin egen nutid. 

 

I slaget om Dunkerques arv segrade ännu en gång folkets skildring.   
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