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  Abstract 
Lars Romanenko & Tomas Westerholm, Växjö University, School of Humanities, History 
41-60p, GIX 182, Spring 2006. 
 
“Charlie don’t surf!”- A study of the postcolonial perspective in American Vietnam war 
films 
 
The aim of this study is to investigate six American Vietnam war films, and to study how 
western and oriental cultures are depicted from a postcolonial perspective. The descriptions 
of the Americans, the enemy and the South Vietnamese have been studied from this 
perspective. This is examined by drawing connections to theories and concepts such as 
semiotics and ideology as well as using methods such as discourse analysis, mise-en-scéne 
and film analysis.  The study also investigates if there has been a change in the descriptions 
of the films when it comes to the postcolonial perspective. The research includes: The 
Green Berets, The Deer Hunter, Apocalypse Now Redux, Platoon, Full Metal Jacket and 
We Were Soldiers. 
 
The comprehensive research question is: How are those involved in the war and their 
cultures depicted in relation to each other in the analysed films? 
 
The results clearly point out the common theme; west and east are each others opposites and 
the audience sympathises with the American soldiers at most times. In three of the movies 
the Americans are thoroughly good people, but in the other three films the picture is 
somewhat ambiguous since here the Americans are good and evil as well as rational and 
irrational. Concerning the enemy, they are frequently described as faceless, primitive and 
brutal in all films, except in We Were Soldiers where they occasionally are depicted as 
human beings with feelings. The South Vietnamese people are portrayed as faceless and 
primitive in the films as well, and when they are visible, they usually are portrayed as 
victims. It is obvious that the postcolonial mirror exists in the discourse of all the analysed 
films, and that the ideological message with the western world as dominant and more 
civilised is reproduced. Furthermore, both connotations and mise-en-scéne are used to 
convey and strengthen the postcolonial message. The changes in the films occur above all 
within the Americans. To begin with, they are associated as good and next they become less 
good. Another example of change is that we get glimpses of how the enemy thinks and 
feels. 
 
Key words: Vietnam War films, postcolonial theory, semiotics, ideology, discourse 
analysis, mise-en-scéne, film analysis. 
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1. Inledning 

Idén till den här uppsatsen började med Falklandskriget och en tanke att titta på hur det 

framställts i tidningar. Vårt intresse för film förde oss istället över till detta medium och då 

båda ansåg att utbudet av intresseväckande filmer om Vietnamkriget var stort valde vi att 

fokusera på detta krig. Vietnamkriget var en viktig händelse i amerikansk krigshistoria. Det 

blev ett långdraget, blodigt krig som engagerade hemmaopinionen starkt och fortfarande gör. 

Detta innefattar även Hollywood och under årens lopp har åtskilliga filmer om kriget därför 

producerats i USA. Film är en mycket populär och kraftfull medieform som kan påverka våra 

tankar, föreställningar och handlingar. Detta innebär naturligtvis att film har en stor betydelse 

när det gäller formandet och bekräftandet av kulturella mönster. Dess betydelse är därför 

mycket stor i framställningen av en sådan viktig händelse som kriget i Vietnam, särskilt då 

många faktiskt medger att den bild de fått av kriget är genom de amerikanska filmerna.1 

Vi har sett en hel del nyhetsinslag från kriget som har visat olika vinklar av kriget. De 

starkaste och mest präglande bilderna har etsat sig fast på näthinnan, nämligen att 

amerikanerna var de stora skurkarna, som invaderade ett land i en helt annan världsdel, där de 

inte hade något att göra, och vietnameserna var de oskyldiga offren som endast var 

intresserade av självständighet efter en lång period av fransk kolonisation. Detta har 

naturligtvis medfört ytterligare frågor och i hopp om att få en del svar har det bland annat 

inneburit att vi har fått ett intresse för Vietnamfilmer, och eftersom det förekommer mestadels 

amerikanska filmer på marknaden är det istället den partens sida av konflikten vi fått ta del av. 

Denna Hollywoodfilmens framställning gav oss en helt annan bild av Vietnamkriget, där nu 

istället de amerikanska soldaterna ofta gjordes till offer. Med dessa två motstridiga bilder i 

tankarna kom vi in på idén att närmare undersöka Vietnamkriget som det ser ut i amerikanska 

filmer. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det finns ett stort antal filmer som berör kriget i Vietnam, men den svenska publiken har 

framförallt exponerats av de amerikanska och därigenom deras version och perspektiv. Därför 

är syftet med den här uppsatsen att studera ett antal amerikanska filmer som tar upp 

Vietnamkriget och analysera hur de olika stridande sidorna i kriget framställs i relation till 

                                                 
1 Lee Lanning, 1994, ix. 
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varandra. Detta kommer att göras ur ett postkolonialt perspektiv, vilket innebär att de blir 

varandras motsatser. Förtydligat betyder det att vi undersöker hur det västerländska (”vi”) 

ställs gentemot det orientaliska (”dom”) i filmernas diskurs.2 Den övergripande 

frågeställningen i den här studien är: hur framställs de i kriget inblandade parterna och dess 

kulturer i relation till varandra i de av oss utvalda filmerna? Detta kommer att ske ur olika 

aspekter och för att få struktur och ordning på vårt syfte har vi formulerat ett antal mer 

specifika frågeställningar som presenteras i metodavsnittet. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Historik över Vietnamkriget 

Under ledning av Ho Chi Minh skapades under andra världskriget ett kommunistiskt parti och 

en gerillarörelse som kallades Vietminh i Vietnam.3 De ville bilda en självständig 

kommunistisk stat och ha bort fransmännen, som koloniserat landet sedan 1800-talets andra 

hälft.4 1946 startade det första Indokinakriget, vilket fick sitt slut 1954 när inte längre 

amerikanerna och britterna ville stötta fransmännen.5 Men kriget hade format två block, ett 

kommunistiskt Nordvietnam och ett västinfluerat Sydvietnam, där det sistnämnda redan från 

början hade starkt stöd från USA.6 Den nya sydvietnamesiska regimens militär och polis var 

korrupt och uppträdde därtill ohederligt och våldsamt mot befolkningen ute i byarna genom 

att exempelvis ersätta deras valda råd med sina egna lokala representanter. I Nordvietnam 

blev Ho Chi Minh statschef, och det bildades även en nationalförsamling. Snart fick landet 

hjälp av både Kina och Sovjetunionen för att bygga upp sin industri och infrastruktur.7  

I början på 1960-talet skapades Hanoiregimens förlängda arm, FNL8, och dess väpnade 

gren kallades av sydregimen för Vietcong. Dessa slog kontinuerligt till mot den 

sydvietnamesiska militären, vilket medförde att amerikanerna ledda av president Kennedy 

från 1961 – 1963 utökade sina militära rådgivare i Sydvietnam från 700 till 16 000.9 Från och 

                                                 
2 Se diskursavsnittet nedan. 
3 Hägerdal, 2005, ss. 214-216. 
4 Ibid, ss. 161-162. 
5 Ibid, ss. 220, 231. 
6 Ibid, ss. 233-234. 
7 Ibid, ss. 238-240. 
8 FNL: Front National de Liberté, på svenska: Nationella Befrielsefronten för Sydvietnam. Se Wikipedia 2006a, 

[www]. 
9 Hägerdal, ss. 246-248. 
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med 1964 och Johnson som president trappas kriget upp. Det som från början var menat som 

en åtta veckor lång vedergällningsattack från amerikanskt håll gick inte som planerat, utan 

skruvades upp och kom istället att fortgå i tre år. USA vågade aldrig invadera Nordvietnam, 

men däremot utförde de massiva flygbombningar. Eftersom FNL fortsatte att besegra 

sydvietnameserna skickades 1965 ännu fler amerikanska trupper till Vietnam. Mellan 1965-

68 slog FNL-rebellerna till när det passade dem bäst genom en mängd snabba småstrider, där 

de reducerade motståndaren och sedan snabbt försvann in i djungeln igen. I och med att 

byborna enligt FNL:s strategi var ”fäder” och soldaterna var ”söner” skulle de ge varandra 

skydd och hjälp, men även om det existerade en viss terror från FNL:s sida kontrollerades 

oerhört mycket fler sydvietnamesiska byar av FNL än av regeringssidan.10 Både FNL, 

nordvietnameserna och amerikanerna gjorde sig skyldiga till massakrer på oskyldiga civila.11 

1967 beräknades över 500 000 amerikanska soldater ha varit på plats i Vietnam.12  

I början av 1968 genomförde FNL och nordvietnameserna Tet-offensiven13 mot alla 

större städer i Sydvietnam, vilket orsakade stora förluster för bägge sidor. I och med 

offensiven eskalerade också antikrigsdemonstrationerna i USA till oanade höjder, vilket ledde 

till att de amerikanska politikerna förlorade intresset för konflikten. När Nixon valdes till 

president 1968 vann han bland annat på löftet att avsluta Vietnamkriget och vinna freden. 

Fyra år senare fanns endast 24 000 amerikanska soldater kvar i Vietnam,14 men först 1973 

skrevs fredsavtalet som gjorde slut på kriget som hade kostat USA 58 000 människoliv utan 

att ha vunnit någonting.15 Men inom kort fortsatte kriget mellan nord och syd och höll på fram 

till 1975 då sydregimen föll, och kommunisterna kom till makten och enade landet.16 

 

1.2.2 Den amerikanska hemmaopinionen 

På hemmaplan kunde man skönja en viss moraliserande opinion mot den amerikanska 

inblandningen i Vietnamkriget redan i början av 1960-talet,17 och några av de inledande 

                                                 
10 Ibid, ss. 257-264. 
11 Ibid: FNL:s massaker på civila i Hue s. 264. Amerikanernas massaker på civila bybor i My Lai, s. 270. 
12 Ibid, s. 265. 
13 Med denna offensiv bröt man den vapenvila som rådde p.g.a. Tet, vietnamesernas nyårshögtid. Se Hägerdal, s. 

267. 
14 McKay m. fl. 2004, s. 1082. 
15 Hägerdal, s. 284. 
16 Ibid, ss. 291, 296. 
17 Levy, 1995, s. 47. 
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signalerna på motstånd yttrade sig inom medborgarrättsrörelsen i och med att man jämförde 

det våld som regeringen använde i Asien med våldet som drabbade de färgade i Mississippi. 

1965-66 sågs de första studentprotesterna, där exempelvis sex SNCC-medlemmar18 

arresterades för att de hade tagit ett mönstringskontor i Atlanta i besittning. Dessutom började 

unga män vägra att mönstra, och en 33-årig trebarnsfar protesterade genom att bränna sig 

själv till döds. Vid denna tidpunkt samlade protestmarscherna i Washington endast några 

hundra personer, men 5-6 år senare samlade de hundratusentals demonstranter.19 Hemskheter 

som utfördes av den sydvietnamesiska och den amerikanska sidan och synen av svårt sargade 

amerikanska soldater i media under Tet-offensiven 1968 fick opinionen och protesterna på 

hemmaplan att ta fart och nå oanade proportioner.20 1970 nådde studentprotesterna sin 

kulmen när president Nixon gav order om invasionen av Kambodja. När fyra studenter 

dödades utlöste det i sin tur landsomfattande massaktioner av studenter mot kriget. En 

undersökning gjord av University of Michigan 1966 och 1970 visade att människor med 

endast grundskola var betydligt mer positiv till ett tillbakadragande av de amerikanska 

trupperna från Vietnam än de med hög utbildning. Mätningarna visade också den stora 

skillnaden kvarstod 1970, men att bägge grupperna hade blivit betydligt mer positiva till en 

reträtt. Det skedde alltså en allmän förändring av amerikanernas inställning till inblandningen 

i kriget till förmån för ett tillbakadragande. 21  

Även amerikanska soldaters involverande i fredsrörelsen blev ständigt mer organiserad, 

och i början på 1970-talet protesterade Vietnamveteraner mot kriget genom att berätta och 

vittna om de hemska och grymma gärningar de utfört eller upplevt i kriget.22 Likaså hade den 

katolska kyrkan i USA delade uppfattningar i frågan. 1963 menade bland annat kardinal 

Spellman, som var en av de mest inflytelserika men samtidigt i högsta grad partiska religiösa 

ledarna då han hade mycket starka band med den politiska gräddan i Sydvietnam, att man 

stred för civilisationens fortgående och att allt annat än seger vore ofattbart. Många av 

kyrkans biskopar var av samma mening, men ett stort antal höll sig tysta i frågan.23 Däremot 

fick fredsrörelsen stöd av katolska präster och nunnor, vilka hade sett orättvisorna i 

                                                 
18 SNCC: Student Non-Voilent Coordinating Committee. 
19 Zinn, 1995, ss. 446-448. 
20 Levy, ss. 144-145. 
21 Zinn, ss. 452-453. 
22 Zinn, ss. 455-456. 
23 Levy, s. 97. 
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Latinamerika och ogillat USA:s stöd i vissa av dessa länder.24 Om man tittar på de två stora 

politiska partierna ser vi att medan de konservativa republikanerna lyckades skapa en 

gemensam konsensus om att vara för kriget var det desto svårare för de liberala demokraterna. 

De var väldigt splittrade i Vietnamfrågan, vilket höll på att förstöra hela partiet.25  

Oppositionen ifrågasatte interventionens legitimitet eftersom man menade att den bröt 

både mot internationell lag och den egna konstitutionen. Dels borde USA exempelvis istället 

ha försökt medla, förhandla eller få till en försoning mellan de två regionerna, och dels skulle 

inte enligt konstitutionen en ensam person kunna besluta om krig. Dessutom ansåg man att 

kriget var ett inbördeskrig och inte en aggression mellan två länder.26 Vidare hävdade vissa 

opponenter att man både kunde urskilja en demoralisering av trupperna i Vietnam och av 

politikerna på hemmafronten. President Johnsons före detta pressekreterare gick till och med 

så långt att han menade att den allmänna moralen i USA sjunkit eftersom man uppträtt 

ociviliserat i Vietnam.27 Krigsförespråkarna ansåg däremot att Sydvietnam och Nordvietnam 

var två självständiga länder och hade därför rätt till självförsvar och att alliera sig med andra 

länder utifall fientliga aggressioner inträffade. De hävdade också att kriget inte var 

omoraliskt, samt att USA inte var intresserat av att utöka sitt territorium, utan att man endast 

ville förebygga ett kommunistiskt övertagande i Vietnam.28 

I Vietnamkrigets efterdyningar tyckte de som var mot kriget att USA hade fått sig en 

läxa i att inte ständigt agera som en slags världspolis, och att landet måste lära sig att ibland 

tygla sin mekaniska och arroganta tillit till sin dominanta maktposition, och inse att emellanåt 

måste även de böja sig för envist kämpande folk som brinner för sin sak. I motsats menade de 

som var för kriget att det kunde ha vunnits om inte de amerikanska politiska ledarna hade 

varit så överdrivet sentimentala och ovilliga att strida hela vägen fram till segern.29 

På slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet debatterades fortfarande Vietnamkriget 

då både vice president Dan Quayle och president Clinton blev kritiserade för att de medvetet 

undvikit att bli inkallade till tjänstgöring i Vietnam. Det paradoxala var att enligt statistiska 

frågeundersökningar visade det sig att nästan hela den amerikanska befolkningen ansåg att 

kriget var ett stort tragiskt misstag. Detta var tecken på att debatten om Vietnam inte tagit slut 
                                                 
24 Zinn, s. 450. 
25 Levy, ss. 77-82. 
26 Levy, ss. 48-52. 
27 Ibid, ss. 60-64. 
28 Ibid, ss. 67-70. 
29 Levy, s. 171. 
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utan fortsatte både mellan olika falanger inom det amerikanska politiska livet och i hjärtat hos 

amerikanen i gemene man.30 I dagens debatt menar Melvin R. Laird att USA är på väg att 

göra samma misstag i Irak som man gjorde i Vietnam, i och med att man än idag negligerar 

sina allierade och tror att man kan hantera situationen på egen hand. Han menar att om inte 

president Bush lyssnar till och samarbetar med det internationella samfundet när det gäller 

Iraksituationen kommer demokratin återigen att förlora.31 Detta betyder att debatten om 

Vietnam ännu inte har tystnat. 

 

1.2.3 Vietnamkriget på film 

Hollywoodproducerade filmer som utspelar sig i Vietnam var länge lätträknade. Vietnam eller 

Indokina var länge platser som användes för att framställa en exotisk och spännande miljö. 

Under 50-talet producerades ett antal filmer om det franska Indokinakriget och handlade bl.a. 

om amerikaner som hjälpte fransmännen genom att kämpa mot gerillakrigare och 

kommunister. I och med den ökade amerikanska inblandningen tystnade dock Hollywood 

nästan helt. En orsak till detta var det starka motståndet mot kriget i Hollywood, samtidigt 

som den amerikanska befolkningen fick se mycket om kriget genom nyhetssändningar på TV 

vilket lätt hade konkurrerat ut filmerna. Endast ett fåtal filmer producerades, 1968 kom De 

Gröna Baskrarna, vilket blev den första påkostade produktionen om den amerikanska 

inblandningen i kriget. John Wayne, som regisserade och spelade huvudrollen lyckades få 

Pentagon att bekosta denna starkt patriotiska och rättfärdigande beskrivning av den 

amerikanska inblandningen. Filmen blev hårt kritiserad men också en publiksuccé.32 Efter 

detta dröjde det tio år innan Hollywood brydde sig om att direkt beröra vid Vietnamkriget 

igen. 1978 utkom bl.a. The Deer Hunter som följdes av Apocalypse Now, den film som av 

många ses som den ultimata Vietnamfilmen,33 som framställde ett kaotiskt krig med 

haschrökande, galna soldater och en tveksam amerikansk ledning.34 Trots framgångarna med 

Apocalypse Now’s negativa framställning av kriget dröjde det innan någon större film på 

temat rönte framgångar, och med president Reagan vid makten hade det dåliga samvetet dock 

                                                 
30 Levy, ss. 185-190. 
31 Laird, 2005, ss. 42-43. 
32 Lee Lanning, ss. 45-52. 
33 Hunter, 2003, s. 20. 
34 Lee Lanning, ss. 92-93. 
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sjunkit och filmerna om Rambo producerades..35 En återgång till den negativa framställningen 

av kriget kom dock med Plutonen av Oliver Stone som utkom 1986. Denna följdes av flera 

stora filmer om kriget, däribland, Full Metal Jacket och Hamburger Hill, en film om ett 

amerikanskt infanteris försök att överta berg 937 från nordvietnameserna, båda från 1987. Lee 

Lanning menar att fastän Full Metal Jacket blev den mest uppmärksammade av dessa är det 

den som sämst lyckas ge en realistisk beskrivning av kriget. 1989 följde Stone upp succén 

Plutonen med Född den Fjärde Juli, en film om en handikappad Vietnamveterans liv, baserad 

på verkliga händelser.36 Samma år utkom Uppgörelsen, även den baserad på faktiska 

händelser, som handlar om några amerikanska soldater som tar en vietnamesisk flicka till 

fånga och använder henne som sexslav.37 Med 1990-talet och Gulfkriget sjönk intresset för 

Vietnambaserade filmer. 1993 återvände dock Oliver Stone med Himmel och Jord där han 

placerar en vietnamesisk kvinna i centrum, men den fick dock inte någon större 

uppmärksamhet.38 The Walking Dead och Dead Presidents (1995) tar upp svarta soldaters 

upplevelser av kriget. 2002 utkom We Were Soldiers, som enligt Hunter är en alltför sen och 

förlegad beskrivning av kriget.39 

 

1.3 Forskningsläge 

Vad beträffar forskning om filmer om Vietnamkriget har det inte varit några svårigheter att 

hitta litteratur. Det mesta som vi hittat är amerikansk litteratur, där flera av författarna själva 

tjänstgjort i Vietnam. En del litteratur är mer allmän och diskuterar övergripande de flesta 

filmer som har med Vietnamkriget att göra men vi har också studerat ett antal antologier som 

mer specifikt i artiklar och uppsatser studerar filmerna ur olika utgångspunkter. Det svenska 

material vi hittat har varit i form av C-uppsatser som behandlar amerikanska krigsfilmer. Det 

som här tas upp av tidigare studier om Vietnamkrigsfilm är vad vi anser vara intressant för 

den här studien. Det faktum att den mesta litteraturen vi tagit del av är amerikansk innebär 

helt klart att den ser på saken ur ett amerikanskt perspektiv vilket leder till att vi främst får 

deras sida av situationen. Samtidigt är som ovan nämnts flera av författarna själva veteraner 

och riskerar därför att blanda in sina egna åsikter och värderingar om kriget, vilket kan ge en 

                                                 
35 Hasted, 2003, s. 15. 
36 Lee Lanning, ss. 94-98. 
37 Hunter, s. 24. 
38 Hasted, s. 16. 
39 Hunter, s. 25. 
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något ensidig bild. De som inte tjänstgjort i Vietnam kan å andra sidan ha sin bild av kriget 

formad av hur kriget framställts i debatten i USA. Vi är dock medvetna om detta och har det i 

åtanke. 

Jeremy M. Devine analyserar i Vietnam at 24 Frames a Second från 1995 i princip 

varenda amerikansk film som utkommit när boken skrevs. I en del fall är det korta analyser 

men i andra fall är det längre. Han återkopplar till inspelningstillfällena och hur scenerna blev 

till samt vad man ville ha sagt. Med De Gröna Baskrarna tittar han på det starka politiska 

budskapet för kriget genom framställningen av både nord- och sydvietnameserna. Hans analys 

av Apocalypse Now är en av de längre i boken. Han belyser det kaos kriget framställs som i 

filmen och finner ociviliserade infödingar samtidigt som han ser ett splittrat USA som inte vet 

vad som är rätt och fel. Detta dilemma ser han hos Willard och hans stora fascination för 

Kurtz när man ser att han blir mer och mer som honom. Devine ser också hur filmen 

framställer USA:s inblandning i kriget som dum och oseriös. När han pratar om Plutonen, tar 

han upp splittringen inom plutonen som har delats upp i två sidor. Han anser att fienden ofta 

är i princip osynlig i filmen. En intressant sak han också hanterar är hur amerikanernas 

agerande i byn kan förklaras som ett handlande i skräck. I Full Metal Jacket ser han i likhet 

med många andra hur det maskulina USA ställs mot det feminina Vietnam men belyser också 

en framställning av sydvietnameser som de ”andra”. 

David Desser skriver i ’Charlie Don’t Surf’40, hämtad ur antologin Inventing Vietnam 

om ras och kultur i Vietnamfilm. I den här analysen fokuserar han främst på två filmer som 

inte är med i den här studien, Go Tell The Spartans och The Boys in Company C, men han tar 

även upp flera av de filmer som finns med här samt en generell bild av Vietnamfilmer. Desser 

åskådliggör det faktum att USA envisas med att ta med sin kultur till och påtvinga den på 

Vietnam, vilket exemplifieras i Apocalypse now av den surfande överste Kilgore. Vidare 

menar han att USA anser att deras kultur är något andra eftersträvar: ”Inside every gook there 

is an American trying to get out” (Full Metal Jacket). Han påvisar också att i princip varenda 

betydelsefull film, för eller mot kriget, existerar knappt vietnameserna, förutom som offer. De 

finns inte. Fienden syns nästan aldrig utan finns bara ”där ute” i djungeln. Syns de så är 

framställningarna mycket negativa som i t.ex. The Deer Hunter. Vad Hollywood istället 

fokuserar på är vad kriget gjort med goda, vita amerikanska pojkar och helt ignorerat hur det 

förstört oskyldiga vietnameser. 

 

                                                 
40 Vi valde titel på uppsatsen innan vi kände till den här texten. 
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And even the retrospective dramatic analyses of the Vietnam War focus on us, on what 
the war did to us, on how we entered Vietnam with either good or bad intentions, but 
never on Vietnam as a historical site, never on the Vietnamese as genuine subjects, as 
people with a culture, a heritage, a political agenda, even a cultural and political 
confusion all their own.41 

 

Denna avsaknad av intresse av att porträttera andra än sig själva tror Desser handlar om hur 

man ser kriget som en produkt av ett sjukt amerikanskt samhälle som förstörde sig själv 

inifrån. ”We did not fight the enemy, we fought ourselves and the enemy was in us” 

(Plutonen). Desser diskuterar även framställningen av fienden som ”kvinnlig”, med exempel 

ur bl.a. Apocalypse Now och Full Metal Jacket där vi får se unga vietnamesiska kvinnor 

kämpa mot de amerikanska soldaterna. 

Michael Lee Lanning recenserar i sin bok Vietnam At The Movies filmer om 

Vietnamkriget och dess veteraner. Han ger kortfattade analyser av filmerna, dess skådespeleri, 

handling och produktion, samt en del bakgrundsfakta. Han diskuterar också filmernas värde i 

sina framställningar av kriget och dess soldater. Det är en relativt allmän bild av filmerna som 

presenteras, och han berör därför sällan vårt område direkt. Dessutom lägger han som 

Vietnamveteran in personliga värderingar genom att koppla till sina egna upplevelser av 

kriget. 

Mark Taylor tar i The Vietnam War in History, Literature and Film upp amerikanska 

hjältar i Vietnamkriget och diskuterar John Wayne och hans soldater i De Gröna Baskrarna. 

Enligt honom finns det tydliga exempel i filmen som gestaltar amerikanerna som de ”goda” 

och deras fiender som rakt igenom ”onda”. 

I ’Ho Chi Minh sucks dead dicks’ tittar Mikaela Sjöstedt och Magnus Tosser på hur krig 

representeras i De Gröna Baskrarna och Plutonen. De fokuserar bl.a. på hur t.ex. klippning 

och symboler används för att skapa och reproducera ”vi” och ”dom” i filmerna. Med det tittar 

de på hur amerikanerna och vietnameserna framställs på vissa typiska sätt i likhet med den 

här studien, även om deras största fokus är att jämföra den till kriget negativt inställda 

Plutonen och den positiva De Gröna Baskrarna. Studien är mycket tveksamt presenterad med 

flera stavfel och dåligt språk men innehåller en hel del intressant fakta som stämmer överens 

med vår studie. 

I Inventing Vietnam och artikeln ’Vietnam and the Hollywood Genre Film’  menar John 

Hellman att både The Deer Hunter och Apocalypse Now följer två typiska amerikanska 

berättarmallar, western och hårdkokt detektivhistoria. The Deer Hunter är med superhjälten 

                                                 
41 Desser, 1991, s. 97. 
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Michael Vronsky en typisk western, menar Hellman. Förutom en hjälte i huvudrollen finns 

även manlig vänskap och konfrontationen med ”vildar” i ett outforskat land, alla klassiska 

ingredienser i en amerikansk western. På så vis belyser Hellman tanken om det hjältemodiga 

Amerika och hur det förstörs av mötet med sin raka motsats Vietnam. Apocalypse Now å sin 

sida följer en hårdkokt detektivhistorias formulär i Willards jakt på Överste Kurtz. Här 

belyses ifrågasättandet av det amerikanska samhället men också den amerikanska idealismen, 

som han menar att Kurtz representerar. Hellman ser hur Willard attraheras av Kurtz 

allteftersom han kommer längre och längre uppför floden. 

Även Leonard Quart pratar om superhjälten Mike i sin text ’The superman in Vietnam’ 

hämtad ur From Hanoi to Hollywood, Han visar hur denna framställning tydliggör Mikes 

absoluta motsats, Vietnam och dess befolkning. I likhet med många andra ser även han den 

starka vänskapen mellan de amerikanska vännerna i filmen. Quart är som Lee Lanning 

Vietnamveteran. 

I ’The Politics of Ambivalence’ även den hämtad ur From Hanoi to Hollywood, 

diskuterar Frank B Tomasulo hur Apocalypse Now visar upp tendenser att vara både för och 

mot krig. Ett tydligt exempel för kriget, menar han, är hur vi får se saker ur en amerikansk 

synvinkel, vilket belyser USA:s överlägsenhet. På så vis bekräftar han vad David Desser 

pratar om i ’Charlie don’t Surf’, dvs. att vi endast får se hur amerikanerna ser kriget. 

Peter Lev skriver i sin bok American films of the 70’s om framställningen av militären 

och den militära hjälten i relation till historien och kollektivt författarskap i Apocalypse Now. 

Han pratar om hur den visar att amerikanerna tar med sig den egna kulturen till kriget. Vidare 

belyser han filmmakarnas syn på kriget och diskuterar hur detta tydliggörs i filmen. 

I Search and destroy (2002), redigerad av Jack Hunter, en av de senare av de böcker vi 

har haft tillgång till och därför den enda vi hittat som tagit upp Apocalypse Now Redux42 och 

We Were Soldiers, finns dels många allmänna presentationer och diskussioner av 

Vietnamfilmer. Den innehåller även hela kapitel tillägnade The Deer Hunter, Apocalypse 

Now Redux, Plutonen och Full Metal Jacket. Dan Riders analys av The Deer Hunter 

diskuterar filmens tre delar, samt tar upp den starka vänskapen mellan huvudpersonerna och 

hur de förstörs av sin tjänstgöring i Vietnam. Även han belyser superhjälteframställningen av 

Michael i filmen. Dessutom påpekar han, liksom många andra, hur den ryska rouletten 

framställer nordvietnameserna som mycket brutala, samtidigt som han påpekar hur felaktig 

den framställningen är. John Bowyer ger en allmän diskussion av Apocalypse Now Redux. 

                                                 
42 Läs om skillnaden mellan Apocalypse Now och Apocalypse Now Redux i källmaterial. 
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Först resonerar han kring filmens bakgrund, dess nyckelpersoner samt skapandeprocessen. 

Han diskuterar filmens scener i kronologisk ordning och analyserar dem allteftersom. När han 

gör detta belyser han bl.a. de roller de stridande sidorna tar i kriget. Han hävdar att ”dom”, 

dvs. fienden (som i filmen associeras med djungeln) dels får sitt grepp om de amerikanska 

soldaterna men också hur de, trots sin ociviliserade natur, lyckas bemästra dem. Han tar även 

upp scenen i den franska gummiplantagen och dess betydelse. I kapitlet om Plutonen tar Dan 

Rider upp det faktum att fokus ligger på de inre striderna och menar att fienden i det närmsta 

är helt osynlig i filmen. 

Plutonen och dess beskrivning av kriget är något David J. DeRose tar upp i ’A Dual 

Perspective’ från antologin America Rediscovered.  Han belyser filmens mycket träffsäkra 

beskrivning av djungeln, där amerikanerna inte alls hör hemma och hur detta försämrar deras 

kapacitet och hur fienden istället har total kontroll över den. 

Susan White skriver i sin text ’Male Bonding, Hollywood Orientalism, and the 

Repression of the Feminine in Kubrick’s Full Metal Jacket’, hämtad ur Inventing Vietnam 

precis vad titeln säger. Hon studerar skapandet av mördarmaskiner och den förträngning av 

det feminina som finns bland de amerikanska soldaterna i Full Metal Jacket samt den totala 

motsats de möter i Vietnam i form av ”de andra”, dvs. vietnamesiska kvinnor. Hon tittar med 

det på hur Hollywood sammankopplar det orientalistiska ”andra” med just kvinnan i filmen 

(och andra filmer). På så vis tydliggör den totala skillnaden mellan ”vi” (amerikanska män) 

och ”dom” (vietnamesiska kvinnor) i Full Metal Jacket. 

Maria Boo tar i sin C-uppsats ’No one leaves behind’ upp amerikanska krigsfilmers 

berättarstrukturer och ideologier. En av filmerna hon behandlar är We Were Soldiers och här 

kommer hon fram till en del för den här studien relevanta resultat. Det är inte mycket i hennes 

uppsats som stämmer överens med den här studien men det finns lite och vi har som ovan 

nämnts inte hittat mycket referenser till den här filmen. 

Det finns alltså mycket litteratur om filmer om Vietnamkriget men vi har inte tagit del 

av någon som i större utsträckning belyser de frågor som den här studien gör. Istället gör 

författarna tillfälliga nedslag och tar upp frågorna vid enstaka tillfällen. Någon förändring av 

det postkoloniala perspektivet diskuteras heller inte. Den starka fokuseringen på just dessa 

frågor gör därför den här studien intressant inom ämnet. 
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1.4 Källmaterial 

Här ges kortfattade beskrivningar av de för studien utvalda filmerna. I avsnittet 

Avgränsningar motiveras urvalet. 

 

1.4.1 De Gröna Baskrarna 

Orginaltitel:  The Green Berets. Utgivningsår: 1968 Reg: John Wayne & Ray Kellog, 133 

min. Skådespelare: John Wayne, Jim Hutton, David Janssen och Aldo Ray m.fl.  

Filmen visar hur de amerikanska specialstyrkorna43 under ledning av överste Kirby (Wayne) 

skyddar ett amerikanskt militärläger i Vietnam. I djungeln finns inte bara oskyldiga bybor 

som man hjälper, utan även den elake fienden som ständigt attackerar lägret. I filmens andra 

del utför de ett hemligt uppdrag och tillfångatar en nordvietnamesisk general. 

Den här filmen gjordes i skenet av hemmaopinionens kritik av kriget och dess tydliga 

avsikt var att rättfärdiga USA:s inblandning även om John Wayne hävdade att dess syfte var 

underhållning.44 

 

1.4.2 The Deer Hunter 

Utgivningsår: 1978 Reg: Michael Cimino, 187 min. Skådespelare: Robert De Niro, 

Christopher Walken och John Savage m.fl.  

Vänner i en harmonisk mindre stålverksstad träffas för att fira bröllop och lyckönska de tre 

vännerna Michael (De Niro), Nick (Walken) och Steven (Savage) inför sin tjänstgöring i 

Vietnam. Väl i Vietnam utsätts de för tortyr i form av rysk roulette, men lyckas fly och tyvärr 

också splittras. Michael och Steven kommer hem till USA medan Nick, som blivit psykiskt 

labil, blir kvar i Saigon och börjar spela rysk roulette. När Michael förstår detta återvänder 

han till Saigon för att hämta hem sin vän.  

Filmen behandlar förhållanden vänner emellan och framförallt tre vänners relationer och 

deras påverkan av sin tjänstgöring i Vietnam. Den var en av de mest kontroversiella filmerna 

på 1970-talet och blev starkt kritiserad, främst på grund av de ryska roulettescenerna.45 Det 

blev den första filmen sedan De Gröna Baskrarna som lyckades behandla USA:s inblandning 

i Vietnam, även om den blev mycket omdebatterad. Filmen försöker avdramatisera USA:s roll 
                                                 
43 Gröna baskrarna var ett smeknamn på specialstyrkorna. Se Lev, 2000, s. 118. 
44 Lee Lanning, s. 49. 
45 Rider, b, s. 33. 
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i kriget och i superhjälten Mike inhyses förhoppningar om att den amerikanska drömmen åter 

kan bli sann.46 

 

1.4.3 Apocalypse Now Redux 

Utgivningsår: 2001 Reg: Francis Ford Coppola, 194 min. Skådespelare: Marlon Brando, 

Robert Duvall och Martin Sheen m.fl.  

Kapten Willard (Sheen) får i uppdrag att åka uppför Nung-floden och in i Kambodja och döda 

den amerikanske översten Walter E. Kurtz (Brando) som blivit galen och i för sitt eget krig 

mot fienden i djungeln. På vägen får han ta del av kriget och dess fasor i form av 

desillusionerade överstar, playboymodeller, galna soldater, vietnamesisk lokalbefolkning och 

franska kolonialister. I sin resa uppför floden växer hans fascination för Kurtz i och med att 

han får mer och mer kunskap om honom och han börjar ifrågasätta sina order. 

Redux-versionen är en omredigerad och 53 minuter längre version av Apocalypse Now 

från 1979. Filmen är baserad på boken Mörkrets hjärta av Joseph Conrad. Den är en 

beskrivning av krigets galenskaper och anses av många vara den största Vietnamkrigsfilmen.  

 

1.4.4 Plutonen 

Orginaltitel: Platoon. Utgivningsår: 1986 Reg: Oliver Stone, 120 min. Skådespelare: 

Charlie Sheen, Willem Dafoe och Tom Berenger m.fl.  

En grupp nya rekryter anländer för tjänstgöring i Vietnam där de genast förs till det 

amerikanska baslägret mitt i djungeln. Därifrån gör de sedan patrulleringar av den närliggande 

djungeln och stöter ofta på den gömda fienden.  

Filmen fick Oscar för bästa film 1986,47 och beskriver unga mindre lyckligt lottade 

amerikaners hårda och brutala liv i det fuktiga och krigshärjade landet. Den hanterar dessutom 

omoralen som existerade inom de amerikanska trupperna, och belyser att kriget inte bara 

rörde striden mot fienden utan också kampen inom den egna gruppen. Att fokus mest ligger 

på de inre striderna gör att många hävdar att fienden i princip inte finns i Plutonen, utan mest 

syns som silhuetter och kamouflerade.48 

 

                                                 
46 Quart, 1990, s. 167. 
47 Lee Lanning, s. 94. 
48 Rider, 2003a, s. 68. 
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1.4.5 Full Metal Jacket 

Utgivningsår: 1987 Reg: Stanley Kubrick, 116 min. Skådespelare: Matthew Modine, Adam 

Baldwin och R. Lee Ermey m.fl. 

Filmens första del utspelar sig på marinkårens träningsläger på Parris Island i USA där 

menige Joker (Modine) och andra rekryter tränas av den mycket hårde sergeanten Hartman 

(Ermey) att bli mördarmaskiner. Andra halvan beskriver en amerikansk pluton i Hue strax 

efter Tet-offensiven. De  köper prostituerade, pratar om hur otacksamma vietnameserna är 

och kämpar mot fienden som finns bland stadens sönderskjutna byggnader. 

Filmen är baserad på den semibiografiska boken The Short Timers av Vietnamveteranen 

Gustav Hasford. Den visar genom sin starka ironi Kubricks inställning till kriget och sättet det 

utfördes. Enligt Lee Lanning är den en väldigt dålig beskrivning av kriget men den rönte ändå 

stora framgångar.49 

 

1.4.6 We Were Soldiers 

Utgivningsår: 2002 Reg: Randall Wallace, 138 min. Skådespelare: Mel Gibson, Julie 

Moore och Greg Kinnear m.fl.  

Första delen av filmen är förlagd i USA och beskriver de amerikanska soldaternas 

familjevärderingar och hur de tränas av överste Moore (Gibson) för att strida under 

annorlunda förhållanden i Vietnam. Resten av filmen utspelas mestadels i Vietnam och visar 

framförallt hjältemodiga amerikanska soldater vilka kämpar som besatta i ett av krigets första 

stora slag. 

Filmen är baserad på en verklig händelse från 1965 och skildrar i synnerhet de 

amerikanska soldaternas historia i Vietnamkriget, men försöker också att ge en bild av den 

vietnamesiska sidan och hur den fungerade i krigets umbäranden. När de amerikanska 

soldaterna gick ut i kriget gjorde de det för sitt fosterland, men insåg snart att de endast slogs 

för varandra i ett krig som varken de själva, de amerikanska politikerna eller amerikanen i 

allmänhet förstod.  

 

                                                 
49 Lee Lanning, s. 97. 
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2. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I detta avsnitt kommer de delar av de aktuella teorier och begrepp som är nödvändiga för att 

belysa och besvara frågeställningarna att presenteras. Dessutom kommer definitioner av för 

studien betydelsefulla benämningar att läggas fram. 

 

2.1 Postkolonial teori 

Vad den postkoloniala teorin fokuserar på är idén om spänningen mellan västerlandets 

tidigare kolonisatörer och de tidigare koloniserade länderna. Denna teori växte fram som en 

kritik mot den dominerande koloniala tanken som ignorerat just de koloniserade.50 Man kan 

säga att den första fasen av postkolonialism växte fram med Edward Said.51 1978 utkom Said 

med boken Orientalism där han talar om hur väst har konstruerat sin bild om sig själva och 

”det andra”, dvs. det som ligger utanför Europa, orienten, och denna föreställning kallar han 

just orientalism.52 Dessa bilder har skapats utifrån tanken om väst som det rationella, 

progressiva, demokratiska och manliga. I motsats till detta har öst fått attributen sensualism, 

irrationalitet, bakåtsträvande, despotism, grymhet och kvinnlighet.53 På så vis blir orienten 

västerlandets spegel och hela tiden dess raka motsats. Genom att bestämma hur ”dom” är 

bestäms också ”vi”, dvs. motsatsen.54 Både väst och öst är alltså konstruktioner, menar Said, 

och dessa är inte baserade på fakta.55 Detta belyser västerlandets styrkemässiga överlägsenhet 

och dominans.56 Genom den här ”vi-dom”-synen har orientalism fungerat som ett 

rättfärdigande av just kolonialismen.57 Det postkoloniala perspektivet är därför högst 

intressant för den här uppsatsen. Det vi i huvudsak tittar på är hur just framställningen av 

typiska ”motsatser” mellan ”oss” i västvärlden, i detta fall USA, och ”de andra” eller orienten, 

i detta fall vietnameserna, ser ut i de filmer vi analyserar. Det vi menar när vi pratar om det 

postkoloniala perspektivet i den här studien är alltså belysningen av hur väst och öst ställs 

som varandras motsatser i filmerna och inte postkolonialism som en vetenskap. 

                                                 
50 Eriksson m.fl. 1999, s. 16. 
51 Gandhi. 1998, s. 64. 
52 NRK, 2002 [www]. 
53 Eriksson m.fl. s. 20 & Said, s. 67. 
54 Said, 2004, s. 64. 
55 NRK [www]. 
56 Said, s. 67. 
57 Eriksson m.fl. s. 20. 
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2.2 Semiotik  

Med semiotik menas studiet av tecken såsom språk (hörsel) och bilder (synen) som existerar i 

samhället. Det man studerar är ett omfattande system där något (tecknet) frambringar en 

speciell betydelse för någon (mottagaren).58 Områdets forskare söker efter systemen som bär 

upp de olika tecknens förmåga att skapa en viss mening i samhället. Systemen där sedan 

tecknen är indelade gruppvis kallas koder. En kod är en slags oskriven, språklig och kulturell 

regel.59 Bland annat är de språkliga koderna indelade i grupper av koder som existerar i det 

stora omfattande systemet. Exempelvis finns det lingvistiska koder för hur du pratar med 

bebisar eller kungligheter och för hur man skriver kärleksdikter eller 

jobbansökningshandlingar. På liknande sätt finns det koder för hur man gör film (se nedan).60 

När det gäller lingvistiska tecken finns det två komponenter på varje tecken, materiellt uttryck 

(signifier) och immateriellt (tankemässigt) innehåll (signified), och de bildar en enhet där den 

ena inte kan stå utan den andre. Det materiella uttrycket står för själva ordet (tecknet), dvs. det 

materiella medan det immateriella innehållet är det du associerar ordet med, d. v. s. det som 

du tänker på när du ser ordet (tecknet).61 Visuella tecken fungerar på samma sätt, men det kan 

vara svårare att skilja mellan det materiella och det immateriella eftersom de har egenskaper 

som gör att de lätt flyter ihop. 

Roland Barthes delar upp tecknens funktion i ”denotation” och ”konnotation”. Med 

denotation menas att man betecknar eller sätter en etikett på någonting, t.ex. att ett fotografi 

på Buckingham Palace är ett tecken som denoterar betydelsen att det är en byggnad i London, 

vilket Gripsrud benämner den ”direkta” betydelsen.62 Men utöver detta faktum utstrålar 

Buckingham Palace även andra associationer som kallas konnotationer,63 vilka Gripsrud 

kallar den ”indirekta” betydelsen.64 Det kan exempelvis associeras med tradition, kungahus, 

makt och rikedom. Men det bör understrykas att konnotationer inte kan likställas med 

personliga och individuella associationer utan de skall istället ses som kulturellt kodade 

associationer, där samhälleliga kollektiva överenskommelser styr dess betydelse. När det 
                                                 
58 Bignell 2002, s. 6, 194. 
59 Gripsrud. 2002, s. 140. 
60 Bignell, ss. 9-10. 
61 Bignell, s. 11-12 & Gripsrud, ss. 139-140. 
62 Gripsrud, s. 142. 
63 Bignell, s. 16. 
64 Gripsrud, s. 142. 
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gäller skillnaden mellan denotation och konnotation är det essentiellt att tillägga att tecknens 

innehåll skiftar i förhållande till tid och rum. Det existerar med andra ord ingen fullkomlig 

koppling mellan ett uttryck och ett speciellt tankemässigt innehåll.65 I och med att denna 

forskning även ämnar undersöka om det skett någon förändring inom våra filmers diskurs när 

det gäller ”vi–dom”-perspektivet korresponderar detta med vår studie. 

Barthes menar att samhället består av en massa olika tecken som inte bara denoteras 

utan också utlöser en mängd konnotationer som tillhör de olika tecknen, och detta kallar han 

ett socialt fenomen, där ihopsamlingen av alla tecken och dess konnotationer genererar ett 

visst budskap, skapandet av en ”myt”.66 Så är du inbjuden till Buckingham Palace på middag 

tyder det på att du i mytisk mening är en privilegierad person (se exemplet ovan). Myten är 

med andra ord ett språk som plockar upp redan existerande tecken och deras konnotationer 

och får dem avsiktligt att spela en speciell social roll.67 På ett liknande sätt anser Gripsrud att 

denotativa och konnotativa betydelser är reglerade av koder som är knutna till vissa kulturella 

kollektiv, vilka är styrda av konventioner eller regler. I denna kontext kan man alltså säga att 

kulturen är en samhörighet baserad på gemensamma koder.68 Media kopplar ofta samman två 

materiella uttryck eller två immateriella innehåll med varandra för att på så vis foga samman 

konnotationer med människor eller saker för att förse dem med mytisk mening, och en av 

dessa associationer kallas metafor. Den åstadkoms genom att få ett immateriellt innehåll att 

framstå som likartad med ett helt annat immateriellt innehåll.69 I vårt fall associeras 

exempelvis den ogästvänliga och mystiska djungeln med ”dom”, de grymma och ociviliserade 

vietnameserna med sin främmande orientaliska kultur. Enligt Barthes är utforskandet av dessa 

myter en del av det som kallas semiotik.70 Barthes hävdar alltså att myten har en kulturell 

kontext och att den existerar först när något har blivit kulturellt vedertaget.71 Eftersom vi 

fokuserar på amerikanska filmer innebär det att vi kommer att analysera den västerländska 

dominerande synen och hur den speglas mot den annorlunda asiatiska kulturen. Detta 

stämmer bra överens med den här studiens frågeställningar i och med att orientalism och det 

postkoloniala ”vi-dom”-perspektivet involverar ett kulturellt sammanhang, och att det i våra 

                                                 
65 Ibid, ss. 142-143. 
66 Bignell, s. 16. 
67 Ibid, s. 17. 
68 Gripsrud, s. 144. 
69 Bignell, s. 17. 
70 Ibid, s. 21. 
71 Ibid, s. 23. 
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valda filmer existerar en sådan diskurs där västvärldens civiliserade kultur mer eller mindre 

dominerar över Asiens och de före detta koloniernas ociviliserade kultur.  

Inom filmens värld hör ofta denotation ihop med bilden av ett objekt, en person eller ett 

landskap, men alla bilder är kulturellt laddade med konnoterande tillvägagångssätt såsom 

kamerapositioner eller vinklar, var objekt och människor är positionerade inom ramen, 

användandet av ljus, färgsättning och ljud som är tillgängligt inom filmen. Genom filmens 

koder används tecken på ett speciellt sätt, exempelvis finns fotografiska, dialogiska, 

musikaliska och ljudeffekter samt grafiska tecken, och dessutom existerar olika 

betydelsebetecknande system som är sammanlänkade för att med hjälp av koder skapa 

mening. Filmens meningsskapande är frambringat lika mycket från konnotationer, som är 

konstruerade genom användandet av kulturella sammanhang, som av filmens koder så att 

publiken skall kunna bearbeta och känna igen sig bland de mytiska betydelserna vilka skapar 

social mening. Som sagt kan olika kamerapositioner producera konnotationer, men även in- 

och utzoomningar och närbilder används ofta för detta ändamål. Med andra ord består en film 

av en skiftande samling visuella, grafiska och hörselbetingade tecken som åskådaren försöker 

göra meningsskapande genom att använda överenskommelser och koder.72 Med hjälp av 

semiotikens koder och tecken samt filmteknikens hjälpmedel förstärks ”vi–dom”-aspekter på 

filmduken och därför kommer vi att använda oss av dessa när vi analyserar våra utvalda 

filmer för att ytterligare kunna påvisa och synliggöra det postkoloniala ”vi–dom”-begreppet.  

 

2.3 Ideologi 

Enligt marxistisk ideologi präglar de härskandes ideologi samhället och därför måste deras 

intressen presenteras och accepteras som allmängiltiga intressen av den övriga 

befolkningen.73 Detta bekräftas i en artikel från 1969 i den välkända franska filmtidskriften 

Cahiers du cinéma med orden: ”flertalet filmer är […] omedvetna instrument för den ideologi 

som producerar dem”.74 Begreppet ideologi handlar alltså om hur olika rådande tanke och 

föreställningsmönster samt maktförhållanden genomsyrar och reproduceras i ett samhälle, och 

här har i synnerhet medierna fått allt större betydelse. Jostein Gripsrud menar att medier har 

en påverkan på hur grundläggande ideologiska föreställningsmönster och samhällsvärderingar 

återskapas och att filmindustrin är ett exempel på detta. Det betyder med andra ord att 

                                                 
72 Bignell, ss. 192-194. 
73 Florén & Ågren, 2005, s. 128. 
74 Braaten m.fl. 1997, s. 168. 
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medierna förtydligar rådande ideologiska uppfattningar som t.ex. kvinnligt och manligt,75 

eller som i vårt fall att asiater och västerlänningar har olika kulturer och att den västerländska 

är den mer dominerande och civiliserade. Men Gripsrud antyder också att medieeffekterna på 

människor, på grupper av människor eller på hela samhället är betingade av kulturella och 

sociala förhållanden, vilka i hög grad befinner sig utanför själva massmedierna. Därför måste 

man med andra ord beakta hela mediekonsumtionen och medieutbudet tillsammans med en 

mängd kulturella, sociala och psykologiska faktorer.76 Det är påtagligt att medieutbudet 

kontrolleras i väldig hög grad av institutionella och professionella aktörer, som vanligen redan 

har andra former av politisk, ekonomisk eller kulturell makt och därför redan tidigare har bäst 

tillträde till media.77 Man hänvisar ofta till legitima organisationer och politiska grupper 

medan extrema politiska grupper och organisationer oftast utelämnas.78 När det gäller 

amerikansk filmindustri är detta förmodligen inget undantag i och med att många fått sin bild 

av Vietnamkriget genom filmerna, vilket gör detta relevant för den här undersökning.79 Likaså 

förändras den dominanta härskande ideologin hela tiden över tid och rum.80 Förr var det t.ex. 

naturligt med barnarbete i Sverige, men sedan ett bra tag är det förbjudet fast i en del länder i 

världen är det fortfarande tillåtet. När det gäller vår studie ligger intresset att i de aktuella 

filmerna undersöka om det existerar några postkoloniala diskurser som genererar något 

ideologiskt budskap till publiken och hur de i så fall uttrycks, och dessutom om det i detta 

”vi–dom”-perspektiv finns tendenser till att budskapet har förändrats över tid. 

 

2.4 Benämning av fienden 

Ett dilemma i undersökningen har varit att definiera amerikanernas fiender på ett gemensamt 

och riktigt sätt när de förekommer i filmerna. I filmerna är det nämligen svårt urskilja och 

förstå skillnaderna mellan vilka som är reguljära nordvietnamesiska styrkor, FNL-soldater, 

Vietcong (VC) eller Charlie, och vi har vid sidan om just fienden valt att kalla alla för 

Charlie. Vi gör detta eftersom de amerikanska soldaterna verkar använda detta namn som en 

                                                 
75 Gripsrud, ss. 56-57. 
76 Ibid, s. 58. 
77 Fairclough, 1995, s. 40. 
78 Ibid, s. 49. 
79 Lee Lanning, ix. 
80 Bignell, s. 25. 
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allmän vedertagen benämning på alla fiender i de flesta filmerna.81 FNL:s militära del kom av 

sydregimen att kallas för Vietcong (VC), vilket betyder vietnamesisk kommunist.82 

Amerikanerna i sin tur tog VC och skrev ut det så det blev Victor Charlie. Man strök sedan 

Victor och fienden blev Charlie.83 Vi är alltså medvetna om att det egentligen är en felaktig 

term på fienden då alla inte var kommunister och även om detta kan vara kontroversiellt anser 

vi ändå att denna definition är den mest användbara. 

 

                                                 
81 Charlie kan vara både en eller flera personer, dvs. singular eller plural. 
82 Se historiken över Vietnamkriget. 
83 Wikipedia, 2006 [www]. 



 

  

 21  

3. Metod 

I denna sektion kommer vi först att presentera och förklara huvuddragen för den metod som 

kommer att användas i detta arbete, och sätta det i relation till vårt material. Eftersom 

metoden är så nära sammanlinkad med uppsatsens frågeställningar har vi även ansett det 

förmånligast att placera frågeschemat här. Därefter kommer vi mer exakt att introducera 

studiens metodiska upplägg och utifrån vilka arbetssätt vi vill angripa frågeställningarna. 

Vi använder oss av en kvalitativ induktiv metod i den här studien. Med denna metod 

innebär det att man tolkar källmaterialet, i vårt fall de filmer vi har valt att använda som källor 

i den här studien, för att sedan analysera och värdera de källuppgifter som framkommer. Med 

en induktiv metod menas att man utgår från iakttagelser i det material som analyseras och 

därefter bygger upp empiriska generaliseringar. Vid ett induktivt arbetssätt kan man också 

erhålla tolkningar och uppslag till förklaringar. Motsatsen till den induktiva metoden är den 

hypotetiskt deduktiva, vilket innebär att man utifrån teorier och hypoteser ställer upp mer 

preciserade hypoteser och logiskt härleda fram till ny kunskap. En rent deduktiv metod är ej 

användbar inom historieforskning då det är en empirisk vetenskap som ej enbart kan utgå från 

teorier. Deduktiva och induktiva metoder utesluter dock inte varandra då man även om man 

jobbar deduktivt kan utgå från iakttagelser i materialet, och utgår man från en teori bygger 

den i stor utsträckning på empiriska iakttagelser. Vidare tar sig oftast en forskare an sitt 

material med en viss förutfattad mening om vad det skall bli för resultat, därför jobbar man 

även till en viss del deduktivt även om man anser sig jobba induktivt.84 I och med att vi till 

viss del tror oss ha en föraning om resultatet finns det alltså ett deduktivt inslag i den här 

studien. 

 

3.1 Frågeställningar 

Studiens övergripande frågeställning är: hur framställs de i kriget inblandade parterna och 

dess kulturer i relation till varandra i de av oss utvalda filmerna? För att förtydliga vår avsikt 

med arbetet och vad vi ämnar studera i de sex filmer vi analyserar har vi operationaliserat vårt 

syfte och formulerat ett antal underfrågor. Dessa är: 

 

                                                 
84 Dahlgren & Florén, 1996, ss. 180-181. 
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• Hur skildras den västerländska och den orientaliska kulturen i relation till varandra i 

filmerna ur ett postkolonialt perspektiv (”vi” och ”dom”)? 

o Hur framställs amerikanerna? 

o Hur framställs fienden (Charlie)? 

o Hur framställs sydvietnameserna?85 

• Hur tydliggörs detta genom användandet av semiotik, diskurs och mise-en-scéne?86 

• Kan man utefter den postkoloniala teorin urskilja ett ideologiskt budskap i filmerna? 

• Kan man se en förändring i framställningen av filmernas karaktärer utifrån ett 

postkolonialt perspektiv? 

 

3.2 Avgränsningar 

I ett forskningsarbete är naturligtvis målet att nå ett så objektivt, trovärdigt och korrekt 

resultat som möjligt, men det är inte alltid så lätt. Fler filmer skulle t.ex. ha kunnat användas, 

men då hade arbetet kunnat bli alldeles för ohanterligt och stort, och med de förutsättningar vi 

fick bestämde vi oss för analysera sex stycken. Valet av filmer kan och bör också diskuteras. 

Avsikten är att se på filmer som tar ett amerikanskt/västerländskt perspektiv och därför har vi 

givetvis valt att studera enbart amerikanska filmer om kriget i Vietnam. Det finns en uppsjö 

av filmer som direkt eller indirekt handlar om kriget, däribland komedier, skräckfilmer och 

filmer som fokuserar på Vietnamveteraners liv efter kriget. Vi har dock avgränsat oss till att 

filmerna som studeras bör utspelas i Vietnam, innehålla krigsscener i landet samt ge en bild 

av fienden och situationen mellan de stridande parterna. Vi fokuserar alltså på amerikanska 

Vietnamkrigsfilmer. Dessutom bör filmerna först och främst vara välkända och ha setts av en 

stor publik. 

För att kunna studera filmerna över tid undersöks en period på ca. 35 år, från slutet på 

1960-talet fram till början på 2000-talet för att se om det går att utläsa någon förändring av 

den postkoloniala diskursen. Indelningen utkristalliseras som följer: 1960-talet en film, 1970-

talet två filmer, 1980-talet två filmer och 2000-talet en film. Vi vill ha minst en film som 

utkom när kriget pågick och De Gröna Baskrarna är den enda stora Vietnamkrigsfilm som 

gjordes under denna period. Det gick upp ett flertal filmer om kriget under 1970-talet, där The 

Deer Hunter och Apocalypse Now hörde till de mest namnkunniga och sedda varför vi 
                                                 
85 Med sydvietnameser menar vi här de vietnameser som inte betraktas som fiender till amerikanerna, dvs. den 

sydvietnamesiska lokalbefolkningen och de sydvietnamesiska soldaterna. 
86 Se förklaring av begreppen i metodavsnittet. 
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inkluderar dem. Visserligen utspelas inte The Deer Hunter någon längre tid i Vietnam, men 

då några scener genererar ett väldigt tydligt postkolonialt intryck anser vi att det vore 

olyckligt att utelämna den ur undersökningen. 

Vi inkluderar två filmer från 1980-talet därför att detta var Vietnamkrigsfilmernas 

gyllene årtionde och många stora filmer producerades. Efter indelning av filmerna över tid 

fanns det bara utrymme för två filmer även om fler hade kunnat ha inkluderats. I Hamburger 

Hills fall blev den inte lika känd och sågs inte av samma stora publik som Plutonen och Full 

Metal Jacket och därför har den uteslutits.  

Anledningen till att 1990-talet uteslutits är att det endast gjordes ett fåtal filmer som 

behandlade Vietnamkriget under detta decennium och vi fann inte någon direkt relevant för 

studien. 2000-talet har inte sett så många Vietnamfilmer än, så den enda vi har kunnat välja 

som utspelar sig i Vietnam är därför We Were Soldiers. Ett problem är att den kom ut så sent 

som 2002 och därför inte figurerar i speciellt mycket forskning vi kan koppla till. I och med 

att vi som sagt undersöker om det postkoloniala synsättet har förändrats över en längre period 

är det fullt relevant och önskvärt att använda den nämnda filmen i vår studie. 

 

3.3 Hermeneutik 

Den hermeneutiska traditionen betraktar kommunikationsprocessen ur publikens synvinkel. 

Det handlar om hur vi som läsare tar till oss t.ex. en text, dess avsikter, budskap och 

betydelser. Vi kommer därför att kunna använda oss av denna metod när vi studerar filmerna 

för att söka svar på frågeställningarna. Hermeneutiken som metod tillämpas inom många 

olika discipliner, däribland historia men den förklaring vi baserat den här delen på kommer 

från medievetaren Jostein Gripsrud då vi, även om detta är en historisk uppsats, studerar just 

film. Hermeneutik betyder tolkningslära och handlar om vad det innebär att förstå och hur 

man kommer fram till förståelse. Gripsrud använder sig av begreppen text och läsning för att 

förklara den tolkningsprocess det innebär. Texten är en väv av tecken med flera olika 

betydelsemöjligheter. Genom läsning fogar så läsaren samman de olika elementen till en ny 

helhet. Med denna process får texten mening i mötet med läsaren. Vad som också är inblandat 

i detta är läsarens förkunskaper, en uppsjö faktorer såsom tidigare kunskaper, erfarenheter och 

åsikter, vilket färgar sättet man läser texten på. De förutsättningar som finns när vi skall förstå 

en text kallas inom hermeneutiken för förståelsehorisont. Dessa förutsättningar gör det också 

i princip oundvikligt för forskaren att vara subjektiv i förhållande till texterna denne läser. 

Vidare finns det även något som kallas förväntningshorisont vilket handlar om de 
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förväntningar vi har på texter som vi läst liknande typer av tidigare och som vi därför 

förväntar oss ska vara på ett visst sätt. Därför behandlar vi texterna efter detta. Dessa 

kunskaper om tidigare texter och vårt förhållande till detta är inte bara oundvikliga utan även 

nödvändiga, då vi måste ha kännedom om det område vi utforskar, bl.a. så att vi vet vad vi 

skall leta efter men också för att vi skall kunna förstå det vi läser. Detta är nära 

sammankopplat med den hermeneutiska cirkeln.87 

Den hermeneutiska cirkeln är den process det innebär när man skall tolka och förstå vad 

en text handlar om, och för att göra detta bör man växla mellan del- och helhetsförståelse. En 

enkel förklaring av denna är att ”man måste förstå delen för att förstå helheten och man måste 

förstå helheten för att förstå delarna”.88 Låt oss säga att vi studerar en text. Först och främst 

måste vi känna till språket och de skrivtecken som används. Vidare måste vi även förstå den 

kontext, eller större helhet som texten finns i. Det handlar alltså om förförståelse på två olika 

plan, dels de språkliga, men också den omgivning eller helhet texten rör sig i. När man växlar 

mellan del- och helhetskunskap ökar förståelsen och man når ständigt ny kunskap om både 

delarna och helheten. Den hermeneutiska cirkeln är formad som en spiral som symboliserar 

att man ständigt kommer tillbaka efter att ha tagit del av ny kunskap, eftersom den hela tiden 

förändras.89 

Det finns inom hermeneutiken flera olika typer av tolkningsstrategier. Den första vi 

presenterar här är den symtomala vilken bygger på antagandet att den som skapat låt oss säga 

texten inte nödvändigtvis är fullt medveten om de betydelser som producerats, utan ovetande 

reproducerar t.ex. samhällets uppfattning. En annan typ av tolkningsstrategi är den sympatiske 

där man ser upphovsmannen till texten som fullt medveten i vad han eller hon sysslar med, 

och texten är en produkt av endast denne. Enligt denna tolkningstradition skall man därför 

försöka sätta sig in i författarens situation och försöka identifiera sig med den som skapade 

texten för att helt enkelt ”vaska” fram textens verkliga avsikter. En tredje tradition är den 

objektiverande där texten själv betraktas som en autonom storhet och förbindelserna med dess 

skapare är irrelevanta. Här är textens förhållande till sina föregångare samt dess inre 

sammanhang eller strukturer viktigare. Vilken av de här tolkningstraditionerna som är bäst 

har varit livligt debatterat men Gripsrud menar att alla tre är mer eller mindre viktiga 

beroende på vilken text man står inför, denna uppfattning kallas för den eklektiska. Denna 

                                                 
87 Gripsrud, ss. 171-176. 
88 Gripsrud, s. 176. 
89 Ibid, ss. 176-177. 
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blandade lösning passar även in på den här studien. Den symtomala är användbar då vi med 

den kan titta på de omedvetna budskapen inom filmerna, t.ex. vad de säger om de andra, dvs. 

nordvietnameserna, samt att vi kan studera hur filmerna är en effekt av det amerikanska 

samhället och de ”vindar” som blåste i landet under just den tid som varje enskild film 

producerades. Detta är alltså intressant ur ett tidsperspektiv. Den sympatiska tolkningen är 

intressant, då vi kan analysera vad regissören velat säga med sin film, eftersom vi kan utgå 

från att han vet vad han hållit på med i sitt skapande. Slutligen blir den objektiverande 

tolkningen användbar för att se på filmerna och vilka bilder och budskap de förmedlar, 

oavsett vad filmskaparen har tänkt sig. På det viset studerar man filmerna som de är och vad 

de faktiskt säger.90 Detta sammanfaller till viss del med ideologi. 

 

3.4 Diskurs och diskursanalys 

Diskursbegreppet har sitt ursprung i ordet diskussion, med andra ord det talade språket, men 

inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen har både det talade och 

skrivna språket/diskursen kommit att användas, och här har ordet dessutom fått en lite 

annorlunda betydelse. I detta fall är diskurs snarare synonymt med kontext, eller språkligt 

sammanhang. Enligt Michel Foucault har diskursen makt över både handling och tanke 

eftersom den direkt påverkar vad som fick sägas och skrivas och på så vis också styr hur 

verkligheten skall organiseras och klassas.91 Språket försiggår alltid i en social kontext och är 

en bas för auktoritet. Dessutom formar det aktivt vår syn på verkligheten. När man analyserar 

diskurser försöker man förstå hur de sociala och språkliga konstruktionerna arbetar och är 

sammanfogade. Det essentiella är att undersöka hur diskursens delar är sammansatta och 

vilket maktinnehåll som existerar i den, och inte om den korresponderar med verkligheten.92 

Det är på detta vis vi eftersträvar att arbeta. Med begreppet avses enligt Kjeldstadli emellanåt 

även regler för argumentation och tänkande samt andra begrepp som anses vara viktiga för att 

förstå och tolka verkligheten. Inom diskursanalysen tittar man också på hur symboler kan 

påverka i bland annat politiska syften.93 I och med det ökade intresset för språket talar man 

nuförtiden om den språkliga vändningen, linguistic turn. Här är språket eller diskursen 

väsentligt för att förstå hur verkligheten konstrueras, vilket har medfört att diskursanalysen, 

                                                 
90 Gripsrud, ss. 179-183. 
91 Florén & Ågren, s. 123. 
92 Ibid, s. 124. 
93 Kjeldstadli, 1998, s. 67. 
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där texter läses och tolkas på sitt innehåll, har blivit en bit av både socialhistorien, 

kulturhistorien och den politiska historien.94 Norman Fairclough menar att diskurs medverkar 

till att skapa sociala relationer, sociala identiteter och betydelse- och kunskapssystem. Han 

anser också att man bland annat skall fokusera på den kommunikativa händelsen – ett fall av 

språkbruk - som exempelvis kan vara en videoproduktion, tidningsartikel eller en film. 

Dessutom har varje kommunikativ händelse tre dimensioner. Den kan t.ex. vara en text som 

kan bestå av en skrift, tal, bild eller en mix av det visuella och det språkliga, en diskursiv 

praktik, som betyder konsumtion och produktion av texter eller en social praktik. I en 

diskursanalys av en kommunikativ händelse skall alla tre dimensioner konkret analyseras.95 

Alltså är diskursanalysens generella syfte att bättre förstå socialt liv och social interaktion.96 

Den skall enligt Thomas Öhlund också fokusera på praktiker där vetande och makt stöter på 

varandra och blandas dvs. där det genereras förståelse mellan samhälle och individer. Dessa 

sociala sammanhang vilka är diskurser kan vara dirigerande och vägledande ideologiska 

föreställningar vilka upprätthåller hierarkiska sociala mönster.97 Det är ovan tydligt att det 

finns en koppling mellan diskursanalysen och det hermeneutiska tankesättet. Eftersom denna 

forskning undersöker hur det kulturellt betingade postkoloniala ”vi-dom”-begreppet figurerar 

och eventuellt förändras i de utvalda filmernas diskurser spelar givetvis diskursanalysen en 

betydelsefull roll för studien. 

Ett möjligt problem med diskursanalysen är att den som analyserar diskursen tar 

kontrollen och makten över andra människors ord och texter och tolkar detta, vilket gör att 

forskaren riskerar att bli expert. Det kan vara farligt då det, som hermeneutikerna anser, är 

omöjligt att vara helt objektiv. Men så länge man är medveten om denna risk förminskas den, 

särskilt om man som vi ständigt ifrågasätter och diskuterar resultatet med varandra. 

 

3.5 Mise-en-scéne  

Mise-en-scéne betyder enkelt förklarat det som existerar eller äger rum framför kameran, och 

är beroende av olika element såsom miljö, ljussättning, skådespelaren och hans beklädnad 

samt annan rekvisita. När det gäller miljön går det att välja både inomhus, utomhus eller 

studiomiljö och dessutom består världen av en mängd olika landskap som passar olika bra för 

                                                 
94 Florén & Ågren, s. 133. 
95 Jørgensen & Phillips, 1999, ss. 73-74. 
96 Lövgren, 1999, s. 15. 
97 Ibid, s. 14. 
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specifika filmer. T.ex. en westernfilm som är inspelad i Monument Valley i USA får utan 

tvivel en annan karaktär än den som spelats in på högslätterna i Spanien. Det är alltså tydligt 

att inget blir likgiltigt i mise-en-scéne.98 För vår del blir det i filmerna fråga om att analysera 

djungelns och andra förekommande orientaliska miljöers påverkan på ”vi-dom”- aspekten.  

Ljussättningen sätter liv i kostymer, kulisser och ansikten samt framhäver betydelsefulla 

detaljer. Den hjälper även till att skapa en övergripande atmosfär. Ljussättning består 

framförallt av fem huvudformer; överljus, underljus, korsljus eller sidoljus, motljus och 

frontalt ljus, och dessa kombineras flitigt med varandra. Men ensamt ger exempelvis 

motljuset alltid siluettpräglade bilder där motivet visar sig tydligt mot bakgrunden, och 

överljus gör att motivet med sådant ljus jämfört med ett motiv utan kan ge intryck av makt i 

både negativ och positiv mening, vilket kan visa sig gångbart för att besvara våra 

frågeställningar.99 

Rekvisita såsom klädesplagg och dess färg eller annan utstyrsel är också av betydelse.100 

Vad som kan vara speciellt intressant för oss kan här vara t.ex. teknologi, djur, uniformer, 

hjälmar och dylikt och än mer om de är beklädda med i djungelns dräkt. 

 

3.6 Filmanalys som metod 

Lars Gustav Andersson och Erik Hedling diskuterar i sin bok Filmanalys En introduktion om 

hur det inte finns någon egentlig universalmodell för en filmanalys då det ofta har att göra 

med vilken typ av analys man skall göra och vad det är man tänker analysera med de filmer 

man tittar på. Däremot anser de att de finns ett antal oundvikliga överväganden och moment 

som är nödvändiga. Först och främst bör man bestämma sig för vad man vill uppnå med sin 

analys och vilket sammanhang man skall ha den i. Frågor man bör ställa sig själv är för vem 

man analyserar, vilken kunskap man vill uppnå och vad man förväntar sig av sina läsare. 

Sedan skall man noggrant sätta sig in i det man skall analysera, dvs. filmen. Man bekantar sig 

helt enkelt med filmen och dess kontext, dess mottagande, stilmedel och tematiska stoff. För 

att göra detta får man titta på filmen flertalet gånger och läsa om den i litteratur eller 

databaser. Därefter systematiserar man sina iakttagelser, dvs. renodlar sina upptäckter genom 

att använda sin valda metod. Avslutningsvis presenteras analysen, t.ex. skriftligt vilket är 

fallet här. Även här bör flera överväganden göras, hur skall presentationen se ut, vilken 

                                                 
98 Braaten m.fl. s. 14. 
99 Ibid, s. 16. 
100 Ibid, s. 15. 
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terminologi man skall använda och vilka förkunskaper kommer att behövas.101 Genom att 

använda oss av valda metoder och koppla till de teoretiska utgångspunkterna kommer vi 

förena analysen med det här tillvägagångssättet. 

 

                                                 
101 Andersson & Hedling, 1999, ss. 7-8. 
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4. Resultat och analys 

I det här avsnittet presenterar vi resultatet genom att analysera var film för sig. Ett antal scener 

eller händelser ur varje film är utvalda och analyserade efter teorierna och metoderna för att 

besvara frågeställningarna. Varje del avslutas med en sammanfattande analys. I och med att 

mise-en-scéne och filmteknikens koder såsom ljud, kamerapositioner/vinklar samt in och 

utzoomningar förekommer kontinuerligt i filmerna och vi vill undvika att bli alltför 

repeterande kommer vi för att tydliggöra dess effekt endast att visa exempel på dessa fenomen 

vid enstaka tillfällen i varje film. När det gäller det postkoloniala perspektivet, semiotik, 

ideologi och diskurs figurerar dessa hela tiden implicit i analysen, men för att förtydliga även 

hur dessa företeelser kopplats till analysen används de i varje films sammanfattande del. 

 

4.1 De Gröna Baskrarna 

Under den presskonferens som inleder filmen får vi förklarat för oss USA:s inblandning i 

Vietnamkriget. De närvarande journalisterna ifrågasätter kriget och de gröna baskrarna 

rättfärdigar det. Vad de gör är att de berättar för journalisterna hur Charlie håller på att 

förstöra Vietnam och hur man som soldat inte kan förbise detta. De exemplifierar genom att 

berätta hur man låter kidnappa, tortera och mörda viktiga ledare samt civila medborgare 

såsom kvinnor och barn och hur detta håller på att bryta ner den civila strukturen i Vietnam. 

För att vidare förtydliga detta överför man konflikten till det egna landet och ber åhörarna 

föreställa sig hur det skulle kännas om VARJE borgmästare, lärare, professor, senator etc. 

kidnappades, torterades och mördades. Även Mark Taylor refererar till den här scenen när han 

diskuterar diskursen i filmen och handlingens politiska budskap.102 Man jämför också 

Vietnams politiska utveckling med den egna då en journalist ifrågasätter den långsamma 

demokratiska utvecklingen. Vad man säger är att USA:s konstitution också tog tid att 

genomföra, och därför måste också tid ges till Sydvietnam för att utveckla demokrati i den 

takt som behövs. Avslutningsvis visar man hur konflikten i Vietnam inte endast berör 

vietnameserna genom att visa alla de vapen som fienden fått från diverse kommunistiska 

regimer. Det var ett önskemål från Pentagon, som var med och finansierade filmen, att man 

skulle presentera kriget som ett krig mellan två länder, startat av Nordvietnam, och inte ett 

inbördeskrig.103 Även detta rättfärdigar USA:s närvaro. Här skapas och förmedlas de, enligt 

                                                 
102 Taylor, 2003, s. 52. 
103 Ibid, s. 51 & Devine, 1995, s. 39. 
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den här filmens, tydliga skillnaderna mellan ”vi” och ”dom”. Den amerikanska sidan skildras 

som en demokratisk, väl fungerande civilisation och de amerikanska soldaterna har en stark 

vilja att hjälpa Sydvietnameserna, vars lands struktur håller på att förintas av (kommunistiska) 

Charlie. 

Vid ankomsten till Vietnam får vi se Kirby och en av hans mannar åka genom en 

Vietnamesisk stad. Det är stökigt och smutsigt och typisk asiatisk musik spelas upp. Detta är 

sydvietnamesernas tillvaro. De är i filmen lojala och hjältemodiga, men den bild av en av 

deras städer visar hur kaotiskt och ociviliserat de ändå har det. 

Senare anländer Kirby och hans män till sitt läger, där vi får bekanta oss med punji-

pinnar, vilka här utgör ett försvarsområde fyllt med vassa pinnar som är vända utåt för att 

skydda lägret från överfall. En soldat berättar att detta är ett ”trick” de lärt sig av Charlie, men 

han påpekar också att amerikanerna inte doppar pinnarna i samma sak som dem. I samma 

ögonblick dessa pinnar kommer i bild förändras bakgrundsmusiken och blir mörk och 

mystifierande. I denna scen är det uppenbart att både mise-en-scene och filmteknikens 

verktyg används för att förstärka det postkoloniala perspektivet. Här framställs fiendens 

grymma och primitiva gerillakrigsföring och detta är ett återkommande fenomen under 

filmen.104 Amerikanerna har dock fått ”sänka” sig till samma nivå men de har ändå inte 

sjunkit så lågt att de preparerar pinnarna med gift. Musiken låter oss få en första känsla av 

Charlies närvaro och hur de lurpassar utanför lägret med sina grymma och luriga 

tillvägagångssätt. Vi får även här stifta bekantskap med en den lojala kapten Nim, en 

vietnames som är mycket motiverad i sin kamp mot Charlie.105 

Det har visat sig att fienden har infiltrerat lägret men man lyckas upptäcka förövaren. 

Man hittar en tändare hos den anklagade som visar sig tillhöra en av de gröna baskrarnas 

läkare som hittats mördad en tid tillbaks. Läkaren var ute i en montagnardby106 och förlöste 

ett barn och försvann på vägen tillbaks till lägret. Han kom aldrig tillbaks till lägret men 

återfanns utan huvud och så lemlästad att han knappt var igenkännbar. Charlies brutalitet är 

här mycket explicit då de mördat en läkare, som dessutom just förlöst ett barn. Därtill har de 

varit så brutala i sitt handlande att han inte gått att känna igen, överste Kirby säger att inte ens 

                                                 
104 Devine, s. 42. 
105 Kapten Nim är från Hanoi och alltså nordvietnames, men han strider på den sydvietnamesiska sidan. 
106 Montagnard: byboende urinvånare i Vietnam, ogillade egentligen både nord- och sydvietnameserna. De kom 

att samarbeta mycket med de amerikanska specialstyrkorna. Se Lev, s. 118. 
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hans fru hade gjort det. Denna händelse målar upp Charlie som både brutala och känslokalla, 

vilket genererar en ”dom-känsla”. 

En dag kommer montagnarderna för att be om läkarvård. De har hört från 

sydvietnameserna att de kan få hjälp av amerikanerna, men Charlie säger att de inte skall lita 

på USA. Montagnarderna litar i sin tur inte på Charlie, eftersom de tar deras kreatur och mat 

och tvingar männen att strida för dem. Amerikanerna erbjuder sitt skydd i lägret samt mat och 

pengar, men pengar vet inte montagnarderna vad det är. Journalisten Beckworth fäster sig i 

denna scen vid en liten montagnardflicka. Ett möte mellan amerikanerna och montagnarderna 

bestäms till följande morgon. När amerikanerna kommer till byn finner de den ödelagd och 

bränd. Byns ledare hänger död vid en stolpe och ovanför honom hänger en skylt med orden 

”DI di green beret”. Kapten Nim frågar Kirby om han vill höra vad som hänt. Uppgivet svarar 

Kirby: ”I know the story but go ahead”. Charlie har varit där under natten och velat rekrytera 

soldater bland byns män men när dessa lyssnade på sin hövding och vägrade så mördades de. 

Beckworth frågar om flickan, och får veta att hon släpats ut i djungeln av fem fiendesoldater. 

Snart hittar de henne död. Kirby berättar då om en liknande händelse han upplevt för 

Beckworth där Charlie skar ut inälvorna på hövdingens döttrar och våldtog och torterade hans 

fru till döds inför hans ögon. Under denna scen framkommer det återigen att Charlie är 

ociviliserade och grymma, och när Kirby åter berättar om tidigare erfarenheter beträffande 

dess brutalitet förstärks verkligen deras bestialiska sätt. Under hela scenen visar amerikanerna 

tydligt hur illa berörda de blir av fiendens agerande. Med andra ord är motsatserna mellan de 

stridande sidorna uppenbara. 

 Under inledningen av filmens stora attack mot lägret skildras fiendesoldaterna som en 

stereotypisk grupp i periferin på avstånd vilka man aldrig riktigt får kontakt med, utan de blir 

ansiktslösa, mystiska och främmande. De ses komma smygande i en mörkerkikare, och när de 

väl stormar taggtråden ser man tendenser till oövertänkt, ociviliserad galenskap. Till slut 

lyckas de inta lägret, och börjar plundra och härja vilt, t.ex. sliter de kläderna av sina döda 

motståndare och skriker hejdlöst. Dessa handlingar och hur de utförs bekräftar den bild av 

Charlie som man kan förknippa med hur ”vi” ser på ”dom” enligt postkoloniala tankar. 

Filmens andra halva är en topphemlig operation där man skall tillfångata en 

nordvietnamesisk hög officer. Denna del inleds med ett samtal med Lin, överste Kais 

svägerska, som skall hjälpa de allierade att fånga honom. Hennes far, som ville leva i fred och 

neutralitet har mördats på denne generals order och hon vill nu hämnas hans död. Under 

operationen finns en klar skillnad mellan de allierade soldaterna. Det finns ett antal bland 

dem, förmodligen montagnarder, som är enkelt klädda och bär primitivare vapen, såsom 
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armborst. Under operationens gång är det också tydligt att Överste Kai förskjuter Lin, då hon 

trots allt nedlåter sig att ha sex med den nordvietnamesiske generalen och på så vis förlorar 

hedern. När sedan Kirby pratar förstånd med Kai ändrar han sin inställning och respekterar 

efter ett tag hennes handlande. Här ser man att det amerikanska förnuftet, genom Kirby, 

lyckats övertyga Kai och ändra hans attityd. När man lyckats fånga in den nordvietnamesiske 

generalen visar amerikanerna prov på nobel och rättvis krigsföring eftersom man inte låter 

döda honom på plats utan låter honom leva för att höras. Vid tillbakadragandet får vi återigen 

möta Charlies primitiva krigföring då en av de amerikanska soldaterna spetsas mot en vägg av 

punji-pinnar. I filmens sista scen visas ett starkt ansvarskännande hos den amerikanska 

militären, när Kirby i solnedgången berättar för en ung vietnamesisk pojke hur deras uppdrag 

är att ta hand om honom och det vietnamesiska folket, och att det är därför USA är där. 

Genom filmen får vi följa journalisten George Beckworths förändring. I filmens början 

är han mycket kritisk till den amerikanska inblandningen. Kirby menar då att kriget måste 

upplevas på plats för att kunna förstås och bedömas riktigt. Väl på plats i Vietnam får 

Beckworth uppleva fiendesoldaternas brutalitet och han börjar se den amerikanska 

interventionen som nödvändig. 

Framställningarna av de stridande sidorna är som tidigare nämnts väldigt distinkta, 

vilket vi här demonstrerat flera exempel på. Charlie framställs i filmens diskurs genom tal, 

handlingar och mise-en-scéne som brutala, primitiva, kallblodiga, ociviliserade, destruktiva, 

luriga, grymma, mystiska, bestialiska, galna och ansiktslösa. Detta görs via flertalet 

konnotationer och leder till ett tydliggörande av det postkoloniala perspektivet samt att det 

rådande ideologiska budskapet kan reproduceras. I motsats till dessa finns den amerikanska 

sidan, vilken presenteras som god, rättvis, ansvarsfull, civiliserad, demokratisk, fri och öppen. 

Taylor pratar om hur man ser att de vietnamesiska kommunisterna är listiga och brutala 

fiender och att amerikanska soldater förtjänar stöd istället för kritik.107 Likaså menar Devine 

att sydvietnameserna i den här filmen är hjältemodiga.108 Samarbetet mellan amerikanska och 

Sydvietnamesiska styrkor är väl fungerande och därför är de på god väg att bli en del av ”vi”, 

det finns till en viss del en begynnande anpassning av Sydvietnam mot ett västerländskt 

samhälle vilket syns genom den starka viljan att samarbeta och ta emot hjälp. Samtidigt märks 

det att den sydvietnamesiska sidan och montagnarderna  inte är västerlänningar, utan vid flera 

tillfällen rentav ociviliserade och helt klart fortfarande tillhör ”dom”. 

                                                 
107 Taylor, s. 52. 
108 Devine, s. 41. 
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4.2 The Deer Hunter 

I filmens första del som utspelar sig i huvudpersonernas hemstad dagarna innan de rycker ut i 

kriget får vi stifta bekantskap med dem. De är ett gäng rysk-amerikanska ”machograbbar” 

som jobbar hårt, tycker om alkohol och att jaga i bergen.109 Det är tydligt att vänskapen 

mellan dem är stark. Detta får publiken att komma karaktärerna närmare och känna 

samhörighet med dem. Vi får se att de är typiska västerländska män med starka känslor för 

hemlandet. Ett bröllop mellan Steven och hans gravida flickvän åskådliggör även en stark 

kristen moral i enlighet med en dominant västerländsk kultur.  

Filmens första scen i Vietnam utspelar sig i en by. Mike ligger utslagen, en fiendesoldat, 

vars ansikte vi aldrig får se, kommer smygandes. Han öppnar en dold lucka i marken där 

byborna, däribland dem finns kvinnor och barn, tagit skydd. Soldaten slänger ner en 

handgranat och stänger luckan. Det exploderar vilket väcker Mike till liv. En kvinna med ett 

barn i famnen har överlevt explosionen och stapplar fram, svårt skadad och gråtande. Fienden 

ser henne och öppnar eld. Mike reser sig och riktar en eldkastare mot honom. Sedan skjuter 

Mike hans brinnande kropp till döds. Amerikanska helikoptrar anländer. Däribland finns Nick 

och Steven, båda visar glädje över att återse Mike. Snart efter de anlänt öppnar fienden 

granateld mot byn och det sista man ser i denna scen är hur det närliggande öppna fältet fylls 

med horder av svarta konturer – fienden som kommer ur djungeln. Här visas en ansiktslösbild 

av Charlie och ett oerhört brutalt och kallblodigt handlande när soldaten ger sig på de till 

synes oskyldiga byborna. Mike visar upp en hjältemodig sida som försöker hjälpa byborna, 

samtidigt som den starka vänskapen lyser mellan de tre amerikanska kompisarna när de 

återförenas. Slutligen ser man hur fienden väller fram ur sin naturliga miljö, ”djungeln”. Detta 

gör att vi associerar djungeln med de ofta nästintill osynliga fiendesoldaterna. 

I nästa scen finner vi de tre vännerna tillsammans med både sydvietnamesiska och andra 

amerikaner tillfångatagna i ett flodhus. De sitter instängda i en bur under flodhuset med 

smutsigt vatten upp till midjan omgivna av råttor. I rummet ovanför tvingas fångarna spela 

rysk roulette. Först ut är två sydvietnamesiska fångar. Charlie är hänsynslösa i sin behandling 

av fångarna. De skriker och slår fångarna kontinuerligt för att få dem att spela. När en pistol 

klickar eller smäller av (och någon dör) skriker eller hånskrattar de högljutt. Steven håller på 

att bryta ihop när han hör vad som händer ovanför dem och Nick stirrar nervöst omkring sig. 

Mike har kontroll och försöker lugna de andra. Samtidigt förstår han att de måste riskera livet 
                                                 
109 Rider, b, ss. 30-31. 
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för att kunna ta sig därifrån genom att spela högt spel. Varken Steven eller Nick klarar 

egentligen av spelet, men på Mikes påstridiga uppmaningar vågar de spela. På Mikes 

anmodan spelar de med tre kulor i pistolen och på så viss lyckas de till slut övermanna sina 

plågoandar och döda dem för att sedan fly. Även i den här scenen gestaltas fienderna som 

grymma och brutala. Deras monotona skrikande och gapande på vietnamesiska översätts eller 

textas aldrig vilket får dem att framstå som ociviliserade och ur amerikanernas synvinkel 

oförståeliga. Samtidigt visas inzoomningar och närbilder av dessa kalla och hårda blickar och 

ansikten. Här görs den ryska rouletten till en metafor för Charlies grymhet, dock felaktigt 

använd av Cimino, då detta aldrig hände.110 Detta skapar en stark känsla av främlingskap 

inför Charlie och förstärker ”dom”-etiketten.111 Man får starka sympatier för fångarna i den 

här scenen, framförallt de tre kamraterna, genom den behandling de utsätts för. Detta gäller 

även de, i den här scenen, mycket passiva sydvietnameserna som framställs som offer för 

Charlies brutalitet. Vad beträffar egenskaperna hos de tre amerikanska vännerna tar de olika 

roller även här. Mike är, som i resten av filmen, superhjälten som med förnuft, list och mod 

lyckas överrumpla fiendesoldaterna och rädda sig själv och sina vänner. Steven och Nick har 

mycket svårt att klara av situationen då de är mycket känsligare än Mike, de börjar här 

förstöras av kriget.112 Tanken på att lämna den Vietnamesiska djungeln och återvända till det 

trygga och civiliserade hemmet upprepas vid flera tillfällen av vännerna. Under hela 

flodhusavsnittet skapas det myter om de båda kulturerna som varandras motsatser, och med 

hjälp av alla delar inom mise-en-scéne samt filmteknikens hjälpmedel förstärks det stora 

avståndet mellan ”vi” och ”dom”. 

Efter att de lyckats fly från flodhusets grymheter flyter de nerför floden, hela tiden tittar 

de oroligt runt sig där fienden kan ligga i bakhåll i djungeln. När de hör, och senare ser 

helikoptrarna, ett klart tecken på den moderna amerikanska tekniken, närma sig får de veta att 

räddningen är på väg.  

Efter flykten splittras vännerna och Nick fortsätter att fördärvas. T.ex. plockar han upp 

en vietnamesisk prostituerad i en bar i det kaotiska Saigon, men hans förnuft får honom att 

inse sitt felaktiga och omoraliska beteende. Därefter lockas han av en fransman att delta i rysk 

roulette. Nu tappar Nick helt kontrollen över sina handlingar, och blir fullständigt besatt av 

sina före detta plågoandars destruktiva och barbariska nöje. Fransmannen är än kvarleva från 

                                                 
110 Rider, b, s. 33. 
111 Quart, s. 165. 
112 Rider, b, s. 30. 
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deras inblandning i Vietnam och är märkbart influerad av den ociviliserade vietnamesiska 

kulturen eftersom han befattar sig med sånt spel. 

 Mikes roll som filmens stora hjälte lyser även efter hemkomsten. Ett exempel på detta 

är då de för andra gången åker upp i bergen för att jaga. Vid detta tillfälle syns en viss 

förändring hos Mike, i och med att han avstår från att skjuta hjorten han har i sikte. Väl 

hemma i det civiliserade, västerländska klimatet blir han återigen eftertänksam och 

värdesätter livet mer. Dessutom återkommer den ryska rouletten i handlingen, när en av de 

gamla vännerna viftar med en laddad pistol. Mike tappar för en gång skull kontrollen och 

tömmer pistolen på ammunition men lämnar en patron och sätter den mot hans panna och 

trycker av. Han visar härmed allvaret, om än på ett mycket ociviliserat sätt. Mikes agerande i 

dessa två situationer är tecken på att han är påverkad av den primitiva miljö han så starkt varit 

utsatt för i Vietnam. 

Mike har genom Steven fått reda på att Nick lever och är kvar i Saigon och återvänder 

för att hämta hem honom, som han en gång lovat i början av filmen. Amerikanerna är på väg 

att dra sig ur kriget och det Saigon han möter är än mer kaotiskt än tidigare. Med hjälp av 

samme fransman som fick Nick att börja spela finner Mike till slut honom omgiven av 

korrupta och giriga sydvietnamesiska affärsmän som satsar pengar på spelet.113 Nick känner 

inte igen Mike och han inser att enda sättet att få Nick att känna igen honom är att ge sig in i 

spelet. Mike pratar om bergen och träden där ”hemma” och till slut kommer han ihåg men han 

sätter ändå pistolen mot tinningen och trycker och den här gången smäller det och Nick dör. 

Filmen slutar med Nicks begravning och vännernas återförening där de alla brister ut i den 

amerikanska nationalsången. Superhjälten Mike har lyckats ena alla vännerna.114 Motsatserna 

mellan det amerikanska och vietnamesiska är här tydliga. Det smutsiga, bullriga och kaotiska 

Saigon blir en kontrast till vännernas harmoniska hemstad Clairton. Mike är den gode hjälten 

som kommer för att rädda sin kamrat till varje pris och de sydvietnamesiska affärsmännen är 

råa, materialistiska storstadskapitalister dvs. Mikes antites.115 Denna scen är ett exempel på 

det Said pratar om när han menar att de attribut vi ger ”oss” och ”dom” inte är faktabaserade 

då någon sån här typ av aktivitet, som tidigare nämnts, faktiskt aldrig förekom i Vietnam 

under kriget.116 

                                                 
113 Quart, s. 165. 
114 Hellman, 1991, s. 67. 
115 Quart, ss. 165-166. 
116 Lee Lanning, ss. 91-92. 
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I filmens diskurs framställs amerikanerna på olika sätt. Dels finns superhjälten Mike, 

med sitt förnuft, sin list och sitt mod. Han är också hjälpsam och ansvarsfull i utsatta 

situationer. Vi har också de bräckliga och känsliga Steven och Nick som förstörs mest av 

krigets fasor. Alla tre representerar det goda civiliserade samhället, där kristna värderingar 

och vänskap står högt i kurs.117 Som en spegel till detta har vi sedan den ociviliserade, brutala, 

kallblodiga, destruktiva men även osynliga och ansiktslösa civilisationen som fiendens 

Vietnam representerar. Vi ser även exempel på hur de olika miljöerna är varandras motsatser i 

form av kaotiska Saigon och harmoniska Clairton. Sydvietnameserna har fått två ansikten, 

dels blir de offer för fiendens brutalitet som fångar i flodhuset, men i Saigons ryska roulette 

representeras de av råa, materialistiska affärsmän, inte helt olika de kallblodiga Charlie. I The 

Deer Hunter produceras en mängd konnotationer som synliggör ett distinkt postkolonialt 

perspektiv som i förlängningen kan reproduceras ideologiskt i samhället. 

 

4.3 Apocalypse Now Redux 

Redan i öppningsscenen sätts ett ”vi-dom”-perspektiv med amerikanska helikoptrar som 

bombar och bränner djungeln, dvs. fiendens område. Samtidigt befinner sig kapten Willard på 

sitt hotellrum där hans berättarröst beskriver det helvete han har varit med om och ännu är en 

del av – Vietnam: 

 
För varje minut i det här rummet, blir jag svagare. Och för varje minut blir Charlie som 
hukar sig i buskarna starkare. Varje gång jag ser mig omkring har väggarna kommit 
närmare. 

 

Hur detta helvete har förstört honom visas tydligt när man får se honom hoppandes tappa 

kontrollen till tonerna av den psykedeliska ”The end” av The Doors.118 Redan här skildras 

stämningen i Vietnam under kriget som långdragen, psykedelisk och destruktiv. 

I nästa scen får Willard uppdraget att mörda Kurtz, detta efter att han fått höra vad Kurtz 

gjort och hur armén ser på hans handlingar. Generalen berättar sin version av vad kriget gjort 

med Kurtz. Det blir här tydligt att han anser att det existerar starka skillnader mellan två 

kulturer och innebörden är att överste Kurtz har blivit galen därför att han levt för länge med 

och påverkats av infödingarnas ociviliserade och grymma seder och helt lämnat den 

civiliserade västerländska kulturen bakom sig. Han pratar med Willard om hur kriget kan 
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förstöra såna saker som ideal, gammal moral och militära krav. Vidare diskuterar han en evig 

kamp hos en människa mellan rationellt och irrationellt samt gott och ont, och menar att det 

goda inte alltid vinner. Ett exempel på detta är hur Kurtz tagit saken i egna händer och utan 

rättegång, låtit avrätta fyra sydvietnameser, vilka han misstänkt vara dubbelagenter. Även här 

är det tydligt att hos Kurtz har den Vietnamesiska miljön, där det irrationella och onda 

dominerar, fått sitt grepp om honom. Man ser dock att Willard, filmens protagonist, inte 

verkar hålla med om detta fullt ut, då han tvekar med att hålla med generalen om att Kurtz är 

galen. Filmens ifrågasättande av vad som är gott och ont, syns alltså här. 

Båten Willard färdas i får hjälp av överste Kilgore och hans division att ta sig in i floden 

de ska upp för. Överste Kilgore är en hårdnackad men rättvis överste som blivit 

desillusionerad av kriget och är mer intresserad av surfning och därefter gör sina val (han 

hjälper gladeligen till med att attackera en by, när han får veta att det är bra vågor där). 

Intresset för surfning tydliggör hans starka känslor för hemlandet och viljan att ta med sig så 

mycket av detta som möjligt till Vietnam.119 Med detta kontrasterar han sig mot det ”andra”, 

dvs. Vietnam. Dels uttrycker han missnöje över att det inte finns några bra vågor att surfa på i 

landet och så visar han att fienden inte är som honom genom att utförligt poängtera att 

”Charlie don’t surf!”. Likaså uppvisar Kilgore andra nedvärderande tendenser mot 

vietnameserna vid attacken mot den av Charlie kontrollerade byn. När helikopteranfallet 

utförs spelas Wagner i högtalarna, Kilgore menar att fienden blir skrämda och förbryllade av 

musiken. Med andra ord idiotförklarar han vietnameserna och ser dem som en lägre stående 

kultur. Senare kallar Kilgore vietnameserna för ”jävla vildar” när en kvinna spränger en 

amerikansk helikopter med en handgranat. Vidare dyker det mitt i attacken upp en skenande 

oxe med vagn (mise-en-scéne), vilket ytterligare belyser den mer enkla och bakåtsträvande 

asiatiska kulturen. Under större delen av attacken filmas byn ur helikopterns perspektiv och 

de vietnamesiska byborna blir ansiktslösa och intetsägande. Däremot går kameran närmre 

inpå och zoomar in en lidande, skadad amerikansk soldat. Detta tydliggör den amerikanska 

överlägsenheten120 och den klara postkoloniala spegeln. Detta avsnitt i filmen där Kilgore 

medverkar är ironiserande av den amerikanska krigsföringen som framställs som oseriös, 

eftersom han är mer fokuserad på surfning och vulgär i och med att man spelar musik under 

helikopterattacken. Samtidigt är ironin slående när Kilgore kallar en vietnamesisk kvinna 

vilde när han attackerar hennes by. Filmmakarna bekräftar här den amerikanska synen på 
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”dom” genom Kilgores uttalande samtidigt som de själva visar detta med kameravinklingen 

och oxen som drar kärran. Ändå ser man att filmmakarna ser en tydlig skillnad på 

amerikanerna, dvs. ”vi” och vietnameserna, dvs. ”dom”. 

Vid ett bränslestopp går besättningen på en föreställning med erotiskt dansande 

playboymodeller. Föreställningen spårar ur och publiken stormar scenen så flickorna flyr i 

helikopter. Vad vi ser i den här scenen är först ett exempel till på hur man tar med sig den 

amerikanska kulturen till Vietnam, men också ett tecken på hur man låter bli att ta kriget på 

allvar genom att ta med sig amerikansk kommersialism och showbusiness dit. Detta pratar 

både Willard och Kurtz om. Willard menar att Charlie istället för underhållning fokuserat sig 

på kriget, trots sitt mycket enkla och fattiga leverne med kallt ris och råttkött. För dem fanns 

bara två vägar hem, död eller seger. Kurtz talar om hur öl, mat och rock n’ roll är normen hos 

de amerikanska trupperna, vilket gör dem oförmögna att strida hängivet, och hur man därför 

aldrig kommer att besegra nordvietnameserna. Det blir mer påtagligt efter den galna 

händelsen med playboymodellerna att Willard börjar förstå och instämma i Kurtz resonemang 

samtidigt som han distanserar sig från USA:s strategier.121 

Vid ett tillfälle längre upp i floden möter Willards båt två andra amerikanska 

patrullbåtar, en av dem slänger en rökgranat mot båten vilket gör att taket fattar eld. Lance, en 

av båtens besättningsmän, reparerar taket med palmlöv. Senare börjar även Lance 

kamouflagemåla sig med motiveringen att ”dom” är överallt. Vi ser med detta hur den vilda 

djungeln (fienden) börjar få sitt lömska grepp om båtens besättning.122 Men man kan också se 

det som att Lance börjar acklimatisera sig till miljön och blir mer och mer som ”dom”, något 

han faktiskt tjänar på i längden i och med att det senare visar sig att Lance, förutom Willard, 

är den enda på båten som överlever uppdraget. 

Inte långt senare möter de en vietnamesisk sampan123 som de misstänker smuggla 

vapen, varpå de gör en kontroll. När en ung flicka i besättningen gör en plötslig rörelse 

öppnar amerikanerna eld och dödar besättningen. I den här scenen blir vietnameserna tydliga 

offer för den amerikanska krigsföringen och åskådaren känner verkligen med de, i det här 

fallet, oskyldiga vietnameserna. Samtidigt blir de amerikanska soldaterna mer som ”dom” i 

och med att deras beteende här är irrationellt, ociviliserat och mycket brutalt. Hunter talar om 
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hur den här händelsen omkullkastar publikens sympati med båtens besättning.124 Däremot kan 

man också tolka det som att de handlar i skräck, vilket förklarar deras handling och även gör 

den förståelig. Besättningen är uppenbarligen påverkad av den miljö de befinner sig i. 

Samtidigt visar den här scenen också hur faran inte bara finns i djungeln hos fiendesoldaterna 

soldaterna utan även inom det egna ledet.125 De postkoloniala skillnaderna mellan ”vi” och 

”dom” är inte längre lika tydliga. 

Kaoset ökar ju längre upp för floden de kommer. Vid Do Long-bron möts de av 

skräckslagna, skrikande soldater som gör allt för att komma därifrån, apatiska soldater samt 

vansinniga soldater utan befäl som skjuter vilt ut i djungeln. Än en gång visas ett tydligt 

samband mellan skräcken hos de amerikanska soldaterna och den ociviliserade fienden inne i 

sin naturliga miljö, djungeln. Dessutom blir de amerikanska soldaterna allteftersom floden 

sträcker sig längre in i djungeln mer och mer lika sina osynliga motståndare runtomkring 

dem. Den här bron är den sista amerikanska utposten på floden och fast den fortfarande 

officiellt är under amerikansk kontroll så är de amerikaner som befinner sig där redan 

uppslukade av djungeln. 

Vid bron har besättningen fått post från sina anhöriga hemma i USA. Clean, den yngste 

besättningsmedlemmen, har fått en kassett av sin mamma där hon pratar om vad som händer 

där hemma. Lugnt sitter besättningsmännen och läser sina brev men i bakgrunden berättar 

musiken att något mystiskt ligger och väntar. Snart blir musiken monoton och frenetisk och 

man förstår att något hemskt kommer att hända. Plötsligt attackeras båten av granatgevärseld 

från den osynliga fienden i djungeln. Clean träffas och vi får se honom dö samtidigt som vi 

får lyssna på hans mammas röst som pratar om hur hon ser fram emot att få barnbarn och att 

han skall undvika kulorna. Här kopplas sammanhanget ihop med hans kärleksfulla hem och vi 

känner oss som ett med Clean och den övriga besättningen, vilket skapar ett avstånd till de 

”andra”, dolda ansiktslösa i den täta vegetationen. 

Efter Cleans död kommer båten till en gummiträdsplantage ägda av fransmän. Här får 

Clean en kristen begravning och de får äta fransk gourmetmat. Under måltiden debatteras den 

västerländska närvaron i Vietnam. På så vis jämförs den amerikanska inblandningen med den 

franska kolonialismen vilket tydliggör och förebådar att det är dömt att misslyckas, menar 
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Bowyer.126 Denna plantage kan också ses som en oas av civilisation långt ute i djungeln där 

besättningen får ett sista andrum innan sitt möte med Kurtz. 

Tecknen på att båten är mycket nära Kurtz blir nu tydliga. Strax efter att de lämnat 

fransmännen när Kurtz montagnardarmé anfaller båten med leksakspilar och spjut får vi en 

ytterligare bekräftelse att vi har att göra med en mer bakåtsträvande och primitiv kultur.127 Ett 

av spjuten dödar båtens kapten, Chief, vilket återigen betonar hur de ”ociviliserade” i detta 

krig lyckas bemästra de ”civiliserade” amerikanerna.128 Tecknen på Kurtz närvaro 

aktualiseras återigen då besättningen ser hur flodbädden förvandlats till en rituell plats fylld 

med dödskallar och upphängda kroppar vilket symboliserar hur barbariskt området de 

befinner sig i är. 

När de väl anländer till slutdestinationen, den djupaste och fuktigaste djungeln dvs. 

Kurtz värld där han är enväldig härskare och dyrkad av sina män, är det påtagligt att allt blir 

grymmare och mer ociviliserat. Avhuggna huvuden och torterade fiendesoldater är utspridda 

överallt, vansinnet och barbarismen lyser klart. Detta är orientens färger, ”deras” kultur och 

Kurtz har varit präglad av denna länge och intensivt och därför assimilerats av den, vilket 

även har förändrat honom till en grym och ociviliserad galning. Willard får träffa Kurtz, som 

pratar om hur han inspirerats av Charlies krigsföring, bl.a. berättar han om hur fiendesoldater 

låtit hugga av armarna på barn som blivit poliovaccinerade av amerikanska trupper. Kurtz 

menar att det är sådana brutala metoder som behövs även bland de amerikanska förbanden för 

att de ska kunna vinna kriget. Fiendesoldaterna saknar inte kärlek eller moral, däremot har de 

den styrkan att koppla bort medkänslan och döda utan känsla och medlidande för att uppnå 

sina mål. Under resans gång har Willard, som tidigare nämnts, påverkats av Kurtz tankar och 

handlingar genom att läsa hans dossier. Det har blivit underförstått att han också sakta men 

säkert assimilerats med och ställt sig bakom Kurtz agerande.129 Kurtz symboliseras inte bara 

som ociviliserad, han är också skarptänkt och intelligent. Det är tydligt att han vet vad som 

kommer hända när han säger:  

 

Jag är orolig för att min son inte skall förstå vad jag försökte bli. Om jag blir dödad, 
Willard… vill jag att någon reser hem till mig och berättar allt för min son. Allt jag 
gjorde, allt det du såg därför att det finns inget jag avskyr mer än stanken av lögner. Om 
du förstår det Willard, kommer du att göra det för mig. 

                                                 
126 Bowyer, ss. 45-49. 
127 Devine, s. 190. 
128 Bowyer, s. 49. 
129 Devine, s. 189. 



 

  

 41  

 

Kurtz har bestämt att Willard skall få döda honom, eftersom han litar på att Willard kommer 

att förmedla den sanna versionen om honom. Willard dödar Kurtz och lämnar lägret, nu 

ansedd av Kurtz följeslagare som den nye kungen.130 Denna avslutande del visar tydligt hur 

skillnaderna mellan ”vi” och ”dom” suddats ut i filmen. Kurtz, som med sin infödingsarmé 

ses som den vilda, osunda och omoraliske barbar av den amerikanska militären framstår ändå 

som den amerikan i filmen som faktiskt är skärpt och vet vad han gör och han får även 

huvudpersonen, sin egen mördare, att inse detta. Vad han vet är att amerikanerna inte kommer 

att vinna kriget (och detta blev ju senare också ett faktum) fast de är mycket modernare och 

teknologiskt överlägsna vietnameserna eftersom de inte lyckas göra vad som borde göras. Här 

ser vi hur filmen starkt ifrågasätter hur USA handlade i Vietnamkriget.131 

I många fall i den här filmens diskurs är den postkoloniala spegeln mycket tydlig. Vi ser 

detta när djungeln blir en metafor för den osynliga fienden eller när kameran visar den enkla, 

primitiva kulturen i form av en oxe som drar en vagn. Samtidigt lyckas filmmakarna visa 

amerikanernas syn på sina fiender när Kilgore kallar en vietnamesisk kvinna vilde eller när 

båten attackeras av en ansiktslös fiende med primitiva vapen såsom pilar och spjut. I motsats 

till detta ser vi även hur den amerikanska sidan tar avstånd från de metoder Kurtz börjat 

använda sig av och hur de förespråkar exempelvis rättvisa rättegångar även i krig hos 

generalen som ger Willard hans uppdrag, deras starka känsla för fosterlandet och viljan att få 

med sig den även till Vietnam i Kilgores kärlek till surfandet samt den starka familjekänslan 

hos Clean med kassetten han får av sin mamma. Det är därmed uppenbart att filmen 

producerar flera, av Bartez så kallade myter, vilka man förknippar med Saids orientalistiska 

tankar om att den västerländska kulturen speglar sig i den lägre stående ”andra” orientaliska 

kulturen, för att själv framstå som bättre och högre stående, även om det ibland är ironiskt 

vinklat. Även om kritiken mot den amerikanska inblandningen syns så är skillnaderna mellan 

amerikanerna och asiaterna påtagliga. Det är helt klart att Apocalypse Now Redux har 

benägenheten att reproducera det postkoloniala synsättet vilket betyder att västs härskande 

ideologi reproduceras och lever vidare i framförallt det samhälle filmen är avsedd för. 

Det finns dock tydliga tecken som gör att det är svårt att se självklara skillnader mellan 

”vi” och ”dom” så som de beskrivs av postkolonialisterna. Vad som händer i Apocalypse now 

Redux är att amerikanerna tar några av de attribut som tillskrivs de ”andra” dvs. 
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vietnameserna, och de ”andra” tar några av de egentliga amerikanska eller västerländska 

attributen. Amerikanerna har de egenskaper som beskrivs ovan, men de uppvisar även 

irrationella, brutala och destruktiva tendenser när de dödar de oskyldiga sydvietnameserna på 

sampan. Vidare ser man hur Lance, en av besättningsmännen på båten acklimatiserar sig till 

miljön och lagar taket med palmlöv och kamouflagemålar sig. Men framförallt ser vi hur 

Kurtz har inspirerats av vietnamesernas ociviliserade metoder och anammat dem, något 

Willard tydligt fångas av. Charlie, som helt klart fortfarande är ociviliserade i sina brutala 

metoder är ändå rationella och effektiva i sin krigsföring, vilket beskrivs dels av Willard när 

han pratar om hur de är allt för fokuserade för att ägna sig åt underhållning men också av 

Kurtz när han berättar om sina traumatiska möten med dem under sin tid i specialstyrkorna. 

Den allra tydligaste skillnaden som framkommer i den här filmen mellan amerikanerna och 

vietnameserna är hur amerikanerna framstår som oseriöst inställda till kriget medan Charlie 

ses som väldigt engagerade i sin ”uppgift”. 

 

4.4 Plutonen 

De nya rekryterna har anlänt till Vietnam och är på väg igenom den mörka, fuktiga, 

främmande och skrämmande djungeln med den övriga plutonen för att ta sig till baslägret. 

Under strapatsen får Taylor syn på en giftorm som ligger lurande och är färdig att attackera. 

Redan här känns det som om de ”andra” (fienden), genom ormen, symboliseras som elaka och 

grymma och ligger i bakhåll i den täta vegetationen. Under den ansträngande färden brottas 

även de nyanlända med det fuktiga klimatet och fruktansvärt irriterande myror. Detta är ett 

tecken på de inte hör hemma här och gör samtidigt att vi känner för dem. Det är inte vår miljö 

utan ”deras” djungel, som de är ett med.132 

Efter ett tag i lägret skickas de ut på spaningspatrull i djungeln. Under uppdraget får vi 

höra berättarrösten (i form av Taylor) skildra historien om hur hans far och förfäder hade 

stridit för sitt land och om hur alla hans vapenbröder här i Vietnam är ”fattiga stackare” från 

de lägsta lagren av den amerikanska befolkningen, och ändå är de här och kämpar för ”vår” 

frihet. När de sedan slår läger i regnet för att vila för natten har vaktposten somnat då Taylor 

väcks av bitande lömska myggor. Dessförinnan har vi fått se en närbild på en ödla som 

smyger fram upp för en Buddhastaty. Det är påtagligt att något förfärligt skall hända, vilket 

det också gör. En fiendepatrull är på nattlig spaning. De smyger sig fram med blad och grenar 
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på hjälmarna och syns nästan inte till en början.133 De upptäcker inte den amerikanska 

plutonen, men Taylor ser dem snart i månljuset och när han zoomas in lyser skräcken i hans 

ögon under skyddet av hans kapuschong134. Patrullen är upplyst bakifrån, vilket gör att deras 

silhuetter framträder starkt mot månljuset, och när de zoomas in förstärks de mystiska och 

fasansfulla figurerna (”dom”) ännu mer. Dessutom syns det ännu mer tydligt i motljuset att de 

är kamouflerade i djungelns dräkt, vilket ytterligare kopplar samman dem med den mörka 

ogästvänliga miljön där ”dom” jagar sitt villebråd i sin naturliga omgivning. I den här scenen 

är det ytterst uppenbart att alla delar av mise-en-scéne såsom miljö, ljus och rekvisita är 

inblandade för att förstärka känslan av de ”andra” som mystiska och ansiktslösa. Därtill blir 

det än mer tydligt när den frenetiska skräckmusiken och det pulserande ljudet höjs ju närmre 

de kommer den, förutom Taylor, intet ont anande amerikanska plutonen. 

Under en ny patrull i djungeln upptäcker plutonen ett fientligt bunkersystem av 

underjordiska tunnlar. Elias, den gode och orädde sergeanten, kryper ner i systemet av tunnlar 

för att identifiera och rensa det på fiendesoldater, där han också lyckas likvidera en ansiktslös 

fiendesoldat som snabbt skymtar förbi i dunklet. Här känner vi samhörighet med den 

hjältemodiga Elias, men tvärtom med den gömda fienden (”dom”). Samtidigt hittar två av 

soldaterna vad som verkar vara viktiga papper i en låda, men lådan är försåtminerad vilket 

leder till att en soldat dör och den andre blir svårt skadad. Även i denna situation målas 

fienden upp som grym samt falsk och de amerikanska soldaterna som lidande offer.135 Taylor 

och Manny Washington har blivit placerade på vakt en kort sträcka från systemet då en orm 

ringlar förbi, inzoomad, nära Taylors ena fot. I direkt anknytning byter man sedan bild till 

Manny på sin vaktpost. Återigen förknippas reptilen med Charlie, för det är uppenbart att 

något fasansfullt skall inträffa och att det genereras myter om att Charlie är falsk och 

opålitlig.136 Plötsligt har Manny försvunnit, men när plutonen är på väg för att undersöka en 

närliggande by hittar man honom torterad till döds och upphängd på en påle. Utan tvekan 

associeras Charlie här som brutal och ociviliserad.137  

Redan från filmens början har vi fått stifta bekantskap med både plutonens onda sida, 

genom Barnes, och dess goda sida, genom Elias. Men när den hämndlystna plutonen kommer 
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till den närbelägna sydvietnamesiska byn kolliderar verkligen de båda sidorna och gränsen 

mellan dem blir väldigt tydlig. Först beter sig hela plutonen som vildar när de undersöker byn 

i jakt på Charlie, Taylor utför psykisk tortyr mot en stackars enbent bybo, vilken den galne 

Bunny i nästa sekund brutalt och ociviliserat bokstavligen slår ihjäl och Barnes spränger två 

kvarvarande bybor i ett skyddsvärn i luften. Vidare behandlar Barnes byns ledare hotfyllt och 

illa för att få honom att erkänna att byn är vänligt inställd till Charlie, och när dennes fru 

klagar högljutt över vad de amerikanska soldaterna har förstört i byn samt hur de har uppträtt 

skjuter Barnes henne kallblodigt, och hotar sedan att även döda hans dotter. Här skapas 

verkligen medkänsla för de, förmodade, oskyldiga byborna, och vi tar moraliskt avstånd från 

plutonens ociviliserade handlingar även om de, som Devine skriver, verkar handla i rädsla.138 

Samtidigt märks det i stunden när Barnes skjuter byäldstens fru och hotar att döda hans dotter 

att en grupp av soldaterna skäms och tar avstånd från Barnes beteende, medan den andra 

gruppen står bakom honom.  Detta gör att det skapas en splittrad ”vi”-känsla hos publiken, 

dels känner vi avsmak för den ena gruppens handlingar och ställningstagande samtidigt som 

vi respekterar och känner för den andra gruppens ställningstagande och handlande. Men mitt i 

terrorn anländer Elias och stoppar Barnes med våld, vilket verkligen leder till den splittring 

som gör att plutonen delas in i en god och en ond grupp. När sedan också de ”onda” våldtar 

byns småflickor stärks medkänslan ytterligare med byborna medan avsmaken för 

amerikanernas handlingar växer. Men när vissa amerikaner bär byns barn när de inte orkar gå 

själva känner vi återigen sympati med dem. I den här scenen är avståndet mellan de ”andra” 

och ”oss” i den dominerande västerländska kulturen inte längre lika stort. Alltså existerar inte 

längre ett lika starkt postkolonialt perspektiv. Istället har vi fått ytterligare ett ”vi-dom”-

perspektiv, nämligen det inom plutonen i form av det goda och det onda.139 

Väl hemma i lägret igen förekommer en hel del diskussioner om vad som hände i den 

sydvietnamesiska byn. T.ex. får vi höra Junior kommentera Barnes handlingar med orden: 

”Ingen kristen går omkring i en by och hugger av huvuden och sånt” och dels sitter 

protagonisterna Taylor och Elias, under nattens stjärnor och filosoferar samt diskuterar Barnes 

och att Elias en gång trodde på USA:s inblandning i kriget, men att nu var det förlorat. Detta 

genererar naturligtvis ”vi”-känslor med dem. En sak som däremot skapar ett avståndstagande 

hos framförallt den amerikanska publiken av Barnes är när han själv säger till löjtnanten att 

”Elias är en mirakelman. Som politikerna som försöker vinna kriget med ena handen bunden 
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bakom ryggen. Finns varken tid eller behov för en rättegång”. Här kan vi förstå att det Barnes 

uttrycker inte stämmer överens med det som den demokratiske amerikanen i gemene man 

tycker och tänker, han handlar på eget bevåg. I denna diskurs blir ”vi”-känslan åter betonad 

genom vår sympati för Elias och det avstånd vi tar från Barnes. Vi ser alltså att även om det 

fanns de inom det egna ledet med dåliga intentioner (Barnes) så fanns det lika fullt sådana 

som ville kämpa rättvist i kriget (Elias), och det är dem publiken sympatiserar med. 

Nästa dag återvänder den amerikanska plutonen till det fientliga bunkersystemet, där nu 

Charlie ligger i bakhåll i sin fuktdrypande djungel. Man får knappt se deras ansikten utan på 

nytt visas ”dom” upp som ansiktslösa samt enigmatiska, och när de skjuter på redan sårade 

amerikanska soldater förstärks bilden av dem som fega och grymma. Dessutom hjälper de 

aldrig varandra utan verkar mest vara som känslokalla rovdjur. Som kontrast hjälper de 

amerikanska soldaterna varandra till varje pris. Ännu en gång finns det en tydlig tendens att 

de ”andra” blir en motsats till västerlandets civilisation. Elias börjar ana oråd och ber om att 

få med sig några mannar för att säkra den ena flanken, vilket visar sig vara rätt tänkt för 

Charlie attackerar även här. Elias placerar ut sina män i en försvarslinje och tar sig sedan 

snabbt iväg för att stoppa fienden om de kommer från flodhållet.  Charlie kommer smygandes 

i djungelns dimma prydda i djungelmaskering i en mystisk atmosfär och ”deras” ansikten är 

uttryckslösa samt känslokalla, men snart sätter de fart. Amerikanerna försvarar sig bra med 

endast fyra man och håller stånd mot en hel skog full av fiender, och den oerhört hjältemodiga 

Elias rusar bara rätt in bland dem och strider som en hel armé. Vidare tar kameran närbilder 

och zoomar in dem när de kämpar, vilket målar upp känslouttryck såsom koncentration, 

ansvarstagande och även rädsla och som i sin tur är en motsats till fiendens känslokalla 

uttryckslöshet.  Detta gör att publiken identifierar sig med de amerikanska hjältarna och 

känner stor gemenskap med dem. I detta avsnitt av filmen förekommer uppenbara tecken på 

den postkoloniala speglingen mellan de båda kulturerna. Mitt i hjältarnas heroiska strid med 

Charlie anländer Barnes och ger order om reträtt, och ger sig därefter ut djungeln för att hämta 

den vilt kämpandes Elias. Men istället för att hämta in honom skjuter Barnes honom och 

hävdar att det var Charlie. Taylor anar oråd och väl uppe i helikoptern ser man Elias jagas av 

en hord av fiender, vilket gör honom säker på att Barnes ljög. Nu råder verkligen krig mellan 

det goda och det onda inom plutonen. 

Redan efterföljande dag flögs de in i dalen igen för att agera lockbete. Den amerikanska 

plutonen gräver ner sig i skyddsvärn och inväntar sedan fienden. King säger till Taylor att 

”odjuret finns därute och han är hungrig ikväll” och hänvisar förstås till Charlie. När sedan 

Charlie i skymningen börjar gruppera för anfallet visas inte heller denna gång ansiktsuttryck 
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fram och därtill rör ”dom” sig snabbt utan tveksamheter, vilket genererar en känsla av att de 

är ett med mystiska täta vegetationen. Dessutom filmas dessa uttryckslösa ”odjur” så att man 

inte kan se deras ansikten just för att man inte skall känna någon samhörighet med dem. Här 

skapas återigen ett tydligt postkolonialt perspektiv då t.o.m. kameravinklarna insinuerar detta. 

Istället identifierar vi oss och känner gemenskap med hela kompaniet under den stora attacken 

eftersom kompanichefen beställer artillerield och flygbombning på de egna ställningarna för 

att kunna besegra Charlie. I vår västerländska kultur är ”vi” hjältar och strider ända in i döden. 

Efter striden tar de civiliserade amerikanerna hand om sina döda och sårade, medan den 

ociviliserade Charlie inte gör detta. 

Avslutningsvis är ett genomgående mönster i filmen att de amerikanska soldaterna lider, 

men inte Charlie, han bara dör som den grymme och ociviliserade vilde han är. Däremot lider 

den till synes oskyldiga sydvietnamesiska bybefolkningen som faller offer för amerikanernas 

brutalitet. I filmens diskurs är det dessutom påtagligt att fokus ligger på de inre stridigheterna 

inom den amerikanska plutonen. Charlie blir ytterst ointressant.140 De gångerna vi får se 

honom är det oftast som mystiska skuggfigurer i djungeln vid strider eller genom fällor. Det 

existerar alltså splittring inom västs kultur, vilket gör att den postkoloniala speglingen inte 

uttrycks så starkt. Det är dock tveklöst, när man stöter på Charlie, att det postkoloniala 

ideologiska budskapet existerar, och de ”andra”, dvs. den asiatiska kulturen, är grymmare och 

mer ociviliserade än ”oss”, dvs. den västerländska kulturen.. Med andra ord konnoteras 

Charlie som mystisk, skugglik, ociviliserad, falsk ond och brutal vid ett flertal tillfällen i de 

analyserade scenerna.  

 

4.5 Full Metal Jacket 

Filmens första halva utspelar sig i USA under marinkårens träningsläger. Här råder en mycket 

hård stämning för att göra de meniga till ”mördare”. Sergeant Hartman, som leder träningen 

utsätter sina rekryter för mental avprogrammering för att förbereda dem för kriget. Det är en 

maskulin, homofientlig och starkt disciplinerad värld full av rasism och sexuella referenser av 

den amerikanska militären som presenteras och som sedan syns genom hela filmen.141 När 

menige Joker i filmens början skämtar kallas han ”kommunistkuksugarjävel” av Hartman. 

Vidare värnar Hartman starkt om den kristna religionen, och pratar om hur den fria världen 

skall besegra kommunismen med hjälp av marinsoldater och Gud. Den syn av Hartman och 
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militären som framställs här är tydlig. Genom att hänvisa till det kommunistiska hotet och 

religionen definierar Hartman ”vi” som den goda och fria världen och som det alla 

marinsoldater liksom robotar skall kämpa för. 

Första scenen i Vietnam visar en smutsig gata, vilt trafikerad med bilar och cykeltaxi. 

Joker och hans kollega Rafterman konfronteras av en prostituerad vietnamesisk flicka. Efter 

en del prutande enas de om ett pris och Joker säger till Rafterman: ”Ya know, half of these 

gook whores are serving officers in the Viet Cong; the other half have got T.B. Be sure you 

only fuck the ones that cough.”  Mer hinner han inte säga innan en vietnamesisk man kommer 

springande och tar Raftermans kamera, visar upp sina kunskaper i någon slags asiatiskt 

kampsport och försvinner på en moped. I nästa scen pratar Rafterman om hur otacksamma 

han tycker vietnameserna är som enligt honom bara ”skiter” på amerikanerna fast de försöker 

hjälpa dem. De vietnameser som varit med i dessa scener är sannolikt sydvietnameser och är 

antingen tjuvar eller prostituerade, för att inte glömma otacksamma mot sina beskyddare, 

amerikanerna.142 Att den första vietnames som pratar är en kvinna tydliggör också det 

kvinnliga ”andra” som man kan se det i motsats till det maskulina USA i den här situationen. 

Att hon är prostituerad kan dock tyda på att hon med det är ett offer, precis som Sydvietnam 

ofta blivit i det här kriget. 

Strax därefter sitter Joker och Rafterman i ett redaktionsmöte på tidningen Stars and 

Stripes där de jobbar. Tidningens skribenter blir tilldelade sina jobb och tillsagda hur de skall 

skriva sina artiklar. Allt för att kriget skall få ökat stöd. Joker berättar för redaktören att det 

ryktas att Tet-vapenvilan kommer att brytas. Den mycket cyniske redaktören säger då att Tet-

firandet är som fjärde juli, jul och nyår i ett, och fortsätter med att ”varenda guling, nord- som 

sydvietnames kommer slå på gong-gongen, yla mot månen och besöka döda släktingar”. Det 

visar sig dock att vapenvilan faktiskt bryts och baslägret attackeras under natten. Vid attacken 

ser man först hur en lastbil i hög hastighet kör in mot lägret och exploderar. Strax därefter 

väller det in mörka skuggor, Charlie kommer. De springer öppet och skjuter vilt och 

okontrollerat omkring sig. Detta gör att de är lätta att träffa för amerikanerna och att de inte 

själva får in några lyckade träffar. De faller snabbt allihop. När attacken är över blir Joker, 

som uppträtt mycket stöddigt mot redaktören, skickad till Hue som blivit belägrat av fienden. 

Vi får här först och främst höra talas om de primitiva vietnameserna (både nord- och 

sydvietnameser) och deras hedniska Tet-firande. Vi får sedan se ett exempel på Charlies 

misslyckade och suicidala krigsföring, som ter sig mycket oplanerad. Samtidigt är de mycket 
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svekfulla då de bryter den vapenvila som råder. Inom det amerikanska ledet är man dock 

relativt splittrade. Joker är en cyniker som hela tiden driver med sina befäl som i sin tur ser 

honom som ett problem för att kriget skall kunna lyckas. 

I Hue träffar Joker och Rafterman först på Walter Schinoski som berättar att han kallas 

Mr Touchdown eftersom han spelat amerikansk fotboll i Notre Dame. De möter en stadig 

ström vietnameser där de går, alla på väg mot dem. Touchdown visar dem till en massgrav 

med sydvietnameser (lärare, statsanställda, poliser etc.) som mördats av fienden. En mycket 

bestört Joker tittar ner på liken, som är täckta med kalk. Vi får veta att en del av offren blev 

begravda levande, vilket skapar konnotationer som understryker Charlies grymma karaktär. 

Här konfronteras Joker av en överste då han på sin jacka har ett fredsmärke men på hans 

hjälm står det ”born to kill”. Joker menar att han vill belysa människans dualism. Översten 

ifrågasätter då om Joker är på amerikanernas sida och om han älskar sitt land. Till slut säger 

han att Joker får ändra sin attityd och hjälpa sitt land till seger. De är där för att hjälpa 

vietnameserna för inom varje vietnames finns en amerikan som vill komma ut. I den här 

scenen får vi först och främst se hur amerikanerna kommer varandra närmare med Mr 

Touchdown som berättar om sin fotbollskarriär därhemma. Detta stärker gemensamheten 

mellan soldaterna. De vietnameser som syns i bild här är ute och går i kanten av bilden och 

bara vända från kameran. Man ser inga ansikten så det som får oss att förstå att de är 

vietnameser är, med hjälp av mise-en-scéne, att de är civilklädda och bär konformade hattar. 

Efter det får vi höra om det ociviliserade Nordvietnam som brutalt låtit mörda flera av Hues 

invånare. I samband med detta får vi se det splittrade USA i den dualism Joker pratar om. 

Slutligen ser vi en av orsakerna till USA:s inblandning i kriget: sprida den kultur, som man 

tror att alla andra eftersträvar, vilket översten hävdar.143 

Snart möter Joker upp med den plutonen han skall skriva om. De närmar sig Hue, som 

blivit belägrat av Charlie. Plötsligt attackeras de från byn men fortsätter för att se vad det är. 

De attackeras igen, nu ser man att det är från en byggnad men inga fiender syns. Snart ser 

man några springa förbi och man lyckas träffa ett par av dem. I den här scenen är Charlie 

dolda och ansiktslösa och ses endast skymta förbi. De definieras snarare genom sina 

handlingar. 

Efter en stund tar filmen ett dokumentäraktigt perspektiv och kameran går runt bland 

männen i plutonen som ligger i skydd bakom en mur. Man pratar om att göra en westernfilm 

av kriget. Scenen uttrycks med ironiska undertoner men det är ändå lätt att dra kopplingar till 
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den amerikanska erövringen av Vilda Västern på 1800-talet, när Animal Mother, gruppens 

hårding, säger ”ehh, vi låter gulingarna vara indianerna”. Detta kan tolkas som att ”vi”, den 

västerländska kulturen en gång i tiden besegrade den underlägsna och ociviliserade 

indiankulturen, och likadant skulle vi kunnat göra med den bakåtsträvande orientaliska 

kulturen. Ytterligare en stund senare intervjuas soldaterna som får ge sin syn på kriget. Det 

pratas om hur de fått ge upp sin frihet till förmån för vietnameserna och hur det verkar som att 

vietnameserna inte vill ha denna frihet. Någon säger att asiaterna själva borde lösa sina 

problem. Vidare påstår Cowboy, Jokers bäste vän, att sydvietnameserna bara verkar vara på 

väg i motsatt riktning när de är på väg ut i strid. Cowboy fortsätter med att han hatar Vietnam 

eftersom det inte finns en enda häst i landet, vilket enligt honom är ett tecken på att det är 

något allvarligt fel. Sist ut bland intervjuerna är den ironiske Joker som berättar om hur han 

ville åka och se Sydostasiens pärla, komma i kontakt med en gammal kultur och döda. Vad vi 

ser här är först en referens till det moderna USA kontra det primitiva Vietnam plus att vi 

återigen får erfara hur man anser att vietnameserna bör vara tacksamma för den hjälp man ger 

dem och hur amerikanska soldater uppoffrar sig själva för deras skull men att vietnameserna 

ändå inte är det. Att det inte finns en enda häst i landet är ett tydligt tecken på att det inte är 

som ”hemma” vilket är varför landet inte är bra. Vi ser här igen hur amerikanerna vill ha 

närhet till den egna kulturen. 

Filmens klimax är när gruppen gått vilse i Hue för att se om det finns några fiender kvar. 

Någonstans bland husen visar det sig vara så och en efter en i plutonen dödas av en krypskytt. 

Man får inte se någon men man får då och då se amerikanerna ur krypskyttens vinkel, dock 

inget ansikte, bara geväret. Männens kön träffas vilket gör att de får lida innan de dör. Man 

begär förstärkning men får ingen. Krypskytten dödar Cowboy, och nu ser man hur det blivit 

personligt för Joker, han blir plötsligt väldigt motiverad. Efter en lång stund lyckas man 

lokalisera krypskytten och tar sig in i huset. Joker hittar denne som visar sig vara en ung 

kvinna och dessutom den enda som är kvar. Rafterman lyckas skjuta henne. Hon ligger på 

marken, fortfarande vid liv och stirrar skrämt upp mot soldaterna. Det står nu runt henne. Hon 

pratar tyst, de undrar vad hon säger, Joker tror att hon ber. De börjar diskutera vad de ska göra 

med henne. Joker vill göra nåt, Animal Mother vill lämna henne. Hon ber dem skjuta henne. 

Han säger då till Joker att han får skjuta henne om han vill och han gör det. Vietnameserna tar 

i den här scenen flera av de attribut som de ”andra” har enligt Said. Först och främst är de i 

det närmaste osynliga precis som innan och märks bara genom sina handlingar. Det visar sig 

sedan att krypskytten är en ung kvinna. Vad vi ser här är hur de amerikanska soldaterna som 

män och medlemmar av ett kapitalistiskt imperium möter sin absoluta motsats i en kommunist 
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från tredje världen som dessutom är kvinnlig. I och med att hon skjuter dem i genitalierna 

innan de dör visar hennes sadistiska läggning, det blir som att hon kastrerar dem till döds.144 

Vissa attribut som syns hos de inblandade är i den här filmens diskurs mycket tydliga, 

särskilt det brutala, ansiktslösa och osynliga hos Charlie, men framförallt det feminina då 

flera vietnamesiska kvinnor är med, både nord- och sydvietnameser, och tar upp rollerna som 

amerikanernas motsats. Vi ser det moderna, högteknologiska Amerika, som tidigare nämnts 

väldigt maskulint, i stark kontrast till det feminina och underutvecklade Vietnam.145 Hos 

amerikanerna finns den starka känslan för den egna kulturen med religionen, amerikansk 

fotboll och hästar samt ett förakt för kommunismen och allt som inte är som ”hemma”. 

Sydvietnameserna beskrivs både som otacksamma, men också luriga och giriga samtidigt som 

man kan se hur de blivit förstörda av t.ex. prostitution. Även de visas upp som tysta och 

ansiktslösa när Joker möter dem precis när han kommit till Hue. Det finns dock klara 

tveksamheter i filmen, vilket berör amerikanernas godhets vara eller icke vara. Detta främst 

genom de mycket ironiska framställningarna av t.ex. amerikanernas handlingar och rasistiska 

åsikter gentemot de ”andra” och det är svårt att kalla någon amerikan i den här filmen för 

”god”. Det råder också en splittring inom landet om vad som är rätt och fel i kriget. Det är 

inte filmen i sig som säger detta utan den visar hur synen är bland amerikanska soldater. Dock 

är det tydligt att den tar ett amerikanskt perspektiv och på så vis förstärker den postkoloniala 

synen på ”dom” som t.ex. mystiska och ansiktslösa. Med andra ord är det tydligt att 

semiotikens mytskapande är i arbete i filmen och att dessa ofta rådande myter/föreställningar 

ideologiskt kan reproduceras i samhället. 

 

4.6 We Were Soldiers 

Inledningsvis i den tillbakablickande historiska delen märks det att filmmakarna försöker att 

motverka ett allt för tydligt postkolonialt perspektiv genom att låta filmens berättare 

poängtera att ”filmen hyllar de unga amerikaner som dog i dödens dal och de unga männen ur 

Vietnams folkarmé som dog för vår hand.” Alltså får vi här en betoning av att Vietnamkriget 

skall visas ur både en amerikansk och en vietnamesisk synvinkel.  Men redan i den första 

scenen när den franske officeren ger sitt omdöme om Vietnam, precis innan han blir skjuten 

genom huvudet, och säger ”vilket jävla gräs, jävla hetta, jävla land” betonas det att det finns 

en tendens till att ”vi”, den västliga kulturen inte passar in här i deras landskap som ”dom” är 
                                                 
144 White, 1991, ss. 211-214. 
145 Desser, s. 96. 



 

  

 51  

ett med (metafor), och när Charlie även dödar sårade franska soldater bara för att den franska 

armén skall bli rädd och inte skicka fler soldater erhålls det också här en tydlig tendens att 

”dom”, den orientaliska kulturen associeras med grymhet och kallblodighet. Dessutom sticks 

en fransk officer ner fegt av en fiendesoldat. 

När filmen väl börjar får vi följa överste Moore och hans soldaters utbildning och deras 

familjeliv. Här visas bilden av ansvarsfulla kristna familjefäder som skall ställa upp för landet 

och varandra i Vietnam upp. I denna del av filmen och under regelbundet återkommande 

inslag målas även bilden av starka, rättvisa och handlingskraftiga soldatfruar upp. Detta 

tillsammans genererar ett positivt och starkt intryck av vår västerländska kultur, vilket gör att 

”vi” i publiken känner samhörighet med soldaterna och deras fruar. 

Väl i Vietnam dröjer det inte länge förrän de amerikanska trupperna flygs in i fiendeland 

för hitta och förgöra fienden, och den här gången är det faktiskt amerikanerna som överraskar 

dem. Ganska snart lyckas de fånga en fiendesoldat som verkar vara rädd och allmänt 

mänsklig, och får på så vis ett ansikte, vilket i sin tur tar bort en del av Charlies 

grymhetsstämpel. Detta är ett tecken på att de ”andra” inte är känslokalla och ociviliserade 

utan snarare som oss, vilket minskar klyftan mellan ”vi” och ”dom” i det postkoloniala 

perspektivet. Snart är det dock klart att fienden har en division på hela 4000 man i berget, 

vilket leder till att amerikanerna hamnar i ett stort underläge, och första pluton, som med 

detsamma blev utskickade på spaning springer rätt så omgående rakt in i fienden. I striden 

skjuts först löjtnanten och sedan sergeanten. Löjtnantens sista ord är ”Jag är glad att få dö för 

mitt land” och sergeantens är ”Hälsa min fru… att jag älskar henne”. Dessa ord på 

dödsbädden skapar en ”vi”-känsla eftersom det sista de tänker på är sitt fosterland och sin 

familj, vilket också, enligt egen utsaga, kännetecknar hjältemodet hos de amerikanska 

soldaterna.146 Nu väller den skogsbeklädda fienden in i massor, men plutonen, som hela tiden 

blir mindre och mindre, försvarar sig heroiskt.  

Under striden får vi följa hur båda parter leder och grupperar sina styrkor, men betydligt 

mer från den amerikanska sidan och här också hur Överste Moore ständigt förutser Charlies 

agerande. Bilden som visas upp är alltså att den amerikanska sidan är smartare än fiendesidan. 

Samtidigt kommer publiken närmare Charlie och hur de tänker och handlar, vilket skapar en 

större förståelse och sympati med ”dom”, och avståndet mellan ”vi” och ”dom” minskar. 

Mörkret faller över dödens dal och de sista männen plus en journalist flygs in. Under 

inflygningen ser man mängder med hemlighetsfulla ljus där nere, det är Charlie som formerar 
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sig för anfall. Detta mystifierar fienden och förstärker ”dom”-stämpeln. Ute i det nattsvarta 

mörkret hos den omringade plutonen känner en av soldaterna lukten av smygande fiender som 

kommer närmre, vilket föranleder sergeanten att beställa ljus över deras position. Soldaten 

hade rätt, och när natten lyses upp urskiljs fienden som starka skuggfigurer där man också lätt 

kan uppfatta deras skogsmaskering silhuetteras mot motljuset. I den här scenen är det helt 

klart att ”dom”, med hjälp av mise-en-scéne, framställs som mystiska och mer ociviliserade 

än de amerikanska soldaterna. Under samma natt nere vid den uttorkade flodbädden ligger 

andra amerikanska soldater och väntar på att Charlie skall anfalla. Här zoomas soldaterna in 

som väntande offer och det tas närbilder av dem, där man kan utläsa rädsla men även 

beslutsamhet. Utan tvekan genereras här samhörighetskänsla med soldaterna. På detta vis 

filmas aldrig fiendesoldaterna, utan istället är det, förutom i början, ”dom” som smyger sig på 

och attackerar. 

Lite senare under natten ber Moore till Gud för att hans hjältemodiga soldater skall få 

vila i frid och att han skall vara barmhärtig med dem. Återigen lyfts kristendomen fram och 

förknippas med västerlandets dominerande kultur, vilket gör att vi ser ”vår” kultur som mer 

civiliserad än den orientaliska kulturen som förespråkar andra annorlunda religioner. Därefter 

klipps en scen in där fiendens högste befäl på plats har ett samtal med sina underlydande 

officerare och det är här uppenbart att han hyser känslor för sina män och att hans män i sin 

tur har känslor för sina familjer. Denna scen frambringar en förståelse för Charlie och med 

andra ord även den asiatiska kulturen, i och med att vi känner igen oss och skulle lika gärna 

kunna vara ”dom” för de är ju inte så ociviliserade i alla fall. Detta är en bild som mycket 

sällan eller aldrig visas upp i amerikanska filmer om Vietnamkriget. Men direkt efter får vi än 

en gång se Charlie komma smygande mot resterna av den omringade plutonen upplysta av 

motljus som lyfter fram deras mystiska och hotfulla karaktär, fast här syns det faktiskt också 

rädsla i en av motståndarnas ansikte, vilket gör honom mänsklig och inte till ett uttryckslöst 

och känslokallt monster. Likaså blir fiendens högsta befäl mänsklig för oss när han ber för 

sina döda män och för de som kommer att dö.  På så vis är det postkoloniala perspektivet inte 

längre lika påtagligt. 

 Nästa morgon tar drabbningen fart på allvar och blir intensivare än tidigare och under 

denna strid tar verkligen amerikanerna hand om varandra och är hjältemodiga. Men vi får 

dessutom följa en av fiendens soldater som i hjältemod försöker springa rakt in i 

amerikanernas innersta näste och döda överste Moore. Innan han skall utföra dådet stannar 

han i skydd av ett ihåligt träd för att aptera sin bajonett. I denna situation är det synbart att 

soldaten är nervös och rädd men också beslutsam att utföra sitt uppdrag. Med andra ord sätts 
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återigen ett känslofyllt ansikte på fienden.  Mitt i anfallet kastar journalisten det vapen han har 

fått tilldelat sig och börjar istället fotografera all död och lidande runt omkring sig. Mestadels 

fotograferar han de amerikanska förlusterna, men även fiendens plåga, vilket gör att 

skillnaden mellan ”vi” och ”dom” ter sig mindre. Under slutet av denna blodiga dag lyckas de 

amerikanska trupperna undsätta den omringade första pluton, men det är inte många 

överlevande, och trots alla vedermödor anmäler sig dessa överlevande hjältar till fortsatt strid. 

En mer uppenbar ”vi”-känsla går knappast att få. 

Snart faller mörkret igen och bilden av två grubblande ledare visas upp. Men det är bara 

den amerikanske som visar att han tar ett stort ansvar för sina män, precis som han tar hand 

om sin familj, när han överlägger med sin närmaste man. ”Två av mina män saknas där 

striderna var som häftigast. […] – Ska vi inte gå och hämta dem? – Jag följer med. Då går vi.” 

Det dröjer inte länge förrän de hittar dem bland alla fiendelik. Självklart identifierar vi oss här 

med Moores handlande, något som genomsyrar hela filmen. Moore sätter stor vikt vid att han 

skall vara den allra siste som lämnar slagfältet, ingen soldat skall lämnas kvar.147 

I gryningen nästa dag sker det avgörande slaget. Men dessförinnan får vi under nattens 

timmar se Charlie planera att attackera tidigt för att överraska amerikanerna. Men återigen 

lyckas Överste Moore att förutse fiendesidans planer och istället vara den som anfaller först 

och därmed vara den som överraskar. Till sin hjälp har han helikoptrar. Anfallet filmas i slow 

motion för att bli så effektfull som möjligt och när väl helikoptrarna sätts in i striden kan vi se 

hur fiendesoldaterna blir totalt massakrerade. Här känner vi för Charlies lidande, men denna 

scen har också ett annat viktigt budskap. Den genererar nämligen också den amerikanska och 

därmed även den västerländska kulturens överlägsenhet både teknologiskt och 

intelligensmässigt. Alltså kan budskapet tolkas som att när det väl kommer till riktig strid var 

amerikanerna bättre än Charlie, men för det mesta låg ”dom” i bakhåll och dylikt och därför 

vann till slut fienden kriget.  

När bataljen är över letar de amerikanska trupperna efter ägodelar på de döda 

fiendesoldaterna, och man hittar då, på soldaten som skulle döda Moore, ett fotografi av hans 

familj. Ännu en gång får vi känslan av samhörighet och att ”dom” lika gärna kunde ha varit 

”vi” eftersom han, precis som amerikanerna, hade med sig tanken på sin familj till kriget. I 

slutscenen i Vietnam är det första gången som fiendesoldaterna tar hand om sina döda. De har 

varken bekymrat sig om sina sårade eller döda under hela filmen förrän nu, vilket gör att 

”dom” tenderar att visas upp som känslokalla och ociviliserade i kontrast till amerikanerna. 
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Ett genomgående tema i filmens diskurs har varit menat att visa både amerikanernas och 

fiendestyrkornas stridsledning. Vi har också fått se hur båda parters soldater visar känslor på 

olika sätt och deras starka koppling till fosterlandet och familjen. Filmen har också visat hur 

de båda ledarna visat omtanke för sina soldater genom att be för dem och velat deras bästa 

ända in i döden samt hur man visat respekt för sina skadade och döda soldater. Dessutom 

åskådliggörs hjältemodet hos de båda stridande sidornas soldater vilket tyder på att båda 

kämpat hårt för sin sak. Man försöker alltså motverka den postkoloniala spegeln där ”vi” och 

”dom” är varandras motsatser. Däremot är det tydligt att även om filmen har ambitionen att 

synliggöra båda sidornas perspektiv dominerar det amerikanska starkt. I stridssituationer är 

det alltid den amerikanska sidan som vi får följa mest och vi får för det mesta se kriget ur 

deras vinkel vilket gör att Charlie som är en konnotation av den mörka skogen blir de som 

smyger och lurar omkring amerikanerna som oftast får rollen som offer. Med andra ord 

existerar här ett postkolonialt perspektiv som belyser västerlandets dominerande ställning och 

tydliggör och reproducerar det ideologiska budskapet och framställer amerikanerna som 

hjältar och Charlie som deras fiende och motsats.148 
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5. Slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att studera framställningen av den västerländska och 

orientaliska kulturen i ett antal filmer om Vietnamkriget ur ett postkolonialt perspektiv. I takt 

med att vi har tittat på ett flertal filmer utöver de vi har analyserat, har vi under studiens gång 

dragit lärdomen att ju större erfarenhet av materialet vi fått desto större förståelse och kunskap 

har detta genererat, vilket har hjälpt oss att besvara frågeställningarna på ett så korrekt sätt 

som möjligt. I studiens avslutande diskussion jämför vi de olika filmernas resultat och 

resonerar kring deras framställningar utifrån frågeställningarna. Detta kommer att visa om det 

finns någon generell bild av filmerna men också kunna belysa om det skett någon förändring 

eller inte. 

I De Gröna Baskrarna, The Deer Hunter och We Were Soldiers är amerikanerna 

alltigenom goda, och bilden av den amerikanske (super)hjälten genereras. Samtidigt ser vi 

starka känslor hos amerikanerna, dels hos de bräckliga Steven och Nick och kärleken till 

hemstaden i The Deer Hunter och dels genom de starka familjebanden i We Were Soldiers. I 

de tre andra filmerna Apocalypse Now Redux, Plutonen och Full Metal Jacket är bilden av 

amerikanerna däremot något tvetydig. Det finns helt klart goda och rationella amerikaner i 

filmerna, men vi ser även hur de vid flera tillfällen beter sig irrationellt vilket leder till att de 

utför onda och ociviliserade handlingar som enligt den postkoloniala spegeln skall vara 

Charlies attribut. I Full Metal Jacket är det svårt att överhuvudtaget hitta någon amerikan som 

helt och hållet är god och som man kan identifiera sig med fullt ut. Ett gemensamt tema i alla 

filmer är att vi i princip känner och sympatiserar med de amerikanska soldaterna hela tiden. 

Men i och med att filmerna är presenterade ur ett amerikanskt perspektiv är det inte konstigt 

att vi känner och lider med deras ansträngande och tuffa liv i för deras del Charlies 

främmande miljö. 

Vad beträffar fienden, är filmerna mer unisona i sina skildringar. Charlie är för det 

mesta osynliga, ansiktslösa och dolda i djungeln, där de utför grymma och brutala handlingar. 

I De Gröna Baskrarna får vi sällan möta Charlie, istället får vi höra talas om eller se 

effekterna av deras ociviliserade krigsföring. Ibland syns de mer, som i The Deer Hunter, och 

ibland mest som uttryckslösa skuggor, som i Plutonen, men en sak är säker, och det är att de 

förutom i We Were Soldiers aldrig kommer till tals. De är alltid de ”andra” i filmerna. 

Dessutom är de primitiva i sin krigsföring i form av punji-pinnar (De Gröna Baskrarna) och 

spjut (Apocalypse Now Redux) och i Full Metal Jacket ser vi det kvinnliga ”dom”. Det som 
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stundtals bryter det postkoloniala mönstret är att Charlie i We Were Soldiers skildras som 

hjältemodiga soldater med uttryck och känslor, samt att vi får se dem resonera och planera 

sina militära drag. Vi får alltså, till en viss del, se dem som människor. Även om Charlie 

mestadels är osynlig går det att hitta tillfällen där man mycket tydligt får bilder av honom och 

hans egenskaper. 

Sydvietnameserna är även de i stor utsträckning osynliga och ansiktslösa. Den film där 

de syns mest är De Gröna Baskrarna men det är förmodligen bara för att framställa USA:s 

inblandning i kriget som nödvändig. Samarbetet mellan amerikanerna och sydvietnameserna 

är väl fungerande men det är tydligt att deras och montagnardernas kultur är primitiv i 

förhållande till den amerikanska. I övriga filmer är sydvietnameserna, när de syns, endast 

offer för krigets brutalitet men i The Deer Hunter ser man att även de ägnar sig åt primitiv och 

sadistisk rysk roulette och i Full Metal Jacket är de tjuvar och prostituerade. 

Det är helt klart att den postkoloniala spegeln existerar i alla de analyserade filmernas 

diskurs och att den dominerande västerländska kulturen ställs som en motsats till den lägre 

stående orienten om än mindre tydligt i vissa fall.  Därmed är det också uppenbart att det 

amerikanska ideologiska budskapet om dem som världsledande och mer civiliserade 

reproduceras genom filmerna.149 Likaså är det påtagligt att det i filmerna existerar ett 

varierande antal konnotationer som genererar ett postkolonialt budskap och som enligt Bartez 

i sin tur skapar myter om detta. Vidare medför  ett flitigt laborerande med mise-en-scéne och 

filmteknikens koder såsom ljud och kameravinklar/positioner att de postkoloniala uttrycken 

ytterligare tydliggörs.  

Det är också klart att det finns en förändring i framställningen av kulturerna i filmerna. 

Från att i De Gröna Baskrarna och The Deer Hunter vara klara motsatser finns det bevis på 

att skillnaderna mellan ”vi” och ”dom” har förändrats och vid tillfällen suddats ut. Först ser vi 

detta i Apocalypse Now Redux när amerikanerna blir irrationella, brutala och ociviliserade och 

vietnameserna rationella. Senare visar det sig i Plutonen att amerikanerna kan uppträda 

mycket brutalt och barbariskt och i Full Metal Jacket får vi se amerikanerna som splittrade 

och rasistiska. Vid ett antal tillfällen ger skaparna av We Were Soldiers oss ett ansikte av 

Charlie, en tänkande och kännande individ, som hjältemodigt kämpar mot amerikanerna, 

något filmen är ensam om bland de utvalda filmerna. Det måste dock tilläggas att 

helhetsintrycket ger ett tydligt postkolonialt intryck och låter oss ändå känna mest med 

amerikanerna. Med andra ord har framställningen av det postkoloniala perspektivet i filmerna 
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förändrats från att väst och orienten på 1960-talet varit sina absoluta motsatser till att på 2000-

talet ha närmat sig varandra. I alla fall, utom We Were Soldiers, sker förändringen främst hos 

amerikanerna som får en mer negativ bild. Bilden av den ansiktslösa, ondskefulla och 

ociviliserade Charlie, är i princip intakt. 

Man kan dock påpeka, att det faktiskt i Vietnamkriget var så, att USA var en modernare 

krigsmakt med högre teknologi som slogs mot ett land från den tredje världen.150 

Vietnameserna hade inte alls samma resurser som amerikanerna, vilket gör att en del av 

framställningarna faktiskt stämmer och är baserade på fakta. Det är dock så att vissa av 

framställningarna tydligt är laddade. Exempel på detta är dels hur Charlies gerillakrigsföring, 

som är den amerikanska högteknologiska krigsapparatens motsats, inte bara är enkel och 

primitiv. Den är också brutal och kallblodig, vilket alltså innebär att den postkoloniala 

aspekten ändå finns. 

Under arbetets gång har vi inte stött på någon tidigare forskning som belyser de här 

frågorna lika klart och framförallt finns det ingen som tar upp förändringsprocessen över tid. 

Ingen annan forskning har tidigare penetrerat och undersökt det postkoloniala perspektivet i 

den utsträckning som denna studie gjort vilket gör den ensam i sitt slag. Till skillnad från den 

tidigare forskningens konstant osynliga bild av fienden visar den här studiens resultat att det 

finns tillfällen då man mycket tydligt får bilder av Charlie och hans egenskaper även om han 

inte direkt syns i bild. När det gäller förändringen är det ett faktum att den har skett vilket nu 

tydliggjorts. 

I och med att det postkoloniala synsättet har rasistiska förtecken har det också lett in oss 

på funderingar kring om det finns några motsättningar inom det amerikanska ledet, t.ex. i 

relationerna mellan svarta och vita samt lågutbildade (fattiga) och högutbildade (rika) 

amerikanska soldater. Detta menar vi skulle kunna vara intressanta delar att ta upp i en 

framtida studie inom området. 

Avslutningsvis finns det ytterligare en närliggande och intressant vinkling på området 

som man skulle kunna studera närmare, nämligen hur vietnameser eller andra asiatiska 

kulturer ser på främmande kulturer. T.ex. menar Hans Hägerdal att ”Den vietnamesiska 

nationalismen bygger på ett traditionellt patriotiskt värnande om de egna kulturella 

värderingarna och riktar sig med förkärlek mot det eller dem som är främmande för detta 
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värdesystem.”151 Onekligen skulle vi i en sådan undersökning kunna få reda på varför 

”Charlie don’t surf”. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att i sex amerikanska filmer som tar upp kriget i Vietnam 

undersöka hur den västerländska och den orientaliska kulturen skildras i relation till varandra 

utifrån ett postkolonialt perspektiv. Både framställningen av såväl amerikanerna, fienden och 

sydvietnameserna har studerats ur detta perspektiv. Detta undersöks genom att koppla till 

teorier och begrepp såsom semiotik och ideologi och metoder såsom diskurs och 

diskursanalys, mise-en-scéne och filmanalys. Studien undersöker om det skett någon 

förändring av det postkoloniala perspektivet i filmernas framställning. Undersökningen 

inkluderar: Gröna Baskrarna, The Deer Hunter, Apocalypse Now Redux, Plutonen, Full 

Metal Jacket och We Were Soldiers. Resultatet är tydligt och visar att ett gemensamt tema i 

alla filmer är att vi i princip känner och sympatiserar med de amerikanska soldaterna hela 

tiden. I tre av filmerna är amerikanerna alltigenom goda, men i de andra tre är bilden något 

tvetydig då amerikanerna är både goda och onda samt rationella och irrationella. När det 

gäller fienden är de i alla filmerna oftast ansiktslösa, primitiva och brutala, och de får heller 

aldrig komma till tals, förutom i We Were Soldiers där de tidvis framställs som människor 

med känslor. Även sydvietnameserna skildras i filmerna som ansiktslösa och primitiva och 

när de syns framställs de nästan alltid som offer. Det är påtagligt att den postkoloniala spegeln 

existerar i alla de analyserade filmernas diskurs och att det ideologiska budskapet, med väst 

som dominerande och mer civiliserad, reproduceras genom filmerna. Vidare används både 

konnotationer och mise-en-scéne för att framföra och förstärka det postkoloniala budskapet.  

Den förändring som skett i filmerna är framförallt hos amerikanerna som först associerades 

som goda för att sedan bli mindre goda, en förändring är också att vi får inblickar i hur 

fienden tänker och känner. 


