
Kandidatuppsats

”Nobody likes the Middle East. 
There is nothing there to like.”
En postkolonial studie av hur Hollywoodfilmer framställer
människor från Mellanöstern före och efter 9/11

Författare: Erik Lindkvist

Examinator: Niklas Ammert
Handledare: Cecilia Trenter
Termin: VT14
Ämne: Historia
Nivå: Kandidat
Kurskod: 2HIÄ06



I

Abstract

This study is a comparative analysis of how Hollywood portrays 

people from the Middle East before and after 9/11. The films 

used to conduct this study are True Lies (1994), The Siege 

(1998), The Kingdom (2007) and Body of Lies (2008). With a 

qualitative methodology, discourse analysis and postcolonial 

theory this study analysed not only how people from the Middle 

East is portrayed, but also how the Americans in the films are 

presented and how the characters in the films changed in the 

movies produced after 9/11.

     The results show that people from the Middle East are 

portrayed in a negative way and that Hollywood uses 

stereotypes. However, people from the Middle East are more 

gradated in the films post-9/11. There is a bigger focus on Islam

in the movies produced after 9/11 and the study also shows that

family values play a less central part in the story in the films 

made after 9/11 and that work is of more importance. The

American characters have a greater need to help their country in 

the war against terrorists in the films produced after 9/11 

compared to the American characters in the films made before 

9/11.

Keywords: Hollywood, Postkolonialism [Postcolonial], 

Orientalism, Diskurs [Discourse], Film, Mellanöstern [Middle 

East], Stereotyp [Stereotype]
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1. Inledning

Film kommer alltid att väcka starka känslor och åsikter. I filmen 

Rules of Engagement (2000) finns en scen där amerikaner 

skjuter ihjäl civila män, kvinnor och barn från Mellanöstern. När 

denna scen visades på amerikanska biografer var det fler 

personer som ställde sig upp och applåderade.1 Varifrån kommer

dessa idéer att människor från Mellanöstern är onda och behöver 

avrättas?

     Islamofobi (rädsla för islam) har ökat i samhället efter 9/11

och ett förakt mot Mellanöstern finns. Det är vanligt med 

fördomar mot människorna från Mellanöstern, då väldigt många 

associerar människor från Mellanöstern med terrorism.2

    Den elfte september 2001 kapades två plan som avgått från 

Boston och flög in i World Trade Center-tornen, vilket fick 

byggnaderna att rasa. Kort därefter kraschade ytterligare ett plan 

in i Pentagon och ett fjärde tros vara ämnat för Vita Huset, fast 

det störtade innan de kunde nå sin destination. Nästan 3000 

människor dog i dessa attentat.3

     Frågan jag ställer mig inför denna uppsats är hur mycket 

islamofobin i populärkulturen har att göra med 9/11 eller om det 

förekommit tidigare.4 Om dessa fördomar förekommit tidigare 

har då 9/11 haft någon annan påverkan på populärkulturen? 

Dessa är frågor som jag tycker är intressanta. Det kopplas även 

ihop med en kurs jag läste hösten 2013 som hette Historien 

läker alla sår – trauma och socialt minne där vi studerade hur 

olika nationer och människor hanterade trauman. Denna kurs 

behandlade hur historien användes för olika syften, bland annat 

för att hantera trauman.

                                                     

1 Shuja, 2010, Öst och Väst: kommer vi någonsin mötas?: analys av hur Hollywood representerar människor 
ifrån Mellanöstern, s 61.
2 Borell, 2012, Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt, s 55.
3 World Trade Center, ”WTC Timeline”, World Trade Center, http://www.wtc.com/about/wtchistory-wtc-
timeline, access: 28032014.
4 När jag skriver 9/11 hädanefter åsyftar jag de terroristattentat som inträffade elfte september 2001.
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     Vi kan också konstatera att historien används i olika syften. 

Historiebruk är ett intressant ämne där människor använder 

historien i olika syften. Vi kan till exempel se att efter 9/11 

proklamerade Bush att ”man gick på korståg i striden mot 

terrorism”. 5 Detta uttalande ägnades stor debatt eftersom det 

syftade till de medeltida korstågen där kristna stred mot 

muslimer. Det är intressant hur historien används för att stärka 

ideologier och agendor och hur detta påverkar människor.

     Filmindustrin i Hollywood är en stor maktfaktor för att forma 

människor uppfattningar och känslor. Hollywood är ett medel

för politiker att få invånarna på sin sida. Förmodligen märker 

inte ens tittarna hur de påverkas av filmer och hur filmer kan 

skapa och/eller förstärka stereotyper och stärka den nationella 

identiteten gentemot ”de andra”.

     Anledning till att jag valde mitt ämne är att jag är väldigt 

filmintresserad och vet att Hollywood inte alltid är helt rättvisa 

när de framställer människor från ”Orienten”. När jag läste 

kursen Historien läker alla sår i höstas kunde vi se att 

amerikansk multikulturalism har förändrats efter 9/11 då man 

fokuserade på hjältedåden som bland annat brandmännen 

utförde efter attentatet mot World Trade Center. Däremot har 

man ”glömt bort” att fråga sig varför detta hände och att 

multikulturalismen inte direkt har uppmuntrats efter 9/11.6 Jag 

är därför nyfiken på filmindustrin för att se hur 9/11 har 

påverkat Hollywood. Därför tycker jag det är intressant att se 

hur Mellanöstern framställs i filmer före och efter 9/11, om det 

finns skillnader och i så fall hur dessa skillnader ser ut.

    Som framtida lärare är det också intressant att analysera 

historiebruk och film. Film är redan nu en stor del i 

undervisningen och jag tror att filmanvändningen kommer att 

                                                     

5 Lundkvist, 2013, Ett omtvistat himmelrike: En komparativ historiebruksanalys av Ridley Scotts epos Kingdom 
of Heaven med utgångspunkt i postkolonial och genusinriktad teoribildning, s 4.
6 Hutchins-Viroux, ”Multiculturalism in American History Textbooks before and after 9/11”, i American 
Multiculturalism after 9/11: Transatlantic Perspectives, Rubin & Verheul (red.), 2009, s 142.
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öka i framtiden. Enligt egen erfarenhet är det den dokumentära 

historiefilmen som hittills har förekommit som historisk källa 

och historiekommunikatör i skolan. För mig personligt var det 

sällsynt att titta på spelfilm i skolan. Det fanns dock undantag 

som till exempel när vi såg på Schindler’s List (1993) när 

läraren undervisade om Förintelsen. Det är synd att lärare inte 

utnyttjar film mer som historisk källa och 

kommunikationsmedel eftersom det är ett utmärkt sätt att 

granska historiebruk, identitet, etik, moral och värdegrund (till 

exempel hur Hollywood framställer vissa folkgrupper).

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man i spelfilmer 

från Hollywood framställer människor från Mellanöstern i 

relation till västerlänningar före och efter 9/11. I dagens 

samhälle förekommer rädsla, hat och fördomar mot människor 

från Mellanöstern.7 Frågan är hur vi utvecklar dessa tankar och 

varför vi har dessa fördomar och stereotypiserar människor.

     Jag kommer att granska spelfilmer från Hollywood eftersom 

Hollywoodfilmer är ett maktinstrument när det gäller att forma 

uppfattningar, åsikter och känslor. Min studie kommer att 

innefatta fyra filmer som jag undersöker för att se hur de

framställer människor från Mellanöstern. Jag har valt två filmer 

som är producerade före 9/11 och två filmer som är producerade 

efter 9/11. Jag kommer att jämföra dessa filmer för att 

undersöka vad som skiljer de åt, om vi kan se några direkta 

populärkulturella konsekvenser efter 9/11 i dessa filmer.

     Jag kommer att använda mig av diskursanalys och den 

postkoloniala teorin som teoretiska ramar för att få svar på mina 

frågeställningar. Min frågeställning är följande:

                                                     

7 Borell, 2012, Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt, s 55.
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 Hur framställs Mellanöstern och människor ifrån Mellanöstern i 

de olika filmerna?

 Finns det skillnader i hur Mellanöstern framställs och hur 

människor från Mellanöstern framställs i filmer före och efter 

9/11?

o Om det finns skillnader, hur yttrar sig dessa?

 Finns det skillnader i hur Västvärlden framställs och hur 

västerlänningar agerar/beter sig i filmer före och efter 9/11?

o Om det finns skillnader, hur yttrar sig dessa?

Jag vill alltså först få en generell bild av hur Mellanöstern och 

människor ifrån Mellanöstern framställs i filmerna. Sedan vill 

jag undersöka om det finns några skillnader i filmerna före 9/11 

och i filmerna efter 9/11. Jag vill också se vilka dessa eventuella 

skillnader är och analysera varför det ser ut på detta sätt.

     Jag vill också granska hur USA och amerikaner skiljer sig i 

filmer före och efter 9/11. Vi vet att USA har påverkats enormt 

mycket på grund av 9/11 och därför vill jag också få in ett 

amerikanskt perspektiv för att undersöka eventuella skillnader i 

filmer före och efter 9/11 och hur dessa yttrar sig. Sedan ska jag 

försöka analysera varför dessa potentiella skillnader 

förekommer.

     Jag ska granska hur västerlänningarna och människorna från 

Mellanöstern framställs och jämföra dessa för att undersöka 

relationerna mellan dem och undersöka kontraster.

2. Bakgrund

I detta kapitel ska jag redogöra för bakgrunden till 

terroristattentaten under 90- och 00-talet och dess konsekvenser. 

För en kort beskrivning av de fyra filmerna som jag undersöker 

se 11. Bilaga – analyserade filmer.

     Terrorhotet från Mellanöstern startade i och med 

revolutionen i Iran 1979 eftersom det var strax efter det som den 
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väpnade gruppen Islamiska Jihad uppkom. Terrordåd blev 

vanligare under 1970- och 1980-talet. USA blev indraget i 

Mellanösternkonflikten när Israel invaderade Libanon 1982. 

Amerikanska soldater välkomnades inte av Hizbollah. Läget 

blev värre i och med Kuwait-konflikten 1990-1991. Detta var ett 

av flera motiv till bombingen mot World Trade Center 1993 och 

2001.8

     Den 26 februari 1993 fylldes en skåpbil med explosiva 

ämnen och parkerades i ett av World Trade Center-tornen. Målet 

var att terroristerna skulle spränga det ”norra tornet in i det södra 

tornet, vilket skulle sänka båda tornen och döda tusentals 

människor”.9 Detta misslyckades och ”bara” sex människor 

omkom. Terrorattentatet 1993 fick dock psykologiska effekter 

på det amerikanska folket eftersom de då insåg att ”amerikanska 

engagemang i konflikter långt från USA kunde resultera i 

terroristattacker på hemmaplan”.10

     Den elfte september 2001 så kapade terrorister två stycken 

flygplan som flög in i World Trade Center-tornen, vilket ledde 

till att tornen kollapsade. Ytterligare ett plan kraschade in i 

Pentagon och ett fjärde störtade på en äng. Detta plan tros ha 

varit ämnat för Vita Huset. Knappt 3000 människor dog i 

terrorattackerna. Detta ledde till att Bush-administrationen 

”lanserade en militär kampanj för att tillintetgöra förövarna”. 

Det var Usama bin Laden som var född i Saudiarabien och hans 

terroristnätverk al-Qaeda och talibanerna från Afghanistan. 

Afghanistan invaderades av ett antal NATO-medlemmar och 

den talibanledda regeringen kollapsade. Det dröjde dock tills 

2011 innan USA kunde lokalisera bin Laden och oskadliggöra 

honom.11

                                                     

8 Zander, 2006, s 241.
9 World Trade Center, http://www.wtc.com/about/wtchistory-wtc-timeline, access: 21022014.
10 Zander, 2006, s 241.
11 McKay m.fl., 2012, A History of World Societies, s 1045.
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     Vi får inte stirra oss blinda på enbart dessa terroristattentat då 

det förekommit många fler i världen sedan 9/11. Vi kan se att en 

tågstation i Madrid blev bombad 2004 då 191 dog och 1800 

skadades. Även London har drabbats av terroristattacker då 56 

människor dog och mer än 700 blev skadade när bomber 

detonerades i tre tunnelbanetåg och en dubbeldäckarbuss 2005. 

Båda dessa attacker misstänks ha organiserats av al-Qaeda.12

     Efter 9/11 skedde ett antal aktioner från USA som att de 

invaderade Irak 2003 eftersom de misstänkte att Irak och deras 

ledare Saddam Hussein hade massförstörelsevapen (vilket det 

senare visade sig att de inte hade). En annan konsekvens blev 

The Patriot Act vilket var en lag som antogs oktober 2001. 

Denna lag gav det möjligt att övervaka amerikanska 

medborgare, vilket många ansåg vara en risk mot demokratin. 

Även ett antal tortyrlagar har diskuterats efter 9/11 med 

anslutning till den amerikanska basen Guantanamo Bay naval 

base där omfattande tortyr har förekommit mot misstänkta 

terrorister eller människor med kopplingar till 

terrorister/terroristorganisationer. Det har även förekommit 

bilder från Irak där amerikanska soldater förnedrar irakiska 

gångar, bland annat genom att ”avbilda dem nakna”.13 Allt detta 

har lett till omfattande diskussioner i USA i fråga om demokrati, 

etik och moral.

3. Teori

Jag kommer att använda mig av diskursanalys och postkoloniala 

teorin. Dessa teoretiska ramar använder jag mig av för att 

besvara min frågeställning. I detta kapitel kommer jag att 

redogöra för mina två teorier.

                                                     

12 McKay m.fl., 2012, s 1045.
13 Zander, 2006, s 243.
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3.1 Postkolonial teori

Kolonialism kan definieras som ”ett tillstånd där ett folk blir 

dominerat av ett annat [folk], politiskt, ekonomiskt, intellektuellt 

och fysiskt”.14 Enligt postkoloniala forskare så har 

kolonialismen ”utnyttjat sin kontroll över lärdoms- och 

kulturresurserna till att etablera kunskapsformer som inte bara 

gett européerna en förvrängd bild av kolonialsamhällena utan 

också en som internaliserats av de koloniserade själva”. 

Forskarna menar att det bland annat är därför dessa länder har 

hämmats i sin utveckling. De menar att ”kolonialismen har i 

praktiken inte avslutats utan fortlever i mindre formella och mer 

dolda former (vilket ibland kallas ’nykolonialism’)”. 15

     Den postkoloniala teorin handlar mycket om former av 

makt/kunskap (precis som alla diskurser) som ”begränsar 

människors vetande om världen och sin plats i den”.16 En av de 

mest framstående forskare i detta fält är Edward Said som skrev 

boken Orientalism (1978) där han analyserade framställningar 

av Mellanöstern. Idén med analysen var att ”när en kultur 

försöker presentera en annan intensifieras diskursens 

maktfunktion eftersom den vill betvinga den andre – en kulturell 

konstruktion uppfattad som en sjuklig motsats till den egna 

kulturen”. Said kom bland annat fram till att människor i 

Mellanöstern som utbildats i den västerländska traditionen 

förkasta den egna kulturen och gav ”imperialisterna 

självförtroende att dominera och undergrävde de koloniserades 

kulturella resurser”.17

    Vi kan se att det är identitetsskapande och 

gemenskapsbyggande att distansera sig från andra människor 

vare sig de är inom nationens gränser eller utanför. Det behöver 

                                                     

14 Trenter C, ”And now – image she’s white – Postkolonial historieskrivning”, i Makten över minnet: 
historiekultur i förändring, Aronsson (red.), 2000, s 51.
15 Tosh, 2011, s 296.
16 Tosh, 2011, s 296.
17 Tosh, 2011, s 297.
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med andra ord inte vara regionala gränser som skiljer en grupp 

åt utan det gäller framför allt etnicitet.18

     Said menar att det finns ett ”vi” och ”de andra”-tänk och att 

västerlänningar ser människor från ”Orienten” som primitiva, 

ociviliserade vildar som är sämre än västlänningar.

Said skriver att ”Orienten” är en västerländsk konstruktion.19

Han skriver att ”orientalismen” (som han kallade detta) var ett 

västerländskt kulturellt påfund som skapats för att kontrollera 

och dominera. Orienten, precis som Västvärlden är en ”idé som 

har en historia och en tradition av tanke, fantasi, och vokabulär 

som har blivit en realitet och närvaro i och för Västvärlden”. 

Västvärlden har behandlat Orienten genom att ha ”dominerat”, 

”rekonstruerat” och ”ha auktoritet” över Orienten. Said skriver 

att Orientens strukturer inte är något annat än en ”struktur av 

lögner eller myter”.20

     Det handlar kort och gott om Västvärldens hegemoni och 

maktbehov av Orienten genom idén att Västvärlden och 

västerlänningar är bättre än alla andra. Said skriver att det finns 

en historia av fördomar där människor är ”anti-araber” och/eller 

”anti-muslimer”. Said skriver att detta visar på orientalismens 

historia; kampen mellan ”araber och Israels sionism, och dess 

påverkan på amerikanska judar”. Han menar att en ”klar syn” på 

araber är mycket liten på grund av dikotomin mellan 

”frihetsälskande, demokratiska Israel och onda, totalitära, och 

terroristiska araber”.21

     Said diskuterar makt/kunskap där han skriver att vår kunskap 

om Mellanöstern, dess ekonomi, politik, kultur och historia gör 

att vi kan dominera och auktorisera Orienten. Eftersom ”vi” har 

kunskap om Mellanöstern och vet att de inte kan bevara en 

autonomi så kan vi styra och ställa i området för ”deras skull”. 

                                                     

18 Trenter C, Aronsson (red.), 2000, s 51.
19 Said, 1995, Orientalism, s 1.
20 Said, 1995, s 5-6.
21 Said, 1995, s 26-27.
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Kunskap ger makt, mer makt kräver mer kunskap och så vidare. 

Det finns västerlänningar och orientaler, de förstnämnda 

dominerar medan de sistnämnda blir dominerade. ”De andra” 

kan inte hantera sin egen historia. 22

     När Said genom en diskursanalys analyserar västerländska 

texter hittar han tydligare mönster på att orientaler är primitiva 

vildar, lata, ociviliserade, bakåttänkande, lågintelligenta, 

konstiga och omogna medan västerlänningar är motsatser. 

Västerlänningar är ”rationella, fredliga, liberala, logiska, kapabla 

att inneha riktiga värden” medan ”de andra” inte är något av 

detta.23

     Saids analys av kvinnor från Orienten visar att kvinnor är 

”skapelser av manliga maktfantasier”. Kvinnorna är ”sensuella, 

de är mer eller mindre dumma, och över allt är de villiga”.24

     När Said analyserar moderna tiders populärkultur så når han 

slutsatsen att människor från Mellanöstern framställs på ett visst 

sätt. De klär sig ofta på ett visst sätt och är ofta väldigt skäggiga. 

De har ofta ”dräkter, huvudbonader, sandaler”.25 Han skriver 

också att en anledning till orientalismtänket är att ”USA har 

investerat mycket i Mellanöstern, mer än på någon annan plats 

på jorden”. Han skriver också att Mellanöstern är en 

”intellektuell, politisk och kulturell underhuggare till USA”. 26

3.2 Diskurs

Phillips & Jørgensen har en intressant definition på vad diskurs 

är. Den lyder: ”ett speciellt sätt att tala om och förstå världen 

(eller en aspekt av världen).”27 Diskurs innebär att texter från det 

förflutna inte analyseras enskilt, eftersom ”ingen text någonsin 

                                                     

22 Said, 1995, s 34-36.
23 Said, 1995, s 49.
24 Said, 1995, s 207.
25 Said, 1995, s 285.
26 Said, 1995, s 321.
27 Phillips & Jørgensen, 2002, Discourse Analysis as Theory and Method, s 1.
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har författats helt avskilt”. När en skribent skriver en text 

använder hen ett ”språk som redan har tjänat liknande syften”.

Vid olika tidsperioder finns det olika språkmönster som vi kan 

analysera och jämföra. Detta kallas en ”diskurs” eller ”ett 

komplex av språkpraxis”. Kort sagt innebär det att vi analyserar 

språkbruk och sätter in texter i ett sammanhang. 28 Diskurs 

handlar om ”sociala identiteter, sociala relationer och system om 

kunskap och mening”.29 Jag måste dock klargöra att diskurs inte 

enbart gäller texter utan också ”visuella bilder”, till exempel 

filmer.30

     En av de mest kända diskursanalytikerna var den franska 

filosofen Michel Foucault. Han ansåg att det inte bara handlade 

om språkbruk utan också om makt/kunskap genom språket där 

skribenter ramade in vissa människor inom ”specifika diskursers 

reglerande ramar”.31 Foucault hävdar att diskurser är ”taktiska 

element eller block på styrkeförhållandenas fält”.32 Foucault 

studerade inte språk utan ”diskurs som ett system av 

representation”.33 Han menar också att diskurs influerar hur 

idéer startar och konserveras. Foucault hävdade också att saker 

och ting enbart är sanna inom en viss historisk kontext och att 

diskurs skapade kunskap som även alltid är en form av makt.34

     Positivister och empirister hävdar att ”diskurser bäst 

betraktas som ’ramar’ eller ’kognitiva scheman’, med vilket de 

menar ’de medvetna strategiska försöken från grupper av 

människor att forma gemensamma förståelser av världen och av 

sig själva som legitimerar och motiverar ett kollektivt 

handlande’”. Diskursforskare måste alltså analysera språket som 

ett system och försöka förstå ”den begreppsliga utelämningen 

                                                     

28 Tosh, 2011, s 207.
29 Phillips & Jørgensen, 2002, s 67.
30 Phillips & Jørgensen, 2002, s 61.
31 Tosh, 2011, s 208.
32 Howarth, 2007, s 60.
33 Hall, ”Foucault: Power, Knowledge and Discourse”, i Discourse Theory and Practice: a reader, Wetherell, 
Taylor & Yates (red.), 2005, s 72.
34 Hall, Wetherell, Taylor & Yates (red.), 2005, s 74-76.
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och förbistring genom vilken språket avnjuter sin makt”. 

Dessutom måste vi sätta in detta i en kontext som staten och 

ekonomiska förlopp. Diskurs ”fördunklar och neutraliserar en 

ojämn fördelning av makt och resurser”. 35

     Diskurs handlar också om att synliggöra relationsmönster 

mellan ”interaktörer, individers positioner inom större 

institutionella strukturer och den övergripande samhälleliga 

organisationen”.36 Det är intressant att undersöka hur ”sociala 

praktiker och hur de i sin tur formar sociala relationer och 

institutioner.”37 Diskursanalys handlar ofta om att undersöka 

”pedagogik”, ”masskommunikation” och ”rasism, nationalism 

och identitet”.38

     Diskursanalys handlar alltså om att behandla språkligt och 

icke-språkligt källmaterial för att analysera dessa. Det gäller att 

se sammanhang och relationer. Ett exempel är ordet ”pappa”. 

För att förstå betydelsen av det behöver vi förstå att det ordet 

hänger ihop med ”mamma”, ”dotter” och ”son”. Vi söker de 

”formella skillnaderna” mellan termer.39

     Inom diskursanalysen menar forskare oftast att det finns olika 

”sidor”, där den ena sidan alltid är mer dominant. Vissa menar 

att vi bör skriva: ”vita/svarta, män/kvinnor, maskulin/feminin” 

för att ”fånga maktdimensionen i diskursen”.40

     Phillips och Jørgensen skriver om sociala konstruktioner och 

kopplar ihop det med diskurs. De skriver bland annat om olika 

premisser som diskursanalytiker bör erinra sig. En premiss är: 

”en kritisk inställning till tagen-för-givet kunskap’” som de 

kallar det. Det innebär kort och gott att vi ska vara skeptiska mot 

”objektiva sanningar”. En annan premiss är kopplingen mellan 

kunskap och socialt förlopp, vilket innebär att vårt sätt att förstå 

                                                     

35 Howarth, 2007, s 11-12.
36 Howarth, 2007, s 15.
37 Howarth, 2007, s 16.
38 Phillips & Jørgensen, 2002, s 61.
39 Howarth, 2007, s 17.
40 Hall, ”The Spectacle of the ’Other’”, i Representation, 2:a uppl., Hall (red.), Evans & Nixon, 2013, s 225.
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världen är ”skapat och bevarat genom sociala processer”. 

Kunskap skapas genom mänskliga interaktioner då vi skapar 

”sanningar och tävlar om vad som är rätt och fel”. En annan 

premiss är ”länken mellan kunskap och sociala aktioner”. Det 

innebär att genom olika perspektiv och olika världssyner så 

upplever vi och ser saker på olika sätt beroende på var vi 

kommer ifrån och vår kulturella bakgrund. Detta leder till olika 

sociala handlingar.41 Det handlar om att analysera diskursiva 

praktiker som fokuserar på författare av texter som redan 

existerar i en diskurs”.42

     Ett av diskursanalysens mål är bland annat att avslöja 

orättvisa maktrelationer och ”klargöra, kritisera och frigöra”.43

Dessa maktförhållanden kan till exempel gälla mellan män och 

kvinnor eller etniska minoriteter och majoriterer, där en part 

dominerar den andra av olika anledningar. När det gäller att 

emancipera så tar oftast diskursanalysen de kuvade sociala 

gruppernas sida. Ofta är inte människor medvetna om dessa 

sociala strukturer och maktrelationer.44

3.2.1 Diskursteori

Diskursteori är en teori som antar att alla ”objekt och handlingar 

är meningsfulla, och att deras mening är en produkt av historisk 

specifika regelsystem”.45 Detta påstående håller jag med om 

med reservationen att det inte alltid är medvetet. Vissa 

betydelsefulla inslag i text och/eller filmer är omedvetna, men 

trots det är de betydelsefulla. Det betyder att alla texter är 

konstruerade på ett visst sätt baserat på vissa regler och 

signifikanta skillnader.

                                                     

41 Phillips & Jørgensen, 2002, s 5-6.
42 Phillips & Jørgensen, 2002, s 69.
43 Howarth, 2007, s 146 & Phillips & Jörgensen, 2002, s 63.
44 Phillips & Jørgensen, 2002, s 64.
45 Howarth, 2007, s 17.
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     Vi kan säga att diskurser är system ”av sociala relationer och 

praktiker som i grund och botten är politiska, eftersom de bildas 

genom en radikal skapelseakt där det byggs upp fientlighet och 

dras gränser mellan ’insiders’ och ’outsiders’”.46 Därmed 

handlar diskurs om makt. Vi kan se att ett av ”huvudmålen” med 

diskursanalys är att ”upptäcka historiskt specifika regler och 

konventioner som strukturerar skapandet av mening i en särskild 

social kontext”.47 Vi sätter in innebörder i strukturella och 

historiska sammanhang och försöker ge orsaksförklaringar. Det 

handlar inte om att ”analysera beteendena eller idéerna, 

samhällena eller deras ’ideologier’, utan de problematiseringar

genom vilka människan anser sig kunna och böra tänkas, och de 

förfaringssätt utifrån vilka de förra bildas”.48

     Ett vanligt förekommande fenomen inom diskursteorin är att 

dela in människor i grupper och avskilja dessa grupper från 

varandra. Det är också vanligt att analysera de ”hegemoniska 

praktiker som försöker skapa sociala myter och kollektiva 

fantasier”.49 Detta passar bra in i min uppsats för att undersöka 

hur Hollywood försöker få sin publik att uppfatta människor 

från Mellanöstern.

4. Metod

Jag kommer att använda mig av kvalitativ induktiv metod. Den 

kvalitativa metoden kräver att forskaren tolkar källan.50 Med 

induktion menas att jag ”utgående från iakttagelser av givna 

fakta, söker komma fram till en allmän regel”.51 Jag ska med 

andra ord undersöka vad som sägs och görs i filmerna och sedan 

tolka det för att nå fram till slutsatser. Tanken med en kvalitativ 

                                                     

46 Howarth, 2007, s 17.
47 Howarth, 2007, s 20.
48 Howarth, 2007, s 151.
49 Howarth, 2007, s 153.
50 Kjeldstadli, 2010, Det förflutna är inte vad det en gång var, s 176.
51 Florén & Ågren, 2012, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s 48.



14

metod är att ”ge ny kunskap, ökad förståelse och fördjupad 

insikt baserade på genomtänkta tolkningar”.52 Med hjälp av den 

kvalitativa metoden kan jag sedan ”bygga upp empiriska 

generaliseringar”.53

          Min kvalitativa undersökning innebär att jag kommer att 

studera hur människor från Mellanöstern framställs, hur de beter 

sig, pratar och agerar. Jag kommer även att granska hur 

”västerlänningarna” beter sig, pratar och agerar och analysera 

relationerna mellan ”västerlänningarna” och ”österlänningarna” 

med hjälp av diskursanalys och den postkoloniala teorin. Min 

kvalitativa teknik kombineras med diskursanalys och 

postkolonial teori och då kommer jag att söka efter mönster för 

stereotyper och kontrastförhållanden. Jag kommer att undersöka

om filmerna framställer karaktärerna som har påbrå från

Mellanöstern som stereotyper och hur dessa yttrar sig. Samtidigt 

kommer jag att granska kontraster mellan västerlänningarna och 

”orientalerna” för att se hur de skiljer sig åt.

    Jag kommer att använda den postkoloniala teorin med 

utgångspunkt i Saids bok Orientalism se hur den postkoloniala

teorin passar in på dessa filmer. Finns det kontraster som att de 

från Väst är civiliserade, rationella människor medan människor 

från Mellanöstern är primitiva, ociviliserade, irrationella 

”vildar” som behöver styras och domineras? Jag kommer att 

granska vilka dessa skillnader är, hur de yttrar sig och försöka 

förklara varför skillnaderna förekommer. Gustafsson skriver att 

den kommersiella spelfilmen alltid har varit en färskvara.

– just på grund av dess pluralism och dess stilistiska konventioner 

med nära kopplingar till samtiden – utgör filmen en utmärkt källa för 

att undersöka samtida föreställningar, men också för att studera hur 

dessa förändras över tid.54

                                                     

52 Lindblad, 2012, Uppsatsarbete: en kreativ process, s 25.
53 Dahlgren & Florén, 2010, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen, s 181.
54 Gustafsson, 2006, ”Filmen som historisk källa”, Historisk tidskrift (Sweden), 126:3, s 488.
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Det är just detta jag kommer att analysera. Jag kommer granska 

hur mitt källmaterial (de fyra filmer jag undersöker och 

analyserar) speglar sin samtid och hur dessa föreställningar 

förändras efter 9/11. Med andra ord kommer jag leta efter 

skillnader i beteende och agerande i filmerna före och efter 9/11 

och då kommer jag att granska både västerlänningarna och 

”orientalerna”.

     Jag kommer även att använda mig av diskursanalysen. 

Framförallt för att granska hur makt/kunskap framställs i 

filmerna. Jag ska jämföra ”väst” med ”öst” för att se om 

västerlänningarna har ett maktövertag över ”orientalerna” och 

även om de besitter mer kunskap över ”de andra” för att 

legitimera Occidentens (Västvärlden, motsats till Orienten) 

dominans och auktoritet i Mellanöstern. Jag vill även se om 

diskursen förändras efter 9/11.

     Diskursanalysen och den postkoloniala teorin är inte 

oproblematiska. Den postkoloniala teorin kanske mest kända 

forskare, Edward Said, skrev boken Orientalism där han redogör 

för hur västerländska texter framställer människor från 

”Orienten”. Denna bok kommer att vara min främsta källa för att 

använda den postkoloniala teorin. Denna bok har dock sina 

problem. Kritik mot Said och Orientalism har riktats eftersom 

Said ibland har valt att blunda för vissa nyanser i olika texter. 

Han har också valt bort texter från Österrike, vilket är intressant 

eftersom dessa texter anses mer nyanserade än andra texter från 

Västvärlden, då dessa författare använder ”Orienten” för att 

kritisera det egna landet.55

     Även diskursanalys har sina problem eftersom att forskare 

som använder sig av diskursanalys hävdar att alla texter är 

meningsfulla och betyder något. De hävdar också att alla texter 

är tillverkade i en historisk och samhällelig kontext och är del av 

                                                     

55 Zander, 2006, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, s 221.
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en diskurs. Problemet med diskursteori är att även forskare är 

”meningsfulla praktiker” och socialt konstruerade, vilket 

påverkar deras forskning och språkbruk.56 Detta gör att även 

forskares texter kan vara problematiska och att texterna påverkas 

av den historiska kontexten och av forskaren själv.

    Ett annat problem, enligt vissa forskare, är att skilja på vad 

som är diskurs och vad som är ”icke-diskurs”. Det finns 

samtidigt andra forskare som hävdar att allt tillhör en diskurs 

och att det inte existerar ”icke-diskurser”, eftersom allt tillhör en 

historisk kontext och alla texter ingår i olika diskurser. En annan 

kritik är att forskare inom diskursanalysen ofta övertolkar och 

fokuserar på tolkningar och texter som är subjektiva. Kritik mot 

diskursanalysen är att forskare lätt överdriver betydelsen av 

”ideologier och subjektiva faktorer”.57

     Ett problem som jag har märkt när jag läst texter som 

forskare har skrivit är att en del av dessa forskare, precis som 

Said, blundar för nyanser. De vinklar sina texter för att filmerna 

ska framstå som extremt fientliga mot människor från 

Mellanöster. Många filmer är förvisso negativt inställda till 

människor från Mellanöstern men samtidigt måste vi som 

forskare vara objektiva och nyanserat rekognosera scener, filmer 

och karaktärer. Vi får inte blunda för andra tolkningar för att de

ska passa in i texten och för att de ger oss större trovärdighet i 

vår tolkning. Därför ska jag försöka vara så ”öppen” så möjligt 

till att det förekommer nyanserade bilder av hur människor från 

Mellanöstern framställs. Jag ska förankra mina egna 

observationer i redan existerande forskning om filmer gjorda 

efter 9/11 för att få fram en tolkningsram till mina iakttagelser 

som kommer att ligga till grund i min analys.

     Jag kommer inte använda mig av kvantitativa inslag. Detta 

beror på att jag anser att det är mindre intressant att till exempel 

                                                     

56 Howarth, 2007, Diskurs, s 145.
57 Howarth, 2007, s 21.
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räkna hur många gånger det förekommer till exempel 

stereotypiska eller rasistiska inslag i filmer. Även om en film 

”bara” har två stycken inslag där människorna från Mellanöstern 

framställs negativt så betyder inte det att den filmen är värre än 

en film som har till exempel fyra stycken stereotypiska 

framställningar. Även om det bara är ett fåtal gånger som 

människor från Mellanöstern framställs negativt så är det 

fortfarande problematiskt och det kan säga mycket om filmen 

och dess samtid. Det kan också vara så att en film framställer 

människor från Mellanöstern negativt enbart en gång, men att 

det är så extremt negativt att det blir värre än om en film 

framställer människor från Mellanöstern negativt till exempel 

sex gånger. Av dessa anledningar kommer jag använda mig av 

kvantitativa inslag.

     Jag kommer även att göra en komparativ studie då jag jämför 

dessa filmer inbördes, framför allt ska jag jämföra de två 

filmerna som producerades före 9/11 med de filmer som är 

producerade efter 9/11. Jag ska analysera de eventuella 

skillnader jag hittar för att försöka förstå varför dessa skillnader 

finns. Tosh skriver att komparativa studier är en 

”minoritetsverksamhet bland historiker”, men att komparation 

gör att historikern undviker trångsynthet och att det kan vara 

problematiskt att bara ha ett perspektiv och fokusera på en 

enskild händelse eftersom risken finns då att forskaren berövar 

sig en ”kritisk synvinkel”.58 Dahlgren & Florén skriver att en 

historisk forskare kan använda sig av komparation för att 

”urskilja det generella från det unika”, ”upptäcka betydelsefulla, 

tidigare okända fenomen och strukturer”, ”upptäcka nya viktiga 

processer” och ”upptäcka nya viktiga förklaringar, till exempel 

varför samma förhållanden eller samma idéer uppstår på helt 

olika ställen”.59

                                                     

58 Tosh, 2011, Historisk teori och metod, s 177.
59 Dahlgren & Florén, 2010, s 199.
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4.1 Film som historisk källa

Film som historisk källa har debatterats flitigt. Enligt Gustafsson 

så är filmer och bilder ”något som historievetenskapen ofta har 

förbisett”. Detta är märkligt då filmer och tv-serier har 

”hundratals gånger större spridning än den mest spridda 

avhandlingen”. 60

     Vi kan se att ”så gott som alla filmer direkt eller indirekt 

skildrar sin egen samtid”.61 Även om det är en historisk film 

som utspelar sig för flera hundra år sedan så säger den 

förmodligen mer om den tid då filmen är tillverkad än om den 

historiska tid den utspelar sig i. Jönsson skriver att: ”film utgör 

ett i stora delar outnyttjat historiskt källmaterial som alltid 

säger mer av empiriskt värde om sin produktionskontext än det 

gör om perioden som skildras”.62

     När film har använts i historiska studier har det varit vanligt 

förekommande att kritisera den historiska 

autenticiteten/korrektheten och granska filmer ur ett källkritiskt 

perspektiv. Historiska dokumentärer har varit relativt erkänt 

historiskt källmaterial. Det är inte förrän under de senaste 

årtiondena som filmer börjat användas i den historiska 

vetenskapen.63 Att undersöka historisk autenticitet är enligt mig 

mindre intressant eftersom det alltid kommer att förekomma 

anakronistiska inslag i spelfilmer. Det är mer intressant att 

analysera vad filmerna säger om sin samtid och/eller granska 

hur filmerna skildrar samhället och människor från det förflutna 

för att ge tittaren en inblick i hur det var förr i tiden. Vi får alltså 

inte hänga upp oss på eventuella faktafel utan framförallt 

fokusera på det viktiga – tolkningen.

                                                     

60 Gustafsson, 2006, s 471-472.
61 Zander, ”Det förflutna på film: Film som historieförmedlare”, i Historien är nu: en introduktion till 
historiedidaktiken, Karlsson & Zander (red.), 2012, s 143.
62 Jönsson, 2004, Film och historia: historisk hollywoodfilm 1960-2010, s 1.
63 Ekeroth & Söderblom, 2007, Svart krig och vit skuld: en historiedidaktisk analys av filmerna Hotel Rwanda och 
Shooting Dogs, s 28.
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     Vi måste också komma ihåg att spelfilmer från Hollywood 

har ett gemensamt syfte och det är inte att skapa historisk 

autenticitet utan att ”sälja en produkt, att föra fram ett 

ideologiskt budskap, att på ett eller annat sätt tillfredsställa 

konsumentens behov”.64

    Jag kommer att granska filmerna och försöka bidra till att 

utöka forskningsfältet med film som historisk källa. Jönsson 

skriver att ”eftersom det är förståelse av dåtid och skildring av 

historia som förändras över tid – och inte det förflutna i sig –

utgör samtidshistoriska studier av audiovisuellt källmaterial ett 

viktigt men fortfarande negligerat forskningsområde”.65

     I Det förflutna som film och vice versa framhålls att det gäller 

att bestämma filmens användbarhet som historisk källa. Alla 

möjliga filmer kan användas som källmaterial. Beroende på 

vilken frågeställning forskaren har så kan historikern till och 

med använda sig av ”en estetiskt eller konstnärlig urusel film” 

för att kunna analysera en viss typ av frågeställning.66 Vi kan 

också konstatera att vissa filmer kan rent av vara felaktiga när 

det gäller dess fakta kring en händelse men trots det vara 

intressant för en historiker. Oliver Stones JFK (1991) (som 

handlar om en åklagare som upptäcker att den officiella 

rapporten kring mordet på John F. Kennedy inte stämmer) är 

fylld av faktamässiga felaktigheter och vinklingar men trots det 

går det att göra en intressant analys kring denna film eftersom 

den säger mycket om den konspiratoriska stämning som rådde 

under den samtid när filmen producerades.

     Vissa filmskapare hävdar att deras filmer inte har någoting 

med sin samtid att göra och att de inte påverkats av nutids 

strömningar. Ett exempel är Oliver Stones Alexander (2004). 

                                                     

64 Trenter, ”Clioporr”, i Det förflutna som film och vice versa: om medierade historiebruk, Snickars & Trenter 
(red.), 2004, s 100.
65 Jönsson, 2004, s 213.
66 Snickars & Trenter, ”Det förflutna som film och vice versa”, i Det förflutna som film och vice versa: om 
medierade historiebruk, Snickars & Trenter (red.), 2004, s 19.
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Stone hävdade att den inte hade någonting med sin samtid att 

göra men samtidigt kunde vi se att hjälten i filmen, Alexander

som store, var en imperialist som ”besegrade sin skäggige 

antagonist” vilket leder till att antagonisten ”flyr till bergen med 

Alexanders elitstyrkor hack i häl”.67 Detta har många tolkat som 

en klar koppling till sin samtid där Bush jagade bin Laden efter 

terrorattentatet elfte september 2001.

     Enligt Zander behöver inte historiska filmer baseras på 

verkliga händelser utan ”det enda som egentligen förenar filmer 

i historisk miljö är att de refererar till det förflutna”.68 Han 

skriver också att vi inte ska begränsa oss till att analysera filmer 

som utspelar sig i en historisk miljö utan analysera andra filmer 

eftersom de är ”samtidsberoende”. Han skriver att 

filmer i historiska miljöer är inte intressanta främst för att visar ”hur 

det egentligen var” eller för att de utgår från en speciell 

Hollywoodmatris. I stället är det deras samtidsberoende som förtjänar 

särskild uppmärksamhet. Filmer i gemen visar nämligen på de behov 

av att minnas och omtolka och om de möjligheter och villkor för 

identitets- och minnesarbete som var rådande vid 

inspelningstillfällena.69

Zander menar med andra ord att alla filmer är historiska på ett 

eller annat sätt eftersom de alltid speglar sin samtid oavsett 

innehåll.

     Det har också funnits problem med att finna modeller för hur 

man gör källkritiska analyser av filmer. När bröderna Weibull 

konstruerade ett program med en ”radikalt driven källkritik” så 

syftade de till texter.70 Texter har generellt sett varit historikers 

primära källmaterial. En anledning till negligeringen av film 

som källmaterial är att ”samtidshistoria inte var ett känt begrepp 

                                                     

67 Zander, 2006, s 245.
68 Zander, 2006, s 29.
69 Zander, 2006, s 30.
70 Kjeldstadli, 2010, s 61.
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och därför var den nyproducerade filmen inget intressant 

historiskt ämne”.71 Detta har förändrats på senare tid då film blir 

ett mer och mer accepterat källmaterial, trots att det fortfarande 

är en källa som historiker behöver forska mer kring.

     Frågan är om det är historiskt att spegla samtiden? Jag anser 

att det är ett ämne som historiker mycket väl kan ägna sig åt. I 

filmer med historisk bakgrund är det intressant att se hur 

historien återberättas ur samtidens perspektiv. Historiker kan 

också använda sig av samtidshistoria för att granska processer 

som ännu pågår och förhållanden som ännu gäller. Historiker 

påverkas av trender och rådande samtida förhållanden, vilket gör 

det intressant för historiker att analysera samtiden.

     Vi kan också konstatera att människor i allmänhet lär sig 

väldigt mycket historia när de ser på historiska filmer (även om 

de inte är historiskt korrekta) och det skapas ett allmänt intresse 

för historia. I Det förflutna som film och vice versa skrivs det om 

Arns rike (2004) och hur den historiska korrektheten är mindre 

intressant. Det handlar istället om ”att uppmärksamma hur 

audiovisuella representationer av det förflutna och ett medierat 

historiebruk blivit allt viktigare för allmänhetens uppfattning om 

historia”. Snickars och Trenter skriver att böcker och museer är 

mer trovärdiga när det gäller historisk trovärdighet men att det 

historiska intresset oftast väcks genom filmer.72

     Vi kan också konstatera att filmer har en stor betydelse för 

hur människor uppfattar andra människor, syner på samhället

med mera. Trenter skriver i Det förflutna som film och vice 

versa om identitetsskapande processer och att de kan ”liksom 

receptionen av ’historiska spelfilmer’, relateras till 

nationsgemenskap, genus och etnicitet”.73 För att förmedla vissa 

budskap är film ett utmärkt redskap. Enligt Zander har film 

under en dryg 100-årsperiod varit ”såväl en ideologisk kanal för 
                                                     

71 Ekeroth & Söderblom, 2007, s 27.
72 Snickars & Trenter, Snickars & Trenter (red.), 2004, s 10-11.
73 Trenter, Snickars & Trenter (red.), 2004, s 99.
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makthavare som ett motmedel för att kritisera dessa”.74 Även 

om inte alla filmer producerar stereotyper så kan de definitivt 

förstärka dem.

     Den amerikanska författaren och kritikern Gore Vidal 

påpekade att ”1900-talets viktigaste förmedlare av såväl 

historiska som diverse samtida budskap var /…/ filmen”.75 I 

Makten över minnet kan vi läsa att Aronsson hävdar att all 

historisk kunskap har ”i varierande grad en betydelse för 

handlingsberedskapen genom att ange förebilder, gestalta 

hotbilder, brister och med hjälp av dessa normer bearbeta och 

bidra till skapandet av skikt i deltagarens självförståelse, 

identitet”. Vi kan alltså konstatera att film är identitetsskapande 

ofta genom att ”den egna gruppen identifieras” eller 

”kontrasteras mot De andra”. Den amerikanska filmen har inte 

bara en förmåga att skilja ”vi” och ”de andra”, utan också göra 

skillnader på kön och nationalitet. 76Film har också en förmåga 

att få människor att agera. Vi kan till exempel se att när filmen 

The Sands of Iwo Jima (1949) sänds i repris på tv i USA så 

hävdar USA:s marinkår att antalet unga män som söker sig till 

värvningskontoren ökar.77

    Film och historia kan hjälpa till att besvara frågor som: vem 

är jag? Vilka identifierar jag mig med? Vilka plikter och 

skyldigheter har jag? Hur bör jag handla?

    Förr i tiden var det inte lika vanligt att identifiera utan 

handlade om att legitimera och bevara den nuvarande 

dynastin/styret i form av texter, till skillnad från nu för tiden då 

det handlar om identitet.78

                                                     

74 Zander, 2006, s 1.
75 Zander, ”Det förflutna på film: Film som historieförmedlare”, i Historien är nu: en introduktion till 
historiedidaktiken, Karlsson & Zander (red.), 2012, s 131.
76 Aronsson P, ”Historiekultur i förändring”, i Makten över minnet: historiekultur i förändring, Aronsson (red.), 
2000, s 19-20 & 29.
77 Zander, 2006, s 24.
78 Aronsson P, Aronsson (red.), 2000, s 20.
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4.2 Audiovisuell historia

I Makten över minnet frågar sig Ludvigsson vilka som ”äger 

makten” över minnet? Enligt Ludvigsson är svaret historiker, 

politiker, journalister och samhällsdebattörer, historielärarna och 

historieförmedlare (till exempel film- och tv-skapare). 

Ludvigsson skiljer dock dessa grupper åt där han skriver att 

historikern söker den ”objektiva sanningen” medan journalister 

och politiker söker den ”subjektiva sanningen” för att använda 

historien som en resurs som passar deras agenda och som passar 

in i en diskurs eller en dramaturgi. De två senare grupperna 

skiljer sig också åt eftersom de inte är ”historieproducenter” 

utan ”historiekommunikatörer”. Dessa grupper vill förmedla 

historisk kunskap ”från producent till konsument”.79

     Ludvigsson skriver om att film och television ”skapar 

historia, skapar våra minnen”. De påverkar även våra åsikter och 

uppfattningar om människor och händelser. Ludvigsson 

problematiserar också att vi bara får ett perspektiv på en viss 

händelse, där till exempel en stor nyhetskanal som CNN visar 

bilder som sprider sig över hela världen och gör att vi får höra 

samma tolkningar.80

     I filmer konkretiseras, generaliseras och förenklas handlingen 

och karaktärerna väldigt mycket vilket kan ses som

problematiskt. Detta innebär att historieförmedling inte handlar 

om ”goda intentioner, utan också om styrande principer”.81

     Ludvigsson gör en kategorisering där han delar upp 

audiovisuell historia (historia på film) i tre kategorier. 

Kategorierna är följande;

1. Film konstruerad av autentisk reportagefilm (dokumentär)

                                                     

79 Ludvigsson D, ”Den audiovisuella historien”, i Makten över minnet: historiekultur i förändring, Aronsson 
(red.), 2000, s 78-79.
80 Ludvigsson D, Aronsson (red.), 2000, s 79.
81 Ludvigsson D, Aronsson (red.), 2000, s 81.
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2. Film som försöker återskapa dokumenterade historiska 

händelser/situationer/personer

3. Filmer som använder historisk bakgrund för en fiktiv berättelse82

Här vill jag tillägga att många forskare inte håller med om denna 

kategorisering eftersom de anser att all film reflekterar sin 

samtid. Därför är de intressanta, historiskt sätt, då det går att 

göra en samtidshistorisk analys av all film.

     De filmer som jag ska analysera tillhör kategori nummer tre 

eftersom de inte bygger på sanna historier men använder sig av 

en historisk bakgrund. Filmerna är fiktiva men det går att göra 

en samtidshistorisk analys av dessa eftersom alla fyra filmer 

producerats i en tid då terrorattentat hade en stor influens på 

populärkulturen, vilket märks i filmerna.

4.3 Källmaterial

Mina källor består av fyra filmer. Valet av filmer kan vara 

problematiskt. Jag kunde inte utgå från en topplista över de mest 

sedda filmerna innan och efter 9/11 eftersom jag behövde

väldigt specifika filmer. Jag valde True Lies (1994), The Siege 

(1998), The Kingdom (2007) och Body of Lies(2008) eftersom 

jag ska ville ha filmer som handlade om terrorism och som hade 

kopplingar till Mellanöstern. Jag ville ha relativt framgångsrika 

och kända filmer med kända skådespelare eftersom dessa filmer, 

generellt sett, får större genomslag och påverkar fler människor. 

I de valda filmerna kan vi se kända regissörer som James 

Cameron och Ridley Scott tillsammans med skådespelare som 

Arnold Schwarzenegger, Denzel Washington, Jennifer Garner, 

Bruce Willis, Jamie Foxx, Russel Crowe och Leonardo 

DiCaprio.

     Mitt källmaterial består således av fyra mänskligt tillverkade

artefakter (filmer) som är framtagna i ett syfte. Jag kommer att 

                                                     

82 Ludvigsson D, Aronsson (red.), 2000, s 83.
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granska och analysera dessa filmer ett flertal gånger för att 

upptäcka så mycket detaljer och nyanser som möjligt.

4.4 Källkritisk analys

Jag har tidigare resonerat kring användandet av film som 

historisk källa. Nu ska jag sätta in mina valda filmer i dess 

kontexter för att kunna föra ett källkritiskt resonemang. Det jag 

vill påpeka direkt är att True Lies och The Siege som spelades in 

före 9/11 inte är skapade i en ”oskyldig” kontext. Filmerna som 

spelades in 1994 respektive 1998 var påverkade av sin samtid 

och under denna tid var terrorattentat inte något futuristiskt och 

otänkbart. Vi kan tvärtemot se att båda filmerna spelades in i 

skuggan av det första attentatet mot World Trade Center (1993). 

I marknadsföringen av The Siege så gick de ut med budskapet 

att ”den 26 februari 1993 [datumet för terrordådet] var dagen då 

amerikanerna förlorade sin oskuldfullhet”.83 Därför kan vi se att 

det finns likheter mellan de olika kontexterna som gällde när 

filmerna spelades in. Skillnaden är att terrordådet mot World 

Trade Center 1993 inte var i närhet av så destruktivt som 

terrordådet 2001, då cirka 2750 människor omkom, till skillnad 

mot attentatet 1993 då sex människor fick sätta livet till.84 Vi vet 

att konsekvenserna av terrorattentatet 9/11 blev större.

     Vi kan också se på skillnader i filmskaparnas syfte. 

Hollywoodfilmers primära mål är ekonomisk framgång och att 

skapa underhållning för bio/film-tittarna. Många filmer har 

samtidigt ideologiska syften och tendenser. Hollywood påverkas 

givetvis av politiska strömningar. Eftersom Hollywood är en 

viktig maktfaktor och kan ses som ett utmärkt verktyg för att 

forma människors åsikter och uppfattningar så är inte 

Hollywood helt ”rena” och oskyldiga när det gäller politiska 

                                                     

83 Zander, 2006, s 242.
84 World Trade Center, ”WTC Timeline”, World Trade Center, http://www.wtc.com/about/wtchistory-wtc-
timeline, access: 21022014.
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inslag i filmer Även filmskapare och Hollywood har en agenda 

och ett syfte med sina filmer.

     Maktorgan i USA är direkt delaktiga i skapandet av filmer. I 

filmer som Rules of Engagement så tackas DOD (Departement

of Defence) och US Marine Corps. i sluttexterna för deras 

assistans i filmskapandet. Mer än ”fjorton filmer, som alla visar 

amerikaner som dödar araber, krediterar DOD för att de 

tillgodosåg utrustning, personal, och teknisk assistans”.85 Även 

Pentagon har varit inblandat när filmer tillverkats om människor 

från Mellanöstern, till exempel i True Lies (1994), Executive

Decision (1996) och Freedom Strike (1998). Vi kan konstatera 

att väldigt många filmer från Hollywood ”är inte bara 

reflektioner av händelser och tillstånd utan medverkar i att 

forma tittarnas omdömen”.86 Vi påverkas alltså av filmer vi ser 

vilket påverkar våra åsikter och känslor inför olika händelser 

och människor. Med andra ord kan vi inse att mitt källmaterial

inte är helt tendenslöst.

4.5 Avgränsningar

Mitt val av filmer kan innebära problem. Jag kunde inte granska 

allt för många filmer på grund av tids- och utrymmesbrist. Då 

jag ska undersöka hur filmerna framställer människor ifrån 

Mellanöstern så valde jag filmer som har med spionage och 

terrorism att göra. Jag ville dessutom undersöka spelfilmer ifrån 

Hollywood eftersom jag ville undersöka filmer som många 

människor har sett och därmed påverkats av.

     Jag valde att studera filmer gjorda på 1990-talet då jag ska 

jämföra med eventuella omedelbara reaktioner på terrorattentatet 

den elfte september 2001. Jag hade kunnat granska filmer gjorda 

tidigare, till exempel den kända filmen Lawrence of Arabia som 

                                                     

85 Shaheen, 2009, Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People, s 21.
86 Brooker, ”Introduction ur In Focus: The Long Shadows of 9/11: Science Fiction, Thrillers and the War on 
Terror”, i Cinema Journal 51, nr. 1, Brooker (red.), 2011, s 146.
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producerades 1962, men då hade det varit svårt att analysera 

vilka konsekvenserna blev före och efter 9/11 för Hollywood.

      Min första tanke var att undersöka Three Kings (1999) och 

Rules of Engagement (2000) istället för True Lies och The Siege. 

Fördelen med Three Kings och Rules of Engagement är att då 

hade alla mina filmer utspelats i Mellanöstern. Problemet med 

dessa filmer var dock att handlingarna hade skiljt sig åt alltför 

mycket enligt mig. Three Kings handlar om fyra soldater som 

letar efter stulet guld efter Gulfkriget och Rules of Engagement

handlar om en rättegång efter att en officer skjutit civila 

människor i Mellanöstern. Om jag hade undersökt dessa filmer 

hade jag först varit tvungen att hitta skillnader i handlingen och 

hur handlingen påverkar framställandet av människor ifrån 

Mellanöstern. Med de filmer jag nu valt är handlingarna relativt 

lika. Alla filmer handlar om terrorism och spionage och detta är 

till min fördel eftersom det blir lättare att undersöka och 

analysera eventuella skillnader i filmerna producerade före och 

efter 9/11.

     Det negativa med mina filmval är att de filmer gjorda före 

9/11 utspelar sig i USA, medan de filmer gjorda efter elfte 

september 2001 utspelar sig i Mellanöstern. Vi får med andra 

ord se mer civila människor ifrån Mellanöstern i The Kingdom

och Body of Lies. I The Siege får vi dock också följa en hel del 

civila människor från Mellanöstern.

5. Tidigare forskning

I detta kapitel ska jag redogöra för forskningsläget som berör 

min uppsats. Det har gjorts tidigare undersökningar både ur ett 

historiskt perspektiv men även ur filmvetenskapligt perspektiv.

     Det jag kan säga om forskningsläget är att i stort sett alla 

undersökningar som berör hur filmer framställer ”Orienten” 

eller ”öst” gentemot västvärlden, är att orientaler framställs på 

ett negativt sätt. De framställs som mördare, våldtäktsmän, 

religiösa fanatiker, oljemiljardärer, bombare och 
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kvinnomisshandlare. I stort sett alla filmer förekommer det 

dikotomi, tanken på ”vi” och ”de andra”. I artikeln The Long 

Shadows of 9/11 kan vi läsa om problematiken med många 

filmer producerade efter 9/11. De skriver bland annat att; ”dessa 

berättelser placerar tittarna i en gråzon mellan helt skilda 

motsägelser av gott och ont, rätt och fel, ’oss’ och ’de andra’”.

Det skrivs också att filmskaparna inte bara vill redogöra för en 

händelse eller förhållanden utan filmskaparna är ”delaktiga i att 

forma tittarnas omdömen”.87

     Det är praxis att bara ge de vitas perspektiv och att ”de 

andra” karaktärerna inte har något djup, har sällan några 

repliker, är våldsbenägna, manipulativa och framstår som 

ociviliserade. När de väl får några repliker så säger de ofta något 

som fördummar dem och får dem att framstå som ointelligenta. 

Människor från Mellanöstern framställs också som extremt 

religiösa då de ber väldigt mycket och det filmas mycket 

moskéer. Genomgående i många filmer är att ”vi” måste 

civilisera ”de andra”.

     En annan vanlig representation i filmen som inkluderar 

människor från Mellanöstern är att det finns en ”god muslim”. 

Denna person ger information till västerlänningarna om 

Mellanöstern. Denna person är mer civiliserad och närmar sig 

västvärlden. Det är med andra ord inte så att den personen är en 

bra människa och en ”oriental” utan den personen är mer eller 

mindre en västerlänning fast ser ut som en av ”de andra”.88

     En annan tydlig skillnad mellan ”oss” och ”de andra” är 

familjevärderingar. Västlänningar är väldigt måna om sina 

respektive familjer medan människor från Mellanöstern 

ignorerar sina familjer och struntar i de konsekvenser som hans

agerande kan få för familjen.89

                                                     

87 Brooker, Brooker (red.), 2011, s 146-147.
88 Morey & Yaqin, 2011, Framing Muslims: Stereotyping and Representation After 9/11, s 131.
89 Morey & Yaqin, 2011, s 146.
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     Tortyr är ett annat inslag som blivit intressant i filmer och tv-

serier efter 9/11. Vissa filmer som Zero Dark Thirty (2012) är 

pro-tortyr eftersom det ger resultat, likaså tv-serien 24 (2001-

2010). 24s skapare Joel Surnow sade i en intervju att inte 

använda sig av tortyr är ”omoraliskt” ifall det skulle rädda livet

på människor.90 Många filmer har tagit en ”ändamålet helgar 

medlen”-attityd gällande tortyr. Vissa filmer är dock mer 

problematiserande kring tortyr, till exempel The Road to 

Guantanamo (2006).

     Anledning till att ”de andra” framställs på ett negativt och 

stereotypiskt sätt är enligt Harrison ”rotad i det judisk-kristna 

perspektivet som länkar de religiösa olikheterna till vildhet, 

barbarism och det hedniska”.91 Hon konstaterar också att 

”självständighet var för de vita och européer: de mindre eller 

underkuvade folket skulle styras”.92 Även Zander skriver att 

många filmers orientalism kan relateras till amerikanernas kamp 

mot araber och islam – något som kan kopplas till det 

”långvariga amerikanska stödet till Israel i 

Mellanösternkonflikten”.93

     Vissa filmer problematiserar dock relationen mellan ”väst” 

och ”öst”, där det finns en skuldproblematik inbakad i 

handlingen. I till exempel filmer om Afrika, indianer och 

Vietnamkriget finns det en skuldproblematik som är relativt 

vanligt förekommande. Västvärlden känner ånger för hur de 

agerade gentemot Afrika, Vietnam och indianer. Trots 

skuldproblematiken framställs dock ”de andra” på ett 

stereotypiskt och negativt sätt. Indianer i Hollywoodfilmer har 

reviderats där man gått från att framställe indianen som en 

”blodtörstig vilde” till den ”ädla indianen” de senaste 

                                                     

90 Morey & Yaqin, 2011, s 147.
91 Harrison, 2012, ”Up the Congo River into Cambodia: Literary and Cinematic Journeys to the Dark”, i Asian 
Affairs, s 49.
92 Harrison, 2012, s 53.
93 Zander, 2006, s 225.
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årtiondena.94 I filmer om Afrika framställs afrikaner på ett 

negativt sätt, men även där finns en skuldproblematik om 

”västvärldens kollektiva skuld gentemot Afrika skapar behovet 

hos de vita protagonisterna att hjälpa Afrika”.95

     I Vietnamkrigetfilmer så problematiserar olika regissören 

konflikten på olika sätt, vissa är väldigt kritiska till kriget med 

andra är mer positiva. Det gemensamma är dock att filmerna 

framställer vietnameserna på ett negativt sätt.96

     I filmer om Japan och dess kultur kan vi se att människor 

framställs som stereotyper av Hollywood och att det inte finns 

något djup i karaktärerna.97

     Vi kan se att människor från Mellanöstern nuförtiden ofta är 

”the bad guys”. Det gäller dock inte bara människor ifrån 

Mellanöstern utan alla ”icke-vita”. Zander skriver att 

framställningen av svarta i amerikanska filmer har nyanserats 

något men ”att det delvis skett på arabernas bekostnad”.98 Vi 

kan se i filmer som The Kingdom och The Siege att svarta 

personer spelar huvudrollerna. Enligt vissa forskare beror detta 

på att många anser att ”afrikanamerikaner vet bättre än den vita 

mannen hur man pratar med araber”.99

     Enligt Zander har dock en förändring skett. Han skriver att: 

”de mest utpräglade ”bad guys” är inte muslimer utan återfinns 

bland de kristna korsfararna respektive bland beslutsfattarna hos 

oljebolag, advokatbyråer och CIA”. Synen på människor från 

Mellanöstern har alltså reviderats något. Det ska dock sägas att 

detta gäller långt ifrån alla filmer. Zander ger två tydliga 

exempel: Kingdom of Heaven (2005) och Syriana (2005).100

                                                     

94 Isaksson, 2006, Gestaltningen av Nordamerikas indianer på film under tre epoker, s 25.
95 Hultén, 2008, Den Vite Mannens Börda: Afrika, afrikanen och västvärlden i tre filmer, s 27.
96 Romanenko & Westerholm, 2006, ”Charlie don’t surf!”: En studie av det postkoloniala perspektivet i 
amerikanska Vietnamkrigsfilmer, s 55-57.
97 Westerling, 2011, En postkolonial analys om det japanska: ”Lost in Translation” och ”Still Walking”, s 14.
98 Zander, 2006, s 223.
99 Morey & Yaqin, 2011, s 153.
100 Zander, 2006, s 247.
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     Gällande specifikt människor från Mellanöstern och hur de 

framställs i film så finns det ett tydligt mönster. Det finns två 

typer av människor från Mellanöstern, ”den goda araben som 

gör som han/hon blir tillsagd och den dåliga som står emot och 

därmed är en terrorist”.101 Forskning har också visat att 

människor ”stereotypiserar terrorister som människor som är 

icke-vita och som inte kan sympatiseras med”.102

     Morey och Yaqin skriver att stereotypiseringen av muslimer 

och araber har tagit ny fart sedan 9/11 där den ”skäggige 

muslimska fanatikern, den förtryckte beslöjade kvinnan, den 

tvetydlige terroristen som lever bredvid ’oss’” har blivit allt mer 

standardiserade.103 Det finns både en rädsla och fascination/åtrå 

för Orienten.104 Det är vanligt att dela in människor i grupper för 

att förstå och identifiera oss för att förstå världen. ”Vi vet vilka 

’vi’ är eftersom vi inte är dem’”.105 Att använda stereotyper är 

ett sätt att ena människor.106

     Vi kan också se att det har blivit vanligt att enas och hjälpa 

varandra i filmer efter 9/11. I till exempel Spiderman (2002) så 

får Spiderman hjälp från invånare i New York för att besegra 

antagonisten, vilket visar på en solidaritet som kan kopplas till 

post-9/11 USA. Vissa hävdar att det finns en ”destruktiv avund” 

mot terroristerna eftersom de är beredda att offra sina liv för sina 

ideal, vilket syns i filmen United 93 (2006) där passagerarna på 

ett flygplan som blir kapat offrar sina liv för att hindra 

terrorattentatet.107

     Det finns också en syn på kvinnor från Orienten som att 

dessa kvinnor har ett ”behov av västerländsk hjälp”, medan 

                                                     

101 Shuja, 2010, s 31.
102 Hensley, 2010, Terrorism is Theater: How Antagonist Portrayls in Action Films Affect Stereotyping and 
Impression Formation, s 38.
103 Morey & Yaqin, 2011, s 2.
104 Morey & Yaqin, 2011, s 24.
105 Morey & Yaqin, 2011, s 158.
106 Morey & Yaqin, 2011, s 31 & 38.
107 Rubin & Verheul, ”Introduction”, i American Multiculturalism after 9/11: Transatlantic Perspectives, Rubin & 
Verheul (red.), 2009, s 13.
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mannen från Orienten är ”våldsam och opålitlig”. Mannen 

”förför och duperar oskyldiga och godtrogna kvinnor”.108 Khatib

skriver att det förekommer fyra typer av kvinnor i filmen som 

behandlar Mellanösterns kultur. De fyra olika kvinnor som 

förekommer är ”oskulden”, ”horan”, den beslöjade kvinnan 

”som förebådar islamisk fundamentalists förtryck” och den 

”politiskt aktiva kvinnan”.109

     Även fantasyfilmer som Sagan om Ringen: Sagan om 

konungens återkomst (2003) visar tendenser på en ”väst vs. öst”-

tänk. I en av slutscenerna håller hjälten Aragon ett tal där han 

säger till sina ”bröder” att vara modiga och att världen en dag 

kommer att gå under, men det är inte denna dag. Han säger: 

kämpa ”Men of the West”, vilket många tolkat som en referens 

till 9/11 och den islamofobi som finns i dagens samhälle (trots 

att detta tal förekom i Tolkiens bok som publicerades i mitten av 

1950-talet).110

     Även en attitydförändring har skett efter terrorattentatet 9/11, 

då en ”gör-det-själv”-attityd har framträtt. Det är mycket fokus 

på att medborgarna måste vara med i kampen mot kampen för 

att vara ”goda medborgare”. Tv-serien 24 hade en onlinesida där 

tittare fick tips på hur de kunde ta personligt ansvar för saker 

som säkerhet och övervakning för att skydda sig själva mot 

terrorism.111

     Många filmer, till exempel A History of Violence (2005), som 

handlar om en man ska utöva hämnd, vilket påverkat hans 

familj, anser många är kopplat till 9/11 då hämnd är något 

många strävat efter post-9/11.

                                                     

108 Zander, 2006, s 240.
109 Khatib, 2011, Filming the Modern Middle East: Politics in the Cinemas of Hollywood and the Arab World, s 
102.
110 Zander, 2006, s 245.
111 Johnson, ”Neoliberal Politics, Convergence, and the Do-it-Yourself Security of 24”, i ”In Focus: The Long 
Shadows of 9/11: Science Fiction, Thrillers and the War on Terror”, i Cinema Journal 51, nr. 1, Brooker(red.), 
2011, s 151 & 153.
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     Även tv-serien Battlestar Galctica (2004-2009) har tydliga 

kopplingar till post-9/11 kulturen i USA. Serien handlar om 

robotar som skapats av människor rebellerar och försöker utrota 

människorasen. Detta är en parallell till terroristerna som USA 

”skapade” bland annat med ekonomiska bidrag. De använder 

tortyr som ett acceptabelt redskap och de gör även kopplingar 

till George W. Bush då de använder fraser som; ”det intressanta 

med att vara president är att du behöver inte förklara dig”. I en 

scen säger en av huvudkaraktärerna att ”handskarna åkte av”, 

vilket också är en tydlig referens till post-9/11 USA. En 

kontraterrorist kordinator sa att det fanns före 9/11 och efter 

9/11. Efter 9/11 ”togs handskarna av”.112 En standardfras i 

serien är också ”allt detta har hänt förut och kommer att hända 

igen”, vilket många anser är en koppling till 9/11.

     Vi kan också säga att filmer före 9/11 inte direkt var ”arab-

vänliga” utan generellt sätt så framställs människor från 

Mellanöstern negativt och har gjort det under en lång tid. 

Faktum är att alla som inte är västerlänningar har framställs 

negativt i film under en väldigt lång tid.

     Av tidigare forskning som jag har läst har jag inte hittat 

någon uppsats, bok eller artikel som gör direkta jämförelser 

mellan filmer producerade före 9/11 med filmer producerade 

efter 9/11. Tidigare forskning har antingen fokuserat på hur ”de 

andra” framställs generellt. Dessa undersökningar har inte haft 

9/11 som en central del av undersökningen. Den andra typen av 

forskning som jag har läst behandlar filmer efter 9/11. Dessa 

undersökningar har inte jämfört filmer producerade efter 9/11 

med filmer producerade innan 9/1. Min avsikt är att se om det 

finns några direkta populärkulturella konsekvenser efter 9/11 

genom att jämföra filmer tillverkade före och efter 9/11. Detta 

gör min forskning nyanserad.
                                                     

112 Randell, ”’Now the Gloves Come off’: The Problematic of ”Enhanced Interrogation Techniques in Battlestar 
Galactica”, i ”In Focus: The Long Shadows of 9/11: Science Fiction, Thrillers and the War on Terror”, i Cinema 
Journal 51, nr. 1, Brooker (red.), 2011, s 172.
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6. Analys av filmerna

I detta kapitel ska jag redogöra för mina resultat och min analys 

av de olika filmerna jag analyserat. Jag tar min utgångspunkt i 

ett antal scener i varje film som analyserats utifrån mina 

frågeställningar om hur människorna från Mellanöstern 

framställs i Hollywoodfilmerna.

6.1 True Lies (1994)

I filmens början får vi se hur hjälten Tasker (Schwarzenegger) 

tar sig in på en fest. Han talar flytande franska och arabiska 

vilket förstärker bilden av makt/kunskap som människor från 

Occidenten besitter. När Tasker talar med en vakt från 

Mellanöstern på arabiska står det till och med i undertexterna 

(”talar perfekt arabiska”).

     Tasker har en medarbetare som verkar ha påbrå från 

Mellanöstern. Som tidigare forskning visat så finns även här 

”den gode muslimen” som hjälper hjältarna. Denna karaktär har 

alltid påbrå från Mellanöstern men är till sin personlighet och 

sina värderingar mer som en västerlänning än en ”oriental”.

     I en scen där huvudkaraktärerna redogör för sin chef (Heston) 

vad de lyckades hitta på festen lyfts det fram att en person fått 

miljontals dollar insatta på en bank. I filmen säger de att denna 

bank finansiera terroristaktiviter för vissa länder. Nyckelordet 

här är länder. Detta insinuerar att det inte är 

terroristorganisationer som är ”onda” utan det är hela nationer 

med dess invånare som är onda terrorister.

     I en annan scen får vi också se hur människorna från 

Mellanöstern som arbetar bara sitter och pratar med varandra 

och struntar i arbetet. Detta noterade även Said i hans bok 

Orientalism då människor från Orienten framställs som lata.

     Vi kan också se att i en scen där Tasker (Schwarzenegger) 

möter terroristledaren Abu Aziz (Malik) så har Abu Aziz inga 
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problem med att skjuta ihjäl sin kollega för att försöka mörda 

Tasker. Även detta säger något om kontrasterna mellan Väst och 

Öst, då naturligtvis skulle aldrig en människa från Västvärlden 

kunna skjuta ihjäl en kollega eller vän. Hjältarna gör istället allt 

de kan för att hjälpa varandra och rädda varandra när de hamnar 

i en knipa. Scenen slutas med att Tasker trycker ner en terrorists 

huvud i toaletten vilket också kan tolkas som hur lite dessa 

människor är värda och att de är ”orena”.

     I en senare scen så jagar Tasker Abu Aziz. Det hela slutar 

med att Abu Aziz stjäl en motorcykel medan Tasker rider på en 

häst. Detta associerar jag till Vilda Västern då cowboys slogs 

mot ”de vilda” indianerna. Vi kan se hur Tasker är elegant och 

står för ett modernt riddarideal. Han ber om ursäkt till alla 

personer han passerar medan Abu Aziz skriker och svär till alla 

han åker förbi.

     I en scen ser vi Tasker sitta och granska människor med 

misstänkta kopplingar till terrorism i sin dator på kontoret. 

Varenda misstänkt som kommer upp på skärmen ser ut att 

komma från Mellanöstern, vilket också får oss att koppla ihop 

terrorism med människor från Mellanöstern.

     I en scen är Tasker deprimerad eftersom han tror att hans fru 

är otrogen. Då säger hans kollega att de ska fånga terrorister och 

att de ska ”slå skiten ur dem”. Han säger att detta ska få Tasker 

att må bättre. I hela filmen så kopplas Mellanöstern ihop med 

terrorism och detta gör att budskapet är väldigt skrämmande då 

det säger att om du är deprimerad ska du gå ut och misshandla 

människor från Mellanöstern. I en annan scen frågar Taskers fru 

om han dödat någon. Tasker svara att ”de var alla onda”, vilket 

också är problematiskt att vi får bilden av att alla människor från 

Mellanöstern är onda.

     I en senare scen så får vi veta att terroristerna fått tag i 

kärnvapen. De filmar Abu Aziz som talar om att de ska bomba 

städer i USA. Vi får dock se hur kameramannen börjar svettas 

och se orolig ut eftersom batteriet håller på att ta slut. Även detta 
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kan kopplas till den postkoloniala teorin och Saids Orientalism 

då det finns tydliga mönster på att författare och filmskapare 

”fördummar” människor från Orienten. Detta är ett tydligt 

exempel på detta. Terroristerna har en atombomb i sin befattning 

men de kan inte ens hantera en simpel videokamera.

     I en scen med en biljakt så försöker terroristerna skjuta ner ett 

flygplan med ett raketgevär. Det visar sig dock att raketgevärets 

rekyl avfyras bakåt vilket får konsekvensen att en av 

terroristerna skjuter sönder delar av lastbilen han åker i och 

dödar en av sina egna. Detta är ytterligare ett sätt att 

”fördumma” människor från Mellanöstern, att de inte ens klarar 

av att hantera vapnen de besitter i sin ägo.

     I True Lies hittar vi många stereotyper och människor från 

Mellanöstern framställs negativt. Människorna i denna film är 

förvisso terrorister men trots det får tittaren intrycket av hur 

primitiva och ociviliserade människor från Mellanöstern är. Vi 

kan till exempel se att när människorna från Mellanöstern talar 

arabiska med varandra så är det aldrig undertexter så vi får inte 

veta vad de talar om eller vilka deras motiv till dessa 

terroristattentat är. Framförallt terroristledaren Abu Aziz (Malik) 

är den som talar medan de andra inte har några repliker. I Saids 

bok Orientalism kunde vi se att det fokuseras sällan på individen 

utan på massan när författare framställer människor från 

Mellanöstern. Detta mönster kan vi även se i True Lies då 

karaktärerna inte har något djup, inte ens några repliker.

     Terroristledare slår en kvinna och kallar henne för ”slyna” 

och ”sharmoota”, vilket betyder hora på arabiska.113 Detta

såklart inte påverkar tittaren positivt och även detta konnoterar 

tittaren till hur vilda och ociviliserade dessa människor är.

     I postkoloniala teorin och i Saids bok Orientalism talas det 

mycket om klädsel och även i True Lies kan vi se detta mönster. 

                                                     

113 Shuja, 2010, s 44.
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Människor från Mellanöstern är väldigt skäggiga, är ganska 

skitiga och alla klär sig ungefär likadant.

     Khatib skriver att det denna film också handlar om 

maskulinitet. Vi kan i flera scener se hur männens kroppar 

kontrastiseras mellan ”hårda” och ”mjuka” kroppar vilket enligt 

henne också är ett sätt av att avskilja väst från öst. I en av 

slutscenerna så åker Tasker i ett flygplan och han har en ärmlös 

och oknäppt väst som ska förstärka hans ”ståtliga muskulära 

fysik”.114

     Det finns även andra scener där de framstår som 

ociviliserade, primitiva vildar. Ett exempel är att terroristerna 

står och skriker och sjunger medan de skjuter sina automatvapen 

rakt upp i luften. Detta framstår inte speciellt civiliserat.

    En annan detalj är att vi aldrig får veta vilket land de kommer 

ifrån. Vi får bara intrycket att de är från Mellanöstern, vilket 

enligt mig är problematiskt. Det leder till att tittarna 

generaliserar att alla från Mellanöstern är potentiella terrorister, 

beter sig likadant och ser likadana ut.

     Det finns inte många religiösa kopplingar till islam i filmen.

De enda associationerna till islam får vi genom att 

terroristledaren, enligt en av Taskers kollegor är ”helfanatiker”. 

Hans terroristgrupp kallar sig för ”Crimson Jihad”, vilket också 

leder tankarna till islam. Crimson betyder röd, vilket leder 

tankarna till blod.115

     I filmen är det väldigt mycket fokus på familjen. Det handlar 

om att Tasker vill att hans fru ska få lite spänning i vardagen 

samtidigt som han försöker uppfostra en tonårstjej. Det hela 

förvärras när hans dotter blir kidnappad av terroristerna och hans 

fru blir indragen i spionhärvan. I slutscenen när terroristerna har 

stoppats ser vi familjen äta middag tillsammans och skrattar och 

Taskers dotter verkar ha fått en förnyad respekt för fadern, efter 

                                                     

114 Khatib, 2006, s 67.
115 Shaheen, 2009, s 536.
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att hon tidigare rebellerat mot honom och mamman. Samtidigt 

blir Taskers fru hans nya häftiga och sexiga agentpartner.

6.2 The Siege (1998)

Filmen börjar med att vi får se bombningar i Mellanöstern och 

vi får se sprängda byggnader. Det är skitigt, stökigt, blodigt och 

tufft. Nyhetsankaret säger att USA:s marinkår verkar vara 

”förstummade av fasa” av attacken. Vi får sedan en kort inblick i 

livet i Mellanöstern då vi får se människor som ber och 

böneutrop, vilket ger intrycket att alla människor från 

Mellanöstern är muslimer. Det är problematiskt eftersom det kan 

leda till att islam associeras med terrorism.

     I scenen efteråt får vi se hur amerikaner kidnappar en radikal 

fundamentalistisk ledare i Mellanöstern. Detta kommer 

handlingen senare att cirkulera kring. Shejken åker i en skitig bil 

genom öknen med ett stort skägg och traditionella kläder. Detta 

kontrasteras direkt med att vi får se hur USA är överlägset 

teknologiskt genom att de övervakar shejken med monitorer och 

satelliter.

     Efter nyhetsrapporteringen om bomber och tillfångataget av 

terroristledaren (shejkden) filmas New York där det sker ett 

böneutrop och muslimer som ber i en moské. Detta gör att vi 

kopplar ihop bomber och terroristdåd men islam. Samtidigt 

insinueras en ”de-finns-ibland-oss”-attityd.

     I filmen introduceras karaktären Kraft (Bening), en agent från 

Nationella Säkerhetsrådet vars lojalitet är tveksam. Hon är en 

Mellanösternexpert. Hon är precis som den postkoloniala teorin 

antyder en mer kunnig och ”bättre” expert på Mellanöstern än 

människorna från Mellanöstern. Vi kan se att Kraft genast 

identifierar vilket område i Mellanöstern som FBI-agenten 

Haddad (Shalhoub), kommer ifrån. Detta leder till att Haddad 

svarar ”hon är riktigt bra”. Även detta kan kopplas till 

diskursanalysen om makt/kunskap där Västvärlden har mer 
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kunskap om Mellanöstern, och därför får de mer makt och kan 

dominera och styra över människor från Mellanöstern.

    Till skillnad mot True Lies så får vi veta vad en misstänkt 

terrorist säger när han talar arabiska eftersom en av FBI-agenten 

Hubbards (protagonisten) medhjälpare Haddad har rötter i 

Mellanöstern och agerar tolk. Det kan tyckas vara positivt att ha 

en karaktär som Haddad i filmen eftersom han är ”god”. 

Problemet enligt mig att är han accepteras för att han anammat 

de ”västliga idealen” och agerar och beter sig som en amerikan. 

Det är med andra ord inte tillåtet att behålla sina kulturella och 

sociala värderingar från Mellanöstern ut han måste bli en 

västerlänning för att accepteras. Annars är han en terrorist.

     I filmen förklarar Hubbard att de har arabiska föreningars 

fullständiga stöd och samarbete. Hubbard säger att ”de [de 

arabiska föreningarna] älskar detta landet lika mycket som vi” 

och att de också vill ha fast terroristerna. I en senare scen så 

påminns vi åter en gång om detta då det hålls ett möte om 

terroristbombningarna och då finns en representant från det 

”arabiska samfundet” som säger att utredarna har deras fulla 

stöd. I nyhetsinslag sägs det också att ”arab inte är en synonym 

till terrorist” och att islam är en fredlig religion. Dessa 

människor ”besudlar Koranen när de använder dessa ord”. Detta 

tolkar jag som något positivt då detta påminner publiken att inte 

alla människor från Mellanöstern är terrorister. Problemet är 

dock att Hubbard direkt efteråt säger att han vill finkamma alla 

ställen som har med araber och/eller muslimer att göra. Detta är

ett ambivalent budskap då detta antyder att terroristerna 

garanterat är från Mellanöstern vilket Hubbard omöjligtvis kan 

veta redan då.

     Vi får veta att terroristerna utför en muslimsk reningsritual 

innan de utför självmordsbombningarna, vilket återigen kopplar 

ihop terrorism med islam. Ett antal fraser som används i filmen 

är väldigt föraktsfulla. Bland annat kallas människor från 

Mellanöstern för ”towelheads”.
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     I en senare scen får vi se att hjältarna ska gå in i en lägenhet 

och undersöka men de saknar en husrannsakan. Då Bening vill 

gå in i lägenheten utan husrannsakan säger Hubbard: ”Detta är 

inte Mellanöstern”. Med andra ord säger han att detta är ett 

civiliserat land med lagar och regler, till skillnad från 

Mellanöstern.

     I en scen hålls ett möte för att utreda vilka det är som ligger 

bakom detta. Som svar så räknar de upp ett antal länder i 

Mellanöstern. De säger ”skaffa en atlas”, vilket syftar på 

Mellanöstern. Detta är problematiskt då tittarna får intrycket att 

alla länder i Mellanöstern är farliga. De säger också att det inte 

är en terroristorganisation eller människor som utför dåden utan 

länder. Detta är väldigt bekymmersamt då de generaliserar att 

alla människor och alla länder i Mellanöstern är terrorister. I en 

scen så får hjältarna även frågan hur de ska svara på hotet. 

Svaret blir ”bomba skiten ur dem”.

      När problemet blir tillräckligt stort så beslutar presidenten 

att undantagstillstånd ska börja gälla i New York för att hindra 

framtida terroristattentat. Militären använder sig av tortyr och 

spärrar in alla unga människor från Mellanöstern i burar som 

liknar koncentrationsläger för att hitta terroristerna. De spärrar 

in Haddads son, vilket leder till att Haddad slutar på FBI.

     Khatib skriver att använda sig av burar för att spärra in 

muslimer/araber i filmen är tvådelat meddelandet. Det första är 

ett antitotalitärt budskap som kritiserar militären. Det andra 

budskapet är att skilja ”oss” från ”sjukdomen” (människorna 

från Mellanöstern).116

     I en scen i The Siege får vi se en tortyrscen där en misstänkt 

terrorist är naken och ska förhöras. Hubbard protesterar och är 

väldigt negativ till denna metod och frågar Devereaux (Willis) 

hur många han är beredd att tortera för att rädda liv.

                                                     

116 Khatib, 2006, s 30.
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     Tidigare forskning har visat att män från ”Orienten” är 

våldsamma och opålitliga. De ”förför och duperar oskyldiga och 

godtrogna kvinnor, varefter hans sanna muslimska jag 

avslöjas”.117 Detta kan vi se i The Siege då Kraft har en relation 

med en man från Mellanöstern som verkar vara pålitlig. Det 

visar sig dock i slutscenen att han är den sista terroristcellen och 

att han planerar att spränga sig själv i luften i en folkmassa.

      Av alla terrorister i filmen får vi bara reda på ett motiv. En 

terrorist förklarar hur han har en personlig agenda då han kända 

sig förråd av amerikanerna och det är därför han vill bomba 

New York. De andra terroristernas/terroristcellernas motiv får vi 

aldrig reda på, vilket får de att framstå som ”ren ondska”.

     Bilden av islam är mer dock relativt nyanserad eftersom 

Haddad är muslim och vi får se hur Haddad och hans familj klär 

upp sig och ber tillsammans (med Hubbard i rummet som står 

och ler) Vi får intrycket att islam inte är en ”terroristreligion”. 

De säger bland annat att människor från Mellanöstern är 

gästvänliga och att det är fanatikerna som är farliga, inte alla 

muslimer. De säger att islam är en fredlig religion och att 

”vanliga” muslimer inte är terrorister. De betonar att terrorism

inte är representativa för islam.

     I filmen är det ganska mycket fokus på familjen. Dock kan vi 

se att Hubbard inte har någon familj med en hel del av handling 

berör Haddads familj. Då Haddads son blir fängslad slutar han 

på FBI för att försöka rädda och frita honom. Där kan vi se att 

familjen går före arbetet. Vi får också se en scen där Hubbard 

och Haddad tror att de fångat alla terrorister. Då spelar de 

amerikansk fotboll med Haddads son. Det är en väldigt glad och 

kärleksfulla scen. Filmen slutar också att Haddads son kommer 

ut från fångenskap och kramar sin pappa, återigen fokus på 

familjen.

                                                     

117 Zander, 2006, s 240.
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     Khatib skriver att USA är ett land som skapats av invandrare. 

Vita protestanter blandades med indianer, svarta och 

latinamerikaner. Men i filmer som The Siege visar de att 

araberna inte har någon plats i USA och att de exkluderas. 

Filmen visar hur motvilligt USA är till att integrera människor 

från Mellanöstern.118

6.3 The Kingdom (2007)

I början av filmen får vi en historisk översikt över Saudiarabien

och USA:s relation till Saudiarabien. Vi får höra en röst säga att 

Saudiarabien vill ha USA i landet eftersom ”de vill ha vår 

säkerhet”. Detta kan kopplas till Saids Orientalism där 

västlänningarna antar att det är bäst för ”deras skull” att ”vi” 

kontrollerar och styr Mellanöstern. Vi får också en inblick i 

USA:s intresse i Mellanöstern då en replik lyder: ”de som styr 

oljan håller Västvärlden gisslan”. I början av filmen 

problematiseras också terrorattackerna mot World Trade Center 

ur ett politiskt perspektiv. Bin Ladens historia beskrivs, hur han 

fördömde Saudiarabiens allians med USA. Filmen berättar 

också hur USA höll koll på bin Laden samtidigt som det var ”en 

katastrof” att 15 av de 19 kaparna 9/11 var från Saudiarabien 

eftersom det gjorda att de amerikanska invånarna såg 

Saudiarabien som en fiende. Denna ”fiende” var dock väsentlig 

för USA på grund av deras olja och USA:s oljekonsumtion. De 

säger att moderniteter och traditioner kolliderar i Saudiarabien. 

De kontrasterar också att kungafamiljen i Saudiarabien är pro-

USA medan militanta extremister som är anti-USA och 

motståndet som finns i Saudiarabien.

     Det börjar med att ett amerikanskt bostadsområde bombas 

och civila skjuts ihjäl. Terroristerna säger även ”Allah Akbar”

(Gud är stor) när de utför terroristdåden. När terroristdådet är 

utfört filmas terroristledare som också säger ”Allah Akbar”. 
                                                     

118 Khatib, 2006, s 175.
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Faktum är att varje gång vi får se terroristledaren så säger han 

någonting religiöst som har med islam och Koranen att göra,

vilket är problematiskt eftersom detta kan leda till att tittarna 

kopplar ihop terrorism med islam. Det är även problematiskt 

senare i filmen då vi kan se att regissören (Berg) väljer att filma 

moskéer av väldigt oklara anledningar. Vi kan se en scen där 

amerikanerna går och lägger sig sedan filmas en moské med 

böneutrop sedan börjar nästa scen. Filmningarna av moskéer är 

helt ologiska och oförklarliga. Det känns som att regissören vill 

påminna tittaren hur stor makt och inflytande islam har i 

området och att alla människor där är muslimer, vilket såklart är 

problematiskt, särskilt eftersom filmen behandlar terrorism.

     En kontrast i bombscenen är att terroristledarens son sitter 

med kikare och tittar på när terroristerna skjuter civila och 

senare spränger sig själva i luften. Parallellt med detta så ser vi 

hjälten Fleurys (Foxx) son som säger till sin pappa ”Det finns 

många onda människor där ute”. Detta ger en stark kontrast 

mellan ”oss” och ”de andra”.

     I en senare scen får vi se en amerikansk FBI-styrka som vill 

till Saudiarabien för att utreda. De tjatar på FBI-chefen, 

senatorer, journalister och ambassadörer för att få skicka dit en 

personalstyrka och driva en utredning. Det gör vad som helst för 

att ta sig dit och hjälpa till. Detta ser jag som koppling till 9/11 

då det talats mycket om att amerikanerna måste ta individuellt 

ansvar och hjälpa till i ”Kriget mot terrorism”. Det slutar med att 

fyra stycken åker till Saudiarabien i fem dagar för att utreda 

bombingarna utan Vita Husets eller Utrikesdepartementets 

tillstånd.

     I filmen säger de också att de har bevis för att moskéer har 

träningslokaler runt hörnet som utbildar barn i 

vapenanvändning. De fyra terroristerna får vi senare veta bad i 

samma moské. Återigen kopplas islam ihop med terrorism då en 

moské framställs som en mötesplats för terrorister. Vi får även 

veta att människorna i Saudiarabien sympatiserar med 
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terroristledaren, vilket ger intrycket att människor från 

Mellanöstern accepterar och till och med beivrar terrorism.

     Amerikanerna har ingen positiv syn på Mellanöstern då de 

jämför Mellanöstern med Mars. Vi får även se hur kvinnosynen 

är väldigt negativ i Mellanöstern. Den amerikanska kvinnan 

säger att ”de” ser på henne med förakt. När de anländer till 

Saudiarabien så får amerikanerna en sovplats och då säger en 

person från den saudiska polisstyrkan att de inte hade några rosa 

lakan till henne, vilket inte framställer män från Mellanöstern 

som några progressiva människor. Även detta kunde Said se i 

hans bok Orientalism då människor från Orienten framställs 

som misogyner.

     När de är i Saudiarabien så är inte är inte amerikanerna 

speciellt positiva till området då de säger saker som ”vi är i 

djungeln nu”. De skyller även den långsamma och dålig 

utredningen av bombningen på polisen i Saudiarabien och att 

”alla är likadana”. Detta kan kopplas till den postkoloniala teorin 

och hur ”de andra” är lata och okunniga.

     I en scen ser vi polischefen (”den gode muslimen”) frågar 

amerikanen hur hon mår. Hon hade skadat sitt öra tidigare och 

han frågar om det är det högra eller vänstra örat. Han pekar dock 

på fel öra när han säger det (när han säger höger öra pekar han 

på det vänstra), vilket gör att han fördummas precis som Said 

upptäckte i Orientalism. I en senare scen så förhör Fleury en 

person och en polis från Saudiarabien agerar tolk. När sedan den 

misstänkte börjar tala engelska så fortsätter polis att översätta. 

Även detta är ett sätt att ”fördumma” människor från 

Mellanöstern, vilket vi kunde se förekom i Saids analys i 

Orientalism.

     Filmen ger också en aning nyanserad inblick i USA då 

hjälten Fleury (Foxx) säger ”Amerika är inte perfekt, långt 

ifrån” till en prins i Saudiarabien. Till skillnad mot tidigare 

filmer jag granskat har gett en extremt positiv bild till USA, 

framförallt True Lies. I The Siege så fanns det vissa element som 
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framställer USA på ett negativt sätt, bland annat militären, men 

då är det snarare enskilda människor som är ”onda”, inte USA 

som helhet.

    Amerikanerna däremot besitter mycket kunskap om området 

och bomber vilket går att koppla till diskursanalysen och 

makt/kunskap-begreppet. När amerikanerna tar över ledningen 

över utredningen så blir det resultat direkt och de framstår som 

mycket kunnigare och effektivare än saudiaraberna.

    Vi får också veta att saudiaraber anser att manuellt arbete är 

”under” dem, vilket ger intrycket av lathet, vilket vi kunde 

koppla till Orientalism då ”orientaler” framställs som lata.

     När två ”goda” saudiarabiska poliser sitter och samtalar så 

säger de att de vill mörda terroristerna, inte förhöra dem. Detta 

får honom att framstå som en primitiv vilde. Istället kunde de 

två diskuterat terrorism i kontrast till Koranen eller varför 

människor blir terrorister så att filmen inte framställer 

människor från Mellanöstern som primitiva mördare.

     De civila i området är väldigt högljudda och skrikiga. Barnen 

spelar bland annat våldsamma krigsspel och skriker, vilket kan 

tyckas oskyldigt, men jag tror att många kopplar detta till hur 

våldsamma människor från Mellanöstern är och att de kan vara 

framtida terrorister.

     När den amerikanska gruppen är på väg hem blir allting värre 

och de blir förföljda och attackerade och en amerikan (Bateman) 

blir kidnappad. Vi också se hur amerikanerna följer efter 

kidnapparna. När de stannar bilen i ett område så utbryter fullt 

krig då civila börjar skjuta mot dem. Detta får människorna från 

Mellanöstern att framstå som galna vildar.

     I slutscenen lyckas amerikanerna hitta kidnapparna och 

lokalisera terroristledaren. De fritar den amerikanska gisslan och 

oskadliggör terroristledaren. Det sista som händer att vi får en 

flash-back när Fleury tröstar en FBI-agent efter den första 

bombningen, samtidigt som vi får se hur terroristledaren viskar i 

sitt barnbarns öra innan han dör. När deras vänner sedan frågar 
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vad de viskade svarade både Fleury och terroristledarens 

barnbarn att ”vi ska döda allihopa”, vilket antyder att 

terroristledarens barnbarn är en framtida terrorist och att detta 

krig aldrig kommer att ta slut.

     Vi får se en person från den saudiarabiska polisen som är mer 

nyanserad och hjälpsam än många andra. Han är den ”gode 

muslimen” som tidigare forskning visat ofta finns i dessa typer 

av filmer. Han hjälperna amerikanerna med information. Han 

talar engelska så att tittaren kan förstå. Han berättar också att 

han varit i USA och är en Michael Jordan-supporter. I en senare 

scen får vi reda på varför han blev polis. Han säger då att det var 

tack vare Hulken och annan amerikansk tv som han blev polis.

Därmed kan vi se att den amerikanska populärkulturen är 

anledningen till att han är en god och hjälpsam medborgare. 

Återigen kan vi se att en person från Mellanöstern kan 

accepteras men bara om han accepterar västländska värderingar 

och ideal.

     Vi får oftast undertexter eller tolk när människorna från 

Mellanöstern samtalar vilket gör att karaktärerna får mer djup 

och vi lär känna de bättre. De är inte bara en ansiktslös massa 

som vi inte förstår och som vi inte kan identifiera oss med som i 

True Lies och The Siege. Vi får även undertexter när 

terroristerna talar vilket gör att vi förstår deras motiv. Deras 

motiv är ihopkopplade med Jihad och islam. De vill få bort alla 

”otrogna” från muslimska länder.

     En intressant detalj som jag upptäckte är också att i stort sett 

alla människor från Mellanöstern ser likadana ut. Det finns tre 

typer av kläder i filmen. Den första klädseln är polisuniform, 

den andra är då männen har på sig vita dräkter och den tredje är 

kvinnor med burka.

     I denna film får vi se hur huvudkaraktär har en familj som 

introduceras kort men det är inget stort fokus på familjen. Fleury 

och han kollegor har en inställning att du måste åka till 

Saudiarabien för att hjälpa till. De är beredda att göra vad som 
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helst för att utreda bombningarna. Detta är ett resultat av post-

9/11-USA, där det är mycket fokus på att invånarna ska ta eget 

ansvar och göra sin plikt. Vi kan alla hjälpa till i kriget mot 

terrorn och vara aktiva.

     Vi får också se att förutom terroristerna så finns andra ”onda” 

karaktärer. Dessa är dock senatorer och andra högt uppsatta 

byråkrater som vill stoppa FBI från att utreda och gör allt de kan 

för att hindra dem. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning som har visat att det inte längre bara är till exempel 

terrorister som är de onda. Det är också stora företag och 

amerikanska byråer som kan vara de onda.119

     Det som är intressant är att terroristledaren är mer nyanserad 

än tidigare undersökta filmer då vi får se han i hans hemmiljö 

och vi se hans familj och barn ett antal gånger i familjen och hur 

han lever. Detta är en ny och nyanserad bild av terrorister än vad 

jag sett i tidigare filmer.

6.4 Body of Lies (2008)

Body of Lies är den mest komplexa och nyanserade av de filmer 

jag sett angående USA i relation till Mellanöstern. Filmen 

inleder med ett citat av W.H. Auden som lyder: 

I and the public know

What all schoolchildren learn,

Those to whom evil is done

Do evil in return120

Detta citat problematiserar USA:s närvaro i Mellanöstern och att 

det finns en anledning till terroristattackerna runt om i världen.

Även Russel Crowes första replik i filmen lyder: ”hör vi hemma 

                                                     

119 Zander, 2006, s 247.
120 Body of Lies, DVD, regisserad av Ridley Scott, Warner Bros., USA & Storbritannien, 2008.
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där eller gör vi inte det?”, vilket är en koppling till USA:s 

intervenering i Mellanöstern.

     I denna film får vi även en förklaring till varför terroristerna 

bombar europeiska städer. Motivet är USA:s intervenering i 

muslimska länder och hur oskyldiga har dött på grund av dem. 

Även detta är en tydlig koppling till USA:s utrikespolitik efter 

9/11 och konsekvenserna det fick med Irak- och 

Afghanistankriget.

    Terroristerna lokaliseras och när de ska gripas spränger de sig 

själva i luften. Terroristerna i lägenheten är väldigt smutsiga och 

har skägg, något som är väldigt vanligt i hur Hollywood 

framställer människor från Mellanöstern. Innan terroristerna

spränger sig själva i luften så säger de ”Allah Akbar”, vilket 

kopplar ihop islam med terrorism.

      I Body of Lies förekommer tortyrscener. Detta verkar vara ett 

acceptabelt medel för att få information och rädda människor. I 

en tortyrscen ser vi Ferris (DiCaprio) som är med (men inte 

aktiv). Ferris verkar vara ambivalent inför tortyren då han inte 

gillar det men samtidigt protesterar han inte och han försöker 

inte stoppa den. Detta ser jag som en koppling till USA post-

9/11, då tortyrdebatten har varit en pågående fråga väldigt länge. 

Många verkar ha dualistiska åsikter om detta, då det å ena sidan 

är etiskt fel. Å andra sidan så är det värt det om det räddar 

tusentals amerikanska civila.

     Hoffman (Crowe) håller ett långt tal i början av filmen där 

han problematiserar USA:s intervenering i Mellanöstern. Han 

säger att det inte spelar någon roll i fall vi är där eller inte (i 

Mellanöstern) ”eftersom vi redan är där”. Det finns även 

ifrågasättanden till kriget mot terrorism genom repliker som att 

det amerikanska folket är emot kriget. Han säger att ”folket vill 

bara att det ska ta slut”.

     Hoffman talar även om fienden och att de ”inser att de slåss 

mot män från framtiden”, återigen en koppling till Västvärldens 

överlägsenhet. Hoffman säger: ”lever man i det förgångna och 
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beter sig därefter har männen från framtiden svårt att se en”. 

Återigen en koppling till den bakåtsträvande Orienten.

     Hoffman försöker ytterligare att beskriva dessa människor

från Mellanöstern. Han säger ”de vill inte förhandla. De vill ha 

ett världsomfattande kalifat. Och alla otrogna ska konvertera 

eller dö”, vilket kan kopplas till Orientalism där människor från 

Mellanöstern anses vara vildar, fanatiker och bakåtsträvande. 

Han säger även saker som: ”världen så som vi känner den är 

mycket enklare att förgöra än man kan tro” och ”lättar vi på 

kniven mot fiendens strupe förändras vår värld ögonblickligen”. 

Framförallt det sista anser jag vara en tydlig koppling till post-

9/11 USA och krigen i Irak, Afghanistan och kriget mot 

terrorism.

     I filmen är Ferris expert på Mellanöstern och kan mer än 

människorna där. Han talar flytande arabiska och kan allt om 

Mellanöstern. Även detta kan kopplas ihop till Foucaults 

diskursanalys gällande makt/kunskap.

    Vi ser en åsna som drar en vagn på vägen, vilket förstärker 

intrycket att Mellanöstern är en primitiv bakåtsträvande plats. 

Detta kontrasteras med att vi får se hur USA har avancerade 

datorer, satelliter och drönare på platsen för att övervaka vilket 

förstärker intrycket att USA är överlägset.

     Till skillnad från de andra filmer jag genomgått så framställs 

civila människor i Mellanöstern bättre då de inte ser likadana ut 

och agerar inte på samma sätt. Filmen är mer nyanserad på det 

sättet. Karaktärerna från Mellanöstern är djupare och mer 

komplexa till skillnad från de andra filmerna jag undersökt.

     Body of Lies är även den enda filmen av de jag analyserat 

som alltid använder sig av undertexter när någon talar arabiska, 

vilket ger karaktärerna mer djup och vi får känna dem bättre och 

kan förstå oss på dem.

     I flera scener är Ferris och hans medhjälpare rädda för att få 

”sitt huvud avhugget på internet”, återigen en koppling till hur 

barbariska dessa människor är. Tidigare forskning har visat att 
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det är vanligt med hot om stympning. Zander menar att detta 

härstammar från att detta var en vanligt straff för tjuvar, även 

om detta är väldigt sällsynt i muslimska länder nu för tiden.121

     I en scen talar Ferris med en informatör som inte vill bli 

martyr. Vi får veta att han har doktorerar i lingvistik, vilket tyder 

på att dessa ”terrorister” inte bara är onda. Senare säger Ferris: 

”så du vill inte döda judar och korsfarare?”. Detta kan ses som 

en koppling till USA:s relation till Israel och deras konflikter 

med araber och muslimer.

     Huvudkaraktären Ferris (DiCaprio) överordnade Hoffman 

(Crowe) är villig att göra vad som helst för att stoppa och straffa 

terroristerna. I tidigare forskning har vi sett att det talades om att 

efter 9/11 ”togs handskarna av” och USA gjorde vad som helst 

för att lokalisera och stoppa terrorister. Denna attityd återfinns 

hos Hoffman då han är villig att ignorera etiska principer för att 

stoppa terroristerna. Hoffman struntar till exempel i en 

informatör som hjälp amerikanerna väldigt mycket och låter 

honom dö för att Ferris kan se vem mördaren är och spåra 

honom. Där kan vi se den post-9/11 ”vad-som-än-krävs”-

attityden.

     I en scen så talar Ferris (DiCaprio) med en jordansk 

underrättelsetjänsteman som heter Hani (Strong). Hani är en 

komplex karaktär men han är mer intressant och inte samma 

stereotyp som många andra från Mellanöstern. Hoffman 

beskriver honom som ett proffs, ”ingen vanlig torterare”. Hani 

berättar att han bara har en regel, ”ljug aldrig för mig”. Han 

accepterar inte CIA:s regler utan kör sitt eget spel.

    Även om Hani är någorlunda nyanserad karaktär så kan vi se 

att filmen inte ger en helt positiv bild av Hani. Hani talar om den 

tortyr som han utfört och en lokal som han kallar 

”fingernagelfabriken”, vilket inte får honom att framstå som en 

speciellt civiliserad människa. Han säger dock att ”tortyr inte 

                                                     

121 Zander, 2006, s 223-224.
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fungerar eftersom man säger som helst för att få det att sluta”. 

Även detta kan vara en referens till Guantanamo Bay och USA:s 

tortyrattityder.

     Hani säger att fundamentalisterna i landet har sagt att: 

”uppfatta inte judar och kristna som era bundsförvanter”. Även 

detta är en referens till USA relation till Israel och deras ”kamp” 

mot araber och muslimer.

     Ferris mördar senare en misstänkt terrorist samtidigt som han 

knivhugger två hundar. Till skillnad mot till exempel True Lies, 

där hjälten är extremt civiliserad, artig och elegant är Body of 

Lies huvudkaraktärerer mer komplicerade och inte bara goda. 

Ferris mördar bland annat människor, accepterar tortyr och 

skadar djur. Detta ger inte samma sympatiska intryck som 

hjältarna i de andra filmerna gjorde.

     En positiv genusaspekt med filmen är att denna film ger en 

kvinna från Mellanöstern relativt stor plats i handlingen. Hon 

behandlar Ferris för en skada och börjar sedan dejta honom. Vi 

får en inblick i hur hennes familj måste godkänna Ferris innan 

de kan börja dejta. Detta kan få tittaren att uppfatta Jordanien 

som bakåtsträvande och omodernt, till skillnad från Västvärlden 

där kvinnosynen är en annan.

      I en senare scen får vi se Hani och hans män tortera en 

person. Ferris säger då att ”jag trodde inte du trodde på tortyr”, 

Hani svarar att detta är bestraffning vilket är en helt annan sak. 

Detta ger en negativ syn på människorna från Mellanöstern.

      Precis som i The Kingdom får vi se terroristledaren i sin 

hemmiljö med sina barn, vilket ger ett nyanserat intryck, då vi 

får lära känna karaktärerna bättre och för dem och deras motiv.

      Filmen ger ingen bra bild av islam och dess koppling till 

terrorism. Ett exempel på detta är när de förhör en terrorist och 

de säger ”så du har blivit en religiös man”. De kallar med andra 

ord terroristen för religiös för att koppla ihop dessa. I andra fall 

ger dock en mer positiv bild till islam då en person i filmen 

säger ”var en god muslim” när han försöker övertala en terrorist 
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att bli informatör hos den jordanska underrättelsetjänsten. Vi 

kan också se att alla ”goda araber”, inte är religiösa medan ”de 

onda” är alla religiösa, vilket kopplar ihop islam med terrorism.

     I delar av filmen poängteras skillnaderna mellan USA och 

Mellanöstern övertydligt. De talar väldigt explicit om att USA är 

en demokrati till skillnad från länderna i Mellanöstern. När 

Ferris återvänder till USA så säger Hoffman ”är du tillbaka från 

sandlådan? Hur trivs du i civilisationen?” Detta är en tydlig 

referens till vilka kontrasterna är mellan väst och öst.

     En annan intressant sak som slog mig är att ingen av 

terrorattackerna har att göra med USA. De sker i Manchester 

och Amsterdam och är inte direkt riktade till USA. Trots det ser 

vi att CIA leder utredningarna. Detta kan kopplas till filmen 

inledning där de reflekterar över om USA hör hemma i 

Mellanöstern.

     Ferris blir torterad av terroristerna, vilket framställer de 

negativt men samtidigt så säger terroristen ”ingen räddning 

kommer. Välkommen till Guantanamo” under tortyren, vilket är 

en klar referens till USA:s tortyrpolicy.

    I slutscenen talar Ferris med Hoffman där Ferris erkänner att 

han gillar Mellanöstern. Hoffmans skrattar åt det och svarar: 

”Nobody likes the Middle East. There is nothing there to 

like”.122 Ferris svarar då att ”det kanske är det som är 

problemet”, vilket vi kan sätta in i ett större perspektiv. Den 

repliken kan syfta till hur människor från Västvärlden uppfattar 

Mellanöstern (delvis på grund av Hollywood) och det är därför 

”vi” har så stora problem med dessa människor och terrorister.

     Det sista som händer är att Hoffman beordrar CIA att sluta 

följa efter Ferris med personal och satelliter, vilket gör att han 

lämnar Ferris till att klara sig själv utan USA:s beskydd. 

Referensen här kan vara att om du inte hjälper oss i kriget mot 

terror får du klara dig själv och skylla dig själv om du dör.

                                                     

122 Därav titeln på denna uppsats.
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    Det förekommer väldigt negativa kommentarer om

Mellanöstern i filmen. Det sägs bland annat att Hoffman inte 

kan åka till Mellanöstern eftersom han ”inte har tid att sitta och

äta couscous”. En annan negativ replik är när att ”ni kanske 

uppfann algebran, men vi är de som kom på hur det används”, 

vilket återigen påminner oss om Västvärldens överlägsenhet.

Jordanien kallas också för en ”lakanmonarki”.

     I Body of Lies kan vi se att det inte är jättemycket fokus på 

familjen. Hoffman har förvisso familj som vi får se lite utav men 

arbete kommer först. När Hoffman står ute i trädgården och 

pratar i telefon tidigt på morgon så frågar hans fru vad han gör 

uppe så tidigt. Hoffman svarar ”räddar den civiliserade världen”. 

Återigen en kontrast mellan den civiliserade Västvärlden och det 

ociviliserade Mellanöstern. Men det är också intressant att i 

denna film, precis som i The Kingdom, då får familjen stiga åt 

sidan för arbetets skull eftersom det är viktigt. Detta tolkar jag 

också som en koppling till 9/11 där vi kan se att pliktkänslan 

som filmerna förmedlar. Hoffman är en pappa samtidigt som har 

pratar i telefon med Ferris, vilket gör att han inte är helt 

fokuserad och att arbetet är viktigare. Hoffman säger också i en 

scen ”skaffa aldrig barn”, eftersom han måste ta hand om dem. 

Detta kan vara en koppling till att arbetet och kampen mot 

terrorism är viktigare.

7. Jämförande analys

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur man i spelfilmer 

från Hollywood framställer människor från Mellanöstern i 

relation till västerlänningar före och efter 9/11. Min första 

frågeställning gick ut på att granska och analysera hur filmerna 

jag undersökt framställer människor från Mellanöstern. Mycket 

av det jag kommit fram till i filmerna kan förvisso beror på att 

skurkarna är onda terrorister, inte att de är människor från 

Mellanöstern. Problemet är att eftersom terroristerna är från
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Mellanöstern och eftersom filmer påverkar oss så pass mycket 

så drar många tittare genast paralleller från terrorism till 

Mellanöstern och islam vilket är extremt bekymmersamt. Det 

bästa hade varit om terroristerna varit multietniska och att de 

inte hade haft någon direkt koppling till islam. Det hade hjälpt 

till att undvika stereotyper och fördomar mot Mellanöstern och 

de människor som kommer därifrån. Det är dock mer förståeligt 

i filmer som The Kingdom och Body of Lies med tanke på att de 

utspelar sig i Mellanöstern, men filmskaparna hade kunnat 

porträttera människorna från Mellanöstern på ett bättre sätt, även 

om Body of Lies är någorlunda nyanserad.

     Vi kan se att Hollywood använder den ”vanliga” dikotomin

mellan den moderna, demokratiska och goda västerlänningen 

som kontrasteras mot den onda, manipulativa, bakåtsträvande, 

religiösa fanatikern från ”Orienten”. Vi kan också se att precis 

som Said beskrev i Orientalism så framställs människor från 

Mellanöstern som en massa, inte som enskilda individer. Precis 

som den postkoloniala teorin och diskursanalysen säger så 

kontrasterar Hollywood ”oss” mot ”de andra” genom hur 

människor från Mellanöstern beter sig, agerar, klär sig och 

använder sig av ”traditionella symboler, använder moderna 

vapen (datorer, pistoler etc.) i deras kamp mot modernismen”.123

     Enligt Said så är ”orientalism” en kulturell konstruktion där 

”Orienten” uppfattas som en ”sjuklig motsats till den egna 

kulturen”. Said kom bland annat fram till att människor i 

Mellanöstern som utbildats i den västerländska traditionen 

förkastat den egna kulturen och gav ”imperialisterna 

självförtroende att dominera och undergrävde de koloniserades 

kulturella resurser”.124 Vi kan finna likheter med denna slutsats i 

filmerna jag undersökt där det alltid finns ”den goda muslimen” 

som hjälper västerlänningarna i kampen mot terrorism. Dessa 

                                                     

123 Khatib, 2006, s 198.
124 Tosh, 2011, s 297.
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karaktärer är förvisso goda men de har i stort sett assimilerats till 

att bli västerlänningar. Alla goda muslimer är med andra ord 

västerlänningar som ser annorlunda ut. Dessa karaktärer behåller 

aldrig sina kulturella ideal och värderingar utan måste mer eller 

mindre bli västerlänningar för att kunna framställas som goda 

och ”icke-terrorister”.

     Filmerna genomsyras av amerikanska och kristna värderingar 

vilket kontrasteras mot Mellanöstern och islam och att filmerna 

insinuerar deras kopplingar till terrorism, vilket är ytterst 

problematiskt. Said noterade även detta i hans bok Orientalism 

då han såg att texterna han analyserade framställde 

västerlänningarna som människor med ”riktiga” ideal, till 

skillnad från ”orientalerna”.125

     Enligt postkoloniala forskare så kan vi också se att 

människor från Mellanöstern ofta ser likadana ut med långa 

dräkter, huvudbonader och är skäggiga.126 Även detta kan vi se i 

min undersökning då nästintill alla människor från Mellanöstern 

klär sig på samma sätt. De är ofta skäggiga, smutsiga med 

liknande kläder och huvudbonader. Det enda undantaget är Body 

of Lies där vi får se vissa skillnader i utseende och klädsel bland 

människor från Mellanöstern.

     Enligt både diskursanalysen och den postkoloniala teorin så 

handlar det om makt/kunskap. Detta ser vi tydliga tecken på i 

alla filmer jag undersökt. Amerikanerna är mycket kunnigare 

om i stort sett allting, inklusive kunskap om Mellanöstern, vilket 

ger dem makt och legitimerar deras dominans och auktoritet i 

området.

     Said skrev i Orientalism att ”orientalism” var ett kulturellt 

påfund.127 Dessa filmer kan definitivt förstärka bilden av 

orientalism och hur Occidenten är överlägsna kulturellt, 

politiskt, intellektuellt och fysiskt. Vi kan se hur filmerna 
                                                     

125 Said, 1995, s 49.
126 Said, 1995, s 285.
127 Said, 1995, s 1.
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fördummar människorna från Mellanöstern, hur 

västerlänningarna besitter mer kunskap om området än de som 

bor där och är effektivare i allt de gör. Med tanke på dessa 

filmer och hur mycket film påverkar tittaren så är det inte 

konstigt att ”Orienten” ses som ett regressivt och ociviliserat 

ställe. Vi får också intrycket genom dessa filmer, att dessa 

människor inte har kunskap eller möjlighet att förbättra 

situationen i Mellanöstern, utan ”vi” behövs där för ”deras 

skull”, vilket också Saids forskning visade.

     I vissa av filmerna så kan vi också se kontrasterna mellan 

Israel och resten av Mellanöstern. Said skriver om detta och att 

Israel ofta beskrivs som fredlig och demokratiskt vilket 

kontrasteras mot de andra totalitära, regressiva och repressiva 

staterna i Mellanöstern.

     En av mina frågeställningar var om Hollywoodfilmernas 

framställning av människor från Mellanöstern förändras efter 

9/11. Vi kan se att de onda är mer nyanserade och komplexa i 

filmerna efter 9/11. I Body of Lies finns det en ond 

terroristledare men samtidigt finns den högt uppsatte Hoffman 

inom CIA som är en komplicerad figur som arbetar för att 

stoppa terrorism men samtidigt är beredd att göra vad som helst 

för att lokalisera och tillintetgöra terrorister. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning som har visat att det inte längre 

bara är personer från Mellanöstern som är onda, utan också stora 

”oljebolag, advokatbyråer och CIA” som delvis har tagit över 

denna roll.128

     Vi kan också se att islam spelar en större roll i filmerna efter 

9/11. Islam hade förvisso en liten roll i True Lies och The Siege

men inte lika stor påverkan. I filmerna efter 9/11 är det väldigt 

mycket fokus på religion, moskéer, Koranen och 

fundamentalister. Detta kan vara en konsekvens av 9/11 då 

                                                     

128 Zander, 2006, s 247.
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islam förmodligen associerades ännu mer med terrorism än 

tidigare.

     En annan frågeställning var om västerlänningarnas agerande 

och beteende förändras i filmerna efter 9/11. I filmerna 

producerade efter 9/11 förändras familjevärderingarna. I filmer 

före 9/11 så är det väldigt mycket fokus på familjen då de är 

huvudkaraktärernas viktigaste fokus. I filmerna efter 9/11 ser vi 

en tydlig skillnad då arbetet går före familjen och det är inte alls 

lika stor fokusering på familjen och familjevärderingar. Detta 

beror på 9/11 och dess efterverkningar. Efter 9/11 så kan vi se 

att i många filmer så finns ett behov av att hjälpa till och ta sig 

medborgerliga och individuella ansvar i kampen mot terrorism. I 

tidigare forskning kan vi se att detta är ett vanligt 

förekommande fenomen i filmer producerades efter 9/11. Det är 

nästintill en skuldproblematik att huvudkaraktärerna måste 

hjälpa USA.

     Vi kan se att i filmerna producerade före 9/11 så utför 

hjältarna bara uppdraget utan några större reflektioner, de gör 

sitt jobb. I filmerna producerade efter 9/11 så kan vi se att i The 

Kingdom så gör hjältarna vad som helst för att få hjälpa till och 

det är nästan så att de känner ett behov att de måste hjälpa till. I 

Body of Lies så är det också en annan ton då hjältarna gör vad 

som helst för att lokalisera och stoppa terroristerna. Filmen 

problematiserar också om USA verkligen hör hemma i 

Mellanöstern och om det är deras jobb eller inte. Detta kan vara 

kopplingar till det post-9/11-amerikanska samhället och det 

individuella ansvaret i kriget mot terrorism.

     I The Siege kan vi se att använda tortyr som en förhörsmetod 

är oacceptabelt för huvudkaraktären Hubbard. Men om vi 

däremot granskar Body of Lies kan vi se att tortyr är något som 

huvudkaraktären inte är helt bekväm med men han accepterar 

det. Detta kan bero på USA:s tortyrpolicy post-9/11. Tortyr som 

metod och redskap blir mer och mer accepterat i filmer om det 
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räddar liv, vilket kan liknas vid USA:s argumentation för att 

använda tortyr i till exempel Guantanamo Bay.

     Filmerna producerade efter 9/11 ger också en mer 

problematiserad bild av USA och deras utrikespolitik, byråkrater 

som försöker förhindra hjältarna att hjälpa till och bilden av 

USA.

     Vi kan se genom undersökningen av dessa filmer att 

diskursen kring människor från Mellanöstern är väldigt negativ 

och det är praxis med stereotyper i Hollywoodfilmer som 

behandlar Mellanöstern. Det handlar om maktförhållanden och 

att diskursen influerar och hur idéer startar och konserveras.129

Vi kan se genom dessa filmer att USA stärker sitt 

maktförhållande till Mellanöstern genom att framställa 

västerlänningarna som smarta, effektiva och kunniga, vilket 

kontrasteras mot människorna i Mellanöstern som är regressiva, 

ociviliserade och ointelligenta. Därmed så kan diskursen kring 

människor från Mellanöstern och hur dessa människor beter sig 

och agerar leda till och/eller förstärka fördomar.

     I alla filmer utom Body of Lies så känns det som att 

Hollywood försöker legitimera USA:s utrikespolitik och 

intervention i Mellanöstern. Body of Lies är mer nyanserad och 

problematiserande kring USA:s utrikespolitik och ingripanden i 

Mellanöstern. I de andra filmerna ges tittaren bilden av, precis 

som diskursanalysen och den postkoloniala teorin säger, att

Västvärlden har rättmätiga skäl att medla i Mellanöstern och att 

vi har rätten att dominera och auktorisera ”de andra” eftersom de 

är sämre än ”oss”. Detta synsätt rättfärdigar USA:s närvaro i 

Mellanöstern.

     Ett annat syfte med diskursanalysen är att visa, kritisera och 

emancipera maktförhållanden.130 Genom denna uppsats har jag 

kunna visa hur diskursen ser ut. angående hur Mellanöstern 

                                                     

129 Hall, Wetherell, Taylor & Yates (red.), 2005, s 74-76.
130 Howarth, 2007, s 146 & Phillips & Jörgensen, 2002, s 63.
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framställs. Genom att kritisera Hollywood och har jag 

förhoppningsvis fått människor att minska fördomar.

     Vi kan sammanfattningsvis konstatera att mina teorier hjälpte 

mig nå fram till mina slutsatser i denna uppsats. Vi kan se 

tydliga spår av ett postkolonialt- och ”orientalism-tänk” i 

filmerna. Diskursen om hur människor från Mellanöstern 

framställs i filmerna förändras något efter 9/11, då det är större 

fokus på islam, familjevärderingar revideras och karaktärer 

nyanseras (både västerlänningar och ”orientaler”). Samtidigt 

råder fortfarande en dikotomi mellan öst och väst, där filmerna 

poängterar Occidentens hegemoni gällande makt och kunskap.

     Av de 1,1 miljarder muslimer och araber som finns i världen 

är det en extrem minoritet som är terrorister. En undersökning 

gjorde 1995 där det skrevs att de av de 171 personer i USA som 

misstänktes ha terroristkopplingar så är sex procent associerade 

med arabiska grupper. Det är snarare ”inhemsk terrorism” som 

är det stora hotet.131 Men med tanke på hur Hollywood 

framställer människor från Mellanöstern så är det inte speciellt 

konstigt att människor har dessa uppfattningar och fördomar 

mot Mellanöstern.

     Även om en extrem majoritet av människor från 

Mellanöstern är terrorister så matas vi med filmer från 

Hollywood som ständigt porträtterar människor från 

Mellanöstern som terrorister. Det vore konstigt om detta inte 

påverkade oss.

     Frågan är om denna syn på Mellanöstern kommer att 

revideras. Även om det förekommer filmer som Syriana och 

Kingdom of Heaven där araber och muslimer är nyanserade och 

porträtterade på ett positivt sätt så krävs det att Hollywood slutar 

framställa människor från Mellanöstern som onda, 

fundamentalistiska terrorister. Frågan är om detta kommer att 

hända i en överskådlig framtid. Jag tvivlar på det. Den franske 

                                                     

131 Shaheen, 2009, s 462.
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sociologen och islamforskaren Maxime Rodinson menar att 

synen på Mellanöstern inte kommer revideras och att det kanske 

inte heller är önskvärt. Hon menar att: ”motsägelser är ofta 

olösliga, och vi måste lära oss leva med dem”.132

7.1 Förslag till fortsatt forskning

Fortsatt forskning skulle kunna vara att ha ett genusperspektiv 

och fokusera på kvinnorna från Mellanöstern och se hur de 

framställs. Forskare skulle också kunna undersöka tv-serier eller

granska filmer producerade i Mellanöstern. Detta är 

forskningsområden som jag inte stött på i speciellt omfattande 

mängd. Jag har påträffat de i vissa böcker men att undersöka tv-

serier verkar vara relativt ovanligt bland historiker och att 

granska filmer från Mellanöstern verkar inte heller vara speciellt 

populärt.

    Ett annat potentiellt forskningsområde är att ändra geografiskt 

område och undersöka till exempel hur Hollywood framställer 

människor från Asien. Vissa undersökningar har gjort om 

framförallt Vietnamkriget men undersökningar om till exempel 

Kina har jag inte hitta mycket om. Detta skulle kunna vara ett 

intressant forskningsområde med tanke på att Kina är en mäktig 

och rik som kan konkurrerar med stormakter som USA på flera 

områden. Då skulle det vara intressant att se hur detta påverkat 

Hollywood och populärkulturen.

     Förslag till vidare forskning kan också vara att, utifrån ett 

postkolonialt perspektiv, granska dator- och tv-spel för att 

undersöka hur skurkarna i spelen framställs och var dessa 

karaktärer kommer ifrån.

                                                     

132 Zander, 2006, s 248.
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8. Didaktisk reflektion

Ur ett didaktiskt perspektiv kan vi se att alla filmer använder sig 

av historiebruk, då de använder historien i ett syfte. De använder 

tongångarna som fanns under produktionssamtiden med 

terroristhot och har skapat dessa filmer som speglar deras 

samtid. I ämnesplanen för historia kan vi se det står att eleven 

ska lära sig att förstå hur historia används i olika 

sammanhang.133 Med hjälp av spelfilmer som material kan 

läraren undervisa om hur historia används av filmskapare.

     Läraren kan diskutera hur historiska händelser påverkar oss 

och hur de kan påverka oss trots att det hände i det förflutna 

(historiemedvetande). Då skulle läraren kunna använda denna 

uppsats som exempel på hur mycket en historisk händelse som 

9/11 påverkar världen, och framförallt USA. Läraren kan 

diskutera hur denna händelse fortfarande påverkar oss på flera 

olika sätt.

     Läraren kan undervisa om hur filmer används i vissa syften. 

Hen kan då diskutera olika ideologiska eller politiska syften där 

historien används av olika anledningar. Läraren skulle kunna 

diskutera historia ur ett meningsbyggande perspektiv. Eftersom 

ungdomar är stora filmkonsumenter kan det vara intressant för 

eleverna att diskutera Hollywood och film i anslutning till 

historieämnet. Med tanke på hur stor påverkan film har och 

vilka intryck tittaren får av att titta på historiska filmer så kan 

det vara intressant att diskutera med eleverna. Läraren kan 

diskutera perspektiv och att Hollywoodfilmer alltid ger ett 

amerikanskt perspektiv, vilket kan upplevas som problematiskt.

     I skolans värdegrund skrivs det mycket om etik och moral. 

Det talas om människors lika värde och hur lärarna ska 

motverka diskrimingering och kränkande behandling. 

Diskrimingering och kränkande behandling kan bero på religion 

                                                     

133 Skolverket, 2011, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s 66.
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eller etnisk tillhörighet.134 Vi lever i ett multikulturellt samhälle 

och denna uppsats kan fungera som material om läraren vill 

diskutera de etiska tveksamheterna i att framställa människor 

från Mellanöstern på ett negativt sätt. Läraren kan diskutera alla 

människors lika värde, stereotyper och fördomar i 

populärkulturen.

     Det kan också vara möjligt att kombinera historieämnet med 

religionsämnet för att diskutera hur människor ser på islam och 

hur dessa filmer associerar islam med terrorism. Detta skulle 

säkerligen vara intressant och då kan läraren visa ”mina” filmer 

som har med terrorism att göra och diskutera hur dessa filmer 

insinuerar att islam är direkt kopplat till terrorism samtidigt som 

historieläraren diskuterar filmerna ur ett historiebruksperspektiv.

9. Sammanfattning

Hollywood har en tendens att framställa människor från 

Mellanöstern på ett negativt sätt fyllt med stereotyper. Många 

människor i Västvärlden har fördomar mot Mellanöstern och i 

dagens samhälle är islamofobi och rasism vanligt 

förekommande. Med främlingsfientliga partier som tar plats i 

riksdagar och regeringar runt om i Europa så är det intressant att 

undersöka var dessa attityder kommer ifrån.

     Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man i 

spelfilmer från Hollywood framställer människor från 

Mellanöstern i relation till västerlänningar före och efter 9/11. 

Med hjälp av en kvalitativ metod har jag undersökt fyra stycken 

spelfilmer från Hollywood (True Lies, The Siege, The Kingdom 

och Body of Lies). Jag analyserade dessa med hjälp av 

diskursanalys och en postkolonial teori för att hitta skillnader 

som förekom i filmerna producerade före 9/11 (True Lies och 

The Siege) med filmerna som producerats efter 9/11 (The 

                                                     

134 Skolverket, 2012, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, s 9.
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Kingdom och Body of Lies). Jag använde mig av 

diskursanalysens och den postkoloniala teorins tankar om att det 

förekommer ett ”vi” och ”de andra”-tänk i diskursen kring 

Occidenten och Orienten. Även makt/kunskapsbegreppen 

förekommer i dessa två teorier för att visa på hur Västvärlden är 

överlägset Orienten och hur denna kulturella konstruktion 

(”orientalism”) är ett sätt för Västvärlden att legitimera deras 

dominans och auktorisering över Mellanöstern.

     Jag har sökt efter kontraster och skillnader i ageranden, 

beteenden och framställningar i filmerna. Jag hade både ett 

Mellanösternperspektiv och ett amerikanskt perspektiv för att 

finna skillnader i framställningarna av dessa människor i 

filmerna. Detta gjorde jag av den enkla anledningen att 9/11 

påverkat USA väldigt mycket. Det är intressant att inte bara 

undersöka hur människor från Mellanöstern framställs utan 

också granska hur amerikanerna framställs före och efter 9/11 

och vilka skillnader som finns.

     Min frågeställning var följande:

 Hur framställs Mellanöstern och människor ifrån Mellanöstern i 

de olika filmerna?

 Finns det skillnader i hur Mellanöstern framställs och hur 

människor från Mellanöstern framställs i filmer före och efter 

9/11?

o Om det finns skillnader, hur yttrar sig dessa?

 Finns det skillnader i hur Västvärlden framställs och hur 

västerlänningar agerar/beter sig i filmer före och efter 9/11?

o Om det finns skillnader, hur yttrar sig dessa?

     Mina resultat visar att det finns ett tydligt ”vi” och ”de 

andra”-tänk i filmerna som jag har undersökt. Amerikanerna 

framställdes som civiliserade, rationella och kunniga människor 

vilket kontrasterades mot ”orientalerna” som framställdes som 

regressiva, ociviliserade, manipulativa vildar. Även 
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makt/kunskapsbegreppen användes tydligt i filmernas innehåll 

då västlänningarna var överlägsna kunskaps- och 

intelligensmässigt. Människorna från Mellanöstern 

fördummades ofta och Mellanöstern framställdes som ett 

område som Västvärlden har legitima skäl att intervenera i 

eftersom ”de andra” inte är lika kapabla att styra och utveckla 

området som Västvärlden är.

     Det förekom även skillnader i filmerna före och efter 9/11. I 

filmerna efter 9/11 var människorna från Mellanöstern mer 

nyanserade. Amerikanerna var också mer benägna att ta sitt 

medborgerliga och individuella ansvar i kampen mot terrorism

då de gjorde vad som helst för att ta sig till Mellanöstern och 

lokalisera och oskadliggöra terroristhotet.

     Jag kom också fram till att islam har en större och mer 

central roll i filmerna efter 9/11 då terrorism kopplas ihop 

tydligare med islam, vilket insinuerar att alla muslimer är 

terrorister. Även familjevärderingarna har reviderats i filmerna 

efter 9/11. I True Lies och The Siege kan vi se att familjen är en 

stor del av handlingen medan i The Kingdom och Body of Lies 

så går arbetet före familjen, vilket kan ses som en konsekvens av 

9/11 då medborgarna ombads ta sitt individuella ansvar och enas 

i kampen mot terrorism.

     Det förekommer också en annan attityd till tortyr i filmerna 

producerade efter 9/11. I filmerna producerade före 9/11 var 

huvudkaraktärerna negativt inställda till tortyr som 

förhörsmetod. I filmerna producerade efter 9/11 var karaktärerna 

mer accepterande gällande tortyr som metod.

     Ur ett didaktiskt perspektiv kan läraren visa film i 

undervisningen för att undersöka historiebruk och hur filmer kan 

användas i olika syften. Läraren kan också diskutera hur 

historien påverkar oss idag. Läraren kan även diskutera etik, 

moral och värdegrund och hur mina resultat visar hur människor 

från Mellanöstern framställas negativt och de etiska 

tveksamheterna kring det.
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11. Bilaga – analyserade filmer

True Lies

Originaltitel: True Lies Inspelningsår: 1994 Regissören:

James Cameron Speltid: 141 min. Manus: Claude Zidi, Simon 

Michaël, Didier Kaminka och James Cameron 

Inspelningsplats: USA och Kanada Skådespelare: Arnold 

Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton 

m.fl.

Handling: Harry Tasker (Schwarzenegger) är en hemlig agent 

som arbetar för USA:s regering. Han har dock dolt detta faktum 

för sin fru (Lee Curtis) som tror att han är försäljare. Terrorister 

har fått tillgång till massförstörelsevapen och de befinner sig i 

USA och det är Taskers jobb att stoppa dem. Taskers fru blir 

dock indragen vilket problematiserar handlingen.
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The Siege

Originaltitel: The Siege Inspelningsår: 1998 Regissören:

Edward Zwick Speltid: 116 min. Manus: Lawrence Wright,

Menno Meyjes och Edward Zwick Inspelningsplats: USA 

Skådespelare: Denzel Washington, Annette Bening, Bruce 

Willis, Tony Shalhoub, Sami Bouajila m.fl.

Handling: Det handlar om att ett antal terrorattentat drabbar 

New York City på grund av en hemlig kidnappning av en 

misstänkt terroristledare. Det är agent Hubbards (Washington) 

jobb att stoppa dem. Terroristattentaten bara ökar vilket leder till 

att USA:s president utlyser undantagstillstånd och New York 

City tas över av militären och general Devereaux (Willis).

The Kingdom

Originaltitel: The Kingdom Inspelningsår: 2007 Regissören:

Peter Berg Speltid: 110 min. Manus: Matthew Michael 

Carnahan Inspelningsplatser: Förenade Arabemiraten, USA 

och Mexiko Skådespelare: Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer 

Garner, Jason Bateman, Ashraf Barhom, Ali Suliman m.fl.

Handling: En amerikansk byggnad blir bombad i Saudiarabien 

och ett gäng amerikanska agenter under ledning av Fleury 

(Foxx) skickas till platsen för att utreda, hitta och stoppa 

förövaren.

Body of Lies

Originaltitel: Body of Lies Inspelningsår: 2008 Regissören:

Ridley Scott Speltid: 128 min. Manus: William Monahan 

(baserad på David Ignatius novell) Inspelningsplatser: USA 

och Marocko Skådespelare: Leonardo DiCaprio, Russel Crowe, 
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Mark Strong, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac, Ali Suliman 

m.fl.

Handling: Filmen handlar om att ett antal terroristattentat 

drabbar Europa, CIA skickar in agent Ferris (DiCaprio) till 

Jordanien för att försöka hitta terroristledaren som ligger bakom 

dåden. Ferris har dock en annorlunda syn på Mellanöstern och 

sitt uppdrag än sin överordnade chef Hoffman (Crowe).


