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Sammanfattning: 
De flesta media- och kommunikationsforskarna är överens om att nyheter, media och även reklam 
hjälper till att sprida agendor och stereotyper. Det är nästintill omöjligt att idag öppna en dagstidning, 
besöka sociala medier eller titta på vissa genrer inom film och tv utan att se eller höra ordet ”terrorist”; 
ofta i relation till skäggbeklädda män från Mellanöstern. Jag har uppmärksammat mönstret inom vilket 
personer som begår våldshandlingar kategoriseras baserat på etnicitet; vita personer är psykiskt sjuka, 
medan personer som härstammar från Mellanöstern är terrorister. Den islamofobiska retoriken är 
uppenbar i en stor del av alla nyhetsartiklar jag har läst. Var börjar stereotypen och var slutar den? I 
denna uppsats har jag analyserat om och hur kommersiella nyhets- och underhållningsmedier 
förstärker den stereotypa bilden av vad en terrorist är genom att granska två filmer – The East och 
Zero Dark Thirty – vilka båda illustrerar ämnet där den ena är en independent och den andra en 
mainstream produktion. I min analys har jag använt mig av en modifierad semiotisk analysmodell 
samt Jungs arketyplära där fokus ligger på karaktärsarketyper, i syfte att fastställa om eller hur 
filmerna utmanar eller förstärker den stereotypa föreställningen av terrorister. Den modifierade 
semiotiska modellen fördjupar analysen genom att tillföra fler sätt att analysera filmerna utöver endast 
vad som sägs och görs; den ger även möjlighet att analysera subtext, bildspråk, symbolism samt både 
visuella och verbala metaforer. Arketyperna av protagonister och antagonister bidrar även till att 
illustrera hur pass generaliserande en karaktär är skriven. Det jag fann var både upprörande och 
informativt i förhållande till min forskning; The East bidrar med en mycket homogen representation, 
medan dito representation i Zero Dark Thirty är mycket heterogen. Det är tydligt att vidare forskning 
inom detta område behöver utföras i syfte att granska ämnet på ett djupare plan. 
Abstract: 
Most media- and communication experts agree on the fact that news, media and even commercials 
help to spread agendas and stereotypes. Today I cannot open a newspaper, go onto social media or 
watch certain genres of film and television without seeing or hearing the word ”terrorist”; often in 
relation to bearded men from the Middle East. I have seen the pattern where people who commit acts 
of violence are pigeon-holed depending on their ethnicity; whites are mentally ill and people of 
Middle Eastern are descent terrorists. The islamophobic rhetoric is real in so many news articles I have 
read. Where does the stereotype begin and where does it end? In this essay I wanted to analyze if and 
how mainstream news- and entertainment media reinforce the stereotypical image of what a terrorist is 
by dissecting two films – The East and Zero Dark Thirty – which both breach the subject, whereas one 
is an independent and the other a mainstream film. Through a modified semiotic analytical model and 
film related Jungian archetypes, I conducted an analysis to see how and if the movies challenge or 
strengthen the stereotypical view of terrorists. The modified semiotic model enables the analysis by 
opening up more ways to analyze the films than merely to what is said and done; but also the subtext, 
imagery, symbolism and both visual and verbal metaphors. The archetypes of protagonists and 
antagonists are also helpful in being able to see how pigeon-holed a character is written. What I found 
was both disturbing and informative in relation to my study; where The East is a very homogeneous in 
its representation whereas Zero Dark Thirty is extremely heterogeneous. It is clear that more research 
in the field needs to be conducted so that it can be reviewed properly.  
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1. Inledning 

 
I dagens samhälle kan en inte öppna en tidning, slå på nyheterna eller avnjuta en bra film eller 
TV-serie utan att stöta på ordet ”terrorist” i någon mening. I ett post-9/11 samhälle är det 
oftast karikatyriska, identitetslösa och stereotypiska framställningar av de som hotar det 
moderna samhället. När jag skriver den här inledningen har det gått sex dagar sedan dåden i 
Paris. Sociala medier togs över av franska flaggor och det spridande budskapet ”je suis Paris” 
(be för Paris). Att Beirut, dagen innan, blev utsatta för liknande attentat var det inte många 
som registrerade. Närhetsprincipen som terrordåden i Paris aktiverade gjorde då en tydlig 
skillnad på vi och dem. Väst mot öst. Länder som Syrien,  Palestina och Kongo blir nästintill 
dagligen utsatta för dåd men i väst uppmärksammar inte många det på samma skala. 
Samtidigt är det inte längesedan våldsdådet i Trollhättan hände. Där en vit man snabbt blev 
klassificerad som mentalt sjuk, trots att det var ett terrordåd. Vi har sett mönstret förr hos 
personer som Breivik, Lubitz och platser likt Columbine, Virginia Tech, Santa Barbara och 
Aurora-skjutningen. Alla gjorda av vita, alla klassificerade som mentalt sjuka. När det handlar 
om en person eller grupp med rötter i Mellanöstern eller islam är en per automatik en terrorist. 
Varför ser det ut så här? Är det för att vita kontrollerar all media som når västvärlden? Det är 
detta jag ämnar undersöka i den här texten. Hur media, mer specifik film, porträtterar 
protagonister mot antagonister, liberaler mot radikaler och vi mot dom. Jag vill få en djupare 
förståelse för hur och varför vissa etniciteter framställs som mer benägna till våldsbrott än 
andra. Jag kommer göra detta med hjälp av två filmer, The East (2013) och Zero Dark Thirty 
(2012), varav båda handlar om terrorism/radikalism men behandlar ämnet på, tillsynes, olika 
vis.  

1.1 Vad är terrorism? 
 
”Terrorism upsets people. It does so deliberately. That is its point, and that is why it has 
engrossed so much of our attention in the early years of the 21st century”.1 I dagens mediala 
och globala samhälle är det omöjligt att undgå fenomenet som är terrorism. Öppnar en 
tidning, tittar på nyheterna, surfar runt på sociala medier eller på något annat sätt befinner sig 
                                                           
1 Townshend, Charles (2011). Terrorism: A very short introduction. Oxford University Press. New York. s. 1 
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i ett samhälle så har en hört talas om ordet ”terrorism”. Alla kanske inte vet exakt vad det är, 
eller vad det går ut på, men en sak är säkert; alla vet att det är något hemskt, precis som citatet 
ovan uttrycker. Alla vet inte vad som ingår under paraplybegreppet som terrorism är då de 
flesta länder har olika definitioner av termen. Exempelvis definierar USA terrorism som ”det 
beräknade användandet av hot och våld för att ingjuta rädsla, tvinga eller skrämma regeringar 
eller samhällen.” medan Storbritannien definierar ordet som ”… användandet eller hot, med 
syfte att avancera en politisk, religiös eller ideologisk handlingsplan med seriöst våld mot 
någon person eller egendom”.2 Av ovan citat att döma så har i alla fall de två definitionerna 
några gemensamma nämnare, nämligen användandet av våld eller hot mot samhället. Utgår en 
från den kärnan så finns det mängder av handlingar som kan gå under termen terrorist.  
Townshend fastställer kärnan som ”i slutändan verkar terrorism definieras av avsikt snarare 
än beteende”.3 Istället för att jaga efter en precis definition av terrorism bör en snarare 
sammanställa en typologi över handlingar som generellt sett ses som ”terrorhandlingar” – 
exempelvis lönnmord, kidnappningar, kapningar och andra konventionella typer av våld.4 
Vissa forskare menar dock att terrorism är ”våld i politiskt syfte”, vilket Townshend menar är 
nästan identisk med definitionen av krig och därför inte hjälper i preciseringsfrågan.5 Krig och 
terrorism är dock svårt att skilja åt. Det är svårt att föreställa sig ett krig som inte ingjutit stor 
rädsla hos folket, en rädsla som, skapar våld.6 Grupper likt dessa har funnits i alla krig; 
motståndsrörelser, revolutionärer och enskilda hämnare.   

1.1.1 Psykologiska och Samhälleliga Förklaringar till Terrorism 
 
Senechal de la Roche har lagt fram en teori om att terrorism främst framträder under 
förhållanden där det förekommer en större social polarisering mellan förövare och offer. Detta 
inkluderar polarisering mellan kulturer och relationer, ojämställdhet och funktionell 
självständighet.7 Det vill säga att i länder där klyftor mellan olika kulturer, samhällsklasser, 
genusbaserade och ekonomiska förhållanden är stora finns en ökad risk för terrorhandlingar. 
Utifrån vad la Roche skriver så kan en tydligt se en logik i det – inte bara med koppling till 
terrorism utan även revolutioner som växer fram i protest. Dessa revolutioner kan senare 
komma att inbegripa terroristhandlingar. Ett av de tydligaste exemplen är den franska 
                                                           
2 ibid s. 3 
3 ibid s. 4 
4 ibid  
5 ibid s. 5 
6 ibid 
7 ibid s. 12 
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revolutionen där befolkningen i sitt missnöje störtade den dåvarande regimen med blodiga 
och massmördande medel.8 Terrorism handlar om ”social kontroll från botten”.9  
Den teorin om terrorism som det läggs mest tid på i Skjolbergs text är också den det finns 
mest underlag för. Nämligen ”taktisk användbarhet av terrorism”, något som är än mer 
aktuellt i dagens samhälle där medial uppmärksamhet för terrorism utgör en stor del av den 
taktiska som utgörs av att sprida gruppens budskap.10 Författarna menar att taktisk 
användbarhet handlar om hur grupper, genom icke-våld, fruktlöst försökt sprida sina 
ideologier och etiska missnöje. De menar att terrorism representerar ”resultat av en 
inlärningsprocess från egna och andras erfarenheter”.11 Massan reser sig sällan spontant för en 
revolt; de behöver något som tänder den glöden. Detta är anledningen till att revolutionärer 
använder politiskt våld – för att folket ska resa sig i ett massupprop och således starta en 
populär revolution.12 
”By using terrorism we force people to ask what is going on”.13 En populär orsak till terrorism 
är hämnd. Terrorism som drivs av hämnd är en cirkulär form av taktik; en grupp attackerar en 
regering, varpå regeringen vill hämnas de drabbade och attackerar gruppen, eller landet 
gruppen kommer ifrån. Detta medför att gruppen sen vill hämnas tillbaka och det blir en typ 
av dragkamp mellan de två involverade parterna.14 
De här teorierna som avser förklara olika orsaker i hur och varför terrorism finns och frodas i 
samhällen runt om i världen är, som Skjolberg påpekade, enbart teorier, då det inte finns 
tillräcklig empirisk data som kan fastställa orsakerna mer precist.  

1.1.2 Islamofobi 
 
Mattias Gardell granskar i sin bok Islamofobi den islamofoboiska tanketraditionen och 
analyserar fördomarna om muslimer. För många som tänker på orden ”islam” eller ”muslim” 
dyker bilder som kvinnor i niqab, självmordsbombare, stening, bilbomber, skrikande skäggiga 
män, vapen och fetlagda shejker upp i huvudet. Något nyheter, filmer och internet är duktiga 

                                                           
8 Townshend. s. 38-39 
9 Skjolberg, Katja och Lia, Brynjar (2007). Facts and Fiction in Theories of Terrorism – An Expanded and Updated Review 
of the Literature on Causes of Terrorism. Presenterad vid Statsvitenskaplig Fagkonferanse. 3-5 Januari. s. 13 
10 ibid s. 16-17 
11 ibid s. 17 
12 ibid s. 18 
13 ibid s. 19 
14 ibid s. 21 
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på att förstärka.15 I media skrivs och yttras mängder av ord där förbud mot slöjor, 
koranskolor, muslimsk invandring och minareter bör införas.16 Orden Islamofobi myntades 
som ett sätt att synliggöra socialt normaliserande fördomar för att underlätta mobilisering mot 
diskriminering och exkludering. Med andra ord ska ordet islamofobi bidra till att synliggöra 
underliggande stereotypa föreställningar om islam och muslimer. En typ av demokratisk 
mobilisering för alla människors rätt till värdighet och likabehandling.17 
Islamofobin är ständigt närvarande i dagens mediala, politiska och sociala klimat. I en 
rasifierad logik framställs muslimer som en trojansk häst som infiltrerar västvärlden där de 
alla är bärare av potentiellt våld. Att det finns enskilda individer och politiska grupper som i 
islams namn utför politiskt motiverat våld någonstans i världen tillskrivs ett normativt och 
generaliserande dom istället för extrema muslimer. Det vill säga att alla muslimer får 
stämpeln som potentiella terrorister. Med denna logik kan en säga att det finns ett antal kristna 
fundamentalister som utför attentat mot, exempelvis, abortkliniker i USA och att, per religiös 
association, bör den svenska kyrkan betraktas som en terroristorganisation.18  
I EU Terrorism Situation and Trend Report redovisar Europol en helt annan bild än den 
allmänna uppfattningen över vilka som utgör terroristattentat. Enligt undersökningar som 
sammanställs varje år är det separatister från Baskien och Korsika som utgör majoriteten 
utförare av attentat i västvärlden. Exempelvis rapporterade Europol 2009 att 515 attentat 
genomfördes; av dessa var 263 attentat utförda av Baskiska separatister och 147 av Korsiska 
separatister. Endast ett attentat utfördes av en ”islamsk terrorist”.19 Trots denna tydliga 
frånvaro av islamsk terror så är det aldrig något som uppmärksammats i media. Avsaknad av 
rubriker som ”Rädslan för islamsk terror överdriven”, ”Muslimer extremt fredliga” är 
överväldigande. Istället har media närt allmänhetens fruktan för islamsk terror genom 
dramatiska rubriker om terrorgripna och terrorsvenskar. Gardell menar att media bidrar till att 
befästa en bild utan underlag där det som är empiriskt möjligt att framställa, frånvaron av 
islamsk terror, vänds till sin motsats, vilket ger politiker öppningar att utmåla alla muslimer 
som potentiella säkerhetsrisker.20   
De kanoniserade texter som används inom alla typer av religioner och traditioner innehåller 
referenser till gudomligt vrede, våldsam vedergällning och krig men ingen av texterna handlar 
                                                           
15 Gardell, Mattias (2014). Islamofobi. Leopard Förlag. Stockholm. s. 9 
16 ibid 
17 ibid s. 15 
18 ibid s. 109-110 
19 ibid s. 112 
20 ibid s. 112-113 



5  

uteslutande om att döda. Våld och krig under vissa omständigheter är oundvikligt och legitimt 
men grunden är att krig måste föras i enlighet med lagar och regelverk. Gardell citerar 
filosofen Somaveda: ”krig med vapen påbörjas när andra metoder att besegra fienden 
uttöms”.21 Gardell påpekar också att det finns icke-våldsrörelser och pacifister representerade 
i stora skalor i alla traditioner, som även de pekar på de kanoniska texterna. Utifrån en 
filosofisk ståndpunkt kan en då hitta stöd för både rättfärdigande av krig och icke-våld. Detta 
inkluderar islam, kristendom, judendom, jainism, buddism, hinduism och så vidare.22 
Gardell har i denna nya utgåva av Islamofobi inkluderat ett kapitel om attentaten i Oslo och 
Breivik där en tydligt ser hur media och så kallade experter är genomsyrade av islamofobi och 
stereotypa föreställningar. Den 22 juli 2011 detonerade en bomb i regeringskvarteren i Oslo 
där åtta dog. Senare begav sig massmördaren till ön Utøya iklädd polisuniform och sköt 
metodiskt ihjäl flyende ungdomar. 69 människor mördades, 41 skadades, varav 18 av dessa 
allvarligt.23 Dygnet efter gick gensvaren från nyheterna i tre olika faser. Den första spontana 
reaktionen var att dådet otvetydigt var ett politiskt motiverat terrorattentat utfört av muslimer. 
När det stod klart att terroristen var en blond, blåögd, etnisk norrman tolkades handling som 
att han måste vara konvertit eller inspirerad av muslimer och islamistiska grupper. När det 
sedan stod klart att terroristen inte var muslim utan hyste hat mot islam konstruerades bilden 
att attentatet hade utförts av en ensam galning, utan tydliga politiska grunder.24 Det pratades 
mycket lite om Breiviks politiska motiv i efterskalvet av attentatet. Då attentatet varken 
utförts av en islamist eller vänsterextremist utan en kulturkonservativ antimuslim så handlade 
det inte längre om terrorism. Gardell citerar Jerzy Sarnecki som är professor i kriminologi 
med ”eftersom vi brukar tala om terrorism som något som har ett starkt politiskt syfte, men 
här kan vi inte se det lika tydligt.” han nämner exempel som Lasermannen och fortsätter med 
”… är de terrorister? Man letar efter nya begrepp. Varje tid har sin stereotypa terrorist, för 30 
år sedan var det vänsterextremism, idag är det al-Quaida. Men detta var något annat”.  
Sarnecki menar att personer som Lasermannen och Breivik är ”framtidens terrorister”. 25 Med 
den nya fascismen som växer fram i Europa ökar det explicita muslimhatet och hotar att ”än 
en gång svepa med sig de goda medborgarna i vansinnets tornado”.26 
 
                                                           
21 ibid s. 121 
22 ibid 
23 ibid s. 259 
24 ibid s. 259-260 
25 ibid s. 265-266 
26 ibid s. 287 
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1.2 Syfte och Frågeställning 
 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida en27 kan förklara 
terroristrepresentationer i filmer och media samt vad syftet med porträtteringen av protagonist 
respektive antagonist kan vara. Uppsatsen kommer att kombinera en modifierad semiotisk 
analys med arketyplära och stereotypteori som metod för att lyfta fram de frågeställningar jag 
har.  
I analysen ämnar jag försöka besvara dessa frågor:  

 Hur framställs terrorister i respektive film i relation till protagonisten? Vill de 
provocera eller normalisera den stereotypa framställningen av terrorister?  

 Hur framställs relationerna mellan karaktärerna? Vad kan en tänka sig att filmerna vill 
berätta med förhållandet mellan protagonist och antagonist?  

 Vilket budskap kan respektive film ha? Det vill säga syftet med att berätta just den 
historien.  

 
1.3 Material och Avgränsningar 

 
Min första tanke med den här texten var att undersöka om nyhetsmedier och 
underhållningsmedier skapar stereotyper i relation till terrorism och vilka grupper som blir 
drabbade av dessa. Den största avgränsningen jag har insett att jag kommer vara tvungen att 
göra är att exkludera antingen nyhetsmedier eller underhållningsmedier i den kommande 
analysen. Jag valde att fokusera på underhållningsmedier (i detta fall filmer) då det är det 
ämne jag känner mig mest bekant med i form av analysmodeller och dramatiska 
berättarbegrepp.  
De två filmer jag valt att använda mig av i den kommande analysen är, likt jag nämnt tidigare, 
The East och Zero Dark Thirty av anledningen att de båda handlar om terrorism men tar upp 
ämnet på två distinkt olika vis.  Filmerna har tydliga skillnader i sin gestaltning av terrorism 
samtidigt som det finns en del likheter. Båda filmerna har kvinnliga protagonister och 
respektive film har en kvinna som på något sätt varit involverad bakom kameran.  
Jag kommer i analysen av respektive film fokusera på följande frågor:  
                                                           
27 Använder ordet ”en” istället för ”man” som ett medvetet val då det är genusfritt och jämställt.  
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1. Hur protagonisternas syn på terrorism utvecklats genom filmens gång.  
2. Hur terroristerna i respektive film framställs i relation till protagonisten.  
3. Kan en tänka sig att filmerna vill berätta med förhållandet mellan protagonist 

och antagonist?  
1.3.1.1 Zero Dark Thirty 

 
Zero Dark Thirty är en tre timmar lång film där vi följer Maya, en färsk CIA-agent, och 
hennes jakt på al-Qaeda ledaren Usama bin Laden efter 11 september-attacken fram till hans 
död 2011.  
Maya har spenderat hela sin korta karriär inom byrån med att samla underrättelseinformation 
kring al-Quaida ledaren Usama bin Ladin efter organisationens 11 september-attacken. Hon 
jobbar för den amerikanska ambassaden i Pakistan där hennes kollega, Dan, är stationerad. 
Maya och Dan spenderar mycket av sin tid på en ”black site” där de förhör en fånge, Ammar, 
med misstänkta kopplingar till flera av kaparna från 11 september. Dan utsätter Ammar för 
godkända tortyrmetoder som sömnbrist, waterboarding och förnedring. Under förhören 
avslöjar Ammar att en gammal bekant, med aliaset Abu Ahmed al-Kuwait, arbetar som 
personlig kurir åt bin Ladin; något som bekräftas av andra fångar.   
Maya spenderar de kommande fem åren med att gå igenom insamlad data där målet är att 
hitta Abu Ahmed då Maya är övertygad om att han är deras bästa ledtråd till att finna bin 
Ladin. 2008 fångas hon upp i Marriott Hotell-bombningen. Samtidigt omplaceras Dan då nya 
politiska riktningar tagit över. Strax efter bombningen på hotellet dödas Mayas vän och 
kollega i Camp Chapman-attacken och samma dag får hon en video som menar att Abu 
Ahmed varit död sedan 2001. Det dröjer dock inte länge förrän Maya får ett nytt spår att gå 
på. En kollega presenterar bevis för att den Abu de tror dött var en broder till den riktiga Abu 
Ahmed. Dan pratar med Mayas överordnade och får en summa till att muta en Kuwaiti prins 
för numret till Abu Ahmeds mamma. Sökandet drar igång i Pakistan där de snart är den 
misstänkta på spåren. De lokaliserar hans tillhåll i Abbottabad, Pakistan, där Maya är 
övertygad om att bin Ladin gömmer sig.  
Efter att Maya lyckats övertala sina chefer om att bin Ladin till 97% befinner sig i huset 
sankterar de en räd. Tillsammans med Navy S.E.A.L.S planerar de och utför räden där Maya 
slutligen får positivt identifiera bin Ladins döda kropp.  
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1.3.1.2 The East 
 

The East handlar om en agent för en elitisk privat intelligensfirma vars prioriteringar 
drastiskt ändras efter att hon får i uppdrag att infiltrera en anarkistisk terroristgrupp som är 
kända för att utföra attentat mot stora bolag. 
Jane, som jobbar för underrättelseföretaget Hiller Brood, får uppdraget av hennes chef Sharon 
att infiltrera den underjordiska aktivist, anarkist och ekolog gruppen The East. The East som 
lanserat flera attacker mot företag i ett försök att avslöja deras korruption. Hon tar sig an 
personat som Sarah och driver runt med lokala vagabonder och plankar på tåg. Det är här hon 
träffar Luca som hjälper henne att fly polisen. Sarah identifierar en symbol för The East och 
skär upp sin arm på en söndersliten cola burk och berättar att det hände under flykten från 
polisen. Han tar med henne till ett övergivet hus i skogen där The East lever och en av 
medlemmarna, Doc, behandlar hennes sår.  
Sarah får tid att återhämta sig och tas sedan till en utarbetad middag involverad tvångströjor 
där Sarah testas och misslyckas. Hon exponerar hur självisk hon och många andra lever men 
får ändå stanna kvar. En natt när hon spionerera fångas hon av döva Eve där Sarah berättar 
vem hon är och hotar med fängelse om Eve inte lämnar gruppen. Eve lämnar och Sarah 
rekryteras in i gruppen. Det dröjer inte länge innan hon tas med på en attack där de utsätter ett 
farmaceutiskt företag för deras egen medicin. En medicin Doc fick och nu lider av Parkinson 
liknande symptom. Sarah börjar ifrågasätta sina moraliska grunder och dras allt närmare till 
den karismatiska ledaren Benji.  
De utför ytterligare en attack mot ett annat företag som The East medlemmen Izzy har en 
personlig koppling till. Ett företag som arbetar med petrokemiska utsläpp där chefen visar sig 
vara Izzys pappa. Izzy blir skjuten i attacken och dör och begravs vid The Easts hus. Sarah är 
inte längre intresserad av att fånga in gruppen utan ber dem istället att splittras och försvinna. 
Benji uppmanar till en slutgiltig attack som Sarah först vägrar men slutligen går med på. De 
åker till Hiller Broods högkvarter där det visar sig att Benji vet att hon egentligen är Jane och 
han ger henne två val. Att samla in information om alla aktiva agenter eller säga åt dem att 
han sitter i bilen och väntar. Sarah väljer det första alternativet och flyr med Benji till den 
kanadensiska gränsen där de går skilda vägar. I prologen använder Sarah listan för att sprida 
The Easts budskap på ett sätt som inte skadar andra.   
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1.4 Relevant Teoribildning 
 
Mattias Gardell undersöker i sin bok Islamofobi hur och varför västvärlden genomsyras av 
bilden att muslimer är kvinnoförtryckande terrorister som bombar och förtrycker demokratins 
alla värderingar. Gardell påpekar tidigt att media är en stor bidragande faktor till att islamhatet 
dominerar det politiska läget idag. Jag ämnar vidareutveckla denna teori genom att undersöka 
hur terrorister framställs i film. Vilka stereotyper finns representerade? När jag talar om 
stereotyper så är det främst de om terrorism som jag nämnt tidigare i kapitlet om etnisk 
representation som jag hänvisar till. Stereotyper genomsyrar vår vardag på fler sätt än vi kan 
föreställa oss. Dock kommer jag i texten att fokusera på etnicitet, kultur och ideologi och hur 
tankegångarna går i respektive filmer.  
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2. Tidigare Forskning  
 

Media- och kommunikationsforskare fokuserar oftast antingen på nyheter eller 
underhållningmedier. Trots detta finner observationer och forskning att film och television är 
lika potenta informationskällor som nyhetsmedier.28 Forskning har visat att bästa sändningstid 
på TV inte bara är underhållning utan också vuxenutbildning. ”We should not be surprised 
when the public (and many law-abiding lawyers) applaud when an actor threatens the ’hostile 
du jour’ with pain and mayhem, unless he or she answers a few pointed questions before the 
end of the episode”.29 Även om allmänheten skiljer på underhållning, nyheter och reklam så 
finns det generella mönster av bilder och information som bildar en mental koppling, 
scheman, för att bearbeta en social värld.30 Vidare menar Bloch-Elkon och Nacos att den mest 
relevanta skillnaden inte är mellan genres utan mellan olika mönster av kommunicerad 
information och prototyperna de skapar.31 Dessa prototyper kommer jag i texten kalla 
”stereotyper”.  

2.1.1 Etnisk representation i film och media. 
 
Ouidyane Elouardaoui diskuterar i sin uppsats Arabs in Hollywood Films Post 9/11 events: A 
More Realistic Depiciton? hur araber framställs i Hollywoods filmer: både med en historisk 
bakgrund och ett nutidsperspektiv. Mycket av den negativa synen på araber har koppling till 
islam och attityder där en försökt sudda ut bilden av den religiösa doktrinen som islam är.32 
Vidare poängteras det att det finns två olika typer av rasism i det post 9/11 amerikanska 
samhället post 9/11. Den första och vanligaste av dessa typer är kulturell rasism som handlar 
om att någon trakasserar en individ som inte delar samma kulturella associationer. Den andra 
är nationsbaserad rasism, vari etniska grupper konstrueras och framställs som potentiella 
kriminella och därmed utgör en fara för vita medborgare.33 Ett exempel är att Hollywood 
suddat ut linjen mellan araber och muslimer. Att det ena per automatik resulterar i det andra – 
                                                           
28 Bloch-Elkon, Yaeli & L. Nacos, Brigitte. ’News and Entertainment Media: Government’s Big Helpers in the Selling of 
Counterterrorism’. Perspectives on Terrorism. Vol. 8. Issue 5. October 2014. s. 19 
29 ibid 
30 ibid 
31 ibid s. 19-20 
32 Elouardaoui, Ouidyane (2011).Arabs in Hollywood Films Post 9/11 events: A More Realistic Depiction? University of 
California. Santa Barbara. s. 2-3 
33 ibid s. 3 
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alla araber är muslimer och alla muslimer är araber. Detta trots att majoriteten av muslimer 
bor i icke-arabiska länder.34 
Hollywood har alltid varit duktig på att framställa icke-vita som avvikande och potentiella 
kriminella. Det är sällan icke-vita framställs som en ”vanlig” person med ett vanligt 7-16 
jobb, hus med vita knutar och den idylliska tillvaron.35 Även om Elouardaouis text utgår från 
ett arabiskt perspektiv så kan en också tydligt se detta mönster i hur, exempelvis, afro-
amerikaner, latin-amerikaner och asiat-amerikaner framställs i amerikanska filmproduktioner. 
Utifrån personliga iakttagelser skulle jag dock vilja säga att personer med påbrå från Afrika 
eller Mellanöstern framställs mer frekvent som ”bad-guys” än någon annan etnisk grupp. Då 
dessa etniska grupper frekvent porträtteras som hemska karaktärer i film, över decennier, 
producerar det negativa associationer till sagda etniciteter. Detta betyder inte att en inte ska 
sluta framställa dem som antagonister, bara att en ska rotera och visa att det finns flera sidor 
än en att visa.36 Det ska dock påpekas att Elouardaouis slutsats, efter att analyserat moderna 
filmer som Babel, The Kingdom och Rendition, att de negativa synerna av muslimer och 
araber fortfarande finns kvar. Dock har de tre filmerna ovan ändå vågat visa en mer 
tredimensionell bild av ”terroristerna”.37 Då Babel är den enda av filmerna jag sett så kan jag 
inte uttrycka mig och hålla med mer än i relation till den.  
Lucas Hermans skriver i sin artikel Finns alls ett Europa utan fiender? om stigmatiseringen 
av muslimer i och med den ökade fascistvågen som sköljer över Europa och andra delar av 
världen. Bilden av den skäggige, våldsbejakande och kvinnoförtryckande muslimska mannen 
växte fram.38 Han citerar Githens-Mazer och Lambert med: 

”… dock menar vi att gensvaret på 11 september – kriget mot terrorism – och 
mycket av den retorik som omgav detta har haft en betydande roll i den växande 
uppfattningen, hos allmänheten, om europeiska muslimer som möjliga fiender 
snarare än potentiella partners och grannar.”39 

 
Vidare för han ett intressant resonemang om hur den selektiva läsningen av koranen och 
sambandet med föreställningen av att muslimer ska ta över Europa bidrar till starkare ramar 
för stereotypen. Stigmatiseringen eskalerar till den grad att de inte längre är individer utan 
                                                           
34 ibid 
35 ibid 
36 ibid s.5 
37 ibid s. 11 
38 Hermans, Lucas (2014). “Finns alls ett Europa utan fiender?”. Liberal Debatt. No. 3  
39 ibid 
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karikatyrer över hur högerextrema grupper retoriskt förmedlar sin fakta i media.40 Han 
poängterar att ”sanningen om de muslimska samfunden hittar en inte i skrifterna utan i vad 
som faktiskt sker. De heliga böckerna i varje abrahamitisk religion kan ge näring åt 
extremistisk sekterism och heligt våld”.41.  

 
I form av etnisk representation i media med koppling till terrorism finns det en oroväckande 
etablerad modell. Jag har redan redogjort för hur individer med ursprung ur Mellanöstern 
framställs i film och media. Hur är det då med européer, personer från latin-talande länder och 
afrikaner?  Jag kommer här att redogöra kort för ovan nämnda etniciteter och hur dessa 
framställs i media. Rasism är något som inte går att undvika i dagens samhälle, och har 
funnits så länge historieböcker varit etablerade. ”rasism är en ständig förhandling, en process 
som aldrig upphör och där grupper av människor omväxlande inkluderas och exkluderas”.42  

 
I amerikansk media framställs afro-amerikaner, främst unga män, som gangsters och 
knarklangare. De fokuserar nästintill endast på de negativa aspekterna av det afro-
amerikanska samhället, och har på det sättet krossat många av deras framtida möjligheter för 
jobb och utveckling.43 Critical Media Project har sammanställt en lista över två olika 
kategorier som de kallar ”dominant” och ”subordinate” där den dominanta representerar 
västvärlden och idealet/privilegiet vita personer har, medan Subordinate är de andra; de som 
kan ses som avvikande.44  

 
                                                           
40 ibid 
41 ibid 
42 Hermans.  
43 Balkaran, Stephen. “Mass Media and Rasism”. Yale Education. No. 1. Vol. 21. October (1999).   
44 Critical Media Project 
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Denna tabell är kopplad till hur media framställer olika etniciteter. Som en kan se, om en 
någonsin läst eller sett på en amerikansk producerad tidning/film/tv-serie, så är det generellt 
sett vita som porträtteras som dominanta. Latin-amerikaner, afro-amerikaner, arab-amerikaner 
och andra minoritetsgrupper hamnar per automatik i subordinate-kategorin och framställs ofta 
som våldsamma, irrationella, bakåtsträvande, illegala och kaotiska i de att de vill krossa den 
vita normen.45 
Tittar en också på nyhetsflödet över de senaste terrorhandlingarna så kan en också se en tydlig 
skillnad i hur olika etniciteter porträtteras i relation till attentaten. Personer av icke-vit 
etnicitet framställs nästintill alltid som ”terrorister” eller ”gangsters” medan vita framställs 
som ”psykiskt sjuka, i behov av vård”.46 Butler menar att amerikansk media är snabba att 
klassa afro- och arab-amerikaner som terrorister eller gangsters, motiverade av ondska istället 
för externa orättvisor och framhäver de arbetar systematiskt för att få yttra sin ideologi eller 
religion. Samtidigt porträtteras vita som mentalt sjuka ensamvargar.47 Teolog och 
kulturprofessorn Mark Lewis Taylor skriver ”white supremacy is not just the extremists, but 
something infused into media, criminal justice, education and countless other mainstream 
institutions”.48 Han menar att de mediala institutionerna i USA är en del av inhemsk vit 
terrorism mot, de Critical Media Project kallar, subordinates.  

 Bild: Emanu – satir och illustration.49  
 

                                                           
45 ibid och egna iakttagelser.  
46 Butler, Anthea. ”Shooters of Color are called ’terrorist’ and ’thugs’. Why are white shooters called ’mentally ill’?”. 
Common Dreams. 2015-06-19. Hämtad 2015-11-11  
47 ibid 
48 Lewis-Taylor, Mark. “White Terror – Reflections after Charleston”. Marklewistaylor.net. 2015-06-29. Hämtad 2015-11-
11.  
49 Emanu – satir och illustration. www.emanu.se. Hämtad 2015-11-11 
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Bilden ovan anser jag sammanfattar etnisk representation i film och media i relation till 
terroristfrågan utifrån litteraturen och texter jag använt för att granska ämnet.  

2.1.2 Terrorism i Film.  
 

”Fear is a universal emotion and when people feel fear they become awful”.50 
Jag har redan varit inne på ämnet ’terrorism i film’ i föregående diskussion men ska nu 
redogöra lite tydligare hur terrorism kan ses och porträtteras i film och dess olika genrer. 
Redan från början har 9/11-attentatet varit nära förankrat i media och film.51 I Hollywood 
fanns det ett gensvar där uttalanden som ”we are willing to volunteer to become advocates for 
the American Message” började spridas.52 Tidigt framställdes ’the war on terrorism’ som ett 
uppdrag att rädda och frita irakier. I Kathryn Bigelows The Hurt Locker (2008) finns det ett 
tydligt samband mellan heroism och humanitära karaktärsdrag. Det är svårt att undgå 
likheterna mellan denna humanitära ”propaganda” och de ’humanitära bombningarna’ av 
Libyen 2011.53  Hammond påpekar att det finns en tydlig avsaknad av filmer som är kritiska 
mot ’war on terror’ och menar att film använder samma typ av propagandaverktyg som 
nyhetsmedia, nämligen de av koncentrerat ägarskap, influenser av annonsörer, användandet 
av ”officiella” källor, sårbarhet för luftvärn och internalisering av en ”anti-övrig” ideologi.54 
Med anti-övrig ideologi menar han att ideologier som inte överensstämmer med den 
etablerade normen ofta förbises eller porträtteras på ett negativt sätt. 

”We may have won the Cold War, which is nice… But this means that now the 
enemy is us, not them”.55 

I Perspectives on Terrrorism skriver de att den brutalt nihilistiska tortyrporren har haft en stor 
inverkan på film efter 9/11 med motivationen ”fear suppleants empathy and makes us all 
potential tortureres”. När detta visas på film så har större delen av befolkningen inga problem 
med detta. De menar att vårt rättfärdigande får draghjälp av propaganda TV-serier likt 24 där 
de spenderade en hel säsong att rättfärdiga tortyr. ”Who do you want defending America? 
Kiefer Sutherland [Jack Bauer] or terrorist-employed civil-liberties lawyers?”.56 
                                                           
50 John Carpenter I dokumentären Nightmares in Red, White and Blue 
51 Hammond, Philip (2011). Introduction: Screening the War on Terror. s.7 
52 ibid 
53 ibid s. 9 
54 ibid s. 10 
55 ibid s. 15 
56 Bloch-Elkon, Yaeli & L. Nacos, Brigitte. s. 19 



15  

Även inom skräckfilm kan en se en drastisk förändring efter 9/11. I nyinspelningar av 
klassiker som Texas Chainsaw Massacre, Dawn of the Living Dead och Hills Have Eyes så 
blev monstren/antagonisterna snabbare, rörigare och mer sadistiska. Detta kan kopplas till att 
det vi idag ser på nyheterna oftast är otäckare och hemskare än något annat, vilket har tvingat 
filmskapare, inom skräckgenren, att göra saker ännu värre, ännu blodigare och, som tidigare 
nämnts, mer sadistiska. Allt för att chocka en publik som är o-chockbar. Även Usama bin 
Laden framställs som den ultimata Boogeymannen till USA.57  I dokumentären kallar de det 
för ”the bin Laden factor”. Han dyker upp, slår till och försvinner utan ett spår med löftet att 
han kommer komma tillbaka och göra något än värre.  
Skräck spelar på sociala rädslor och sociala obehagligheter. Exempelvis har filmer som Hostel 
(2005) en tydlig subtext; att åker du utanför USA är du inte säker – så stanna i USA och 
undvik de där barbariska länderna som tillhörde forna Sovjetunionen. För att inte nämna 
Guillermo del Toros filmer The Devils Backbone (2001) och Pan’s Labyrinth (2006) som 
blandar skräck med en uppsjö av krigssymbolik.58 Keisner menar att det finns fyra principer 
som postmodern skräck (1968-) är uppbyggda på: 

 Den innehar en man/ett monster som hotar en redan våldsam och otillförlitlig 
samhällsordning.  

 Den går bortom binär logik genom att sudda ut distinktioner mellan gott och ont.  
 Den äger rum i en värld där en persons förmåga att adoptera den ”övernaturliga” 

miljön eller monstret/mördaren avgör vem som ska överleva. Med andra ord kan en 
inte förlita sig på logik och förnuft då dessa inte existerar och de som gör detta 
kommer också att mördas i deras försök att överleva.  

 Den motstår ett definitivt slut genom mördarens/monstrets återuppståndelse från de 
döda/odöda eller protagonistens systematiska dödsfall.59 

 
Utifrån dessa fyra pelare/principer kan en tydligt se referenser till terrorism. Exempelvis att en 
våldsam person hotar samhället, det är svårt att avgöra vad som är gott eller ont (ligger i 
betraktarens öga), en kan inte förlita sig på logik och förnuft och det är svårt att döda/utrota 
terrorism. Något Amerikas ”War on Terrorism” är ett praktexempel på.  
  
                                                           
57 Nightmares in Red, White and Blue: The Evolution of the American Horror Film. DVD. Lux Digital Pictures. USA. 2009.  
58 ibid 
59 Isvind, Elin & Niemi, Marko (2012). ”I’m an English Teacher not fucking Tomb-Raider”: En kombinerad psykoanalys och 
arketypstudier av karaktärers agerande i hotfulla situationer. Örebro Universitet. s. 5 
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3. Metod 
 

3.1.1 Semiotik 
 
Semiotik har sitt ursprung ur lingvistisk forskning och handlar om att undersöka tecken och 
teckensystem.60 Semiotik involverar inte bara studiet av tecken i vardagligt språk utan även 
allt som ”står för någonting”.61 Människan som art tycks vara driven av att hitta mening. 
Chandler kallar oss skämtsamt homo-significans – meaning-makers.62 Charles Sanders Peirce 
vidareutvecklade Saussures typologi om tecken med tre stycken: 

 Symboliska tecken: tecken vi måste lära oss för att tolka symbolen. 
Symbolen är ofta bestämda inom en viss kultur.   

 Ikoniska tecken: där uttrycket påminner eller härmar innehållet. 
Porträtt, metaforer, realistiska ljud i programmerbar musik, 
ljudeffekter, dubbat innehåll eller härmande gester.  

 Indexiala tecken: där uttrycket har ett logiskt sammanband med 
symbolen. Dessa tecken kan ses i, exempelvis, naturliga tecken (rök, 
blixtar, fotavtryck och ekon) och medicinska symptom (smärta, utslag 
och hjärtpuls).63  

Jag har valt att göra en modifierad semiotisk analys med inslag av stereotypteori. 
Anledningen till varför jag använder en modifierad semiotisk analysmodell är att en fullskalig 
version inte skulle fylla syftet med uppsatsen, utan snarare ta fokus från syftet. Nedan ska jag 
redogöra för hur jag tänker använda analysen. Jag gör detta i punktform för att underlätta 
läsningen.  

 Modalitet:  
- Vilka anspråk gör filmen på verkligheten? 
- Görs några referenser till en vardaglig upplevelsevärld?  
- För vem kan den framstå som realistisk?  

                                                           
60 Lindgren, Simon (2009). Populärkultur: Teorier, metoder och analyser. Liber AB. Malmö. s. 62 
61 Chandler, Daniel (2007). Semiotics: The Basics. Routledge. London. s. 2 
62 ibid s. 13 
63 ibid s. 36-37 
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 Retoriska troper: 
- Vilka troper finns närvarande i texten? (läs metaforer och 

metonymier) 
- Hur används dessa för att influera tittaren?  

 Semiotiska koder: 
- Vilka kulturella antaganden görs? 
- För vem kan dessa koder vara realistiska? 

 Social semiotik: 
- Vems realitet representerar texten och vems exkluderar den? 
- För vem är texten gjord? 
- Vad verkar tolkningarna vara beroende av? 
- Kan byte av kontext influera tolkningarna? 64 

3.1.2 Stereotyper och Arketyper.  
 
Stereotyper skulle jag vilja påstå är till viss del relaterade till kulturella aspekter. Jag tror inte 
att hela världen har exakt samma stereotyper – då stereotyper handlar om en endimensionell 
syn på personer av annan etnicitet, religion, ålder, yrke, kön, utseende och sexualitet så är det 
ofta svårt att precisera exakta modeller över olika stereotyper.65 Mathew tar upp några 
exempel på listan över stereotyper i relation till amerikansk kultur; där skulle jag vilja 
argumentera att vissa passar in i Sverige också. Nämligen att blondiner är promiskuösa och 
har roligare än andra. Att asiater och araber är skurkar. Mexikaner är lata och fattiga. Afro-
amerikaner är outbildade, idrottare eller kriminella. Ungdomar porträtteras som ytliga, 
desperata att passa in och sexuellt frustrerande.66 På yourdictionary.com radar de upp exempel 
på stereotyper indelade i kategorier. Dessa kallas exkluderande stereotyper och delas upp i 
vissa profileringar. En av kategorierna är könsprofilering som handlar om stereotyper 
uppdelade efter kön där föreställningar som att män är de som gör allt jobb, är pelaren av 
samhället, smartare än kvinnor, bättre på sport än kvinnor och att de inte bryr sig om utseende 
eller hygien. Om de istället bryr sig om utseende eller hygien så finns det en chans att de är 
gay. Inom kulturprofilering kan en se stereotyper likt att alla vita amerikaner är överviktiga, 
korkade och lata. Mexikaner är alla olagliga medborgare, araber och muslimer är terrorister, 
britter har dåliga tänder, italienare och fransmän är de bästa älskarna, judar är giriga, asiater är 
                                                           
64 Chandler, Daniel. “D.I.Y. Semiotic Analysis: Advice to My Own Students”. Semiotics for Beginners.  
65 Mathew, Blessy. “Racial Stereotypes in Film”. Reflecting Runes. 2011-06-15.  
66 ibid 
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bra på matematik, irländare är fulla och äter potatis och amerikaner ses generellt som vänliga, 
generösa och toleranta samtidigt som de är arroganta, otåliga och dominerande. Grupp-
profilering inkluderar grupper som skatare, gothare, gangsters och tonåringar. Exempelvis är 
gothare synonymt med svarta kläder, svart smink samt en föreställning om att de är 
deprimerade och hatar samhället. Punkare har spikes, kedjor och är en samhällsplåga, 
politiker tänker bara på egen vinst, kvinnor är besatta av sitt utseende och alla tonåringar är 
rebeller.67  
Som en kan se ovan handlar stereotyper, som jag påpekat tidigare i texten, om grova 
generaliseringar av alla som inte passar in i sin egen sfär, det vill säga normaliserande 
karaktärsdrag som ofta finns representerade i en grupp. Samtidigt kan en se att det kanske 
finns en del eller föreställning av sanning i stereotyper. Vissa stereotyper är så etablerade att 
det ibland kan vara svårt att ta sig ur dem. Omedvetna eller medvetna tankar som ”alla tror 
redan det här om mig så jag kan lika gärna uppfylla det” kan vara sådant som gör att 
stereotyper förstärks. Något jag märkt i mina sökningar om stereotyper har varit att det inte 
finns så mycket konkret fakta kring vilka stereotyper som är de mest förekommande. Det som 
dyker upp mest frekvent vid sökningar som ”stereotypes in film” är rasifierande stereotyper, 
vilket kanske säger en del om hur läget ser ut idag. Tittar en på arketyper finns det tydligare 
listor i relation till film, de flesta med ursprung ur Jungs arketyplära. Jag kommer nedan 
redogöra för de vanligast förekommande arketyperna inom klassisk film samt television 
relaterade arketyperna.  

Protagonister: 
 Hjälten: bedriver aktivt ett positivt mål för att undvika negativa 

konsekvenser. Hen behöver inte vara rättfärdig så länge hen är 
fascinerande, komplex och är ute efter sympatiska mål.  

 Anti-hjälten: protagonisten i filmen som aktivt bedriver ett negativt mål 
som brott, mord eller svek i syfte att uppnå vad hen anser vara ett 
positivt mål. 

 Tragiska hjälten: en karaktär med en tragisk brist likt besatthet, girighet 
eller avundsjuka som aktivt bedriver (ofta ett missriktat) mål för att 
uppnå positiva resultat som visar sig vara självdestruktiva och/eller 
negativa.  

                                                           
67 ibid 



19  

Antagonister: 
 Huvudantagonisten: en oftast negativ karaktär som aktivt utmanar 

och/eller hindrar protagonistens mål. För att identifiera 
huvudantagonisten måste en vänta till klimax i filmen för att se vem 
protagonistens kamp är engagerad mot.   

 Ärkefienden: termen används för att beskriva en mindre antagonist. 
Ärkefienden samexisterar med huvudantagonisten i den totala historien, 
utmanar protagonisten och kan även hindra sanningen från att komma 
fram. Kan ses som bromsklossar för protagonistens framfart.  

 Formskiftaren: Detta kan vara antingen en allierad eller mentor som 
protagonisten senare i berättelsen upptäcker är en huvudantagonist eller 
ärkefiende. Det kan också vara en antagonist som sedan visar sig vara 
en allierande till protagonisten.  

 Svängbar karaktär: oftast en främling för protagonisten som i mitten av 
handlingen blir en agent för förändring. Protagonisten och dennes vägar 
möts och interaktionen orsakar ett ifrågasättande/omvärderande av 
prioriteringar, värderingar, moral och/eller existens.  

Mindre karaktärer: 
 Kärleksintresse: Personer som protagonisten mest åtrår.  
 Mentorn: oftast en äldre och vis karaktär som står för visdom och råd 

för att hjälpa protagonisten på sin resa.  
 Allierande: Vän eller förtrogen som hjälper protagonisten på hens 

resa.68  
Dessa arketyper är det mest frekventa. Sedan finns det arketypteoretiker som Tami Cowden 
som i sina studier funnit att det finns en uppsjö av manliga och kvinnliga hjältearketyper. De 
manliga är chefen, bästa vännen, enslingen, professorn, skrävlaren och krigaren. De kvinnliga 
är bossen, överlevaren, väninnan, den frigjorda själen, bibliotekarien, korsfararen och 
vårdaren.69  
  
                                                           
68 Taylor & Francis Group (2015). ’Character Archetypes’. The Screenwriter’s Roadmap: 21 Ways to Jumpstart Your Story.  
69 Isvind s. 15-16 
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4. Analys 
 

4.1 Semiotisk analys 
 
I följande analysavsnitt kommer jag att samanalysera de två filmerna under respektive rubrik 
för att tydligt visa om det finns kontraster, likheter eller antaganden mellan filmerna. 

4.1.1 Modalitet 
 
The East har ett uttrycklig fiktionsbaserat berättande i sin historia med en dramaturgi som ger 
utrymme till verklighetsförankrade referenser. Historien, med sin starka koppling till thriller 
genren, kan stundtals framstå som orealistisk för en vardaglig person som inte har någon 
erfarenhet av spioneri, freeganism, anarkism och global aktivism.  Framförallt i dagens 
konsumtionssamhälle. Samtidig som detta kan framstå som orealistiskt så finns det ändå 
kopplingar till viktiga frågor som cirkulerar i diskurser så som global uppvärmning, 
klasskillnader, slöseri på naturens resurser och att rika – framförallt i USA – tycks osårbara. 
Det är en modern Robin Hood historia där det handlar om att uppmana och upplysa 
allmänheten om dessa samhällsstrukturalistiska problem. För den insatte i samhällsdiskurser 
och naturaktivism finns det en överhängande realism i budskapet och retoriken filmen 
förmedlar. För andra kan den te sig filosofiskt provokativ eller romantisk men utan en tydlig 
verklighetsförankankring.  
Zero Dark Thirty och andra sidan handlar om faktiska händelser i ett närhistoriskt perspektiv. 
Från World Trade Center-katastrofen till infångandet/dödandet av Osama Bin Laden där 
referenser till våldsdåd med koppling till al-Quaida ständigt cirkulerar i bakgrunden. För de 
som levt under denna period och följt nyhetsdiskurserna kring terrorism så finns det en tydlig 
realitet. Även fast de flesta av allmänheten inte har en konkret koppling till spioneri, 
underrättelsetjänst eller livet som soldat; framförallt inte i Sverige och Europa. Filmen är 
berättad utifrån ett tydligt amerikanskt perspektiv där det är amerikaner mot Mellanöstern. 
Förutom allusionen till World Trade Center-katastrofen så visas även nyhetsreportage om 
London bombningarna, Islambad Marriot Hotel bombningen och Camp Chapman attacken. 
Dessutom kan sekvenserna där Navy SEAL teamet som infiltrerar bin Ladens bas framstå 
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som en realistisk skildring då det är filmat i en dokumentär känsla med metoder som härmar 
soldaternas utrustade kameror. Ett sätt att få tittaren att känna en delaktighet i det som händer. 

4.1.2 Retoriska Troper 
 
Det första som möter tittaren i The East är en prolog där bilder av ekosystem som tagit skada 
av oljeutsläpp, skräp i havet och djur som lider. Även om det i prologen sägs att det dumpas 
femton miljoner tunnor olja i Atlanten så finns det underliggande metaforer med bildströmen 
som möter tittaren. Det är samhällets ansvar att detta motarbetas och inga medel är otillåtna. 
De ställer här den underliggande frågan om vem den egentliga boven i dramat är. Vem är 
terroristen? De som försöker rädda ekosystemet eller företagen som förstör det? Prologen 
innehåller tydliga metaforer till den ökade globaliseringen där bilder av stora transportfartyg, 
exotiska djur och att de rika blir rikare med en känsla av att de står utanför lagen. Videon 
försöker sprida ett budskap av sunt förnuft, humanism och anti-kapitalism. I den första halvan 
av filmen finns flertalet metonymer då ord som anarkister, radikaler och aktivister används 
för att beskriva gruppen för att senare i filmen benämnas som terrorister. Samtidigt använder 
The East ordet terrorist för att benämna korporationer och regeringen som motarbetar och 
förhindrar naturens överlevnad.  
Senare i filmen när Sarah först möter Benji, ledaren i gruppen, är alla klädda i tvångströjor 
och ska äta middag. Enda sättet för dem att äta är genom att mata varandra och min första 
tanke var ”one for all and all for one”. En metafor för solidaritet där alla måste hjälpas åt för 
att leva, äta och bo. Tvångströjorna i sig tillför metaforen att alla är fångade i en värld som 
inte förstår uppoffring. Samtidigt som tröjorna är synonymt med mental ohälsa och 
fångenskap, något som kan analyseras på både en personlig och global nivå.  
I en annan scen kommer två av medlemmarna i The East bärandes på ett skjutet 
rådjurskadaver de hittat i skogen. Någon som skjutit och bara lämnat det; en ”thrill kill”.  De 
uppmuntrar Sarah till att öppna magen och ta ut inälvorna på rådjuret då de inte vill att de ska 
gå till spillo. Sarah tar kniven och följer Izzys instruktioner men lyckas ändå punktera tarmen 
och göra köttet oätbart. Den punkterade tarmen under Izzys instruktioner är en varning för vad 
som komma skall. Izzy som planerar gruppens sista attack. En attack som rör om i allas inre 
och får hemskheter att sippra fram ur det öppna såret som Izzys kommande död lämnar.  
I Zero Dark Thirty finns det både visuella och verbala metaforer. I den första scenen där vi 
som tittare möter en terrorist är i en av de initiala tortyrscenerna av filmen där en kan se hur 
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CIA-agenterna är klädda helt i svart vilket kan vara en symbolik för deras inre mörker, eller 
kampen emot det. Den misstänkte, Ammar, är i motsats klädd i befläckade vita kläder. Något 
jag tolkade som att han en gång i tiden varit oskyldig men handlingar han utfört har befläckat 
hans oskyldighet eller att han ser sig själv som en god krigare som utfört mörka gärningar i 
rättfärdighetens namn. Det är också i den här sekvensen vi stöter på en serie metonymer; 
nämligen att Ammar aldrig refereras till att vara en terrorist, utan kallas detainees (fångar), 
talibaner och muslimer, något som sker långt in i filmen i relation till andra fångar.  
På samma område finns också en bur med apor som Dan spenderar mycket tid med och när 
deras sökande efter information gång på gång slutar i tomma ledtrådar så när de ger upp på 
jakten dödar de aporna. Aporna som är metaforer för fångarna. Aporna som dör i samtidigt 
som när ”the black site” läggs ner. Vi som tittare får ingen information om vad som hände 
med fångarna men då Dan tidigare uttrycker att ingen av dem kommer därifrån levande så 
finns det ett överhängande tecken på att de alla dödats.  
Vidare finns det flera metaforer som antyder att Maya är USA personifierad. Ett av de 
tydligaste exemplen är när Maya står vid en inramad amerikansk flagga där glaset reflekterar 
hennes spegelbild likt det en kan se av presidenter som poserar vid sin flagga eller andra 
patriotiska propaganda bilder. Maya har inga vänner utan är ”ensam” i sin jakt och besatthet 
av bin Laden. Dessutom finns det flera metaforer som pekar mot att Maya är en oskuld vilket 
i sig är ett intressant koncept om hon är USA personifierad. Detta visar sig med att hon 
värvades som ung till CIA, hon har inga vänner och när någon påpekar att hon behöver ha sex 
svarar hon med ”I’m not that girl – the one who fucks” och att hon har starka kristna 
värderingar. Hon umgås inte heller med någon utanför sin cirkel av agenter. Det intressanta 
med de här metaforerna är att om Maya är en oskuld så är det ett sätt för USA att hävda deras 
oskuld i kriget mot terrorismen och allt som hänt innan och efter World Trade Center-
katastrofen. 
I en av de sista scenerna, när Maya konfirmerar att det är bin Laden de dödat, finns en 
intressant allegori/metafor då soldaten som för kontakten med Washington (metonym för 
presidenten) heter ”McRaven”. Korpar har genom historien symboliserat dåliga omen eller 
död. Det är McRaven som meddelar Mayas bekräftelse; bin Laden är död.  
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4.1.3 Semiotiska koder 
 
The East är inte alltid uppenbar i sina kulturella antaganden och de antaganden som görs 
ändras över tid för nästan alla i filmen. De antagandes som görs är också ambivalenta i det att 
de tidigt försöker skapa sympati för de rika och framställa The East och liknande grupper som 
ostrukturerade anarkister. Det fokuseras till stor del på på antaganden om klass där The East 
är miljöns Robin Hood och regeringen och de korrupta företagen är Sheriff of Nottingham. 
Istället för att stjäla från de rika och ge till de fattiga så hämnas de på de rika till de som själva 
är oförmögna.  
Det finns dock några kulturella antaganden som är mycket tydliga. Det är bara etniskt vita, 
förmodande heterosexuella amerikaner som sitter i maktpositionerna där de dikterar över 
aspekter av världen i allt från farmaceutiska- och petrokemiska företag och ledande inom 
oljeindustrin. En tydlig ”dominant” representation. I början framställs The East och andra som 
lever utanför det ”civiliserade samhället” som primitiva, irrationella, kaotiska, våldsamma 
outsiders; subordinates. Där de rikas representation förhåller sig någorlunda orörlig – förutom 
att de är illegala – så visar det sig att The East inte alls är så subordinate som de först 
framställs som. De visar sig att gruppen är stabil, rationell och civiliserad på sitt egna vis. Det 
görs heller inga antaganden kring sexualiteter, funktionshinder eller andra minoritetsgrupper 
utan de presenteras som vilken annan karaktär som helst. Filmen i sig är inte speciellt 
realistisk om en bara tittar på historien. Tittar en istället på budskapet så finns det en otroligt 
närliggande realism; framförallt för de som känner sig missförstådda, är anarkister, 
miljövänner och vänsterradikaler. Hade The East inte behandlat frågor som konsumism, hotet 
mot miljön och utanförskap hade den nog inte varit lika relaterbar även fast den stundtals kan 
vara för filosofisk för en bredare publik.  
I Zero Dark Thirty är kulturella antaganden lika frekvent närvarande som dialog yttras. Om 
detta är för att skapa en diskurs eller något annat syfte är oklart. Dock är det tydligt att det är 
en vi mot dem logik som följer de kulturella resonomangen genom filmen där tydliga liknelser 
med det av ”dominant” och ”subordinate” finns representerat. Västvärlden representeras som 
en väloljad civiliserad maskin som rättfärdigas i allt hemskt de gör då ”talibanerna” ändå 
förgör sig själva med deras primitiva, bakåtsträvande kaos. De jag skriver är grova 
generaliseringar; generaliseringar som finns närvarande i filmen. Då vi inte får se så mycket 
av det vardagliga livet utan bara konfrontationer och möten med personer kopplade till 
terrorism. ”De andra” inte får inte någon tid i filmen att motbevisa kaoset. En annan intressant 
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aspekt är det kulturella antagandet att Pakistanier pratar arabiska. Ett land har många språk 
representerade men inte arabiska. Vidare har alla icke-västerländska kvinnor burkor eller 
niqab på sig och männen i thawb eller shalwar kameez. Det är en tydlig exotifiering och 
generalisering av Mellanöstern; något som inte bör anses realistiskt för en person med 
koppling till Mellanöstern. 

4.1.4 Social semiotik 
 
The East är inte gjord för den stora massan; det är en independent film som öppnar upp för 
provokation och diskussion. Den följer inte en klassisk dramaturgisk kurva och är relativt 
långsamt berättad för att vara ett spion-drama. Filmen vill väcka tankar, idéer och mod hos 
tittarna att våga reflektera över ens egen insats mot och för miljön. Den gör det genom att 
göra karaktärerna lättillgängliga, mänskliga och humana samtidigt som de är rättfärdigande 
men imperfekta. Även fast The East har bra representation i form av sexualiteter, 
funktionsnedsättningar, kön och etniciteter så finns det ingen bredd i religiösa eller politiska 
övertygelser. Det är endast uppdelat i The East mot världen. Det är extremer som ställs emot 
varandra och de som handlar mellan extremerna ignoreras eller uppfattas som offer. För att 
filmen ska fungera och väcka tanke är den beroende av att tittaren har en relation (oavsett om 
det är hörsägen eller större intresse) till retoriken kring klimathotet, korruption hos företag 
och koncept som ”freeganism” samt förståelse för hur vissa grupper ses som ett hot för 
samhällsordningen.  
Ett byte av kontext skulle kunna skapa otroligt stereotypa föreställnignar. Exempelvis, om 
filmen utspelade sig i mellanöstern hade klyftorna mellan gruppen och regeringen varit än 
mer spända och en tydligare koppling till terrorism. Hade The East utspelat sig i ett land/miljö 
där industrier inte är lika vanligt förekommande skulle tolkningarna istället handlat om en 
revolution där den lilla människan ställer sig upp för att störta de i makt.  
Som jag påpekade i avsnittet ovan om de semiotiska koderna så är inte Zero Dark Thirty gjord 
för en icke-västerländsk publik. Jag skulle vilja argumentera för att den är gjord åt 
amerikanska kritiker och politiker då den är propagerande för USA, en viss patriotism, trots 
att det finns delar i filmen många inte skulle hålla med om då de är moraliskt ifrågasättande. 
Exempelvis tortyrscenerna där frågan om det verkligen är rättfärdigat att tortera otaliga 
individer i jakten på en person. Det faktum som kan rättfärdiga detta är stereotypen om att alla 
islamister är terrorister och därför är det inte lika illa som om det varit en korrupt senator som 
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torterades. Tolkningarna och valen i filmen kan vara kopplade till allmänhetens fascination 
för kriget mot terrorismen och den skeva retorik där, likt de Hermans citerar med ”… den 
växande uppfattningen, hos allmänheten, om europeiska muslimer som möjliga fiender…”. 
Om vi kan se våra muslimska grannar som fiender, grannar vi ändå har någon typ av relation 
till, så är inte hoppet så långt till att stigmatisera och stereotypifiera övriga världens muslimer 
till en problematisering för västvärldens överlevnad.  
Vad händer då om en skulle byta kontext på dessa tolkningar? Exempelvis berätta utifrån en 
muslims perspektiv om när och hur ockuperingen av Mellanöstern gick till och när personer 
börjar bli jagade? Vilka processer är det som ligger bakom vilka som tillfångatas? Är det en 
häxjakt? Hade det varit lika accepterat om vi istället placerade filmen på 40-talet där 
amerikanerna är tyskar och islamisterna är judar?  

4.1.5 Sammanfattning 
 
Eko-terrorism är det som driver historien i The East, men denna drivande thriller är spetsad 
med en humanism som överskrider alla politiska agendor. Filmen genomsyras av känslor, inre 
och yttre konflikter, konstraterande moraliska sidor och provocerande agendor. Zero Dark 
Thirty är en långsamt berättad katt-och-råtta historia där jakten på Osama bin Laden står i 
fokus. Den är full med invecklade detaljer med ett tydligt avståndstagande från känslor med 
en vinklad moralisk humanism.  
Zero Dark Thirty är dock representativ då den visar representationer utifrån flera geografiska 
områden även om den är negativ i de flesta anseenden. The East och andra sidan är statisk i 
sitt geografiska utforskande då den utspelar sig i USA och inte utforskar andra miljöer. Dock 
är den inte lika negativ gentemot det geografiska utan istället mot det geologiska. Det är alltså 
tydligt att Zero Dark Thirty, likt de Elouardaoui skriver, har en tydlig nationsbaserad rasism i 
sitt budskap där The East istället trakasserar de som utövar kriminella aktiviteter (i det här 
fallet etniskt vita amerikaner). Det intressanta är att i The East kallas både gruppen och de 
korrupta företagsledarna för ”terrorister”. Detta utifrån deras handlingar och inget värde läggs 
in i etnicitet eller religion. En kan se en tydlig koppling till de korrupta institutionerna som 
den inhemska vita terrorismen som Lewis Taylor nämner.   
Genom hela Zero Dark Thirty finns det metaforer runtomkring Maya och hennes kollegor för 
död, girighet och rättfärdigande. Deras ageranden rättfärdigas genom att plantera och bygga 
upp bin Laden och hans allierade som den stora stygga vargen inför varje tvivelaktigt 
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moraliskt och etiskt beteende. Mycket av det som kan få tittaren att förlora sympati eller 
förståelse för protagonisterna lämnas utanför filmen; likt metaforen mellan aporna och 
fångarna. Vidare finns det metonymer som sträcker sig över filmens gång som också 
framställer muslimerna som objekt snarare än individer och därför ytterligare skapar en klyfta 
mellan tittare och verkligheten. Likt det Keisner skriver om de fyra principerna skräck är 
uppbyggt på så innehar Zero Dark Thirty en man som hotar en redan våldsam 
samhällsordning, han framställs som ett stort enigma där logik inte går att förlita sig på och 
när han sedan dödas förlorar Maya sin mening med livet. The East och andra sidan har ett 
tydligt budskap kring uppmaning. Uppmaning till att värna om naturen. Uppmaning till att stå 
upp mot de rika som inte värnar om den mindre samhällsmedborgaren. Uppmaning till att 
tänka efter innan en faller under kapitalismens förförande klor. I alla dessa uppmaningar finns 
det massa metaforer som är tydligt syniska i det att uppmaning inte räcker.  
Det båda filmerna har gemensamt är ändå det som Skjolberg skriver ”by using terrorism we 
force people to ask what is going on”. Enda skillnaden mellan de två är att The East både 
ifrågasätts och ifrågasätter där Zero Dark Thirty bekämpar terrorism med terrorliknande 
metoder.  

 
4.2 Protagonist vs. Antagonist 

 
Båda filmerna är intressanta att analysera utifrån perspektivet ”protagonist möter 
antagonistiskt”. Framförallt om en tänker utifrån social semiotik, det vill säga vems verklighet 
representerar de? I Zero Dark Thirty är detta mycket tydligt, som jag påpekade i analysen, 
men i The East är det oklart då vi som tittare aldrig får svar på frågan om vem den egentliga 
antagonisten är. Sarah beslutar att både The East och hennes tidigare arbetsgivare är 
antagonister/terrorister i sig och använder sig av det hon lärt sig från båda för att föra ett 
våldsfritt krig inom eko-aktivismen. I The East är Sarah en klassisk anti-hjälte där hon 
bedriver ett negativt mål – infiltration och svek – för att uppnå ett positivt resultat. Maya å 
andra sidan är en tragisk hjälte då hennes besatthet tar över till den grad att hon inte utvecklas 
som person. Problematiken kommer när en ska prata antagonister. Därför kommer jag göra 
detta i separat stycken för respektive film.  
I The East är det en stor härva i att försöka lista ut vem den egentlige antagonisten är men det 
är också en av anledningarna till varför filmen känns så realistisk i form av karaktärer. Det 
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finns inget tydligt gott eller ont. Det finns inget svart eller vitt. Hela filmen är en lång 
gråskalig berättelse där kontraster inte alltid är närvarande. I början av filmen framställs Benji 
som en klassisk ärkefiende. Han och Sarah samexisterar och han undanhåller ofta information 
som hindrar Sarah från att avsluta sitt uppdrag tidigare. Dock utvecklas han till en svängbar 
karaktär. Han får Sarah att ifrågasätta sina värderingar, prioriteringar och existens. Sarahs 
chef Sharon framställs å andra sidan som en mentor tidigt i filmen, då Sharon väljer Sarah för 
att hon är ett wildcard och påminner om Sharon som ung men när filmen når sitt klimax och 
Sarah börjat ifrågasätta verkligheten hon lever i blir Sharon en formskiftare. Det vill säga en 
mentor/allierad som blir den ärkefiende som Benji först framställs som. 
Zero Dark Thirty å andra sidan har inga tydliga antagonister utan snarare spöken av 
antagonister. Det stora överhängande hotet är att ingen vet vart UBL är eller vad han planerar 
härnäst. Hade han dykt upp i en betydande konfrontation emot Maya hade han varit en 
huvudantagonist men då Maya aldrig får konfrontera honom så klassar han inte in någonstans 
i antagonist-spektrumet.  Jag skulle istället vilja argumentera att Maya är sin egen personliga 
ärkefiende till en viss grad eftersom hon blir sin egen bromskloss i sitt maniska sökande efter 
spöket som UBL är. Samtidigt kan en argumentera att USA och CIA i sig själva är 
symboliska formskiftare men då Mayas relationer aldrig problematiseras eller visas – varken 
med karaktärer eller hennes relation till byrån och landet – så är det svårt att avgöra. Däremot 
har Maya en allierad i Dan som hjälper henne när tillfälle ges då de delar samma besatthet. 
Det är dock tydligt att muslimer ses som hinder i deras framfart. Även det en symbolisk 
ärkefiende.  
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5. Slutsatser 
 

Frågan om hur terrorism porträtteras i film är egentligen för stor att svara på i en sådan här 
kort uppsats. Det är något en borde doktorera på. Filmerna jag valt att analysera berör samma 
ämne men på helt olika vis. Zero Dark Thirty behandlar ämnet så som många nyhetsmedier 
gör – med offensiv och stereotypifierande propaganda där de med retoriska och symboliska 
tecken understryker budskapet genom subtext och visuella metaforer. The East å andra sidan 
gör en mer filosofisk tolkning av frågan där de hela tiden låter tittaren gissa vem och vad som 
är terrorism i filmens realitet. Där Zero Dark Thirty nästan alltid har skäggbeklädda män från 
Mellanöstern i antagonistiska kopplingar så har The East inga muslimska sterotyper 
närvarande överhuvudtaget. Istället får en följa en heterogen grupp med personer från olika 
ursprung, samhällsklasser, sexualiteter och funktionsnedsättningar som enas i en fråga om att 
rädda ekosystemet innan det är för sent genom att hämnas de som förstör det.  
En av de stora skillnaderna mellan dessa två filmer är att Zero Dark Thirty uppmärksammats 
mycket i media och nominerats till mängder av priser – den bland annat vann en Oscar – 
samtidigt som den späder på stereotypen över vad och hur en terrorist är. The East å andra 
sidan är en independent film som turnerat runt på småfestivaler där den fått några få 
nomineringar och en vinst på Traverse City Film Festival. Vad de båda filmerna har 
gemensamt är att de generaliserar vad de i maktpositioner anser är terrorister och gärna 
grupperar därefter. Anarkister, muslimer och grupper som på något vis ”hotar” den 
heterogena samhällsordningen blir snabbt stigmatiserade både i nyhets- och 
underhållningsmedier. Detta är något som behöver problematiseras, ifrågasättas och utmanas 
på en global nivå i dagens samhälle. Exempelvis genom empiriska, retoriska och humanitära 
undersökningar där uppsamling och analysering av den insamlade datan jämförs med den 
faktiska verkligheten. Denna uppsats har varit tänkt som en fördjupning inom ämnet och 
förslag till vidare forskning då jag håller med media- och kommunikationsvetare när de 
framhåller att även underhållningsmedier är skyldiga till att skapa skadliga stereotyper likt de 
jag valt att fokusera på i den här texten. 
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