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Abstract 
 

We have examined the representation of war in anti war movies by comparing an anti war 

movie with a war movie. The movies examined are Platoon, which is considered an anti war 

movie and the war movie The green berets. We have examined the ways in which meaning is 

created, differences and similarities between the movies. We do that by looking at how tools, 

as editing and storytelling, represents “us and them”, suffering and who to blame. The result 

of our work is that the anti war movie and the war movie are not two compeating discourses. 

They both contain war and anti war discourses. The big difference between the movies is the 

representation of suffering. But the similarities are many and we have come to the conclusion 

that there are difficulties in leaving our discourses. It ventures to bring up the terrible things of 

war, but by explaining them and avoiding to criticize the prevailing power, the anti war movie 

can be a stronger war propaganda than the war movie. 

 

Keywords War movie. Anti war movie. Vietnam war. Discourse. Semiotics. Structuralism. 

Representation 
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Sammanfattning 
 

Vi har tittat på hur krig representeras i antikrigsfilm genom att jämföra en antikrigsfilm med 

en krigsfilm. Filmerna vi valde att undersöka är Plutonen, som anses vara en antikrigsfilm och 

krigsfilmen De gröna baskrarna. Vi har tittat på de sätt på vilket betydelse skapas, vilka 

skillnader och likheter som finns mellan de två filmerna. Det gör vi genom att undersöka hur 

grepp som klippning och dramaturgi används för att representera fienden, de egna, lidande 

och vem skulden läggs på. Vi har kommit fram till att antikrigsfilmen och krigsfilmen som vi 

undersökt inte är två konkurrerande diskurser. Båda innehåller krigs- och antikrigsdiskurser. 

Filmerna skiljer sig främst genom det sätt på vilket lidande representeras. Men likheterna är 

många och en slutsats blir att det är svårt att komma ifrån den kultur man är en del av. 

Antikrigsfilmen blir på en del sätt starkare krigspropaganda än krigsfilmen, då den vågar ta 

upp hemskheter med krig, men förklarar dem och undviker att kritisera den rådande makten.  

 

Nyckelord Krigsfilm. Antikrigsfilm. Vietnamkriget. Diskurs. Semiotik. Strukturalism. 
Representation
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Inledning 
 
När vi valde det här ämnet gjorde vi det för att vi är intresserade av krigsfilm och kände att 

det var något vi ville fördjupa oss i. Krigsfilmer, precis som film överhuvudtaget, är något 

som många ser på. Vad är det vi ser egentligen? Hur påverkade är filmerna av dominerande 

diskurser i samhället och hur märks det i filmerna? Det var någonting som vi började fundera 

över när vi läste om diskursanalys.  

Vi har båda två gått en tiopoängskurs i filmvetenskap på Luleå tekniska universitet hösten 

2003 och det var där idén om det här arbetet väcktes. Vi diskuterade vad som är 

propagandafilm. Tankarna om krigsfilm följde sedan med oss när vi började resonera om vad 

vårt c-arbete skulle handla om. Film används för att få ut budskap. Vi intresserade oss för de 

budskap som krigsfilmer kommer med. Vi ville titta närmare på vad som sägs med filmerna 

och vad som går ut till publiken. Film är också underhållning. Publiken ska betala för att se 

filmerna, som måste dra in pengar för att filmbolagen ska vara nöjda. För att underhålla 

biobesökarna använder sig filmskaparna sig av grepp som dramaturgi och klippning. Hur stor 

blir skillnaden mellan filmer om målet är att underhålla? Vi kommer att undersöka skillnader 

och likheter i krigsfilmer för att ta reda på hur krig representeras i antikrigsfilmer.  

 

Vi har valt att jämföra två filmer som vill förmedla varsin syn på Vietnamkriget. Båda 

filmerna handlar om kriget i Vietnam. Den ena är en krigsfilm och den andra en antikrigsfilm. 

Vi vill se om det är några skillnader, och i så fall hur stora skillnaderna är mellan deras sätt att 

representera kriget. De filmer vi valde att undersöka är Plutonen från 1986 och De gröna 

baskrarna från 1968, och de valde vi på grund av hur de har mottagits av publik och kritiker. 

Regissören till Plutonen, Oliver Stone, fick 2004 års Stockholm lifetime achievement award 

på Stockholms filmfestival. Bland annat för sin kritik mot det amerikanska etablissemanget. 

(Se bilaga 1).  

Medan ju mer vi läste om De gröna baskrarna desto tydligare framgick det att den ansågs 

framställa kriget ur en positiv synvinkel. Filmen handlar om de goda mot de onda, och gjordes 

i nära samarbete med den amerikanska försvarsmakten. (Suid,  2002:253). 

 

Det är speciellt intressant att jämföra de eftersom båda är amerikanska filmer. Vi har valt två 

amerikanska filmer för att båda har en västerländsk samhällssyn. Därför är det intressant 

kommunikationsvetenskapligt, att se vilka diskurser som är dominerande och hur det påverkar 

synen på kriget som filmerna ger. Hur olika kan de bli? Går det att gå utanför de uppfattningar 
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som är dominerande i det egna samhället? Det blir dessutom enklare att jämföra två filmer 

från samma land eftersom de använder sig av samma koder för att nå ut till publiken. Ur ett 

diskursteoretiskt perspektiv är det intressant att se om det går att gå utanför diskursen. Det är 

dessutom intressant att se hur amerikanska filmer förhåller sig till ett krig där deras eget land 

är inblandat. Vilken bild får vi av kriget och de inblandade människorna genom filmerna? 

Filmer är med och skapar och reproducerar sätt att se på och förhålla sig till det de skildrar. 

Hur syns den diskursiva reproduktionen av Vietnamkriget i en antikrigsfilm och en krigsfilm?  

 

Under Vietnamkriget fick massmedia stor genomslagskraft. De flesta har sett bilder från 

Vietnam och det har kallats för ”det första mediekriget”. För första gången blev den 

massmediala bevakningen av kriget stor och fotograferna fick en större och aktivare roll. 

(http://www.sfi.se/sfi/smpage.fwx?page=7996&NYHETER=14046) 

Folk var inte vana vid att få se den sortens bilder som journalisterna i Vietnamkriget skickade 

hem. Under kriget påverkades folkopinionen av massmedias bild av kriget. Efter kriget har 

Hollywood tagit över den rollen. Efter krigsslutet har det gjorts många filmer om 

Vietnamkriget. För oss som inte var födda 1975, när kriget tog slut, har synen på 

Vietnamkriget till stor del formats av Hollywoods filmer. Vår uppfattning om vad som hände 

i Vietnam präglas av det vi har sett på bioduken. Kriget i Vietnam ägde rum på andra sidan 

jordklotet och utan att den svenska regeringen var inblandad, men ändå är Vietnamkriget det 

krig som vi sett mest filmer om. Och därför känner vi till det mer än till exempel 

Sovjetunionens invasionsförsök mot Afghanistan 1979, som på många sätt liknar USAs 

agerande i Vietnam. Men eftersom vi inte har sett några filmer från det kriget har vi inte bildat 

oss någon uppfattning om vad som egentligen hände. Med den här uppsatsen ska vi undersöka 

hur mytbildningen kring Vietnamkriget konstrueras i de två filmerna.  

Problemformulering 

Genom att jämföra två krigsfilmer som anses ha olika inställning till samma krig ska vi 

undersöka vad som skiljer en antikrigsfilm från en krigsfilm. Vad är det som gör att den ena 

filmen anses vara antikrigspropaganda medan den andra anses vara krigspropaganda? 

Filmerna är underhållning och förväntas vara kommersiellt gångbara och ska generera vinst. 

Är det, med tanke på det, någon skillnad mellan antikrigsfilmen och krigsfilmen? Filmerna är 

gjorda av amerikanska regissörer och ur ett amerikanskt perspektiv. Hur påverkas filmerna av 

att de är del av samma kultur? Märks det eller är antikrigsfilmen och krigsfilmen två 

konkurrerande diskurser?  

http://www.sfi.se/sfi/smpage.fwx?page=7996&NYHETER=14046


 7

Vi ska titta på hur betydelse skapas i filmerna och genom att jämföra följande variabler i de 

båda filmerna urskilja hur krig representeras i antikrigsfilm. 

 

Klippning, dramaturgi och musik. Hur använder sig filmskaparna av dessa grepp för att 

förstärka det de vill berätta. 

 

Fienden. Hur fienden (vietnameserna) representeras  

  

De egna. Hur de (amerikanerna) representeras 

 

Vem läggs skulden på. Vem/vilka läggs ansvaret på? 

 

Lidande. Hur lidande representeras 
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Krigsfilmens historia 
I början av nittonhundratalet uppstod krigsfilmen som genre. Tearing down the spanish flag 

av J. Stuart Blackton från 1898 brukar räknas som den första krigsfilmen. Den producerades 

några timmar efter att USA förklarat krig mot Spanien. (Garland, 1987:2).   

En symbiotisk relation mellan filmskapare och militären började nästan samtidigt som det nya 

mediet blev en del av det amerikanska samhället. Den amerikanska försvarsmakten förstod 

tidigt att filmer, där de deltog, skulle hjälpa dem i sina rekryteringskampanjer och även hjälpa 

dem att nå ut med information till publiken om deras aktiviteter. Efter den amerikanska 

marinens framgångar under kriget mot Spanien och flottans efterföljande världsturné erbjöd 

de filmskaparna tidigt en spännande och färggrann scen där de kunde göra drama och 

komedier. Marinen förstod tidigt hur värdefullt det var för dem att tack vare filmindustrin 

kunna förklara livet på sjön för de framtida soldaterna som aldrig sett havet förr. Det hjälpte 

dem avsevärt i sitt rekryterande. Marinen ville dock inte bli sammankopplade med någon 

krigspropaganda och var väldigt försiktiga med vilka filmer de deltog i. Till skillnad från dem 

och andra militärbranscher hjälpte armén gärna till med att assistera filmskapare. Detta på 

grund av att de förstod att de kunde behöva all publicitet de kunde få eftersom de hade det 

minst glamorösa uppdraget. Trots det kom de igång så sent som 1911 med sin första 

delaktighet i en film. (Suid.2002: 12) 

 

Två år innan USA gick med i första världskriget anlitade den forne presidenten Theodore 

Roosevelt, som var en krigsanhängare, regissören J. Stuart Blackton att producera en film som 

skulle propagera för att USA skulle gå med Frankrike och Storbritannien i deras krig mot 

Tyskland. 1917, strax efter att USA gått med i kriget mot Tyskland bildades ”the Committee 

on Public Information” i USA. Kommittén sponsrade bland annat böcker och film som kunde 

få allmänheten att bli negativt inställd till Tyskland, för att på så sätt stärka en krigsopinion. 

Under första världskriget blev det allt vanligare med krigsfilmer för att påverka opinionen.  

Mellan de båda världskrigen producerades det mindre antal krigsfilmer. Uppgången kom 

under andra världskriget, och produktionen minskade inte lika mycket efter kriget, som efter 

första världskriget. Andra världskriget fortsatte på film och ofta handlade det om veteraners 

kamp med att återanpassa sig till samhället. (Garland, 1987:2). 

 

Filmskaparen D.W. Griffith vände sig, 1915, till armén för att få assistans med filmandet av 

The Birth of a nation. Han önskade teknisk rådgivning av ingenjörer på den amerikanska 
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militärhögskolan West point när han skulle förbereda sina stridsscener i det amerikanska 

inbördeskriget. Förutom det han önskade fick han dessutom delar av artilleri från det kriget 

för att kunna göra närbilder. D.W Griffith förstod vikten av att samarbeta med försvarsmakten 

och tog hjälp av dem i sin nästa film också, America från 1924 som handlade om revolutions-

kriget. Han fick då all möjlig hjälp bland annat tusentals statister, hjälp värd tusentals dollar. 

Försvarsmakten rättfärdigade hjälpen med att säga att filmen gav möjligheten att betrakta 

stridsscener från revolutionen med en precision som aldrig tidigare varit möjlig. Den 

dåvarande presidenten Calvin Coolidge trodde att filmen kunde ha en ”hälsosam och 

lugnande effekt” på det amerikanska folket (Suid.2002:16). 

 

Vietnamkriget på slutet av sextiotalet blev väldigt uppmärksammat i media. Filmen De gröna 

baskrarna kom 1968, tre år efter att USA gått in i kriget. Skaparna bakom den filmen fick 

ändra manuset fyra gånger innan försvarsdepartementet godkände innehållet. Eftersom armén 

ställde upp med utrustning, inspelningsplats och statister var de beroende av att göra dem 

nöjda och föra fram deras budskap. Efter 1975 då kriget tog slut kom fler amerikanska filmer 

som handlade om kriget. Den patriotism som rådde under åttiotalet gjorde att USA nu började 

kunna vinna i Vietnam ändå, på film. I flera filmer räddas det hem kvarglömda amerikaner, 

som får vinna en del strider. Sedan kom de mer ”realistiska” Vietnamfilmerna, där 

regissörerna ville visa krigets fasor och vad krig gör med människor. Plutonen (Oliver Stone) 

och Full metal jacket (Stanley Kubrick) är två sådana exempel. (Garland, 1987:7). 

 

Som redan nämnt har banden mellan amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon och 

krigsfilmsproduktionen ända från början varit starka. Som Lawrence H. Suid skriver i förordet 

till “Guts and glory”, skulle det kosta militären mer om de skulle tillverka sina egna 

informationsfilmer, och de skulle inte nå lika stor publik som hollywoodfilmerna.  

Efter en del Vietnamfilmer som kritiserade den amerikanska försvarsmakten, blev de på 

Pentagon mer restriktiva med bidrag och assistans till hollywoodproduktioner. Med Top Gun, 

filmen med Tom Cruise som stridspilotelev som kom 1986 vände det. Militärens positiva 

framtoning som hade förstörts av Vietnamkriget, började nu byggas upp igen, med hjälp av 

filmindustrin. Men även efter uppgången för krigsfilmer så var Vietnamkriget en het potatis 

för Pentagon och de försökte stoppa Oliver Stones film genom att säga att den var orealistisk 

och med sitt skildrande av amerikanska soldaters mördande och våldtagande, deras 

narkotikamissbruk, stereotypiserande av svarta och att de flesta av soldaterna var analfabeter.  

(Suid.2002: 502)
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Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet ska vi introducera den teori som ligger till grund för vår analys. Som vi 

tidigare berättat om ska vi undersöka vilken syn på verkligheten som förmedlas via en 

krigsfilm och en antikrigsfilm. I det här kapitlet berättar vi om den teori som vi anser vara 

väsentlig för vår undersökning. 

Strukturalism och socialkonstruktivism 

När det gäller den teoretiska förankringen så är det strukturalistiska och 

socialkonstruktivistiska angreppssätt vi kommer att använda oss av. Strukturalismen vill 

upptäcka hur människor förstår världen, inte hur världen är. Eftersom vi människor inte kan 

se världen utanför våra egna kulturella ramar, kan vi inte ta reda på hur den sanna 

verkligheten är. (Fiske, 1990:155). 

Inom socialkonstruktivismen anser man att vår syn på verkligheten är konstruerad. 

Socialkonstruktivistiska angreppssätt har en kritisk inställning till kunskap. Med det menas att 

det vi vet om världen inte kan ses som objektiv sanning. Vi ser allt genom de uppfattningar 

som vi redan har om världen. Utifrån de diskurser vi befinner oss i. Den världsbild vi har 

bestämmer hur vi handlar, vad som anses ”normalt”. Den världsbild vi har är skapad utifrån 

vilket samhälle och dess värderingar som vi är en del av. När vi ser en film som Plutonen eller 

De gröna baskrarna så påverkar den vår syn på världen. Filmerna både skapar och 

reproducerar en syn på verkligheten tillsammans med de föreställningar vi redan har. 

Kunskap och identiteter är kontingenta, föränderliga, men i särskilda situationer är de relativt 

låsta. Det är på sikt de förändras. 

Den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt, den är alltså inte oföränderlig.  

(Winther Jörgensen. Phillips, 1999:11). 

Diskursanalys 

Diskursanalys är ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt. Diskursanalys är inte något 

enhetligt analyssätt, det kan se lite olika ut. Men det kan inte sättas in i vilken teoretisk ram 

som helst. Det är kritisk forskning, som handlar om maktrelationer i samhället. Hur 

sanningsregimer skapas, det som är norm och tas som självklart genom sunt förnuft, ideologi.  

Film och media är med och skapar och reproducerar maktrelationer i samhället. Hur 

maktrelationer representeras och vilka som syns i filmerna ska vi undersöka i vår analys.  
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Begreppet diskurs används lite olika, men när vi använder begreppet diskurs menar vi ett sätt 

att tala om och förstå världen. (Winther Jörgensen. Phillips, 1999:7). 

Diskurser är aldrig helt stabila. Då vår syn på världen är historiskt och kulturellt präglad, 

förändras den under tidens gång. Diskurs är alltid i konflikt med andra diskurser, som har sina 

sätt att se på verkligheten. (Ibid, 54). 

Med en diskursanalys ska vi inte försöka komma fram till hur det är rätt eller fel sätt att 

förhålla sig till världen. Vi ska undersöka två filmer, se på de mönster som finns i dem och 

vilka sociala konsekvenser som de diskursiva framställningarna av verkligheten får. Vad är 

det de säger? Med en diskursanalys tar man ner, dekonstruerar de strukturer som för oss är 

”normala”. Men det som vi ser som naturligt är det vi kommit överens om att det ska vara 

normalt, ett resultat av ideologiska processer.(Ibid, 28). 

Också vi, när vi gör den här undersökningen, är del av diskurser, och det måste vi vara 

medvetna om när vi gör vår undersökning. Vi kommer inte komma utanför diskurserna och 

kunna säga en ren sanning, hur mycket man än försöker ta reda på vad det är som egentligen 

sägs. All ”sanning” är diskursiv konstruktion. (Ibid, 56) 

Representation handlar om hur grupper i samhället förklaras utifrån andra grupper. Vi blir vi 

genom att ”de andra” inte är som vi. I diskursiva gruppbildningar utesluter man ”den andre”. 

Något som vi kommer titta på i vår analys. Hur någon/något representeras är hur de 

framställs, genom våra normer och värderingar. (Ibid, 52).  

Makt handlar inte bara om ekonomisk och politisk makt. Makt ur ett kulturellt perspektiv kan 

vara representation, hur man framställer personer och saker på ett visst sätt. Ett sätt på vilket 

man kan göra det är genom stereotypisering, hur det naturliggörs och blir självklart för oss. 

Stereotypisering reducerar människor till några få karaktärstyper som representeras som 

naturliga (Hall, 1997: 257-259). 

 

Diskursanalysen använder vi för att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet 

av den sociala värld och de sociala relationer. Synen på vi och dem i filmerna. Den kritiska 

diskursanalysen handlar om de ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. De 

diskursiva praktikerna upprätthåller de förhållandena och dessa effekter kallas för ideologiska 

effekter.  

När det gäller synen på makt inom den kritiska diskursanalysen skiljer sig till exempel Michel 

Foucaults mot Teun A.Van Dijks. Foucault ser på makt som att makt kan vara produktiv. 

(Winther Jörgensen. Phillips, 1999:69) 

Van Dijk ser på makt som maktmissbruk, alltid undertryckande. (Ibid. 1999:95) 
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Ideologi 

Ideologi kan rymma flera olika betydelser men handlar om en samling idéer, begrepp, 

symboler och liknande som tenderar att gynna en grupps maktförhållanden. Det anses vara en 

form av falskt medvetande som hjälper till att legitimera rådande maktförhållanden enligt ett 

klassiskt marxistiskt synsätt. (Ross, 1997:29) Med det menas exempelvis att arbetarklassen 

tycker att det är normalt att få en låg lön eftersom att de som har makten får dem att tro att det 

är deras eget fel att de är i den situationen.. Falskt medvetande förutsätter att ett sant 

medvetande finns och är ett marxistiskt synsätt som många andra inte håller med om.  

Enligt Zizek är ideologi en medveten process som bärs upp i form av institutionella 

verksamheter. Det är något som arbetar i vardagliga sociala situationer. Formandet av dessa 

ideologier baseras på strategier som syftar till att nå ut eller påverka någon annan. Film är ett 

effektivt sätt att nå ut med budskap som medvetet eller omedvetet ska påverka publiken.  

Frankfurtskolan och Adorno/Marcuse talade om att ett samhälleligt förhållande kunde se ut att 

vara naturligt medan det egentligen representerade en kultur. Det vi ser i en film känns ofta 

självklart för oss och det är ett sätt på vilket ideologi arbetar. En kultur som upprepas 

tillräckligt många gånger uppfattas till slut som naturligt. (Berglez, 2000:197).  

 

John B. Thompson urskiljer fem olika sätt på vilka ideologi arbetar. Genom ”maskering” 

döljer och förnekas de rådande maktrelationerna. Med ”enhetliggörande” skapas en 

föreställning om enighet och sociala klyftor tonas ner. Genom ”legitimering” rättfärdigar och 

motiverar man rådande maktförhållanden. ”Fragmentering” betyder att man, genom 

symboliska medel, splittrar kollektiv som kan anses kunna skada maktförhållandet. Med 

”reifikation” avses att framställa maktrelationer som givna och naturliga. 

 

Hur saker framställs och berättas beror på ideologi. Ett sätt på vilket ideologi arbetar är 

genom nominering och exnominering, begrepp som används i cultural studies-traditionen. 

Genom att utesluta viss information berättar man något. Genom att i en krigsfilm eller 

antikrigsfilm berätta om ”de andra”, visa hur ”de” lever, exnominerar man det egna sättet. Det 

känns som det självklara, rätta sättet, det är vår norm som tas för givet att det är rätt och att vi 

redan vet det, så det behöver inte visas. Det nomineras genom att det exnomineras. Det 

berättas genom att inte berättas. Budskapet blir att det är de andra som är konstiga. Det kallas 

för binära motsatsförhållanden, hur något inte sägs.  
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Om ideologi som kamp talade Antonio Gramsci, hegemoni. Det kan beskrivas som ett system 

av värderingar som råder i ett samhälle. Syftet med dessa är att få befolkningen att acceptera 

det rådande maktförhållandet i samhället utan att de känner sig nedtryckta. Målet är att 

legitimera och naturliggöra maktrelationerna. Hegemoni är den rådande makten, som inte är 

beständig, utan prövas ständigt av motstånd. På så sätt stärks makten, genom att svara på 

kritiken från oppositionella diskurser och slå ner den visar den sin överlägsenhet. (Fiske, 

1990:232). 

Enligt Gramsci handlar inte hegemoni om en rådande makt som förtrycker de oppositionella 

grupperna och tvingar dem till underkastelse. Processen sker i samverkan med de 

oppositionella grupperna, som efter normer och värderingar känner igen vissa av den rådande 

maktens intressen som sina egna, de bidrar själva till att den rådande makten har hegemoni. 

Hegemoni upprätthålls, men kan hela tiden ändras. (Martín-Barbero,1993:74). 

 

Louis Althusser ansåg att ideologi är en uppsättning tillämpningar som alla klasser deltar i. 

Redan vid födseln hamnar vi i en struktur och accepterar de förhållanden som råder i vårt 

samhälle. Han ansåg att det var viktigt att människorna är motiverade för sina roller i 

produktionen. Det genomförs tack vare skola, familjen och massmedier, eller de ideologiska 

statsapparaterna, som han kallar det. Vi tror att vi är fritt handlande människor, men 

egentligen utför vi bara våra tilldelade uppgifter i strukturernas tjänst. Ideologi är materiell 

och uttrycks genom symboler, texter och rutiner. Vi existerar genom våra handlingar och 

genom att jämföra oss med varandra. (Ross, 1997: 35)  

Narrativ teori 

 

Berättandet sorteras in i strukturer genom dramaturgi 

Dramaturgi är det sätt på vilket något berättas. I vilken ordning ligger scenerna, hur passar de 

ihop, med kontraster mellan scenerna och hur situationer uppstår och avslutas. Hur scener är 

uppbyggda, deras struktur, säger mer än summan av de enskilda filmscenerna. Genom sin 

dramaturgiska uppbyggnad gör filmen sin version av världen, och använder ett språk som gör 

kontakten med publiken möjlig. I dramaturgin ligger berättandet. Dramaturgin sätter in 

berättandet i strukturer och genom strukturerna bildas antaganden om livet, samhället, med 

mera. Underförstått ligger där också antaganden om publikens roll, värderingar och kunskap. 

(Israel, 1991:89). Film producerar verklighet, ett slags verklighet, en teori om verkligheten. 

Kameran är aktivt producerande av bildskapandet, med närbilder och redigering som läggs 
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upp för att skapa dramatik. Kameran visar sin berättarposition. Regissören bestämmer 

kamerans förhållande till det som ska filmas och hur det ska se ut. (Ibid, 96). 

 

Narratologi 

Narratologin är läran om berättande texter. Det handlar om strukturalistisk litteraturanalys.  

Narrativ kan ses som grammatik, i textens språkliga organisation. Det är skillnad mellan 

berättelse (handlingen och karaktärerna) och narrativ (diskursen, uttrycksformen som används 

för att förmedla berättelsen så den förstås). Narratologin har arbetats ut av flera olika 

strukturalistiska teoretiker, bland andra Roland Barthes och Algirdas J. Greimas.  

Det finns flera olika narratologiska modeller att använda för att analysera en berättelse, och 

flera olika varianter av analysmetoderna.  

Vi ska göra en semiotisk analys i vår undersökning. Den narratologiska modell som vi 

kommer att använda oss en del av är Greimas aktantmodell. Dessa förklarar vi i kapitlet 

metod och material. (Johansson 2005:156-158).  

 

Mall för att bygga upp spänning 

Varje film visar ”sin” teori om verkligheten. Lena Israel talar om två typer av dramaturgi, två 

sätt att producera ”verklighet” på. Den anglosachsiska och den episk-lyriska dramaturgin. 

(Israel, 1991:97). Den vi kommer att ta upp i undersökningen är den anglosachsiska, även 

kallad traditionell berättarstruktur. Det är mest i amerikansk film den används.  

Strukturen är konstruerad i olika avsnitt.  

Anslag: huvudpersonerna och konflikt presenteras. 

Fördjupning: konflikten trappas upp. 

Klimax: konflikten når en topp, för att sedan börja trappas ner. 

Nedtrappning, lösning: konflikten löses 

Avslutning: slutet, som ofta hör ihop logiskt med de tidigare delarna. 

 

Det är inte alltid denna mall följs exakt, men ofta, för att bygga upp spänningen och för att nå 

en förståelse för vad som händer i filmen. (Ibid, 98). Berättelsen förs framåt genom 

orsakssammanhang, kausalitet, det vill säga att allt händer som en orsak av att något annat har 

hänt. Så förs handlingen framåt för att sedan nå ett slut. Det går oftast inte att misstolka, följer 

man berättelsen finns det ett slut som man kommer fram till. (Berglund. Ljuslinder, 1999:41). 

Den narrativa koden består av två grundläggande element: handlingar och gåtor. 
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Handlingar är sådant som händer som man kan sätta ett namn på, som shoppingrunda, 

middag, mord.  

Gåtor är sådant som kan antydas och som håller spänningen uppe. Om någon är ledsen är 

gåtan, kommer hon bli glad igen? (Israel, 1991:100). 

 

Med det anglosachsiska berättarsättet ger filmen oss som filmtittare en bild av en verklighet 

som vi redan känner till, så det blir lätt för oss att sätta oss in i handlingen. Det är 

grundhandlingen som gäller, inga sidoblickar. Filmen har en struktur som redan har bestämt 

hur vi ska känna och hur vi ska reagera. Publiken får ta emot ett färdigt paket, till skillnad från 

den episk-lyriska dramaturgin, då det handlar om egna tolkningar, och då handlingen kan 

hoppa i tid och mellan olika handlingar. (Ibid, 104).
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Metod och material 

Forskningsmetodik i praktiken 

 

Vi bestämde oss för att undersöka två filmer som handlade om Vietnamkriget. Vi ville ha med 

en anti-krigsfilm och en film som var för kriget. Vi tyckte att det skulle vara intressant att 

jämföra dessa filmer som skildrar samma krig. På Svenska filminstitutets hemsida hittade vi 

en databas över deras litteratur, där det fanns många böcker som behandlade krigsfilmer. Det 

gjorde att vi kunde göra ett urval och använda oss av böckerna vi tyckte var relevanta för vårt 

arbete, främst litteratur rörande Vietnamkriget. 

 

Förutom litteraturen använde vi oss av krigsfilmer för att sätta oss in i ämnet. De filmer vi såg 

var Apocalypse now (redux), We were soldiers och Born fourth of july. Filmerna behandlar 

Vietnamkriget ur tre olika utgångspunkter. Apocalypse now (redux, en förlängd version) 

handlar om ondska och vad krig kan göra med människor. We were soldiers hyllar de 

amerikanska soldater som slogs i Vietnam. Born fourth of july handlar om en soldats 

hemkomst, hur han blir bemött. 

 

Vi ville hitta all möjlig tidigare gjord forskning som gjorts inom krigsfilmer i allmänhet och 

Vietnamfilmer i synnerhet för att se vilka slutsatser folk har dragit inom ämnet. Framförallt 

ville vi titta på forskning som gjorts inom de olika beståndsdelarna vi har undersökt i 

krigsfilmerna. Det visade sig att det inte fanns särskilt mycket uppsatser och rapporter att titta 

på. För att finna tidigare forskning inom ämnet har vi sökt på Internet. Vi sökte på google.com 

med förhoppningen att det skulle dyka upp träffar som innehöll någon av orden Vietnam, 

krigsfilm, uppsats, avhandling, eller rapport. Men ingen av träffarna som kom fram visade på 

någon tidigare forskning. Vi sökte igenom Sveriges olika universitet och högskolors hemsidor 

efter tidigare uppsatser. Många universitet har gemensamma databaser där det går att söka 

efter uppsatser som är skrivna av studenter och doktorander på universiteten. En sådan är 

Digitala vetenskapliga arkivet, Diva, där alla doktorsavhandlingar, examensarbeten och 

rapporter från högskolan i Jönköping, Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Södertörns 

högskola, Norges teknisk-naturvetenskapliga, Århus, Karlstads, Linköpings, Umeå, 

Stockholms, Uppsala, Växjö och Örebro universitet finns samlade. Sökningarna på Diva 

visade upp hundratalet arbeten gjorda om olika sorters film men inget på arbeten som 
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behandlade krigsfilmer. Vi gjorde sökningar på alla skolorna tillsammans och dessutom på 

varje skola var för sig. Förutom redan nämnda universitet och högskolor sökte vi efter arbeten 

på Lunds, Luleås och Göteborgs universitet. Men inte heller där gav sökningarna några 

resultat.  

Den enda platsen vi hittade material om filmer som handlar om krig var på Svenska 

filminstitutets bibliotek. Där hittade vi bland annat två c-arbeten som behandlade ämnet, 

varav ett av dem var försvunnet.  

 

Kommunikativ validitet 

Validitetsbegreppet tar vi upp under Kvalitativ undersökningsmetod.  

När vi har tvekat över hur vi själva har tolkat något har vi tagit kontakt med någon annan som 

är mer insatta i just det ämnet. När vi i resultatet under Narrativ struktur tolkar ett bibelcitat 

har vi efter att själva gjort tolkningen diskuterat den med Sven-Bertil Grahn vid Svenska 

kyrkan i Piteå, för att höra hur vår tolkning låg till jämfört med den allmänna synen på det 

bibelavsnittet. Under Narratologi som metod berättar vi om Greimas aktantmodell, som vi 

använder oss av i undersökningen och berättar om resultat i slutsatserna. Vi kontaktade Göran 

Rossholm, FD, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, för att kolla upp så 

att vi uppfattat sättet att använda modellen rätt.  

Material 

Vi har valt att undersöka två filmer:  

Plutonen från 1986 av Oliver Stone 

De gröna baskrarna 1968 av John Wayne och Ray Kellogg 

Kvalitativ undersökningsmetod 

Vi använder oss i vår analys av filmerna av en kvalitativ undersökningsmetod. Kvalitativ 

metod är inte någon enhetlig forskningsmetod, utan anpassas till det aktuella 

forskningsproblemet. Man fokuserar på mjuk data, som till exempel djupgående intervjuer 

och tolkande analyser av. En sådan metod används oftast när det som ska undersökas, 

problemet, handlar om att tolka och förstå. Och när man vill tolka det som står skrivet mellan 

raderna. Eftersom vår undersökning handlar om att analysera och jämföra betydelseskapandet 

i två filmer, väljer vi en kvalitativ metod. Vi har analyserat språket, bilderna och musiken i de 

två filmerna.  
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Hur bedöms validiteten i kvalitativa undersökningar?  Begreppet validitet ses lite olika inom 

det kvalitativa forskningsområdet. Kvale menar att det handlar om en kontroll av 

trovärdigheten, som Per-Gunnar Svensson skriver om. (Svensson. Starrin 1996:211). 

Kommunikativ validitet handlar om att diskutera sina tolkningar med personer som är väl 

insatta i sammanhanget. I vår undersökning har vi talat med personer kunniga inom ämnet när 

det är något vi funderat över. Det går vi igenom under rubriken Forskningsmetodik I 

praktiken. Pragmatisk validitet handlar om att övertala läsaren om att analysen gjorts på så 

sätt att resultaten går att använda, att analysen är gjord på ett trovärdigt sätt. Läsaren ska få 

läsa utförligt vilka metoder som används och på vilken teoretisk grund studien görs, så de kan 

följa med under undersökningen. (Ibid, 211).  

 

Kvantitativ forskningsmetod går ut på att göra mätningar av det insamlade materialet. Det är 

en metod som passar bra när man i första hand är intresserad av frågor som var, hur, vilka är 

skillnaderna? (Patel. Davidson 2003:118). Hade vi använt oss av en kvantitativ 

undersökningsmetod så hade vi kunnat titta på ett stort antal krigsfilmer för att mäta till 

exempel hur ofta fienden syns i bild eller hur ofta de amerikanska soldaterna dör till musik. 

(Nilsson 2005:114). Nu har vi inte gjort det därför att vi ville med semiotiska analysverktyg 

undersöka texten, det som sägs och de sätt på vilket betydelse skapas och reproduceras. De 

analytiska grepp vi ska använda oss av kommer vi att beskriva här nedan. 

  

Semiotik som metod 

Vi kommer att använda oss av semiotiska analysverktyg. Semiotiken är en form av 

strukturalism, som vi har förklarat under teoretiska utgångspunkter. Claude Lévi-Strauss 

menade att människor skapar sig betydelse inom sin kultur. Det sätt på vilket de skapar sig 

betydelse är samma. Strukturen. Det är den vi ska undersöka. (Fiske, 1990:156). Semiotiken 

inriktar sig på texten, vad som sägs, och hur det mottas av läsaren (mottagaren). Textens 

betydelse skapas till viss del av läsaren utifrån läsarens kulturella erfarenhet. (Ibid, 61). De 

semiotiska verktygen passar bra att använda i vår undersökning då vi ska titta på hur betydelse 

skapas genom filmerna.  

 
Semiotiken delas av John Fiske in i tre huvudområden: 

Tecken, hur olika tecken förmedlar betydelse och hur de står i relation till de personer som 

använder dem.  



 19

Tecken organiseras i koder. 

Kulturen som koder och tecken arbetar inom. (Ibid, 61) 

 

Det finns olika begrepp att använda sig av, för att leta efter hur betydelse skapas. 

Metafor vi använder oss av ett ord (förmedlare) vars mening är bekant för oss, för att 

beskriva något annat (innebörd).  

Metonym en del får stå för helheten. De tätvuxna djungelmiljöerna med soldater är en 

metonym, de representerar inte djungeln, utan Vietnam och Vietnamkriget. Vilken metonym 

vi väljer bestämmer betydelsen.  

Ett naturligt index är rök som indikerar eld. Metonymer och myter är maskerade index. 

börjar med. Metonymer arbetar syntagmatiskt, de förutsätter att vi konstruerar resten  

Med olika tecken, till exempel Barnes ärr i Plutonen, aktiveras myter. Med en semiotisk 

analys vill vi avlägsna maskeringen av valet av tecken. Rök är ett naturligt index. Vi vet att 

rök inte är eld. Men vi vet inte lika säkert att soldaterna i en Vietnamfilm inte är soldater i 

Vietnam, att det var/inte var så det gick till i kriget. Genom att använda sig av olika tecken 

sätter man igång olika myter. (Ibid, 131-133). 

Tecknet kallas av Ferdinand de Saussare för det betecknande, medan den mentala 

föreställningen vi har av tecknet kallas det betecknade. 

Konnotation arbetar i något som Roland Barthes kallar för beteckning av andra ordningen. 

Konnotation är det betecknandes betydelse av andra ordningen. Det är när publiken med sin 

kulturs värderingar tolkar tecknet. (Ibid, 119). Myter är det betecknades betydelse i andra 

ordningen. Myten finns redan, och när vi ser tecknet sätter den igång en kedja av 

föreställningar som myten består av. (Ibid, 121). 

De myter och konnotationer som väcks hos oss när vi ser tecknen, det är ideologi i arbete, 

som skapar betydelse. (Ibid, 225). 

Normer är det som beskriver gruppers sätt att se på vad som är ”normalt”, det som förväntas 

av dem, inom gruppen.  
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Narrratologi som metod 

 

Greimas aktantmodell 

Förutom en semiotisk analys kommer vi att använda oss en del av Greimas aktantmodell för 

att hitta betydelse. Den handlar om att det finns sex handlingsfunktioner, roller, som 

berättelsen är uppbyggd runt.. 

1. Subjektet 

2. Objektet 

3. Givare 

4. Mottagare 

5. Hjälpare  

6. Motståndare 

Dessa ”aktanter” har olika handlingsfunktioner Det behöver inte vara personer, och de kan ha 

flera funktioner. Subjektet strävar efter att uppnå något, som kallas objektet. För att det ska 

kunna uppnås finns en givare, som ska ge subjektet hjälp att få svar och en mottagare som 

svaren ska ges till. Själva strävan är ett projekt och under tiden berättelsen håller på får 

subjektet hjälp och motstånd.  

Så förs berättelsen framåt och det vi får ut av analysmodellen är berättelsens tema, det 

berättelsen, filmen i vårt fall, handlar om egentligen. Dess bakomliggande mening som är lite 

svårare att se än handlingen är det vi är ute efter genom den här analysmodellen. (Johansson, 

2005:158-159). 

http://www.philosophy.su.se/kurser/Fakultetskurs/fktexter/narratologi.html#3.4.4.2.%20Rolle

rna%20och%20deras%20innehavare;%20Greimas%20aktantmodell 

 

Kritik mot de strukturalistiska modellerna 

En kritik mot de strukturalistiska modellerna växte fram med poststrukturalisterna. De 

menade att det inte går att tillämpa en modell på allt berättande. Det finns ingen direkt och 

beständig språklig struktur att få fram. Det finns skillnader och en mångfald av strukturer och 

diskurser som skapas, förändras och reproduceras. (Winther Jörgensen, Phillips 1999:17) 

(Johansson 2005:160). Vi tycker dock att det går att använda sig av modellerna. Vi bedömer 

utifrån vårt problem att modellen fungerar att använda sig av här. Som vi tidigare berättat ska 

vi se på hur mening skapas genom filmerna. Narratologin använder vi som komplement till 

den semiotiska analysen, för att få ut filmens underliggande budskap. Plutonen och De gröna 

http://www.philosophy.su.se/kurser/Fakultetskurs/fktexter/narratologi.html#3.4.4.2.%20Rolle
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baskrarna använder sig av samma berättarstruktur, nämligen den anglosachsiska, som vi 

berättade om i Teoretiska utgångspunkter, Narrativ teori. Därför tycker vi att Greimas modell 

passar bra att tillämpa på de båda filmerna när vi gör vår jämförelse. 

 

Källkritik 

 

Tendens 

Det är viktigt att inte bara tro blint på det man läser. Torsten Thurén listar en del källkritiska 

problem i sin bok. Ett sådant är tendens. En källa är tendentiös när den har ett intresse av att 

ge falsk bild, låta sina egna intressen gå först. Det är inte särskilt ovanligt. En källkritisk regel 

att ha i åtanke är att inte använda en ensam tendentiös källa. (Thurén, 1997:63). 

Det gäller att hela tiden tänka efter varför någon säger något, för vem och när de sa det.  

Vi har använt oss av Thuréns bok under vårt arbete. Tendenskriteriet har vi använt oss av i 

våra källkritiska bedömningar. Flera böcker och filmer om Vietnamkriget är skrivna/gjorda av 

amerikanska män som själva varit soldater i Vietnam. En människas upplevelse av en 

händelse delas inte alltid av andra som varit med. Flera filmer har fått beröm för att de är så 

”realistiska”. Filmerna har också fått för oss som inte var med, visa hur det var i Vietnam. 

Men vem har sagt att de är realistiska? Har boken/filmen gjorts av en Vietnamveteran så är 

det den personens verklighet som har fått stå som bakgrund.  

 

Åsikter 

Michael Lee Lanning skriver att Plutonen är den mest realistiska Vietnamfilmen, förutom 

våldtäkterna och knarket. Han tycker att De gröna baskrarna har fått mycket oförtjänt kritik, 

även om en del av den var berättigad. Han skriver att det blev självklart att kritisera filmen för 

alla krigsmotståndare, eftersom den var så patriotisk. 

Då Michael Lee Lanning själv stred i Vietnamkriget så är han part i målet. Källan är 

tendentiös. Det behöver inte betyda att vi inte kan använda hans bok alls. Men vi måste ta i 

beaktande att den är tendentiös. (Lanning 1994). 

Det finns böcker med förteckningar över Vietnamfilmer, och författarna betygsätter dem. Då 

tycker författaren något, det är inte vetenskapligt. Det går ändå att använda på så sätt att vi får 

oss en bild över hur någon tycker om något. Men det gäller att vara medveten om vad det är 

man läser. 
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Under rubriken filmpresentation presenterar vi filmerna. Vi har med subjektiva åsikter om 

filmerna. Det finns så klart olika åsikter och tolkningar av all film. När vi i det kapitlet 

beskriver filmernas mottagande hos kritiker och publik har vi gjort det valet utifrån vad som 

är de mest förekommande åsikter i det material vi har läst.  
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Tidigare forskning rörande krigsfilm 
Den tidigare forskning om krigsfilm som vi har använt oss av har mestadels behandlat 

krigsfilmer som skildrar Vietnamkriget. Den tidigare forskning som har gjorts har olika 

utgångspunkter och det man väljer att läsa beror på vad man vill undersöka i filmerna.  

När det gäller forskning kring hur Vietnamkriget skildras i amerikansk film är det främst 

amerikansk forskning som finns. Vi har hittat två antologier där flera lärare och professorer 

från amerikanska universitet har skrivit de olika delarna. De flesta undervisar eller forskar 

inom främst film, litteratur och kommunikation, men också inom politik och historia.  

Det är vissa namn det refereras till oftare än andra i den forskning vi har använt oss av.  

Susan Jeffords, som undervisar i feminist theory vid University of Washington, när det 

handlar om genusperspektiv i filmerna. Det är dock inte vad vi har inriktat oss på.  

Lawrence H. Suid, militärhistoriker. Många hänvisar till hans bok Guts and glory, när de tar 

upp finansiering av krigsfilmer och korrespondens mellan filmskapare och Pentagon. 

David Desser, som undervisar i film på institutionen för film och institutionen för språk och 

kommunikation vid University of Illinois. Han medverkar i båda antologierna och skriver om 

bland annat om skapandet och reproducerandet av ”den andre” i Vietnamfilmer. 

Edward W. Said var professor i engelska och litteratur vid University of Columbia. Flera 

författare hänvisar till hans bok Orientalism från 1993. Said skriver i boken om hur 

västerlandet sprider en syn på Orienten som evigt oföränderlig, som främmande och 

obegriplig. Han skildrar skapandet och reproducerandet av ”de andra”. (Said, 1978). 
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Filmpresentation  
 

Plutonen 

 
Platoon, eller Plutonen som filmen heter på svenska är från 1986. Den är skriven och 

regisserad av den amerikanske filmregissören Oliver Stone. Oliver Stone var själv med i 

Vietnamkriget och filmen bygger på hans egna Vietnamerfarenheter.  

Plutonen handlar om en amerikansk pluton i Vietnam och utspelar sig 1967. Vi får följa Chris 

Taylor, spelad av Charlie Sheen, som hoppade av sina college-studier och anmälde sig som 

frivillig till kriget. Hans berättarröst leder oss genom filmen. Han hamnar i en pluton med 

officerarna Barnes och Elias som de två som leder plutonen, och som drar åt varsitt håll. 

Barnes, med ett läskigt ärr i ansiktet och som drivs av att hämnas de amerikanska soldater 

som dör. Elias, som har slutat att tro på att de kommer vinna kriget, försöker föra kriget på ett 

ärligt, hedersamt sätt. Inom plutonen bildas två grupper, antingen följer man Barnes, eller så 

följer man Elias. Förutom kriget mot de nordvietnamesiska styrkorna blir det ett krig i 

plutonen.  

 

Filmen har hyllats för sin realism. Enligt Brock Garland, ” the genius of the film lies in its 

capturing and conveying so accurately the particular experience of americans fighting in 

Vietnam - drugs, futility and all.” Fritt översatt, filmens genialitet ligger i hur den rätt skildrar 

de amerikanska soldaternas erfarenheter från Vietnam, med allt om droger och meningslöshet. 

(Garland, 1987:160). 

 

Oliver Stones manus fick ett nej av Don Baruch på försvarsdepartementet när 

produktionsbolaget Dino De Laurentis Corporations produktionsmanager skickade in det. 

Armén tyckte att de presenterades på ett felaktigt och orättvist sätt i filmen och att de inte 

kunde stödja det. Hela manuset ansågs vara ”fullt av orealistiskt och ytterst ogynnsamt 

skildrande av amerikanska soldater”. Baruch bifogade ett reglemente över hur assistans till 

filmskapare gick till, men påpekade att Pentagon inte kunde bistå med utrustning till Mexiko, 

där Stone planerade att filma. Han föreslog ett möte med bolaget i Washington, där de kunde 

gå igenom manuset. För Oliver Stone var ett möte med armén bara en förolämpning mot hans 

kreativitet och han valde att avböja inbjudan och gjorde sedan filmen utan Pentagons hjälp. 
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Han fullföljde sedan sin originalidé och lät inte sig påverkas av deras önskan om ändringar i 

manus. (Suid.2002: 503) 

 

De gröna baskrarna 

 
The green berets eller De gröna baskrarna kom 1968, medan kriget i Vietnam pågick. Filmen 

är regisserad av John Wayne och Ray Kellog och skriven efter en roman av Robin Moore.  

Överste Mike Kirby, spelad av John Wayne, vill inte hamna bakom något skrivbord, han vill 

till Vietnam. Förutom sina soldater får han med sig en journalist till Vietnam. Journalisten 

som är kritisk till kriget vill bilda sig en uppfattning om det.  

Uppdragen som väntar de gröna baskrarna är att bygga upp och försvara ett läger. Och att 

skydda de sydvietnamesiska byborna från nordvietnamesiska soldater. Andra uppdraget är att 

tillfångata en nordvietnamesisk general.  

 

Filmen har kritiserats för att vara gjord för att vända den amerikanska opinionen och för att 

vara fascistisk och propagandistisk. (Furhammar, Isaksson 1968:208).  

 
Skådespelaren, producenten och regissören bakom filmen De gröna baskrarna, John Wayne, 

har alltid stått bakom den amerikanska regeringens agerande i Sydostasien och filmen är 

baserad på boken med samma namn. Men till skillnad från filmen beskriver boken 

specialstyrkan gröna baskrarnas plundring i norra Vietnam, något som USA:s 

försvarsdepartement förnekade. Men författaren till boken, Robin Moore, sade sig ha 

förstahandsinformation som han fått efter att följt gröna baskrarna i Vietnam. Bokens innehåll 

gjorde att Pentagon vägrade samarbeta med filmskapare som ville köpa rättigheterna till den. 

När John Wayne, 1965, fick reda på att rättigheterna till filmen fortfarande var tillgängliga 

skrev han ett brev till den dåvarande presidenten Lyndon B. Johnson. Han förklarade att han 

ville göra en film om gröna baskrarna baserade på boken och att han visste, trots att han var 

förespråkare för agerandet i Vietnam, att kriget höll på att bli väldigt illa omtyckt. Han skrev 

att det var extremt viktigt att visa för folk i USA och världen varför det var viktigt att de 

amerikanska styrkorna befann sig i Vietnam, och det bästa sättet att visa det på var genom en 

långfilm. Han skrev att han ville göra filmen på ett sätt som skulle inspirera till en patriotisk 

attityd, vilken de alltid haft i USA. Och för att göra filmen behövde han Pentagons hjälp. Han 
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fick klartecken att börja jobba med ett manus och senare försäkrade han presidenten om att 

han ville göra en film som förklarade att om amerikanerna övergav vietnameserna skulle det 

innebära ett blodbad på över två miljoner människor. När det första utkastet av manuset var 

färdigt hade försvarsdepartementet och armén ett antal förslag på förändringar. Där de inte 

tyckte att gröna baskrarna skildrades rätt och att förändringar krävdes innan ett samarbete 

kunde komma på tal. Manusförfattaren till filmen, den före detta marinsoldaten James Lee 

Barrett, hade inget annat val än att ändra manuset, arméns hjälp med att bidra med utrustning 

och mannar i filmen var för viktig för att de skulle sätta sig upp mot dem. Barrett fick ändra i 

sitt manus tre gånger till innan det godkändes och utgav tillräckligt av de signaler som 

försvarsdepartementet ville. Själva filminspelningen skedde på Fort Benning, arméns 

träningsområde i Georgia och Pentagon följde filminspelningen noga. Inte mindre än tre 

tekniska rådgivare som ledde all typ av militärisk inblandning i filmen var på plats. 

(Suid.2002: 247) 



 27

Analys 

Narrativ struktur 

 

Plutonen  
 

Predikaren 

Plutonen börjar med ett bibelcitat från Predikaren ”Gläd dig yngling medan du är ung”. 

Predikaren handlar om att vi människor aldrig kommer att förstå världen. Den innehåller en 

mängd utsagor om livet och vad vi ska göra av vår tid på jorden. Ovanstående citat följs i 

Bibeln av ”Njut i fulla drag av din ungdom. Följ ditt hjärtas vägar, gå dit ögat leder dig. Men 

tänk på att för allt du gjort ska du ställas till ansvar av Gud” (Bibeln, Predikaren 11:9). Innan 

filmen börjar sätts tonen för filmen. Budskapet blir att trots att det är krig så kan du inte göra 

vad som helst, det kommer en dag då du måste stå till svars inför Gud, och det ska du bära 

med dig. Tillsammans med den dystra musiken ger bibelcitatet en känsla av att vi kommer att 

få se ungdomar som inte får glädjas i sin ungdom. Kriget kommer att beröva dem på deras 

ungdom och glädje. När bilden läggs till musiken får vi se unga män och vi kopplar dem till 

stämningen och känslan vi alldeles nyss fått. Vi känner genast sympati för dem. 

 

Etablering av stämning och konflikt 

Den klassiska klippningen används ofta i anslaget, man börjar med en stor bild för att etablera 

vart vi befinner oss, för att sedan krympa ihop det från det stora, generella till det lilla, smala. 

(Israel.1991: 101) Den första bilden som vi får se är ett stort flygplan, med texten U.S. 

Airforce på sidan, som rullar mot kameran. Mellan kameran och flygplanet passerar flera 

militärfordon och soldater förbi. En bild av var vi befinner oss har etablerats hos oss. Vi 

märker att vi befinner oss i en krigssituation. De nya soldaterna kliver ur flyget som ur ett 

stort gap, som spottar ut dem på främmande jord. Nu får vi se en närbild på Chris Taylor som 

just har klivit ur flygplanet. Det blir tydligt att det är honom vi kommer att få följa med i 

filmen.  

Chris får sand i ögonen när han landar med flygplanet i Vietnam. Det första han ser efter att 

han gnuggat bort sanden ur ögonen är en bil som kommer körandes med liksäckar på flaket 

och folk bär iväg säckarna och radar upp de bredvid varandra. Det är en metonym för att 

Chris får upp ögonen för kriget först när han kommit till krigszonen själv. Innan han landat 
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har han, som alla andra som bara suttit hemma och följt kriget på avstånd, inte kunnat se vad 

som egentligen pågick där borta. Just efter att han sett liksäckarna passerar en soldat förbi 

honom. Han tittar långt efter Chris med sorgsen blick och likblekt ansikte, som för att varna 

honom för vad som komma skall. Han tittar på Chris och vet vad han kommer att få uppleva, 

någonting som Chris inte själv sett. Han blir en metonym för hela det amerikanska samhället 

som inte vetat hur det är att befinna sig i en krigszon, men som nu får öppna ögonen.  

Efter ungefär tio minuter in i filmen etableras konflikten mellan befälen Barnes och Elias. 

Den här scenen berättas genom klippningen med klipp mellan de båda som bestämmer och på 

så sätt skapas en huvudkonflikt. Vi är inne i fördjupningen av filmen, avsnitt två i filmens 

struktur, som vi förklarar under Teoretiska utgångspunkter, Narrativ teori. Textmässigt 

förklaras konflikten genom att Barnes bestämmer att de nyanlända ska ut på uppdrag under 

natten och Elias motsätter sig det och tycker att någon av de mer rutinerade soldaterna ska ta 

hand om uppdraget. Scenens upplösning blir att Barnes vilja går igenom och Elias går där 

ifrån missnöjd. Redan här förstår vi att Barnes är otrevlig och att det är han som kommer att få 

stå till svars inför Gud.   

 

Musikens roll i anslaget 

Musiken kommer innan bilden. Vi känner stämningen redan innan den förstärks av bilden. 

Musiken är vemodig och består till stor del av stråkinstrument. Vi märker att det som visas i 

filmen är på största allvar och någonting hemskt kommer att hända. Samma musik 

återkommer senare i filmen för att förstärka tragiken i de visade scenerna. 

 

Identifikation i anslaget 

Identifikation behövs för att vi som åskådare ska kunna tro på filmen, hänga med i den. Inom 

den anglosachsiska berättartraditionen handlar det om att vi som publik ska vara så nära 

huvudpersonen som möjligt. Det kan göras på olika sätt. Ett grepp är att få oss att känna 

sympati för huvudpersonen, gärna att huvudpersonen befinner sig i underläge och senare får 

ta sig upp och lyckas med något. (Israel, 1991:100). 

När Chris står i flygplanet, och vi för första gången får se honom, ser han och de andra 

nyanlända soldaterna väldigt små ut. De är som små barn som har kommit till en ny, okänd 

plats och tittar sig omkring med stora ögon. När de sedan får se liksäckarna känner vi sympati 

för dem. Identifikation, som Lena Israel pratar om, har skapats.  
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Berättaren som dramaturgi 

Filmer är berättelser. Och de flesta berättelser har en berättare. Berättaren talar ofta ”vårt 

språk”, talar till oss utifrån våra värderingar för att göra berättelsen begriplig för oss. Det vi 

tycker om berättelsen beror till stor del på hur den berättas. (Berglund, Ljuslinder, 1999:44). 

I Plutonen berättas filmen till stor del genom en berättarröst. Rösten tillhör Chris, spelad av 

Charlie Sheen, som vi får följa. Förutom att han är berättaren så följer också kameran med 

honom. Mark Taylor beskriver hur det i Plutonen tydliggörs vem/vilka det är vi följer. 

(Taylor, 2004:119). I Plutonen är det Chris Taylor vi får följa, det är hans berättarröst och 

framförallt närbilderna på hans ansikte som gör att vi tidigt vet vem vi ska känna sympati för. 

Vi ser allt ur Chris ögon och blir ”vi” med den unge amerikanske soldaten. Vi ser skräcken i 

hans ögon, vi blir rädda när han bli rädd. Det sätt på vilket man använder sig av klipptekniken 

bidrar starkt till att tala om för oss vem vi ska känna sympati för. Med de snabba klippen och 

närbilderna på Chris Taylors ögon under ett nattuppdrag tar filmen ställning för vilken sida vi 

som publik är med på. De som är som vi. (Kinney, 1991:161).  

När Chris har tappat kontrollen och skjutit runt fötterna på en bybo klipps det in en serie av 

närbilder på Chris skrämda ansikte gör att klippningen också här visar vem det är vi känner 

förståelse för. Vi får se närbilder på den vietnamesiske bybon också. Vi förstår att han är rädd, 

men vi får se Chris igen, och vi ser hans skrämda ansikte och förstår att han är rädd och 

förvirrad. Det är fortfarande honom vi är vi med. Klippningen berättar händelseförloppet och 

med den läggs det mer förklaring till den gynnade tolkningen, det vi ska känna. (Taylor, 

2004:119). 

 

Berättande genom symbolik 

När Chris skjuter Barnes står han med geväret precis som Barnes gjorde när han sköt Elias. 

När Chris efter det sitter i helikoptern hem har han ett ärr på högra sidan av ansiktet, nedanför 

ögat. Det liknar Barnes ärr, men är något mindre. Ärret som symbol sätter igång myter om 

ärret genom de konnotationer vi får. Dels myter om ärrade personer, dels om Barnes ärr som 

vi hela tiden i filmen sett framträda när han gjort något hemskt. Chris säger att han kände sig 

som mellan två fäder, Barnes och Elias. Eftersom vi som ser filmen känner de två som ondska 

och godhet, får Chris stå för att människan har två sidor. Det här ämnet behandlas av Gaylin 

Studlar och David Desser i boken From Hanoi to Hollywood. De skriver att de två befälen 

Barnes och Elias blir till två mytfigurer, riktiga krigsarketyper, som slåss för huvudpersonen 

Chris. De drar kopplingen mellan Chris namn och Christ, alltså den engelska översättningen 

av Kristus. Dessutom tycker de att ”krucifixbilden” när Elias dör är för övertydligt för att 
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ignoreras. När han dör faller han på knä med armarna upp i luften och ser då ut att hänga på 

ett osynligt kors. Chris är den enda av de tre som överlever och blir filmens offer, offret som 

överlevde. (Studlar. Desser, 1990:105). 

 

Bunny kallar sig för Audie Murphy när han försöker lugna sin soldatkompis där de sitter i sin 

skyttegrav. Audie Murphy, skådespelare, är en symbol för den amerikanske westernhjälten, 

den myten sätter i gång konnotationer vi har om häftiga och modiga revolvermän. Det som 

blir en liten krock för oss, är att Bunny, som vi känner som instabil efter händelsen i byn, inte 

känns som någon hjälte.  

Genom att använda sig av Westernmyter känner vi igen oss och vet vad det handlar om.  

 

De gröna baskrarna 
 

Etablering av konflikten i anslaget 

Anslaget börjar med en klassisk klippning då en skylt som direkt berättar för oss att vi 

befinner oss på ett militärt område för ”special warfare”. Sedan kommer ett led med soldater 

inmarscherande och förstärker den bilden. Vi får de två huvudkaraktärerna presenterade för 

oss. Journalisten Beckworth blir inklippt när han sitter och tittar skeptiskt på när soldaterna 

presenterar sig. Översten Kirby får vi se när han sitter med en samling högt uppsatta militärer 

och pratar om kriget i Vietnam. Han förklarar sen att han inte vill hamna bakom ett skrivbord 

med pappersarbete utan vill till krigsfronten. Härmed skapas en konflikt mellan de båda 

huvudaktörerna direkt i filmens inledning. 

 

Vilken teori om verkligheten som skildras hittar vi i den dramaturgiska strukturen. Där finns 

också underförstått antaganden om åskådarens roll, värderingar, kunskap och känslor. Dessa 

arbetar tillsammans med filmen för att skapa betydelse och bestämmer hur vi som ser filmen 

ska uppfatta den. (Israel, 1991:90). Filmen kom när opinionen emot kriget var stark. Filmen 

använder sig i berättandet av en kritisk journalist, spelad av David Janssen, som får 

representera oss, som publik, med våra värderingar. Filmen följer journalistens resa in i ett 

krig. Han har aldrig varit där, mitt i stridens hetta, och vi får följa hur han upplever kriget. Vi 

som aldrig sett ett krig på plats sympatiserar med och känner oss mest lik honom, blir vi med 

honom.  
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Betydelse skapas när filmens byggstenar möter publikens redan existerande värderingar och 

erfarenheter. (Fiske, 1990:118). 

 

Musikens roll i anslaget 

Musiken kommer före bilden. Det är en sorts marschmusik som är taktfast med trummor och 

blåsinstrument. Texten börjar med ”Fighting soldiers from the sky. Fearless men who jump 

and die.” (Bilaga 2). Den startar en kedja av föreställningar hos oss kring myten om hjältar 

som hoppar från flygplan. Resonemanget har stöd i tidigare forskning. Mark Taylor skriver att 

myten om amerikanska specialstyrkornas styrka reproduceras i filmen. (Taylor, 2004:54). 

Musiken används som en berättare i anslaget. Vi får berättat för oss vilka filmen kommer att 

handla om och vad de gör. ”Silver wings upon their chest. These are men, Americas best”. 

Texten berättar att de gröna baskrarna är speciella och att det är ytterst få som klarar av att 

delta i deras styrka. Anslaget börjar med färglagda stillbilder i gult och rött, med gröna inslag. 

Det gula och röda drar till sig vår uppmärksamhet och tillsammans med musiken förstärks 

känslan av att vi kommer att få se ”action”. 

 

Journalisten som oppositionell diskurs 

Beckworth, journalisten, ställer kritiska frågor om den amerikanska inblandningen i Vietnam. 

Frågor som får svar som är riktade till publiken. På frågan om varför de inte låter 

vietnameserna själva sköta sitt krig, lägger de tillfrågade soldaterna fram vapen och 

ammunition från Ryssland, Kina och Tjeckoslovakien. Bevis för att det inte är bara 

vietnamesernas krig. Det handlar om ”communist domination of the world”, som soldaten 

säger. Journalisten får frågan om han har varit där själv, vilket han inte har. När han vill följa 

med får han höra av Kirby att det inte är så lämpligt. Men när han undrar om det är för att de 

är rädda för vad han kommer att se, säger en synbart indignerad Kirby ”be my guest”. Så för 

att själv kunna se och bilda sig en uppfattning följer han med Kirby och de andra till Vietnam.  

Journalisten är sanningssägaren i amerikansk film. (Furhammar, Isaksson 1968:206). 

Den myten använder man här som vaccinering. Genom att ställa kritiska frågor till den 

dominerande uppfattningen prövas hegemonin och växer sig starkare när den ger svar på tal. 

(Fiske, 1990:232). 

Journalisten skiljer sig från de andra i sina ljusa kläder och typiska resväskor. Vi är vi med 

journalisten, vi brukar också ha resväskor när vi reser. Han ställer våra frågor, fungerar som 

vår ställföreträdare för sanningen.  
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Han får frågan på ditresan vad han ska skriva om dem. ”I don´t know yet". Jag vet inte än, blir 

svaret. Det är det han ska ta reda på nu. 

Han förändras under filmens gång. När den lilla flickan som han gett sitt halsband till hittas 

mördad får vi ett exempel på de hemskheter som soldaterna får se. Vi får där också höra fler 

historier om brutaliteter utförda av nordvietnamesiska styrkor. På slutet har han inte bara bytt 

till gröna kläder och blivit vi med dem, de amerikanska soldaterna, eftersom vi är vi med 

honom, är vi nu också vi med soldaterna. Journalisten tror inte att han kommer kunna skriva 

det han nu vill i sin tidning, då tidningen är kritisk till kriget. Sanningssägaren i filmen har 

alltså hittat sanningen, och det är inte den sanningen som det skrivs om i media. Medierna 

ljuger. De har inte varit i Vietnam, det har Beckworth.  

“If you wanna go where the war is, this is the way.” Den nu helt grönklädde journalisten går 

med en armésäck istället för resväskor. Han vänder och går med de andra soldaterna i 

krigsriktningen. Han går direkt i takt med de andra, sanningssägaren har valt sida. 

 
Berättande genom symbolik 

 ”Dodge City” är namnet på lägret. Det är namnet på en känd ”vilda western-stad”, som blir 

en metonym för en ensam stad som är hotad av vildar. Nordvietnameserna som hotar blir 

också en del av denna bild. De kommer springande i mörkret med stegar gjorda av pinnar. I 

en scen dör de brinnande, på sina stegar, men det är inte synd om dem, det är ju dem som är 

angriparna.
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Skapande och reproducerande av vi och dem 
 

Plutonen 
 

Personifiering 
Kritiken som riktas mot kriget i många filmer handlar om just hur amerikanska unga män blir 

förstörda av kriget, att kriget fördes fel. Hur det när amerikansk militär gick in i Vietnam 

drabbade dem (”oss”), inte vietnameserna. (Desser, 1991:85). I Plutonen märks det genom att 

fokus i filmen ligger på hur svårt det är för de amerikanska soldaterna. De amerikanska 

soldaterna personifieras, vi blir vi med dem. I första djungelscenen plågas Chris Taylor av 

myror. Han har myror på halsen och närbilderna visar oss hur plågad den trötte Taylor är av 

myrorna. Han personifieras, han är en ung kille som lider av kliande myror, precis som vi 

skulle göra i den situationen, vi som inte heller är vana vid att vara i djungeln. Det är något 

som skiljer ”oss” från ”de andra”, det får vi veta tidigt i filmen. I diskursen nomineras väst, 

den amerikanska synen på Vietnam. Vi i västvärlden är en del av en diskurs, som säger att vi 

lever i civilisationen och vi förstår hur jobbigt det är för de amerikanska nyblivna soldaterna 

som svimmar av utmattning och plågas av hemska myror. I boken Diskursanalys som teori 

och metod talar Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips om hur väst nomineras 

genom att exnominera det som är självklart för oss och nominerar det som skiljer de andra 

från oss. Vietnameserna blir utestängda av diskursen, de blir ”de andra”, och betecknas som 

motsatsen till väst och civilisation. (Winther Jörgensen, Phillips, 1999:58). 

 

Fienden från underjorden 

I en scen har Elias hoppat ner i ett hål i marken. Han nästan kryper där nere i ett vietnamesiskt 

gömställe under jorden. Vi får se Chris stå där uppe när det kommer en orm slingrandes 

mellan hans fötter. Ormen sätter igång myter om opålitliga och falska ormar, och det är 

vietnameserna, som har sitt gömställe under marken där Elias nu har krupit ner. Ormen är 

också en symbol för opålitlighet. 

Där uppe, ovanför jord har två av soldaterna hittat en låda med kartor. Den ena säger att de 

ska låta den vara, att ”det är gulingarnas saker”. ”Det är här är viktigt” säger den andre, och 

samtidigt som han tar upp lådan smäller det. Den var minerad.  

I en annan djungelscen filmas en ödla som snabbt springer förbi i mörkret, en myggliknande 

varelse visas också i närbild, och myrorna igen, den här gången är de irriterande och är 
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överallt på hans hals. Det är mörkt, Chris sitter tyst och genom närbilderna på hans ögon ser 

vi att han är rädd. Förutom de små djuren som smyger omkring runt honom, smyger det också 

omkring vietnameser. Som vi ser som skuggliknande figurer med blad på hjälmarna. 

Djungelfolk, de hör hemma där, precis som småkrypen, men vi känner inte igen oss i dem, vi 

känner igen oss i den som spyr när han ser en död vietnames och som plågas av trötthet och 

myror. De jobbiga förhållandena nomineras. Vi är hos ”dem”, och får förklarat hur det är där. 

Det blir ett binärt motsatsförhållande, hur det är hos ”oss” exnomineras, för det tas som 

självklart.  

 

Vi och dem genom klippning 

Vi-känslan förstärks genom klippningen. Det är mycket korsklippning för att förmedla 

känslor genom närbilder på ansiktsuttryck och uttrycksfulla ögon.  

När Barnes skjuter Elias får vi flera närbilder på deras ögon.  

Nattscener där det är svårt att se allt som händer skapar en spänning och tvingar oss att titta 

koncentrerat för att hänga med. Vi ser ännu mindre av vietnameserna när det är nattscener, de 

skymtar i buskarna. Det är de som hotar, vi ser dem inte ordentligt. Medan amerikanerna hela 

tiden är synliga. David Desser talar om en ”kulturell närsynthet” i den amerikanska Vietnam-

diskursen, man ser inte de som är annorlunda. Vietnameserna som människor 

exnomineras.(Desser, 1991:97). 

Objekt som skjuter och blir skjutna, måltavlor och skyttar. Skuggor ute i djungeln. David 

Desser beskriver hur vietnameserna i amerikanska Vietnam-filmer knappt syns, de bara gör. 

För det mesta är de bara med som ”den andre”, de som inte är som ”vi” (Ibid. 85). 

 

Odjuret finns därute och han är hungrig i kväll 

“If it´s dead and Vietnamese, it´s VC”. Jargongen bland de amerikanska soldaterna har ofta 

återgetts i filmer om kriget. En diskurs som reproduceras i filmerna. (Taylor, 2004:117). 

Första vietnamesen vi får se är död. ”Det är en bra guling, bra och död.” Säger Barnes. Vi 

känner av Chris rädsla, och vi får veta vilka som är de farliga, och att det är bäst att de är 

döda. Vi får sällan se deras ansikten, de springer, myllrar och vi förstår inte vad de skriker 

om. Inte förrän i slutet får vi se en stridande vietnames ansikte, när han grymt dödar en 

amerikan.  
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”Odjuret finns därute och han är hungrig i kväll” säger Barnes och syftar på fienden. De blir 

till odjur, inte bara för att Barnes säger det. Deras sätt att döda skiljer sig mot amerikanernas 

genom att de är betydligt grymmare. 

En soldat försvinner när de är ute på uppdrag. De hittar honom senare nere vid floden, 

upphängd på en påle. Vi har inte sett hur det har gått till, eller vilka som har gjort det. Men det 

är brutalt och bestialiskt gjort, och vi vet vilka som har gjort det. 

 

De gröna baskrarna 
 

Betecknandet av de allierade 

I en scen får vi en bild av sydvietnamesernas tillvaro. Den skildras utifrån föreställningar om 

hur deras värld ser ut. Scenen utspelar sig i vietnamesisk stadsmiljö. Musiken som spelas 

konnoterar vi till typisk asiatisk musik. Till musiken får vi se människor med de, enligt våra 

föreställningar, typiska hattarna. En bil kör förbi med fullastat tak. Det ser ociviliserat ut, 

enligt våra normer. De använder sig av stereotyper för att beteckna det främmande landet som 

de har kommit till. Stereotyper, vars betydelse vi inom diskursen är väl invigda i. 

De amerikanska soldaterna tar hand om det sydvietnamesiska folket som behöver deras hjälp. 

I en scen är det en lång kö till den amerikanske läkaren som gärna hjälper både barn och 

vuxna.  Sydvietnameserna klarar sig inte själva. De onda nordvietnamesiska styrkorna är 

starkare och det är dem amerikanerna måste bekämpa. Edward F Dolan skriver att fienden i 

De gröna baskrarna betecknas som hjärtlösa och orena krigare. Medan alla amerikanska 

soldater i filmen visas som hjältar, som är modiga, osjälviska och hjälpsamma. Han tycker att 

filmen liknar andra världskrigets propagandafilmer. (Dolan, 1985:117). Även om vi håller 

med om att de amerikanska soldaterna betecknas som hjälpsamma och tar hand om 

sydvietnameserna, så får vi samtidigt en bild av att de måste arbeta för beskyddet. De 

vietnameser vi får se i lägret, som inte är soldater, jobbar, lagar mat och bygger lägret. 

Tankarna går till kolonisering och utnyttjandet av lokalbefolkningen.  

Michael Lee Lanning tycker att sydvietnameserna ofta visas som offer för amerikanska 

soldaters tortyr. De är ofta prostituerade, narkotikamissbrukare och deras regering är korrupt. 

Nordvietnameserna porträtteras däremot som organiserade och vinner mot en övermäktig 

fiende. (Lanning,1994). 

David Desser kommer med en annan syn på hur de sydvietnamesiska soldaterna, allierade 

med de amerikanska styrkorna, representeras i de amerikanska filmerna. Som med de 
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nordvietnamesiska soldaterna betecknas de som ”den andre” genom stereotypisering, 

fördomar och rasism. I flera filmer menar han att de framställs som korrupta och som hellre 

värnar om att spara på ammunition än att undsätta amerikanska och sydvietnamesiska soldater 

i nöd. De går inte att lita på. I filmen the boys in company C blir den amerikanska plutonen 

beordrade att förlora en fotbollsmatch mot det sydvietnamesiska laget. Det förutsätts att 

amerikanerna skulle vinna och att ”de andra” skulle bli generade över en förlust och att de är 

oberäkneliga. De sydvietnamesiska styrkorna måste blidkas, behandlas som att de inte förstår 

lika mycket och ge dem en låtsad självrespekt så att de håller sig lugna. (Desser, 1991:89). 

 

 

Gränsen mellan vi och dem 

”Vi-känslan är för propagandan ett mål att eftersträva och ett medel att utnyttja.” Gränserna 

runt gemenskapen, inom den diskursiva praktiken, dras upp mot ”de andra”. Utanför 

gemenskapen finns fiender som hotar gemenskapen. Innanför de uppdragna gränserna ökar 

känslan av samhörighet. Furhammar och Isaksson talar om propagandafilmer. Vi har tagit del 

av deras resonemang då det går att använda sig av på krigsfilmer, som är en sorts 

propagandafilmer. (Furhammar, Isaksson 1968:259). 

Det är något som vi har uppmärksammat i De gröna baskrarna. Det är en klar gräns mellan vi 

och dem. Ett exempel är hur de amerikanska och sydvietnamesiska soldaterna kämpar för att 

hålla sitt läger, som attackeras av nordvietnamesiska soldater. Gränsen är dragen med taggtråd 

och fällor, och hotas av ”den andre”, som kommer när det är mörkt och som vi inte får se så 

tydligt. Som vi har berättat tidigare så har vi hittat tidigare forskning som pekar på det faktum 

att nordvietnameserna osynliggörs. Effekten av deras handlingar nomineras medan de som 

personer exnomineras. 

 

De nordvietnamesiska soldaternas fällor är större och brutalare än amerikanernas taggtråd och 

vassa pinnar. Deras fällor har jättetaggar och kommer med kraft mot amerikanerna. När de 

amerikanska soldaterna är ute på spaning i djungeln upptäcker de en fälla som hade tagit livet 

av dem om de inte hade sett den. Men senare under deras uppdrag trampar Peterson i en fälla 

och kastas upp mot en vägg av taggar där han fastnar och avlider. General Kirby plockar upp 

Petersons basker som landat på marken men låter honom hänga kvar. Vi får se resultatet av 

nordvietnamesernas ondska, men inte nordvietnameserna själva. De blir osynliga objekt. 
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Lidande 

 

Plutonen 
 

Klara smärtan 

Shut up! Take the pain. Take the pain! Klara smärtan, får den amerikanske soldaten höra där 

han ligger och skriker. Efter den åthutningen blir han tyst. Han klarar smärtan.  

I can´t take it anymore, soldaten gråter och vill hem. Men efter att också han får en åthutning 

av Barnes är han med igen.  

Lidandet syns i ögonen på de amerikanska soldaterna. De vill hem, men fortsätter när de 

måste, ingen ger upp. Enligt Harry W. Haines betecknas smärta i Plutonen på ett annat sätt än 

i tidigare filmer som handlar om Vietnamkriget. Redan i de första scenerna visas smärta och 

blod, och genom att filma ögonen på de sårade får man publiken mer engagerad. (Haines, 

1990:92). 

De amerikanska soldaternas lidande nomineras, även fast de tar lidandet tappert. De 

vietnamesiska soldaternas lidande exnomineras. De dör fort och tyst. Amerikanernas 

användande av napalm i krigsföringen visas i ett tillfälle i filmen. I krigszonen befinner sig 

både amerikaner och vietnameser. De som blir lidande av napalmen är de amerikanska 

soldaterna. Vi får se en brännskadad Chris stappla omkring bland döda människor. 

Amerikanerna dör med plågade ansiktsuttryck och är rädda. Men de kan klara smärtan när de 

måste. David Desser skriver om hur det när det gäller lidande, är de amerikanska soldaternas 

liv som blir förstörda. Det är synd om de amerikanska soldaterna, inte vietnameserna. (Desser, 

1991:85). 

I de överväldigande stridsscenerna nomineras den enskilde amerikanske soldatens lidande. Då 

alla skildras likadant får en symbolisera alla de andra också. (Kinney, 1991:160). 

 

Balansgång mellan sårbarhet och styrka 

”Lidandet väcker indignationen och indignationen är propagandans viktigaste stöd.” 

De egnas lidande får ofta stort utrymme i filmerna, vilket inte stämmer överens med hur 

krigsfilmer vill ge publiken deras egen världsbild, vad de vill se. Man vill visa de egna 

soldaternas styrka, men i en konflikt är det den svagare parten som ofta väcker sympati. Det 

kräver en balansgång mellan att visa de egna som både sårbara men också starka. 

Indignationen ger också en legitimering av den egna sidans använde av våld, vilket vi också 
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tar upp i nästa kapitel om skuldfrågan. Genom att nominera de egna soldaternas lidande 

tycker vi som publik att det är rätt att de får ge igen. Fiendens lidande exnomineras. 

(Furhammar, Isaksson 1968:300). 

 

De gröna baskrarna 
 

Att dö med stolthet 

I de gröna baskrarna är synen på lidande framförallt som någonting hedersamt. Redan i 

musiken innan filmen börjat får vi höra att de gröna baskrarna är modiga män som hoppar och 

dör (se bilaga 2). Som amerikansk soldat härdar man plågorna, hur svåra de än är. Själva 

smärtan exnomineras och osynliggörs i filmen. För specialstyrkan gröna baskrarna är lidande 

och död en del av deras jobb och därför pratar de inte om det. De amerikaner som dör i filmen 

gör det under lugna förhållanden.  

 

En av soldaterna, Provo, grubblar över soldater som har dött i Vietnam och som har namngett 

olika gator. Han nämner dem som hjältar. Överste Kirby avdramatiserar allting med en 

axelryckning och säger att de måste åka vidare. När sedan Provo själv ligger för döden är det 

som att han förstått att det inte är någonting att vara rädd för. Han pratar lugnt med Kirby och 

ber om att få dricka whiskey för att klara det. De två skrattar ihop innan han tar en klunk, 

viskar till Kirby sin sista önskan och somnar in. Myten om whiskey som någonting starkt och 

manligt gör att vi sätter igång en kedja av föreställningar. Provo är en stark man och sväljer 

döden. Att dö betecknas som någonting lättsamt och inte särskilt mycket att bry sig om. Efter 

Provos död pratar ingen om honom mer. Han glöms bort. Under ett uppdrag senare i filmen 

skottskadas en amerikansk soldat i ryggen. När hans kamrat kommer fram till honom och 

frågar om han behöver första hjälpen biter den skottskadade bara ihop och säger att de inte har 

tid med det nu. De måste skynda sig iväg. Vi får veta att det gått bra för honom senare i 

filmen när hans kompis berättar för övriga gruppen att han blivit skjuten i ryggen men 

kommer klara sig. Ingen reagerar över informationen, vilket naturliggör situationen som är, att 

folk blir skadade. Ingen hetsar upp sig utan allt fortsätter som vanligt. Återigen exnomineras 

hans smärta. Det som nomineras är istället att han biter ihop och klarar sig utan att klaga. 
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Sydvietnameserna lider mest 

I De gröna baskrarna är det sydvietnameserna som lider mest. Det är de som far mest illa av 

Vietcongs våld. Deras lidande representeras främst genom att vi i efterhand får höra talas om 

vad som har hänt eller se vad som har hänt dem. Vi får se det när överste Kirby och hans 

mannar kommer in till en ödelagd by. Vi förstår att byborna lidit eftersom allt är nedbränt och 

en död person är upphängd. Men vi får inte se någon döende person. Bara under en scen får vi 

se lidandet med egna ögonen. Det är när en föräldralös pojke som en av soldaterna, Peterson, 

har tagit hand om, letar efter honom. Peterson har dött ute på uppdrag och pojken springer 

gråtande mellan parkerade helikoptrar och ropar efter honom. Vi får se att han är ledsen och 

förtvivlad över att Peterson är borta. Betecknandet av pojkens bedrövelse konnoterar 

medlidande hos oss och vi uppskattar sedan Kirby när han tröstar och tar hand om pojken.
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Skuldfrågan 
 

Plutonen 
 

Syndabock hos de egna 

Den egna sidans användande av våld ska inte orsaka skuldkänslor hos publiken. Därför är ofta 

fiendens sätt att använda våld mer brutalt. När det handlar om rått våld från den egna sidan 

utförs det ofta av någon vi inte riktigt etablerat en vi-känsla med, till exempel allierade eller 

personer som tidigt utmärkt sig med att vara annorlunda, de är inte med ”oss” på samma sätt. 

(Furhammar, Isaksson 1968:301). 

Barnes är inte vi med oss tittare. Han är elak och hämndlysten. Vi blir oroliga när han är med, 

för vi känner att han är den elake. Soldaterna följer sina ledare. Hade Elias fått bestämma 

hade kriget skötts snyggt. Det är den känslan man får som tittare.  

I början av filmen bestämmer Barnes att de nya killarna ska med ut på ett uppdrag. Elias 

motsätter sig det, men får ge vika. En av de nya soldaterna, Gardner, dör. Elias anklagar 

Barnes för det och det gör vi som ser på också. Vi har fått bilden av Elias som den snälle, och 

vi litar på att han har rätt. Barnes är känslokall som tvingade ut de nya killarna på en gång.   

 

Attack mot bybor  

När plutonen kommer fram till en by är soldaterna hämndlystna, efter att de hittat en av de 

sina död och upphängd på en påle. Trots att vi inte får se om de tar hand om den döde 

soldaten så få vi känslan av att de gör det eftersom det i andra scener poängteras vikten av att 

få hem de döda kropparna. De döda behandlas med respekt och det syns på hela gruppen när 

de hittat kroppen att de blir berörda av hans död. Chris kallar Barnes för ”vår kapten Ahab”. 

Det är namnet på den fartygskapten som i Herman Melvilles bok ”Moby Dick” är besatt av att 

jaga den stora vita valen som har bitit av honom hans ben. Han kommer inte att ge sig förrän 

han får sin hämnd, säger det oss. Strax utanför byn skjuter Barnes en springande vietnames i 

ryggen. Hämnden tas sedan ut på byborna. Scenen skildrar amerikanska soldaters övergrepp 

mot vietnamesiska bybor väldigt kritiskt mot den amerikanska militären, med mord och 

våldtäkt på bybor. Fastän det är hemska övergrepp som skildras, så märks de diskurser som 

handlar om att förklara och försvara de amerikanska soldaterna. Genom att ta upp det hemska, 

och kunna ge det förklaringar, så tar man bort till viss del anti-kraften i den hemska 

händelsen. 
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Här läggs det fram en konflikt till oss tittare. Scenen är hemsk och Barnes är den elake som vi 

lägger skulden på. Men precis som den tidigare forskningen pekar på, så förklaras Barnes 

handlande utifrån hämnd och att byborna faktiskt hjälpte fienden. Vad hade hänt om Elias 

hade fått bestämma? Hade det då varit de själva som hade dött? 

Barnes, den elaka ledaren i Plutonen, är den som får bära ansvaret för de övergrepp som 

begås. Judy Lee Kinney pekar på hans långa ärr i ansiktet, som talar om för oss när han gör 

något som för oss är moraliskt tveksamt. Då är det den onda sidan som kommer fram. Innan 

övergreppen i byn kallas han av Chris för ”vår kapten Ahab”. Så får vi veta att det är en 

hämndaktion. Även då det Barnes gör är fel, så är det en hämndaktion, byborna är alltså inte 

oskyldiga. (Kinney1991:162). 

 

I den anglosachsiska berättarstilen så händer allting av en orsak. Scenerna har kausala 

samband, det som händer i en scen leder fram till nästa scen. Det är lättare att ge en förklaring 

till varför någonting hemskt sker om allting har en orsak. Eftersom vi bara får följa den 

amerikanska sidan så får vi bara se orsakerna till deras handlande och inte till vietnamesernas. 

Även Thomas Doherty är inne på det spåret när det gäller de hemska övergreppen i byn i 

Plutonen. Soldaterna hittar samlingar med vapen och ris i byn. Det säger oss att Barnes var 

rätt ute ändå, byborna var inte helt oskyldiga, de hjälpte viet cong (FNL, Sydvietnams 

nationella befrielsefront) (Nationalencyklopedin) 

Det blir lite ”ändamålet helgar medlen”. Elias, den goda, framstår som naiv. Underförstått 

säger diskursen oss att om den snälle Elias fick bestämma allt skulle de inte överleva, 

eftersom det inte är något ”rent spel” i krig. (Doherty, 1991:254). 

Två soldater från Plutonen har blivit dödade och vi får fortfarande se allt ur Chris och hans 

kompisars ögon. Så därför, när de kommer fram till den lilla byn som ser ut att vara ett 

gömställe för nordvietnamesiska trupper, blir massakerscenerna mer förståeliga. De unga 

soldaterna är arga, sorgsna och hämndlystna. Sammanlagt dör bara två bybor, alltså lika 

många som dog av amerikanarna. Det går alltså jämnt ut och ingen har varit sämre än någon 

annan. När sedan en tredje person hotas till döden griper officeren Elias in och stoppar 

eländet. Det visar att alla hemska gärningar som utförts tidigare bara varit ovanliga dumheter 

som utförts under extrema förhållanden och på grund av stress. Men när väl befälet kommer 

in i bilden återställs ordningen, systemet fungerar. Efter att de amerikanska soldaterna förstört 

byn i Plutonen går de därifrån med barn på sina axlar i solskenet för att visa vilka fina 

människor de är. (Klein, 1990:25). 
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Oskyldiga robotar 

I filmer som Plutonen och Hamburger hill är de amerikanska soldaterna antingen snälla och 

ovetande om varför kriget förs, eller okänsliga robotar. Genom att visa dem som oskyldiga 

unga killar som skickats ut i kriget utan att veta varför de är där, tar man från de amerikanska 

soldaterna ansvaret för de handlingar de begår i Vietnam. (Anderegg, 1991:9). 

Kinney talar om ”memorial films”, där filmskaparna hedrar de egna soldaterna. Filmerna blev 

de medaljer och hurrarop som de inte fick när de kom hem från Vietnam. (Kinney, 1991:155). 

 

Brist på politisk kritik 

Michael Klein pekar på en brist i Plutonen som antikrigsfilm, då Plutonen inte sätter in 

Vietnamkriget i något större sammanhang. Det finns ingen tydlig förklaring till varför de 

amerikanska trupperna befinner sig i Vietnam, varken politiskt eller historiskt. Filmen 

problematiserar eller klargör inte vad som har lett till att amerikaner är på plats. Kritiken mot 

kriget riktas inte mot den amerikanska regeringen, som går fria från att förklara sin roll under 

Vietnamkriget. Dessa begränsningar i filmen kunde förklara filmens varma mottagande av 

publiken och Hollywood. Och en stor anledning till att Plutonen vann fyra Oscarstatyetter. 

Förklaringen till vad som händer när en by blir nerbränd och förstörd kopplas inte heller 

samman med någon politisk policy. Några av dessa gick ut på att det fanns byar som 

strategiskt skulle evakueras, det fanns zoner där alla som befanns sig innanför var legitima 

måltavlor, godkännandet av napalmbombningarna och så vidare. Policys som skapats genom 

sociala och rasistiska tankar om att de är överlägsna vietnameserna. Istället förminskas 

problemet och förklaras med att allt som hände var frukten av människans mörka sida under 

stress. Bravo company, som plutonen kallas, är ute på patrull i den vietnamesiska djungeln. 

Som publik sätts man in i dessa unga soldaters hjärnor. Vi är ute i djungeln, omringade och 

jagade av en främmande och ond antagonist. I en större mening kan det betyda att USA är 

omringade och jagade av tredje världen och kommunisterna (Klein, 1990:25).. Vi håller med 

Michael Klein om att kriget inte sätts in i något politiskt sammanhang, varför de amerikanska 

trupperna befinner sig i Vietnam. Men i en scen tycker vi att den amerikanska regeringens 

hållning behandlas. Efter att Elias anklagar Barnes för onödigt dödande kommenterar han 

Elias reaktion med att jämföra honom med den amerikanska regeringen. Han säger att 

regeringen försöker ”vinna kriget med en hand bunden bakom ryggen”. Han menar att 

regeringen tror att det går att vinna kriget på ett snyggt sätt trots att deras motståndare inte 

krigar på ett sådant vis. Eftersom Barnes betecknas som en ond figur uppfattar vi det han 
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säger som något att ta ställning mot. Meningen som skapas är att vi tar ställning för 

regeringen.  

 

De gröna baskrarna 
 

Det är för sydvietnamesernas skull amerikanerna är där, och det är deras krig. Ett exempel på 

en scen när det blir tydligt är när en infiltratör hittas i lägret av en amerikansk soldat som ser 

direkt att det är något som är fel. Denne slår till infiltratören, det behövs, han är en spion, och 

tar honom sedan med till de andra. När den sydvietnamesiske ledaren inser situationen blir 

han väldigt upprörd och också han slår till infiltratören. General Kirby går emellan och säger 

åt honom att ta det lugnt. Han känns väldigt sansad och ordnar upp situationen mellan de två 

mindre civiliserade personerna. Kirby är här en metonym för USA och vårt västerländska 

samhälle, som får gå emellan Sydvietnam och Nordvietnam. Journalisten blir upprörd över 

hur de som amerikaner (underförstått civiliserade) kan tillåta de sydvietnamesiska soldaterna 

att vara så elaka. Han kommer in som samvete och säger att man inte ska slåss. Kirby svarar 

med att berätta hur en amerikansk soldat blev hänsynslöst mördad på grund av den här 

infiltratören. Han får sista ordet mot journalisten, som blir tyst. Hegemonin har därmed blivit 

påhoppad, försvarat sig, och blivit starkare.  

Det är de sydvietnamesiska soldaterna som är elaka, inte amerikanerna. Ansvaret läggs över 

på dem, det är deras krig. Amerikanerna är mer där som stöd, mer för att se till så att det går 

rätt till.  
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Slutsatser 
I det här kapitlet ska vi ta upp de viktigaste slutsatserna som vi har dragit under arbetet med 

vår analys, i kapitlen 6-9. Vi koncentrerar oss på att ta upp skillnader och likheter mellan 

filmerna utan att i detalj ta upp det vi tidigare nämnt i analyskapitlen.  

 

Modiga krigare och oskyldiga offer – betecknandet av de amerikanska soldaterna 

Det är stor skillnad på filmernas anslag. Plutonen börjar med ett bibelcitat och dyster 

stråkmusik medan De gröna baskrarna börjar med militärisk marschmusik och krigsbilder. 

Musiken kommer före bilden och skapar en stämning. Båda filmerna använder sig av en 

klassisk klippning i början där vi först får reda på vilken plats vi befinner oss på innan vi får 

träffa huvudpersonerna. Två olika stämningar skapas som ligger till grund för hur vi uppfattar 

filmernas fortsättning och berättar om vad vi kommer att få se. Plutonens anslag säger oss att 

filmen kommer att innehålla sorg, smärta och ondska medan De gröna baskrarnas anslag mer 

lovar en fartfylld actionfilm med stolta krigare. Likheten mellan filmernas anslag är att de 

båda säger någonting om ”våra” amerikanska soldater. I De gröna baskrarna betecknas de 

som modiga krigare som kommer att utföra hjältedåd medan de i Plutonen betecknas som 

oskyldiga och några av dem kommer att offras. Plutonen börjar med ett citat från Predikaren 

och den talar till dem som kan sin Bibel, vet innebörden av texten och känner till hur den 

fortsätter. De förstår att någon i filmen kommer att göra fel och få stå till svars inför Gud. Alla 

vet inte innebörden av Predikaren, och förstår därför bara innebörden av citatet som visas. 

Men med hjälp av musiken får de ändå en känsla av att personerna i filmen inte kommer att få 

glädjas i sin ungdom. Filmen vill direkt ge en känsla till publiken om att det som kommer 

visas är fel. Det är någon som ska stå till svars inför Gud för att unga amerikanska pojkar dör i 

Vietnam, när de egentligen borde vara hemma och leva som ungdomar ska leva hos oss i vårt 

samhälle. I Plutonens anslag representeras kriget i Vietnam som någonting sorgligt och fel. 

 

Berättarens sökande efter sanning – samma sätt att berätta 

Om vi använder oss av Greimas taktantmodell ser vi att båda filmerna låter handlingen föras 

framåt genom en person som är berättelsens subjekt. I Plutonen får vi följa med Chris och det 

är genom honom vi upplever kriget. Vi känner liknande saker som han känner och uppfattar 

kriget på samma sätt som honom. Vi identifierar oss med honom eftersom han är den som 

berättar historien för oss. Objektet är sanning, och projektet i berättelsen är just hans sökande 

efter lärdom och sanning. Han tog värvning frivilligt för att han inte tyckte att han lärde sig 
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någonting i skolan. Han ville lämna sin skyddade tillvaro och bege sig ut i livet för att söka 

sanning. Givaren här är kriget, det används för att ge mottagaren, som är Chris själv, svar på 

frågan om sanning. I hans sökande efter sanningen har han hjälp i berättelsen av motståndare 

och hjälpare. Barnes som motståndare och Elias som hjälpare. På det sättet förs historien 

framåt. I De gröna baskrarna är det journalisten Beckworth som för berättandet framåt. Men 

inte på samma tydliga sätt som i Plutonen. Han är berättaren, även om det maskeras. Filmen 

har ingen berättarröst, men precis som i Plutonen så är det genom en person vi upplever kriget 

och delar uppfattningar med. Hans förvandling från att vara mot kriget till att gå med i kriget 

då han har insett vad det handlar om får vi vara med om. Objektet är hans sökande efter 

sanningen om kriget och den största motståndaren är han själv. Hans hjälpare är både personer 

och händelser som får honom att förstå sig på kriget. De nordvietnamesiska soldaterna är 

givare, som ger mottagaren sanningen om kriget. Mottagaren i den här berättelsen är 

Beckworth men även mänskligheten. I avseende på berättelsernas struktur märks det att båda 

filmerna är del av samma berättartradition. Och vi som medlemmar i samma diskurs har lätt 

att förstå berättandet. Vi tar till oss historien och förstår den utan problem.  

 

Igenkännande genom Westernreferenser  

För att skapa igenkännande och samhörighet med publiken använder båda filmerna sig av 

Westernreferenser som metonymer. Genom att använda sig av liknelser med tidigare gjorda 

Westernfilmer skapas ett samförstånd med publiken om vilka som är goda och vilka som är 

onda. Det märks att båda filmerna är del av samma diskurs eftersom de delar samma 

referensramar och använder sig av det för att nå ut till publiken. Vi som är del av samma 

diskurs känner igen oss och förstår betydelsen. Betydelse har skapats och medvetandegjorts 

hos oss. Det krävs att vi har sett Westernfilmer för att förstå betydelsen i liknelserna. Och vi 

som är del av samma kultur gör det. Intrycket av att filmen är en del av vår kultur, och gjord 

för oss som är en del av den, förstärks.  

 

Fienden betecknas som grymma och osynliga krigare 

De amerikanska soldaterna åker till Vietnam för att kriga, men det är inte vad scenerna visar. 

Scenerna, där stridande förekommerr, visar att amerikanerna blir angripna av vietnameserna. 

Att de angriper oss, är vad som förmedlas till publiken. I början av båda filmerna får vi se de 

amerikanska soldaterna åka till Vietnam, men de börjar inte strida på en gång, så vi får inte 

samma känsla av att de attackerar som vi får senare i filmerna när de vietnamesiska soldaterna 

anfaller. Vietnameserna förefaller anfalla helt oprovocerat, medan amerikanerna sällan 
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anfaller först men när de gör det så legitimeras det genom att de hämnas oförrätter gjorda av 

vietnameserna. Representationen av fienden i antikrigsfilmen och krigsfilmen har många 

likheter. Fienden betecknas som grymma genom deras handlingar som vi får se effekterna av. 

Det är just handlingarna som nomineras, vi får inte se dem som personer, i någon av filmerna. 

Deras grymhet poängteras dock mer i De gröna Baskrarna än i Plutonen. Vi får höra 

skrämmande berättelser om dem, som vi inte får höra i Plutonen. Men av det som publiken får 

se med egna ögon är de lika grymma i båda filmerna.  

 

Skillnad på representationen av ondska  

En skillnad mellan filmerna är att det i krigsfilmen är tydligt att det är nordvietnameserna som 

är de onda, medan inget ansvar läggs på de egna soldaterna. I antikrigsfilmen representeras 

ondskan både av vietnameser och av amerikaner. Genom att visa att båda sidor kan göra sig 

skyldiga till hemskheter visar det vad krig gör med ”våra” unga killar, hur krig kan förstöra 

människor. I pressade situationer kan misstag begås. Vissa misstag kan inte förklaras lika lätt. 

Det finns onda människor, som Barnes, och han är vi inte vi med. Vi känner inte igen oss i 

honom. Han är för elak.  

 

Sympati för sårbara soldater i Plutonen 

Vi sympatiserar mer med de amerikanska soldaterna i Plutonen än i De gröna baskrarna. I 

krigsfilmen är soldaterna inte lika sårbara och därför känner vi inte lika mycket sympati för 

dem. Vi lär känna dem bättre i Plutonen. Vi får veta hur soldaterna känner och tänker, och vi-

känslan blir större. Vi identifierar oss mer med dem och kriget blir jobbigare för oss som 

publik när vi ser att folk som vi har lärt känna lider. Det förstärker den negativa 

föreställningen vi har fått av kriget i Plutonen.  

 

Döden som antikrigspropaganda 

De sätt på vilket lidande representeras i filmerna skiljer sig åt. Dödsscenerna är mycket mer 

dramatiska i Plutonen. Lidandet förstärks med närbilder, skrik och starka blodiga bilder. I De 

gröna baskrarna lider de inte på samma sätt. Antingen slåss de tills de dör eller så dör de tyst 

snabbt. Deras sätt att dö har likheter med vietnamesernas sätt att dö. Skillnaden är stor mellan 

de amerikanska soldaternas sätt att dö i Plutonen och De gröna baskrarna. Döden blir naturlig 

i De gröna baskrarna, medan den i Plutonen används för att visa det värsta med kriget.  
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Vem som ställs till ansvar – kommunisterna och ingen 

I De gröna baskrarna ges en förklaring till amerikanernas inblandning i kriget. Det är för att 

skydda sydvietnameserna och rädda världen från kommunismens utbredning. Det är 

kommunisterna som ligger bakom kriget och de måste bekämpas. Amerikanerna behövs i 

Vietnam och sydvietnameserna vill ha dem där. I Plutonen ges ingen förklaring alls till varför 

de krigar, och samröret med sydvietnameserna exnomineras. Det är naturligt att USA har sina 

trupper på plats i ett annat land. De strukturella förhållandena ifrågasätts inte, det är ett sätt på 

vilket ideologi arbetar, som John B. Thompson kallar reifikation. Kriget naturliggörs. 

Regeringens ansvar för de amerikanska truppernas krigande i Vietnam exnomineras. Enda 

gången regeringen nämns i filmen är när Barnes uttrycker sitt missnöje mot regeringens, i 

hans tycke, naiva inställning till krigsföringen. Kritiken i filmen riktas mot krigandet i sig och 

alla krigets konsekvenser. Ingen ställs till ansvar för kriget. Vi kräver inte det eftersom vi 

genom filmen får ge utlopp för våra känslor då vi gråter eller blir arga över ohyggligheterna i 

kriget. Enligt katharsisteorin kan en befriande, renande känsloutlevelse som vi får genom att 

se på filmen göra att vi inte behöver leva ut känslan i verkligheten. (Berglund. Ljuslinder, 

1999:35). 
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Diskussion 
 
Inte två konkurrerande diskurser 

Vi har jämfört en krigsfilm och en antikrigsfilm. Syftet med en antikrigsfilm är att få publiken 

att ta avstånd från kriget medan en krigsfilm vill legitimera det. Det handlar om propaganda i 

båda fallen. Innan vi började arbetet med den här uppsatsen tänkte vi urskilja alla olikheter 

mellan de två filmerna. Men under tiden vi analyserade filmerna upptäckte vi att likheterna 

mellan filmerna var fler än vi trodde. Filmernas uppbyggnad, när det gäller dramaturgi och 

sättet att berätta, liknar varandra. Publiken är van vid att filmer ska se ut på ett visst sätt. De 

får inte utmärka sig för mycket, de måste vara lätta att förstå och innehålla en intressant 

historia för att tillfredställa publiken. Är de för invecklade och komplicerade blir filmerna 

svårtillgängliga och filmerna riskerar att skrämma bort publiken, något som filmskaparna 

aktar sig för. Det märks i båda filmerna att regissörerna är medvetna om publiken och 

försöker tala till deras värderingar och erfarenheter. Plutonen och De gröna baskrarna är två 

olika sorters propagandafilmer som vill förmedla sin syn på verkligheten. Men eftersom de är 

produkter av samma kultur blir deras syn på verkligheten inte helt olik varandra. Filmerna 

håller sig alltså inte till varsin grupp av diskurser, en som är mot krig och en som är för. De 

innehåller båda sorters diskurser. Eftersom de också berättar filmerna på liknande sätt så blir 

inte skillnaderna mellan antikrigsfilmen och krigsfilmen så tydliga.  

 

Smärta och lidande i antikrigsfilm 

Vi frågade oss vad det är som gör att den ena filmen anses vara antikrigspropaganda. 

Den stora skillnaden vi kom fram till mellan antikrigsfilmen och krigsfilmen är det sätt på 

vilket lidande representeras. Både på det sättet soldaterna dör smärtsamt och på det sätt deras 

tillvaro är plågsam. Den betydelse som förmedlas genom detta lidande i antikrigsfilmen är hur 

kriget förstör oss som människor. Det är amerikanerna som lider, och då vi känner oss nära 

dem reagerar vi mot kriget. I scenen där plutonen går till attack mot en vietnamesisk by och 

våldför sig på innevånarna får vi även se bybornas lidande. Som vi har berättat i resultatet 

försvinner en del av antibudskapet när vapen- och matförråd hittas som tyder på att byborna 

hjälper fienden. Men ändå representeras lidandet hos det vietnamesiska folket och vi känner 

avsky mot det här kriget.  
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Kritik mot kriget, inte mot orsakerna 

Plutonen genomsyras av en dyster och sorglig stämning. Det är elände från början till slut. De 

få glada stunderna i filmen handlar om kamratskapen soldaterna emellan och vi får skratta och 

umgås med dem. De stunderna gör att när vi sedan tas tillbaka till den sorgliga verkligheten i 

filmen blir det ännu jobbigare eftersom det har skapats en gemenskap mellan oss och 

soldaterna. Vi lär oss på detta sätt att tycka illa om kriget. Mycket av den betydelse som 

skapas i Plutonen handlar om att kriget är hemskt och vi vill inte åka dit. Men filmen undviker 

att ta upp de strukturella förhållanden och sociala relationer som ligger bakom den hemska 

situation som vi befinner oss i. Filmen exnominerar orsakerna till kriget och därmed riktas 

antikrigsbudskapet mot att det är krig och inte mot orsaken till kriget. Kritiken riktas mot att 

människor dör, inte mot vem eller vilka som kan ställas som ansvariga. Filmen får oss att bli 

ledsna och arga över det som händer och låter oss ge utlopp för de känslorna. Filmen ger oss 

en möjlighet att känna de här känslorna under två timmar, men risken finns att vi är nöjda 

sedan. Vi gråter men sedan glömmer vi bort det. Filmen ger oss inga verktyg att angripa de 

strukturella förhållanden som är orsaken till allt hemskt. Eftersom filmen inte pekar ut någon 

ansvarig får publiken bara känna att krig är fel men inte hur man kan ändra på det. Vi tänker 

inte i de banorna då ingen har öppnat de dörrarna för oss. Antikrigsfilmen Plutonen har därför 

brister när det gäller att fungera som fredsverkande kraft. Istället för fredsverkande kan 

antikrigsfilmen ha motsatt effekt och bli till stark krigspropaganda. Den har till synes ett 

antikrigsbudskap och lurar publiken att tro att de intar en kritisk ställning till kriget när de tar 

del av filmen. Men genom att de förklarar och berättar anledningen till alla hemska inslag, 

som filmen innehåller, neutraliserar de kraften i antikrigsbuskapet. 

 

Naturliggörande av kriget 

Orsaken till kriget exnomineras i Plutonen och den amerikanska inblandningen i 

Vietnamkriget naturliggörs. I De gröna baskrarna ges en förklaring till varför de är med i 

kriget. De förklarar att de måste skydda sig mot kommunisterna. När vi inte får någon 

förklaring till kriget i antikrigsfilmen bildas en överenskommelse med publiken. Det blir 

naturligt för oss att de amerikanska styrkorna är i Vietnam. Ingen behöver berätta för oss 

varför. Det tas som självklart att de amerikanska trupperna är på plats. Det är ideologi i arbete. 

Det riktas ingen kritik mot det eller att de är just i Vietnam. Det blir naturligt att amerikanska 

pojkar ska kriga i ett främmande land. Huvudpersonen, och han vi som publik identifierar oss 

med, Chris, är till och med där helt frivilligt. Regissören Oliver Stone är amerikan och 

uppvuxen i det amerikanska samhället och som själv har tjänstgjort som militär i Vietnam. 
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Det märks i filmen att den är uppbyggd på västerländska värderingar, självklara för oss. För 

honom är det naturligt att USA skickar militär hjälp till andra länder. Trots att han, genom sin 

film, riktar kritik mot kriget är kriget naturligt för honom och blir därför naturligt för oss. Till 

skillnad mot De gröna baskrarna är Plutonen gjord efter kriget och det kan också vara en 

anledning till att kriget naturliggörs i Plutonen. Vi vet om att kriget har ägt rum.  

Problemet med hur Plutonen naturliggör USA:s medverkan i Vietnamkriget är att publiken får 

intrycket att det är naturligt. På ett sätt går antikrigsfilmen då regeringens ärenden trots att 

föresatsen var att göra det motsatta. Konsekvenserna blir att vi uppfostras att tycka att det är 

naturligt att USA blandar sig i andra länders konflikter. När det sedan inträffar i verkligheten 

reagerar vi inte och på så sätt har en stormakt maskerat sin roll i kriget som invasionsmakt. 

Istället blir de en hjälpande hand som stabiliserar och gör världen trygg att leva i. 

 

Maskering av maktförhållanden 

Det sätt på vilket fienden representeras i både antikrigsfilmen och krigsfilmen påminner om 

varandra. Deras roll i filmerna är begränsad. Som personer exnomineras de helt. Den 

betydelse som skapas är att de anses vara oviktiga och ingenting att bry sig om. Vi tycker att 

det är konstigt att en film som vill föra fram ett antikrigsbudskap inte visar det vietnamesiska 

folkets lidande. Kriget pågår i deras land och det är de som drabbas. En grej som diskuterats 

mycket när det gäller Vietnamkriget är amerikanernas användning av napalmbomber, och 

vilka effekter det har haft på Vietnam och hur vietnameserna har fått lida på grund av det. I 

Plutonen används napalm i en scen och den vi får se lida av det är Chris. ”Deras” lidande är 

inte lika viktigt. Vi identifierar oss med Chris. När hans lidande på grund av 

napalmbombandet nomineras, exnomineras det vietnamesiska folkets lidande. Genom att 

Chris lider maskeras maktförhållanden mellan USA och Vietnam. Det är amerikanska 

bomber, men betydelsen i det förminskas när vi ser att det är amerikanska soldater som blir 

lidande. Regissören vill ge oss ett antikrigsbudskap. Han väljer att låta de amerikanska 

soldaterna fara illa och eftersom vi identifierar oss med dem känner vi ett motstånd till kriget. 

Han vet (medvetet eller omedvetet) att våra reaktioner blir starkare eftersom vi är vi med dem 

i filmen. Det han samtidigt gör är att reproducera representationen av den andre som 

annorlunda och förminskar frågan om vem som ska ställas till ansvar. Vietnameserna blir inte 

lika viktiga som ”oss”.  Att de amerikanska soldaternas lidande nomineras är ett exempel på 

hur ideologi arbetar.  
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Krigshjältar ska begravas hemma 

I De gröna baskrarna lämnas soldaten Peterson hängandes död i en fälla som 

nordvietnameserna har anordnat. I Plutonen är de däremot väldigt noga med att alla döda 

kroppar ska återvända hem till USA. Det här är ett exempel på hur båda filmerna innehåller 

både antikrigs- och krigsdiskurser. Att lämna en död soldat spetsad upp och ner, att inte 

kroppen kommer hem, gör att vi reagerar på krigets grymhet. I antikrigsfilmen Plutonen 

förmedlas däremot en känsla av att alla modiga soldater ska hem och begravas i amerikansk 

jord. Det är något vi är mer vana vid att se. Så ska det vara, därför reagerar vi inte över det.  

 

Vietnam, en helt annan värld 

Ett sätt på vilket en sanningsregim skapas är hur man väljer att representera den nya miljön vi 

kommit till. Olikheter nomineras. Vi i vårt västerländska samhälle är inte vana vid djungeln. 

Djungeln betecknas som krävande för oss med krypande djur, besvärlig terräng och hetta. Vi 

har kommit till deras värld som ser ut så och det är sant för oss. Vietnamesernas värld är långt 

borta från vår egen värld, som det inte behöver berättas om i filmen eftersom vi tar den som 

självklar. Genom att inte berätta om den berättas det om den. Faran med att reproducera 

sanningsregimer som denna ligger i att gränsen mellan vi och dem förstärks. Genom filmerna 

arbetar ideologi och vi kommer längre ifrån vietnameserna. Förståelse blir inte lika viktigt 

eftersom vi ändå föreställer oss att vi är så olika varandra. Det blir en sanning som är naturlig 

för oss. Ideologi hindrar oss från att förstå andra och vi ser olikheter istället för likheter.  

 

Några avslutande ord 

Vi förstår varför Plutonen anses vara en antikrigsfilm medan De gröna baskrarna anses vara 

en krigsfilm. Den omedelbara känslan som filmerna förmedlar ger de intrycken.  

Vi delar samma västerländska värderingar med filmskaparna och det vi har gjort är att försöka 

gå utanför de diskurserna. Genom att bryta ner filmerna i mindre delar så har vi försökt 

synliggöra det som gör att vi får de känslor och intryck som vi får av filmerna. Alltså att den 

ena filmen är mot krig och den andra för. Men när vi sedan tittade på filmerna i detalj såg vi 

hur de underliggande diskurser som båda filmerna delar lyser igenom. Det är diskurser som 

till exempel gör att gränsen mellan vi och dem förstärks, i båda filmerna. Oliver Stone har 

gjort en antikrigsfilm men han har inte kunnat gå utanför de diskurser som är dominerande i 

det samhälle han delar med John Wayne. Vi har alltså lärt oss att den kultur vi lever i påverkar 

oss mer än vad vi tror. När vi tror att vi är fritt tänkande människor påverkas vi ändå av de 

rådande strukturella förhållandena och dominerande diskurserna i samhället. En film som 
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anses vara en antikrigsfilm behöver inte skapa betydelse som enbart är ett antikrigsbudskap. 

Den påverkas av ideologier som för oss är det som känns naturligt och som därför inte 

utmanar de rådande strukturella förhållandena.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det är intressant att se hur ”de andra” kan representeras som just ”de andra”, ett folk som vi 

inte behöver lägga större vikt vid och som inte uttrycker några känslor i filmerna. De 

reduceras till enkla stereotyper och eftersom vi inte har tillgång till andra betydelsesystem så 

är det ingenting vi reagerar över. Det här är någonting vi tycker vore intressant att titta vidare 

på, inte bara i krigsfilmer utan även i andra sammanhang i vårt samhälle. 
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Bilaga 2 
 

The Ballad Of The Green Berets 
 
Text och musik: Barry Sadler och Robin Moore 
 
Fighting soldiers from the sky 
Fearless men who jump and die 
Men who mean just what they say 
The brave men of the Green Beret 
 
Silver wings upon their chest 
These are men, America’s best 
One hundred men will test today 
But only three win the Green Beret 
 
Trained to live off nature’s land 
Trained in combat, hand-to-hand 
Men who fight by night and day 
Courage peak from the Green Berets 
 
Silver wings upon their chest 
These are men, America’s best 
One hundred men will test today 
But only three win the Green Beret 
 
Back at home a young wife waits 
Her Green Beret has met his fate 
He has died for those oppressed 
Leaving her his last request 
 
Put silver wings on my son’s chest 
Make him one of America’s best 
He’ll be a man they’ll test one day 
Have him win the Green Beret 
 




