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Filmer skapar en historisk värld för dess åskådare. Att skapa en historisk värld är ett sätt 

att göra historia, detta utifrån samtidens ideologi, politik och kultur. Med denna uppsats 

undersöks fyra filmer om hur terroristorganisationerna IRA och RAF framställs, detta 

för att synliggöra den samtida diskursen under 1970- och 1990-talet då filmerna är 

producerade. Filmerna om IRA är; Hennessy (1975) och Some Mother’s Son (1996), 

filmerna om RAF är; The Third Generation (1979) och Den Demokratiske Terroristen 

(1992). Filmerna analyseras utifrån en textuell, kontextuell och sociohistorisk nivå. Den 

textuella nivån bygger på en strukturalistisk analys av hur terroristorganisationerna 

identifieras av oss åskådare, och den kontextuella nivån bygger i sin tur på en 

diskursanalys av hur filmerna speglar sin samtid. Vidare bygger den sociohistoriska 

nivån på en ideologiteori, för att vidare analysera huruvida filmerna förhåller sig med 

den rådande hegemonin eller förhåller sig till anti-hegemoniska idéer av samtiden. I 

resultatet finnes skillnader mellan de två filmerna om IRA, där filmen från 1970-talets 

förhåller sig kritiskt till organisationen, samtidigt som filmen från 1990-talet förhåller sig 

positiv till organisationens mål. Vad gäller filmerna om RAF förhåller sig båda filmerna 

sig snarare neutralt till organisationen, samtidigt som en förståelse visas gällande 

organisationens syfte. Dessa två filmer visar snarare en tydligare kritik till den samtida 

politiken i Västtyskland. Våldet är ett återkommande tema i samtliga filmer, där det både 

romantiseras men dessutom polariserar filmernas karaktärer mellan ond och god.     
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Inledning 

I maj år 1972 detonerades ett flertal bomber mot offentliga byggnader i sex olika städer i 

Västtyskland; Frankfurt, Augsburg, München (två olika), Karlsruhe, Hamburg och 

Heidelberg. Attentaten, som kom att kallas ”Maj-offensiven”, utfördes av RAF (Röda-armé 

fraktionen) och dödade totalt fyra, samt skadade 38 människor.1 I juli samma år detonerades 

26 stycken bomber i Belfast, vilket skadade 130 och dödade 11 människor, ett attentat som 

utfördes av organisationen PIRA (provisoriska irländska republikanska armén) och kom att 

kallas Bloody Friday. Enbart under år 1972 hade organisationen dödat 470 och skadat tusentals 

människor.2 Röda-armé fraktionen (RAF) och Provisoriska irländska republikanska armén 

(PIRA) är de två mest igenkännliga terroristorganisationerna enligt statsvetaren Joanne 

Wright. Båda organisationerna har varit aktiva under en lika lång tidsperiod, och har båda 

påverkat det samhälle där de har verkat, fast på olika sätt. RAF beskrevs som en 

kommunistrevolutionär organisation som vill störta den Västtyska staten. PIRA beskrevs som 

en nationalistisk organisation som ville frigöra Nordirland från Storbritanniens styre. Då 

organisationernas struktur skiljer sig så pass mycket åt, anser Wright att en jämförelse mellan 

dessa utifrån ett gemensamt ramverk endast kan ge enkla slutsatser utifrån deras sätt att verka. 

I denna studie har därför inte dessa två organisationer jämförts utifrån deras ideologi och 

struktur. Istället för att göra en jämförelse mellan organisationerna, har IRA och RAF 

analyserats utifrån det samhälle de samtidigt verkade i.3 ”It is the relationship of terrorist 

groups to their operating environment that determines the degree of success”4. För att 

synliggöra den samtida diskursen är ett framgångsrikt förhållningssätt att undersöka 

framställningen av organisationerna i film. Ett liknande förhållningssätt kan ses av historikern 

Ulf Zander, som undersökt hur muslimer skildras i Hollywoodfilmer. I sin analys kopplas 

bland annat denna skildring ihop med hur samtidens diskurs ser ut, till exempel den negativa 

framställningen av muslimer efter terrorattentatet den elfte september.5 Zander anser att ett 

bra sätt att studera film och historia är att just kombinera en närläsning av filmer och koppla 

detta med filmernas samtid.6 Huruvida organisationernas framställning är korrekt eller inte är 

oväsentligt i denna studie, då som historikern Robert A. Rosenstone argumenterar skapar 

filmerna en historisk värld utifrån metaforik och symbolik.7 

Enligt sociologen Simon Lindgren påverkar populärkultur både vår vardag, men dessutom 

vårt minne. Platsen i det sociala och historiska sammanhanget ramas in med hjälp av 

populärkultur, då det ofta har en stark koppling till begreppet nostalgi, som beskrivs som en 

sentimental längtan efter hur det var förr samt en känsla av tillhörighet. Populärkulturen har 

en stor påverkan på det moderna samhället, då bland annat minnet av terrordådet mot World 

                         
1 Moncourt, André och Smith, J. The Red Army Faction: a documentary history, vol. 1. Montreal, Quebec: 
Kersplebedeb, 2009-2013. s. 163–165. 
2 Dingley, James. The IRA: The Irish Republican Army. Santa Barbara, California: Praeger, 2012. s. 99. 
3 Wright, Joanne. Terrorist propaganda: The Red Army Faction and the Provisional IRA, 1968-86, Macmillan, London, 
1992. s. 7. 
4 Ibid. s. 7. 
5 Zander, Ulf. Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet. Lund: Historiska media, 2006. 219–249 
6 Ibid. s. 39. 
7 Rosenstone, Robert A. History on film/film on history. Harlow: Pearson/Longman, 2006. s. 37. 
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Trade Center 2001 är kopplat till när media framställde händelsen.8 Gällande film är detta ett 

populärkulturellt media som, de senaste 90 åren, varit ledande historieförmedlare för 

allmänheten. Många möter på så sätt en historisk framställning av olika händelser, människor 

etc. utifrån vad populärkulturen förmedlar.9 Historia på film blir därför väsentlig att undersöka 

då den når ut till en stor mängd människor och ger ett starkt intryck på oss.10  

 

 

                         
8 Lindgren, Simon. Populärkultur: teorier, metoder och analyser, 2 uppl. Stockholm: Liber, 2009. s. 18–22. 
9 Gustafsson, Tommy. ”Filmen som historisk källa: historiografi, pluralism och representativitet”. I Historisk 
tidskrift (Stockholm), 2006(126):3, s. [471]-490, 2006. s. 481. 
10 Lindgren. Populärkultur: teorier, metoder och analyser. 2009. s. 31–33. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att synliggöra den rådande diskursen vid 1970- och 1990-talens 

framställningar av organisationerna IRA och RAF genom mediet film. För att uppnå syftet 

har följande frågeställningar formulerats:  

 Hur framställs terroristorganisationerna och dess medlemmar i filmerna? 

 Hur legitimeras det utförda våldet i filmerna? 

 Vilka likheter och olikheter finns det i 1970- och 1990-talet filmers skildring? 
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Material och urval 

Varför ska vi studera film? 

Historikern Ulf Zander beskriver filmer som kulturellt, ideologiskt och politiskt präglade av 

sin egen samtid. ”Historia på film är således ett legitimt sätt att ”göra” historia på”.11 Det skulle 

vara fel att diskutera om film förmedlar historisk fakta eller argumenterar lika bra som den 

nedtecknade historien. Att studera film ska istället få svar på frågor som: Hur konstruerar 

filmer en historisk verklighet? Vilka betydelser har dessa konstruktioner för oss människor? 

Enligt Zander är vi historia, då det samhälle vi lever i är resultat av en historisk utveckling, 

men eftersom vi står i nuet och blickar tillbaka är det den egna tidens tolkning av nuet som 

står i fokus, vilket innebär att vi dessutom gör historia.12 Filmer är tidsbundna, då synen på 

saker och ting förändras med tiden, och därför inte en historisk källa som visar sanningen.13  

Även historikern Robert A. Rosenstone argumenterar gällande filmens roll inom 

historieforskningen. Hjälper filmer oss att utveckla våra reflektioner kring historia och hjälper 

dem oss att förstå historien? Det är frågor som författaren anser har under 2000-talet blivit 

viktiga att svara på inom vetenskapen för historia. Då filmen har blivit en viktig och stor 

förmedlare av historieämnet anser Rosenstone att, istället för att avhysa historiska filmer för 

att de inte är korrekta, undersöka hur filmer skapar en historisk värld. Detta genom att 

analysera hur filmer speglar historia för oss åskådare.14 Denna spegling bygger inte på en 

försvunnen verklighet, utan är snarare konstruktioner av spår från historien. Vidare 

argumenterar Rosenstone att filmer inte är menade att sakligt eller vetenskapligt förmedla det 

förflutna, likt historiska texter. Istället förmedlar snarare filmer historia utifrån symbolik och 

metaforer.15    

Källmaterial 

I studien har fyra filmer analyserats, två om IRA och två om RAF. Filmerna; Hennessy (1975) 

och Some Mother’s Son (1996) är två filmer som handlar om IRA. Hennessy är ett actiondrama 

producerat år 1975 av det amerikanska filmbolaget American International Picture, med den 

brittiska regissören Don Sharp. Some Mother’s Son är en dramafilm av det amerikanska bolaget 

Castle Rock Entertainment, regisserad år 1996 av den irländska regissören Terry George. The 

Third Generation (1979) och Den Demokratiske Terroristen (1992) är två filmer som handlar om 

RAF. Filmen The Third Generation med original titeln Die Dritte Generation är producerad av det 

västtyska filmbolaget Filmverlag Der Autoren år 1979. Den västtyska regissören bakom denna 

mörka komedifilm är Rainer Werner Fassbinder. Den Demokratiske Terroristen (1992) är en 

svensk-tysk film med produktionsbolag som; Sonet Produktion AB, Svensk Filmindustri och 

Zwites Deutsches Fernsehen bakom sig, och är producerad år 1992. Filmen är en action-

thriller regisserad av den svenska regissören Per Berglund, och baserad på en bok av Jan 

Guillou med samma titel. Anledningen till valet av två filmer för varje tidsepok är för att kunna 

                         
11 Zander. Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet. 2006. s. 14. 
12 Liknande slutsats finns i Dagmar Brunows artikel Representation and performativity Methodological 
considerations on film and historiography. The example of Baader-Meinhof”. s. 52. 
13 Zander. Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet. 2006. s. 14–15. 
14 Rosenstone. History on film/film on history. 2006. s. 12–13. 
15 Ibid. s. 37. 
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analysera och jämföra den samtida diskursen under både 1970-talet och 1990-talet. De två 

årtionden är valda utifrån organisationernas mest våldsamma och aktiva period, men dessutom 

två perioder med olika politiska klimat.16 Vidare för att bredda perspektivet har också filmer 

valts utifrån den bakomliggande produktionen. Både amerikanskt och brittiskt 

produktionsbolag, samt brittisk och irländsk regissör i filmer om IRA. Gällande RAF, både 

tyskt och svenskt produktionsbolag och regissör. Studiens urval bygger dessutom på filmer 

som direkt handlar om IRA för att förenkla analysen av filmerna, då det finns ett stort utbud 

av filmer med IRA. Ett flertal filmer där handlingen har någon koppling till IRA handlar i 

större utsträckning inte om organisationen i sig, utan snarare en indirekt koppling till 

organisationen eller en person inom organisationen.17 Vad gäller filmer som framställer RAF 

är utbudet betydligt mer begränsat, bland annat för att ett flertal filmer delvis har dokumentära 

inslag vilket försvårar filmanalysen.18 Istället har det gjorts ett urval av ”fiktiva” filmer framför 

dokumentära filmer. En direkt koppling till organisationen och dess medlemmar är inte lika 

tydlig som i filmerna om IRA, men valet har ändå fallit på filmer som tydligast visar på detta.  

                         
16 Se Bakgrund 
17 Exempel: A Fistful of dynamite (1971) och The Long Good Friday (1979) 
18 Exempel: Germany in autumn (1978) och Dödsspelet (1997) 
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Metod  

Studien har genomförts utifrån Simon Lindgrens tredimensionella analysmodell, där filmerna 

har undersökts på en textuell, kontextuell och sociohistorisk nivå. Kortfattat bygger en textuell 

nivå i undersökningen av filmerna på en grundlig nivå, där ”texten” är av intresse. I en 

kontextuell nivå är det ”texten” som kopplas med samtidens diskurs. Dessa två nivåer kommer 

att framställas i detta kapitel. I en sociohistorisk nivå är det en ideologiteori som tagits i bruk, 

där kopplingar mellan teori och resultat har gjorts. Denna nivå förklaras närmare i kapitel; 

Teoretisk anknytning.   

Textuell nivå: Strukturalism 

Strukturalism kan: ”[S]ägas referera till ett bredare synsätt som handlar om mentala och 

kulturella strukturers universella karaktär […].”.19 I analys av populärkulturella uttryck utifrån 

strukturalism, diskuteras att verklighetens konstruktion förmedlas genom olika kulturella 

meningssystem. Dessa meningssystem, som blir förståelig för oss genom språk, bygger på 

olika ideologiska funktioner som används av den dominerande samhällsklassen. Vidare 

diskuteras dessutom myter – berättelser som styrs av underliggande regler, som tillsynes är 

heterogent uppsatta men en homogen struktur återfinns i dem – som former, snarare än ting. 

Dessa former är på så sätt inte föremål eller begrepp, utan snarare yttrande som tillskriver 

någon mening. Barthes använder en bukett med rosor som exempel, där buketten tillskriver 

meningen passion, snarare än endast ett antal rosor. Det finns en språklig nivå och en 

mytologisk nivå, där språket respektive metaspråket analyseras. På en språklig nivå är det det 

som händer som är av vikt, vilket kallas denotation. Vidare skall denna analys dessutom byggas 

vidare på en metaspråklig nivå, där en tolkning av det som händer skall göras, vilket kallas en 

konnotation. I konnationen är det analys av myten som ideologisk funktion, där den rådande 

maktordningen speglas.20  Där myten: ”[…] förvandlar socialt, historiskt och kulturellt 

bestämda maktförhållanden till något naturligt.”.21         

 

I uppsatsens studie är det framställningen av IRA och RAF, samt personerna inom 

organisationerna, i de olika filmer som utifrån en strukturalistisk ansats ska analyseras. Att 

undersöka dessa framställningar bygger på filmernas identitet och identifikation. 

Identifikationer är skapandet och bearbetningen av olika identiteter inom filmer, där 

identiteten i sin tur ”[…] utgår från ett utifrån iakttagbart tillstånd.”.22 Hur åskådare förhåller 

sig till sin identifikation av filmer kan variera, men är avgörande för hur filmer upplevs rent 

känslomässigt för åskådarna. Identifieringen kan båda skapa åtskiljning mellan filmens fiktion 

och verkligheten, men även smälta samman verkligheten med filmens representation. En 

åskådares identifikation måste heller inte vara enhetlig filmen igenom, utan kan variera mellan 

olika karaktärer eller liknande.23 Framställningen av karaktärernas och organisationernas 

identitet bygger på hur vi åskådare identifierar dem. Vidare ska dessa möjliga identifikationer 

jämföras mellan; 1970-talet och 1990-talet. Detta grundar sig i en icke-essentiell tolkning, där 

                         
19 Lindgren, Simon. Populärkultur: teorier, metoder och analyser. 2009. s. 74. 
20 Ibid. s. 76–81. 
21 Ibid. s. 81. 
22 Zander. Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet. 2006. s. 26. 
23 Ibid. s. 26. 
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identiteter kan variera över tid och inte bara presenteras statiskt.24 Zander beskriver detta: 

”Kontinuitet över tid är en central aspekt av identiteten, […] att betrakta identitet som en 

meningsskapande berättelse i vilken historia, nutid och framtid vävs samman till en helhet”.25 

Filmers identitet leder ofta till en uppdelning mellan vi och de andra. Där åskådarna får en 

möjlighet att förhålla sig till en historia som ger dem själva en förståelse för deras plats i 

världen, men dessutom skapar mindre realistiska bilder av de andra.26 I en artikel skriven av 

filmvetaren Tommy Gustafsson diskuteras en pluralistisk undersökning av filmer. Utifrån en 

del av en pluralistisk utgångspunkt är det just hur karaktärerna framställs, som blir intressant. 

Filmers framställning av karaktärerna bygger på mänskliga erfarenheter som filmskaparna 

använder i sitt skapande. Dessa mänskliga drag gör att åskådarna själva kan relatera till de 

känslor, beteenden och egenskaper som visas hos karaktärerna.27 Gustafsson skriver: ”Jag vill 

hävda att det är just den mänskliga aspekten, främst medierad genom skådespelarna, som 

binder samman filmerna och åskådaren på ett förståelsemässigt plan.”.28 

Kontextuell nivå: Diskurs och diskursanalys 

Att definiera begreppet diskurs är komplext, då det inte finns en enkel definition av begreppet. 

Simon Lindgren beskriver diskurs som: ”[R]ådande och styrande betydelsemönster”.29 Det 

rådande och styrande innefattar de maktaspekter som styr människan, utifrån regler och 

konventioner gällande vad som får sägas. Olika mönster bygger i sin tur på olika koder som 

kan finnas i tecken – språk som bland annat talspråk och bildspråk30 – som speglar olika 

värderingar, attityder och antaganden. Det är just dessa koder utifrån maktdimensioner som 

undersöks i en diskursanalys, där texten och kontexten sammanförs.31 Detta innebär även att 

specifika perspektiv, synsätt och tolkningar hörs, samtidigt som andra inte gör det. Lindgren 

skriver däremot att olika diskurser förekommer parallellt med varandra, och att de inte är helt 

fristående från varandra. Vidare skriver Lindgren att detta kan ses som relativistiskt, där 

materiell verklighet inte existerar och allt är diskurser och konstruktioner. Den materiella 

verkligheten existerar, men det är genom diskurser den får betydelse för oss. Detta innebär att 

en diskursanalys undersöker både en mening, och de sociala institutioner som denna mening 

bygger på.32 Universitetslektorn i film och litteratur, Dagmar Brunow, skriver in sin artikel: 

”[F]ilm images are never objective, but are always defined by a contemporary discourse that 

pervades aesthetic and stylistic decisions. Every camera angle implies a moral statement 

[…]”33. Enligt Dagmar Brunow skapar filmer en berättelse om det förflutna. Genom att 

analysera filmers berättelse kan man få förståelse för filmernas diskursiva funktion. Huruvida 

filmer speglar positiva eller negativa bilder är inte av intresse, utan snarare om filmer följer 

                         
24 Zander. Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet. 2006. s. 26–27. 
25 Ibid. s. 27. 
26 Ibid. s. 27. 
27 Gustafsson. Filmen som historisk källa: historiografi, pluralism och representativitet. I Historisk tidskrift 
(Stockholm). 2006. s. 485–486. 
28 Ibid. s. 485.  
29 Lindgren. Populärkultur: teorier, metoder och analyser. 2009. s. 110. 
30 Ibid s. 60. 
31 Ibid. s. 110–112. 
32 Ibid. s. 113–115. 
33 Brunow. “Representation and performativity Methodological considerations on film and historiography. The 
example of Baader-Meinhof”, I Historier : Skönlitteratur från arton- och nittonhundratalen som historisk källa. 2009 s. 
51. 
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samtidens hegemoni eller motsätter sig den. Istället för att diskutera om filmer speglar 

verkligheten korrekt, bör fokus ligga på filmernas sociala funktion för att undkomma 

dikotomin: Objektiv eller subjektiv.34 Författaren förklarar att en diskursanalys av filmer kan 

ge förståelse för samtidens nationella diskurs, i det land där filmen är producerad. På så sätt 

ger denna form av analys en ökad förståelse för den nationella identiteten, till exempel ger 

filmer om RAF en ökad förståelse för Tysklands nationella identitet. Vidare kan en 

diskursanalys av olika filmer dessutom understryka den nationella politiska utvecklingen under 

en tid, där en viss diskurs kan ha försvagats med tiden och mellan flera filmer.35    

 

Oavsett vad filmerna handlar om, en historisk eller fiktiv händelse, speglar den sin egen samtid 

enligt Zander. Precis som har diskuterats under kapitlet Material i denna uppsats, är filmer inte 

främst intressanta för att de visar en sanning.36 ”Istället är det deras samtidsberoende som 

förtjänar särskild uppmärksamhet”.37 I historiska filmer speglas de rådande värderingarna, 

samtidigt som en skildring görs av en specifik period. Varken bara det ena eller bara det andra, 

utan ett dubbelt tidsperspektiv.38 

Tillvägagångssätt  

Rosenstone behandlar framställningen av Förintelsen och hur den synliggöra den samtida 

diskursen i ett antal filmer. Författaren väljer att framställa varje films, i kronologisk ordning, 

spegling av Förintelsen. Sedan sammanfattas och förklaras resultatet för varje film. 

Tillvägagångssättet författaren tillhandahåller är något simpelt, men ger läsaren en möjlighet 

att se den historiska värld som filmen skapar, samt hålla upp ett intresse för läsaren. Enligt 

Rosenstone är det viktigt att inte resultatet endast blir långa sammanfattningar av filmerna, då 

detta kan dränera entusiasmen ur läsarna, särskilt de som inte har sett filmerna.39 Likt detta 

sätt att framställa resultatet kommer denna studie använda, där kapitlet består av en kort 

sammanfattning av filmen, hur filmen identifierar karaktärerna och organisationen, samt hur 

filmen speglar samtidens diskurs. Vidare följer ett sammanfattande inslag av hur varje 

organisation framställs under 1970- och 1990-talet. Utifrån detta upplägg är det genom 

Lindgrens tredimensionella analysmodell resultatet framställs ur.  

                         
34 Brunow. “Representation and performativity Methodological considerations on film and historiography. The 
example of Baader-Meinhof”, I Historier : Skönlitteratur från arton- och nittonhundratalen som historisk källa. 2009. s. 
51. 
35 Ibid. s. 52–54 
36 Zander. Clio på Bio. 2006. s. 29–30. 
37 Ibid. s. 30. 
38 Ibid. s. 30–32. 
39 Rosenstone. History on film/film on history. 2006. s. 137.  
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Teoretisk anknytning 

I denna studie har ideologiteori tagits i bruk, beskrivit av Simon Lindgren. Där: ”[…] ideologi 

är ett system av representationer som ”behärskar en människas eller en samhällsgrupps 

tänkande” (1976:132)”.40 Behärskandet innebär en förståelse för den relation vi har till 

omgivningen, samtidigt som det är planterade koder i människors tankar och beteende utifrån 

de rådande sociala förhållandena. Ideologins existens är materiell, vilket innebär att den ges 

uttryck genom bland annat populärkulturen. Inom de ideologiska statsapparaterna, till 

exempel media och kultur, utövar de dominerande grupperna hegemoni – moralisk och 

intellektuell makt.41Att anamma en ideologteori i studie om filmer, innebär att det är 

interpellationer som analyseras. Lindgren skriver: ”Interpellationer handlar alltså om den 

process genom vilken en social position för individen (subjektet) skapas genom språket.”.42 

När vi som åskådare förstår vad filmen handlar om, blir vi delaktiga i reproduktionen av den 

dominerande ideologi som filmen bygger på. Detta sker dock subtilt där ideologin slätar ut de 

egentliga maktförhållandena, vilket innebär att modellen lämnar lite utrymme för ideologins 

motkrafter. Men genom att komplettera denna ideologiteori med ett hegemoniperspektiv kan 

man se hur populärkulturen både sprider den dominerande ideologins idéer, samtidigt som 

den dessutom kan sprida antihegemoniska idéer.43 John Storey förklarar detta synsätt som: ”en 

förhandlad blandning av intentioner och motintentioner, både uppifrån och nerifrån, både 

’kommersiella’ och ’autentiska’”.44 

Den teoretiska anknytning i denna studie kommer att fungera som en teoretisk tolkningsram, 

där Althussers ideologiteori är utgångspunkten när det textuella och kontextuella resultatet 

diskuteras i analysen. Huruvida filmerna synliggör den dominerande ideologins idéer om IRA 

och RAF, eller synliggör antihegemoniska idéer kommer på så sätt diskuteras i studiens 

avslutande skede.  

 

                         
40 Lindgren. Populärkultur: teorier, metoder och analyser. 2009. s. 159. Med citat från Althusser, Louis. Filosofi från 
proletär klasståndpunkt. Lund: Cavefors, 1976. s. 132.  
41 Ibid. s. 159–161. 
42 Ibid. s. 160. 
43 Ibid. s. 161–162. 
44 Storey, John. Cultural Studies and the Study of Popular Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996. s. 
127. 
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Tidigare forskning 

Film som historisk källa 

Precis som har diskuterats i både Inledning och Material är film en viktig historieförmedlare, 

som både skapar och speglar historia för dess åskådare. Rosenstone menar att filmer går 

bakom den traditionella historian, då de väljer ut delar av historien och gör dessa delar viktiga. 

Genom att välja ut intressanta delar av historien skapas därför en historisk berättelse av 

filmskaparna. En historisk berättelse som kan analyseras utifrån en metaforisk sanning, vilket 

synliggör och kommenterar den historiska diskursen.45 Gustafsson skriver: ”Filmer, […], utgör 

dock materiella kvarlevor producerad i en specifik tid”.46 För att analysera film som historisk 

källa är det inte den klassiska källkritikens närhet, äkthet och tendens, som bör ligga som fokus. 

Snarare bör det tolkande steget vidga denna klassiska källkritik, då alternativa källor som film 

kräver nya frågor. Dessa frågor bör behandla föreställningar och mentaliteter som presenterar 

en ny och mer komplex historisk verklighet, istället för att genom en invand föreställning 

fastställa kronologin i historiska skeenden.47 Historia på film tillför dessutom enligt Zander en 

förståelse av oss själva över tid. Detta bygger bland annat på filmernas tidsbundna spegling, 

som synliggör olika förändringar av identiteter och synen på till exempel genus över tid.48 

Terrorism inom populärkulturen 

Historikern Paul B. Rich, menar att filmer fick en avgörande betydelse i hur terrorism tolkas 

efter 1945, tidigare var det böcker. I USA kopplades ofta terrorism ihop med den anti-

kommunistiska politiken landet förde under Kalla kriget. Senare filmer, efter 1990-talet, 

beskriver gärna terrorismen och de som utför dessa dåd som västvärldens ultimata ondska.49 

Vidare anser statsvetaren Philip Schlesinger et al. att speglingen av terrorism kan jämföras 

sinsemellan massmedia och populärkultur. Författarna anser att det finns en tydlig liknelse i 

framställningen mellan de olika medierna gällande terrorism, där båda skapar en dramatisering 

av de onda och de goda. Vidare diskuteras att fiktiva framställningar av terrorister ger oss 

åskådare en bredare bild av dem, då denna framställning ofta rymmer deras egna argument, 

politiska filosofi och motivation. Detta innebär dock inte att en fri tolkning av terrorister görs, 

utan filmskaparna är påverkade av hur filmen kommer att tas emot på marknaden och därför 

begränsade i sitt arbete.50  

 

Historikern Mark Connelly behandlar hur organisationen IRA har framställts i olika filmer. 

Utifrån sin studie kommer Connelly till slutsatsen att organisationen innan delningen av Irland 

oftast framställs som legitim, oavsett om filmerna är gjorda i USA, Storbritannien eller på 

Irland. Filmerna beskriver IRA som: ”[…] brave, rational patriots who use justified and 

                         
45 Rosenstone. History on film/film on history. 2006. s. 8–9 
46 Gustafsson. Filmen som historisk källa: historiografi, pluralism och representativitet. I Historisk tidskrift 
(Stockholm). 2006. s. 478 
47 Ibid. s. 478–481 
48 Zander. Clio på Bio. 2006. s. 14–15 
49 Rich, Paul B. Understanding Terror, Terrorism, and Their Representations in Media and Culture. I Studies in 
Conflict & Terrorism, vol. 36 issue 3 (2013): 255–277. doi: 10.1080/1057610X.2013.755915. s. 262–263. 
50 Schlesinger, Philip, Murdock, Graham & Elliott, Philip. Televising 'terrorism': political violence in popular culture. 
London: Comedia, 1983. s. 72 & 77. 
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measured violence against a brutal, heavily armed foreign occupier.”.51 Skildringen av irländare 

och britter skulle kunna påstås vara en skildring mellan de goda respektive de onda.52 En tydlig 

koppling mellan IRA och kriminalitet finns i de filmer som skildrar perioden efter delningen 

av Irland. Brittiska filmer har en relativ negativ framställning kring hela den irländska 

republikanismen, där IRA i sin tur är worst of the worst.53 De amerikanska filmerna kritiserar det 

våld IRA utför, men inte IRA:s syfte. Våldet beskylls däremot i flera fall på ensamma individer, 

snarare än hela organisationen. Irländska filmer i sin tur framställer medlemmarna i IRA som 

hänsynslösa människor. I de filmerna Connelly har analyserat finns dock en brist av politiska 

och demografiska proportioner, då den protestantiska och unionistiska synen på Nordirland 

inte finns med. Som åskådare får man enligt författaren en överdriven bild av ett krigsdrabbat 

Nordirland, där hela befolkningen sätter sig emot en brittisk ockupation. Det finns dessutom 

en framställning av IRA, oavsett om den är god eller ond, som ett resultat av ett brittiskt 

förtryck. På så sätt återspeglas en form av sympati kring organisationen, vilket är unikt i 

jämförelse med hur andra nationalistiska organisationer brukar framställas.54 I filmen Hennessy 

(1975) förklarar Connelly att IRA framställs som radikalister, men som ändå visar upp en sida 

av förnuft. Även om den brittiska polisen har en positiv framställning var filmen inte populär 

i Storbritannien, mycket på grund av att riktiga scener av Drottning Elisabeth förekommer 

som om hon har gått med på att vara med i filmen, vilket så inte var fallet.55 Connelly förklarar 

att filmen Some Mother’s son (1996) skildrar en komplex beskrivning av konflikten mellan IRA 

och Storbritannien, där både splittringar inom den katolska kretsen och de brittiska 

myndigheterna visas. Enligt författaren väljer inte filmen någon sida i konflikten, utan snarare 

kritiserar IRA:s och Storbritanniens cyniska tilltag i konflikten, där deras ideologiska grund 

inte tillåter kompromisser. Istället är det den vanliga människan som får visa sin humana sida 

och ställa sig upp för att rädda liv.56 I en artikel av historikern James D. Ivory har en kvantitativ 

studie gjorts för att se hur IRA framställs i amerikansk-, brittisk-, irländskproducerade filmers 

trailers. I resultatet finner författaren inget stöd i påståendet att karaktärer kopplade till IRA 

skulle framställas mer positivt i amerikanska filmer. Snarare drar författaren en motsatt 

slutsats, då attacker mot off-camera karaktärer är vanligare förekommande i de 

amerikanskproducerade filmerna. Resultatet visar även på att framställningen av IRA i större 

utsträckning snarare är neutral, än negativ.57  

 

Connellys och Ivorys studier av filmer , däribland Hennessy och Some Mother’s son, respektive 

trailers om IRA mynnar ut i en helhetsbild av framställningen av IRA. På så sätt finns endast 

korta analyser om filmerna och trailers, för att få fram ett kvantitativt resultat. Denna studie 

har gått djupare in i de utvalda filmerna för att analysera framställningen av organisationen. 

Detta för att kunna synliggöra den samtida diskursen, vilket saknas i de tidigare nämnda 

studierna.   

                         
51 Connelly, Mark. The IRA on film and television: a history. Jefferson, North Carolina: McFarland, 2012. s. 242. 
52 Ibid. s. 242. 
53 Ibid. s. 243. 
54 Ibid. s. 243–244. 
55 Connelly. The IRA on film and television: a history. 2012. s. 133–134. 
56 Ibid. s. 117–119.  
57 Ivory, James D. Sneak Peeks at Insurrection: Portrayals of the Irish Republican Army in Film Trailers. I 
Atlantic Journal of Communication, vol. 15 issue 3 (2007): 214–229. doi: 10.1080/15456870701316236. s. 222–227. 
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Bakgrund 

Irland och den irländska republikanska armén 

Irland har under 800 år, som en brittisk koloni, kämpat emot det brittiska styret för ett enat 

Irland. År 1920 lyckades Irland med det politiska partiet Sinn Fein och dess militanta grupp 

IRA bryta sig loss från det brittiska styret. År 1920, formellt år 1921, delades Irland; där de 26 

södra ”länen” blev den egna staten Irland, och de sex norra ”länen” blev en union med 

Storbritannien, Nordirland. Uppdelningen berodde bland annat på den majoritet av katoliker 

som stödde ett enat Irland, samtidigt som den majoritet av protestanter på Nordirland stödde 

unionen med Storbritannien.58 Fredsavtalet skapade motsättningar inom IRA, då en del av 

IRA-medlemmarna ville att hela den irländska ön skulle vara självständiga från brittiskt 

inflytande, och andra IRA-medlemmar var nöjda med avtalet. Motsättningarna ledde till ett 

inbördeskrig, som slutade redan år 1923, efter IRA:s (anti-Treaty) nederlag på Nordirland. Trots 

att IRA officiellt hade lagt ned sina vapen var det ett flertal medlemmar som fortsatte utföra 

dåd, framförallt på Nordirland där organisationen hade lyckats etablera sig ytterligare.59 År 

1962 innebar en ny generation inom IRA, där avhoppande gamla medlemmar ersattes av ett 

flertal yngre män, med nya vänsterinriktade idéer; ”[R]evolution, anticolonialism, 

countercultures and fashionable Marxism.”.60 Målet var fortfarande att ena Irland, men de nya 

vänsteridéerna skulle snarare ena katolicismen och protestantismen, vilket splittrade 

organisationen mellan åren 1969–1970. I splittringen reste sig Provisoriska irländska 

republikanska armén, som skulle återta den våldsamma kampen gentemot unionisterna.61 

Tyskland innan Röda-armé fraktionen  

Efter andra världskriget var Tyskland en hybridstat, med influenser från både Nazityskland 

och USA, institutioner och befattningsmän var de samma som under nazismens styre eller 

ersatta av USA. I Västtyskland skapades den antikommunistiska och kapitalistiska hegemonin 

som hade influenser från USA.62 Efter kriget hade Tyskland blivit demilitariserat, men genom 

den nya Marshallplanen fick den Västtyska staten militärt bistånd av USA för att kämpa de 

militära vänsterrörelserna i landet.63 Flera kommunistiska organisationer valde ändå att hävda 

sig bland det tyska folket, men möttes av motstånd från staten. 1950-talet i Västtyskland 

präglades i mångt och mycket av samarbete med USA, vilket ledde till ett flertal 

demonstrationer av de växande vänsterorganisationerna och fortsatta försök att neutralisera 

dessa organisationer av den Västtyska staten.64 Moncourt och Smith skriver: ”Things were 

brewing beneath the surface, and a new generation was finding itself increasingly miserable 

within the suffocation and conservative Modell Deutschland”.65  

                         
58 Dingley. The IRA: The Irish Republican Army. 2012 s. 1–2 & s. 56–57.  
59 Ibid. s. 77–84. 
60 Ibid. s. 88. 
61 Ibid s. 89–94. 
62 Moncourt och Smith. The Red Army Faction: a documentary history, vol. 1. 2009–2013. s. 3–4. 
63 Ibid. s. 3 och s. 19–20. 
64 Ibid. s. 21–24. 
65 Ibid. s. 24. 
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1970-talets Europa 

Den rådande krisen var något som präglade samhället i västvärlden. Årtiondet präglades av en 

rad olika former av kriser, däribland de ekonomiska kriser som hade stor inverkan på den 

västerländska politiken. Förändring av penningpolitik, minskad oljeproduktion, ökad 

arbetslöshet på grund av förflyttning av arbeten, är bara några faktorer som påverkade den 

europeiska befolkningen. Dessa kriser skapade ett flertal olika rörelser för att sätta sig emot 

de förändringar, och icke-förändringar, i samhället.66 Vänsterpolitikens etablering bland 

Europas universitet under 1960-talet banade väg för en vidare spridning av en vänsterradikal 

kultur. Framfarten innebar ett ökat samhällsinflytande, bland annat genom sociala rörelser 

men även inom massmedia.67 Kvinnorörelsen var den mest framträdande sociala rörelsen, där 

en feministisk framtidsvision var påtaglig. Frågor om kvinnors villkor på arbetsmarknad och 

kvinnors självständighet från män var centrala.68 Kampen om kvinnors rättigheter i samhället 

var till stor del präglat av en socialistisk vision; ”ingen klasskamp utan kvinnokamp, ingen 

kvinnokamp utan klasskamp”.69 Där den rådande kapitalismen var orsaken till orättvisor i 

samhället, därav även kvinnornas underordnad i samhället.70  

Provisoriska irländska republikanska armén 

PIRA:s mål var att störta den brittiska armén på Nordirland, för att på så sätt frigöra Irlands 

norra region från den brittiska kolonialiseringen och presentera sig som en nationell 

befrielserörelse. Det blodiga kriget PIRA förde gav mellan åren 1971–1974 resultat, då man 

lyckats döda 232 brittiska soldater, 56 av den Nordirländska polisen och 46 av UDR (Ulster 

defence regiment). De stora förlusterna orsakade en kampanj i Storbritannien om att 

soldaterna borde skickas hem. PIRA:s stora framgång innebar även egna förluster, då 139 

medlemmar dödas och flera hundra fängslades. En stor anledning till PIRA:s stora förluster, 

samt att de kunde fortsätta, var bland annat att; egentligen vem som helst rekryterades och de 

olika terrordåden var dåligt planerade. Antalet döda berodde dessutom på stora misstag av de 

brittiska soldaterna, som ofta svarade PIRA:s blodiga handlingar med ytterligare blodiga 

handlingar. Ett exempel är Bloody Sunday 1972, där en illegal marsch i den katolska delen av 

Londonderry ägde rum och brittiska paramilitärer svarade med eldgivning, vilket dödade 13 

personer i marschen. Bara 1972 hade konflikten på Nordirland tagit 470 människors liv och 

skadat tusentals, där 1853 bomber hade planterats och 10631 skottlossningar ägt rum. Enligt 

Dingley skapade allt detta våld aldrig något större hot gentemot staten, utan snarare ett hot 

mot ordningen på Nordirland.71 Författaren skriver att en orsak till PIRA:s misslyckande var: 

”Most of the carnage was directionless and failed to prevent basic services from operating, 

such as electricity, water, health, or even refuse disposal”.72 Befolkningens dagliga rutiner 

kunde fortsätta, då man lärde sig att hålla sig borta från folktäta platser. PIRA legitimerade 

                         
66 Ers, Andrus. Kris, terror, besvikelse - 1970-talet efter utopierna. I Tillsammans - Politik, filosofi oh estetik på 
1960- och 1970-talet, Burman Anders och Lennerhed Lena (red.), 563–590. Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2014. 
s. 563–568. 
67 Östberg, Kjell. Vänstern och Proletariseringen. I Tillsammans - Politik, filosofi oh estetik på 1960- och 1970-talet, 
Burman Anders och Lennerhed Lena (red.), 417–452. Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2014. s. 417–422. 
68 Isaksson, Emma. Feministiska Framtidsvisioner. I Tillsammans - Politik, filosofi oh estetik på 1960- och 1970-talet, 
Burman Anders och Lennerhed Lena (red.), 483–508. Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2014. s. 483–491. 
69 Ibid. s. 494–495. 
70 Ibid. s. 495. 
71 Dingley. The IRA: The Irish Republican Army. 2012. s. 97–99. 
72 Ibid. s. 99. 
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attackerna på Nordirland genom att påstå att attackerna var på unionens mark och därför 

gentemot hela Storbritannien. Detta innebar dessutom att PIRA även utförde attacker på det 

brittiska fastlandet, i bland annat städer som London och Birmingham. I mitten av 1970-talet 

omdirigerade PIRA kampen något, då man tog kampen till de brittiska fängelserna. Detta för 

att en ny lag hade införts som innebar att de fängslade PIRA-medlemmarna inte längre skulle 

behandlas som krigsfångar, utan som alla andra fångar. Den nya lagen ledde till protester både 

i fängelserna och utanför, då bland annat hungerstrejker genomfördes, där 10 strejkare svalt 

ihjäl mellan 1980–1981. Den nya strategin fick stor framgång på Irland, då både det politiska 

partiet Sinn Fein och katolska samfund visade sympati för strejkarna. Våldet fortsatte dock 

även under 1980-talet, men efter flera framgångar för de brittiska trupperna började PIRA 

inse i slutet av 1980-talet att de höll på att förlora kriget. Under 1990-talet minskade antal 

terrordåd, men de som skedde var nu inriktade mot det brittiska fastlandet, där skadan var 

större. 1997 infördes ett nytt vapenstillestånd, och genom sina bombningar i London hade 

PIRA lyckats förhandla sig till att en nedläggning av vapen inte skulle ske förrän 2005.73 

Dingley skriver att resultatet av förhandlingarna: ”[…] indicates how tactically important even 

the threat of violence was for PIRA. Without violence, PIRA had little to offer”.74         

Röda-armé fraktionen  

Under sent 1960-tal började olika vänsterrörelser ta till våld för att visa sitt motstånd till den 

Västtyska staten. 3 april år 1968 utfördes bombattentat mot två varuhus i Frankfurt. Två dagar 

senare greps bland annat Andreas Baader och Gudrun Ensslin för dådet, som båda dömdes 

till tre års fängelse. Efter överklagande av domen och temporär befrielse med hjälp av 

advokaten Horst Mahler, försvann Baader och Ensslin och återvände aldrig till fängelset. 

Istället arbetade man på att, tillsammans med bland annat Mahler, starta en militant Marxistisk-

Leninistisk organisation.75 Skribenten på tidningen Konkret Ulrike Meinhof, med fredligt 

förflutet,76 hade visat sympatier för bombdådet i Frankfurt och valde därför att hålla Baader 

och Ensslin undangömda. Den 3 april år 1970 greps Baader, men befriades i en kupp med 

hjälp av bland annat Meinhof, som påstod att hon skulle intervjua Baader under arresten. 

Händelsen skapade stora rubriker runt om i världen och gruppen hade gjort ett stort intryck. 

En ny organisation hade skapats, och fick namnet RAF (Röda-armé fraktionen). RAF började 

rusta upp sig, de åkte bland annat till Jordanien för att träna med palestinska organisationer. 

29 september år 1970 rånades tre olika banker i Västtyskland av RAF, utan att avlösa ett enda 

skott eller få någon medlem arresterad. Bakslagen för RAF kom däremot strax efter, då ett 

flertal medlemmar arresterades och ställdes inför rätta under år 1970, en av många var Horst 

Mahler. Den Västtyska polisen hade under denna tid deklarerat organisationen som Public 

Enemy Number One, och ökat eftersökningen av organisationens medlemmar.77 Den 15 Juli 

1971 blev den 19-åriga RAF-medlemmen Petra Schelm skjuten av polisen. Händelsen blev en 

vändpunkt för RAF, då deras popularitet ökade hos den yngre befolkningen, som snarare såg 

deras våld som politiskt och inte kriminellt. Våldet eskalerade, vilket i sin tur ledde till ökat 

                         
73 Dingley. The IRA: the Irish Republican Army. 2012. s. 100–104. 
74 Ibid. s. 104. 
75 Ibid. s. 45–50. 
76 Moncourt och Smith. The Red Army Faction: a documentary history, vol. 1. 2009–2013. s. 26. 
77 Ibid. s. 59–65. 
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motvåld, vilket medförde ökade sympatier för RAF.78 Den så kallade Majoffensiven 

påbörjades i maj år 1972, där RAF utförde ett flertal bombningar mot flera byggnader i olika 

Västtyska städer.  Attentaten skadade totalt 38 människor och döda fyra, fast man hade varnat 

för attentat innan de utfördes. Händelserna innebar att flera av de mer liberala sympatisörerna 

nu backade från organisationen, men även andra vänsterradikala organisationerna förkastade 

attentaten.79  ”Those who had seen them as modern day Robin Hoods, or as romantic idealists, 

took a step back once they realized that this was for real”.80  Den Västtyska polisen, med hjälp 

av USA, lyckades under juni månad vid ett flertal tillfällen arrestera flera av huvudpersonerna 

inom RAF, däribland; Andreas Baader, Gudrun Ensslin och Ulrike Meinhof.  Man hade för 

tillfället lyckats desarmera organisationen RAF.81 Kampen fortsatte dock för RAF-

medlemmarna bakom galler, fast man i fängelset försökte isolera dem.82 Utanför fängelset 

fortsatte terrordåd utföras, likt gripande av ett flertal RAF-medlemmar under 1970-talet. Den 

ökande sympatin för organisationen, samt det flertalet dåd som utfördes, handlade i mångt 

och mycket om hur dåligt medlemmarna behandlades i fängelset. 9 maj år 1976 förkunnade 

man att Ulrike Meinhof hade begått självmord i fängelset83, vilket förkastades direkt av 

organisationen som påstod att det var mord.84 Året efter följdes av den så kallade tyska hösten, 

där organisationen trappade upp offensiven utanför fängelset, genom terrordåd och 

kidnappningar, och i fängelset, genom hungerstrejk.85  Samma år   tillkännagav man även att 

bland annat Baader och Ensslin hade begått självmord86. Händelserna skakade hela den 

vänsterradikala fronten i Europa, och deras blickar vände sig mot Västtyskland.87 RAF 

fortsatte sin kamp i början av 1980-talet, både i fängelserna och ute på gatorna.88 Vid ett tillslag 

i en lägenhet i Frankfurt år 1984 greps de sista RAF-grundarna, men organisationen levde kvar 

som den sista generationen.89 Dåden fortsatte in på 1990-talet, men i betydligt mindre skala. 

Dock förblev många av de utförda dåden olösta. Inte förrän 1998 lade organisationen ned på 

eget bevåg, då ett flertal av de mer etablerade medlemmarna hade börjat hoppa av.90 

1990-talets politik 

Efter Sovjetunionens splittring hade de liberala krafterna ”vunnit” i Europa, och man kunde 

se en gemensam politisk modell i hela Europa med klassiskt liberala inslag. Samtidigt växte 

nationalismen återigen i Europa, vilket ledde till krig i delar av östra Europa – bland annat 

inbördeskriget i Jugoslavien – men dessutom fientlighet mot minoriteter och immigranter i 

västra Europa. Samtidigt sökte sig de Europeiska länderna sig närmre ett gemensamt 

europeiskt samhälle, vilket blev en motsättning till de växande nationalistiska krafterna.91 En 

                         
78 Moncourt och Smith. The Red Army Faction: a documentary history, vol. 1. 2009–2013. s. 107–117. 
79 Ibid. s. 163–166. 
80 Ibid. s. 166. 
81 Ibid. s. 170–172. 
82 Ibid. s. 187 & 238. 
83 Finns dessutom bevis som talar för att hon egentligen blev våldtagen och mördad 
84 Moncourt och Smith. The Red Army Faction: a documentary history, vol. 1. 2009–2013. s. 381–392 
85 Ibid. s. 469–470. 
86 Återigen finns det även bevis för mord 
87 Moncourt och Smith. The Red Army Faction: a documentary history, vol. 1. 2009–2013. s. 512–522. 
88 Moncourt och Smith. The Red Army Faction: a documentary history, vol. 2. 2009–2013. s. 151–191 & 207–229. 
89 Ibid. s. 286–287 & s. 296. 
90 Moghadam, Assaf. Failure and Disengagement in the Red Army Faction. I Studies in Conflict & Terrorism, 35:2 
(2012): 156-181. doi: 10.1080/1057610X.2012.639062. s. 168–172. 
91 McKay, John P et al. A history of world societies, 6. ed. Boston: Houghton Mifflin, 2004. s. 1087–1095. 



 

16 
 

diskursförändring skedde under 1980- och 1990-talet, där man gått från en socio-ekonomisk 

konfliktdimension till en socio-kulturell konfliktdimension. Med den socio-kulturella 

dimensionen är det frågor om identitet, sexualitet, grupper och kulturer som diskuteras. Idéer 

om en gemensam kulturell och nationell identitet har på så sätt vitaliserats. Rasismen, som 

man trodde var daterad efter andra världskriget, växte återigen fram.92   

 
 

                         
92 Ekström von Essen, Ulla. Nostalgi och Nationalism – Om raskriggare och framväxten av en parlamentarisk 
främlingsfientlighet. I Sekelslut – Idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen, Burman, Anders och Lennerhed, 
Lena (red.), 91–112. Stockholm: Bokförlag Atlas, 2011. s. 96 & s. 110. 
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Resultat 

Hennessy (1975) 

I filmen får vi följa protagonisten Niall Hennessy (Rod Steiger), en krigsveteran, vars fru och 

dotter dör under ett upplopp i Belfast. Efter deras död planerar Hennessy ett dåd gentemot 

det brittiska parlamentet, som drottning Elisabeth II ska besöka. Vi får dessutom följa IRA-

ledaren Sean Tobin (Eric Porter) och IRA-experten inspektör Hollis (Richard Johnson), som 

båda försöker stoppa Hennessy av olika skäl. Den förstnämnda, sedan långt tillbaka vän med 

Hennessy, är orolig att dådet kommer beskyllas på IRA och vill därför undvika detta genom 

att döda Hennessy. Hollis, som har sett sina kollegor dödas av IRA, vill stoppa Hennessy då 

han tror att han har anslutit sig till IRA.  

 

I dialogen nedan ges bilden av två olika irländare, den som offrar allt för hela öns frihet från 

Storbritannien, och den andra som avsätter sig allt våld: 
Sean: Our support is growing. We will get the British out of Ireland, but we have to keep up the pressure 

and we need that stuff [explosiva ämnen]. 

Niall: I’m sure you need it, but I told you once before I don’t believe in violence anymore 

Sean: I remember when they gave you medals for it. 

Niall: Yes, and now I put my family first. 

Sean: I put Ireland first. 

Niall: Above everything? 

Sean: [nickar] 

Niall: I wonder if you could. 

Filmen får dock väldigt snabbt en vändpunkt, då Nialls fru och dotter blir ihjälskjutna av en 

brittisk soldat som tappat kontrollen under ett upplopp93. Niall bestämmer sig snabbt för att 

ta personlig vendetta, men tar inte hjälpa utav IRA, som snabbt erbjuder honom en 

hämndaktion. Den personliga vendettan kan vara ett försök att skada både den brittiska staten, 

men även IRA som möjligen fått skulden för det upplopp där Nialls fru och dotter dog. 

Utifrån Nialls perspektiv ligger både Storbritannien och IRA bakom sin fru och dotter död. 

En första tolkning skulle kunna vara att de båda är skyldiga när det gäller de oskyldigas död, 

längre in i filmen får man en annan bild av situationen. När Rice förstår vad Niall är ute efter, 

blir han varse om vad som måste göras. I ett samtal mellan IRA-medlemmarna Sean, Hawk 

(Stanley Lebor) och Covey (David Collings) framgår det hur långt de är villiga att ta kampen 

för Nordirlands självständighet: 
Covey: Forget about Hollis, Sean says that if Hennessy blows up parliament the whole world will come 

down on us. 

Hawk: Then we have to stop him. 

Covey: Our lads are looking for him. 

Hawk: But just looking isn’t enough. 

Covey: We got to get rid of him. 

Sean: I have known him all my life. 

Hawk: You have a friend and you have a cause. Which comes first? 

Sean: [Minns tillbaka till sitt samtal med Niall] 

Sean: Tell London: He needs to be killed immediately.        

                         
93 Soldaten får en sten i huvudet och skjuter rakt in i massan omedvetet 
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Vi som åskådare får här en bekräftelse på radikala IRA-medlemmarna är, då de är villiga att 

offra allt för the cause. Som åskådare får vi dessutom en tydlig bild av ett våldsamt IRA och ett 

våldsamt krig. I en dialog mellan Hollis och hans chef kommendör Rice (Trevor Howard) 

försöker Hollis få rätten att bära vapen i jakten på Niall: 
Rice: I say this once and once only. You were a good officer until you went to Belfast and Tobin went 

after you, but the violence over there have corrupted you. You could find no other method than counter-

violence and its part of you. You are hooked! Just like they are. 

Kritiken mot våld överlag blir här påtagligt. Här pratar kommendör Rice om våld som om det 

vore en drog för både IRA och polisen som försöker motarbeta organisationen. Likt detta 

argument bygger hela filmen på kritik mot det våld som sker på Nordirland, men att det är 

IRA som är grunden till detta. Vi som åskådare får under filmens gång se våldet som en 

koppling med IRA. Ett exempel är under det upplopp där Nialls fru och dotter blir 

ihjälskjutna, som tidigare har analyserats. Ett upplopp som ett gäng ungdomar startar 

oprovocerat, och som den brittiska militären försöker besvara fredligt. Efter att en soldat får 

en sten i huvudet skjuter han omedvetet in i massan, vilket dödar sju personer. Då Nialls 

karaktär går från offer till psykotisk, ett känslolöst uttryck filmen igenom, blir hans agerande 

oberättigat. Samtidigt får vi en bild av IRA-medlemmarna som grunden till allt våld, där den 

brittiska polisen gör uppoffringar för att stoppa dem. Vidare får Hollis och den brittiska 

polisen reda på att Nialls mål är det brittiska parlamentet, vilket innebär att Hollis får rätten 

att bära vapen då man insett allvaret. Detta skulle kunna tolkas som att våldet blir berättigat 

för Storbritannien när det gäller att försvara nationen.  

 

Med kritiken mot våldet som huvudtema i filmen, finns det även tydliga skildringar av 

relationen mellan den irländska ön och det brittiska fastlandet. Ett exempel på detta är en 

diskussion mellan Hollis och Rice, där Rice säger:  

Rice: This isn’t Belfast, it’s not a battlefield. This is London and we stick to the book. 

Ett annat exempel är en diskussion mellan Niall och Kate Brooke (Lee Remick), vars avlidna 

man var med i IRA och som Niall bor hos i London: 
Kate: Bloody Irish men! Either you’re on your knees praying or you’re on your knees shooting at each 

other. 

I båda exemplen drar karaktärerna en koppling mellan våld och Irland, samtidigt som Rice 

påpekar att det är mer civiliserat i London. Dessa kopplingar, och hela filmens grund, visar 

tydligt på ett missnöje mot kriget på Nordirland. Då filmen släpptes, 1975, hade våldet redan 

eskalerat på öns norra delar. Filmen vill tydligt få fram ett kritiskt budskap om kriget på 

Nordirland, och att fred är den enda lösningen för att inga fler oskyldiga ska dö. I en TV-

sändning från begravningsmarschen av de offer som dog under upploppet säger reportern: 
Death has brought about an emotional peace. But have the victims of White Streets died in vain? Or now 

will the people of Ulster (Norra delarna av Irland) strive for peace that has been… [Sean stänger av Tv:n].  

Inslaget är en tydlig skildring av hur filmen speglar samtiden. Storbritannien söker en fredlig 

lösning, enligt den dominerande politiken i landet, medan IRA offrar liv för att skilja hela den 

irländska ön från Storbritannien. Filmen avslutas med en scen med det kungliga ekipaget som 

marscherar på en gata i London, samtidigt som den brittiska nationalsången spelas. Den 

brittiska polisen har lyckats stoppa den hämningslystne Niall Hennessy, efter att han skjutits 

av Hollis och självdetonerats, han hade bomber innanför kavajen, i en park utanför 

parlamentsbyggnaden. Två av IRA-medlemmarna har blivit gripna efter att en sköt ihjäl en 
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polis, och den andra skjutit Niall i benet. Avslutningen visar ett relativt tydligt 

ställningstagande, där IRA är boven, de onda, och Storbritannien de goda.    

Some Mother’s Son (1996) 

Filmen handlar om de två mödrarna Kathleen Quiqley (Helen Mirren) och Annie Higgins 

(Fionnula Flanagan) vars söner och IRA medlemmarna, Gerard Quigley (Aiden Gillen) och 

David Higgins (David O’Hara), har blivit fängslade och dömda för terrorism. I filmen får vi 

följa de båda mödrarnas kamp för sina söner, vars rättigheter som krigsbrottslingar har 

fråntagits. Vi får dessutom följa de fängslade IRA medlemmarna i fängelset där de utför ett 

antal protester mot att de behandlas som vanliga fångar, men dessutom samhällets kamp för 

fångarnas rättigheter. Filmen är baserad på den hungerstrejk 10 fängslade IRA medlemmar 

utförde under 1980–1981, däribland IRA-ikonen Bobby Sands var med, spelas av John Lynch 

i filmen.  

 

Citatet nedan speglar i mångt och mycket filmens handling, men dessutom hur den brittiska 

militären och polisen ser IRA: 
Farnsworth (Tom Hollander): These people are criminals. They are not soldiers. They are not guerrillas. 

There is no war. There is only crime. 

Vi får i filmen se ett Storbritannien som till varje pris vill få stopp på IRA och dess medlemmar. 

Ett hänsynslöst Storbritannien, vilket filmen ett flertal gånger vill påvisa, som efter att 

Margaret Thatcher blivit vald till premiärminister infört en strängare taktik för att stoppa IRA. 

Speglingen av Storbritannien i denna konflikt blir på så sätt negativ, då karaktärerna som 

representerar den sidan framställs som känslolösa94. Ett exempel är karaktären Farnsworth 

som fått order uppifrån att förgöra IRA genom fängelserna. Denna karaktär visar aldrig 

sympati eller känslor överlag, utan kan tolkas som den onde i filmen. Vad gäller framställningen 

av de olika IRA-medlemmarna är denna något mer positiv, då de ses som familjekära och visar 

ofta känslor. Samtidigt visar de ofta sitt hat gentemot den brittiska militären, samt att deras 

mål som organisation går före allting. 

Kathleen: Gerard, a man was shot. 

Gerard: But he was a soldier. 

Kathleen: He was somebody’s son like you are mine. 

Gerard: He was waiting to kill us. He got shot.  

Samtidigt som filmen speglar IRA-medlemmarnas vilja i vad man kallar the cause, får man som 

åskådare sympati för dessa män. I scenen med dialogen besöker modern Kathleen sin son 

Gerard i arresten, efter att den brittiska militären hade gjort ett tillslag hemma för att fängsla 

IRA-ledaren David. Vid tillslaget försöker Gerard och David fly och använder därför 

automatvapen mot militären, där de dödar en soldat och skadar flera andra. Kathleen, som 

varit omedveten om hennes sons inblandning i IRA, ifrågasätter här hennes sons val. Gerard 

visar dock ingen ånger för det han har gjort, men blir tårögd efter att modern har påpekat att 

han har ljugit för henne. Här får vi som åskådare både skåda den sympatilösa IRA-

medlemmen, samtidigt som denne visar sympati för sin egen familj. Hur organisationen 

framställs är inte lika tydlig, men en viss bild av dem kan ses med karaktären Kathleens syn på 

dem. I början av filmen har hon en relativt negativ bild av IRA. I ett möte med Sinn Fein-

ledaren Danny Boyle (Ciarán Hinds), som i filmen samarbetar med IRA, efter att hon blivit 

                         
94 Syns genom de brittiska karaktärernas ansiktsuttryck 
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”tvingad” att smuggla ut ett meddelande från fängelset, där de fängslade IRA-medlemmarna 

ber om hjälp i sin protest mot de nya fängelsereglerna: 

Kathleen: What are you going to do? You have to do something.  

Kathleen: What are you going to do?! 

Danny: We got to win this in the streets 

Kathleen: Oh, I see. Disrupt and destroy that is all you people can do, isn’t it? 

Kathleen visar tydligt motstånd till det våld IRA tidigare har utfört, men dessutom till hela 

organisationen. Motståndet till våldet är återkommande vid flera tillfällen, men motståndet till 

organisationen förändras efter ett samtal med den IRA-trogna modern Annie Higgins: 
Annie: Listen. They are going to run Sands for Maguire [IRA:s diplomat som dog] old seat at the British 

parliament 

Kathleen: That is a fantastic idea. 

Annie: Will you help us? With the campaign 

Kathleen: Who do you mean by us? You mean Sinn Fein?  

Annie: No. Help the hunger strikers 

Kathleen: Annie, I don’t believe in violence. You must understand that  

Annie: This isn’t about violence missis Quigley. This is about election. 

I nästa scen medverkar Kathleen i en samling för att stödja Bobby Sands inför parlamentsvalet. 

Vi som åskådare följer Kathleens process och får på så sätt se ett IRA som kämpar för sina 

rättigheter, snarare än ödslar blod. Att filmen skulle ge en helt sympatisk bild av IRA stämmer 

dock inte. Även om vi får se Kathleens process från IRA-motståndare till att vara med för den 

fredliga kampen organisationen står för, avslutas filmen med kontentan att allt kan offras för 

IRA:s mål. I sista scenen väljer nämligen Kathleen att hennes son ska tvångsmatas, ett val båda 

mödrarna har fått reda på att det skulle vara ett alternativ. Samtidigt väljer däremot Annie inte 

göra detta, och låter på så sätt hennes son dö för IRA. De båda mödrarna i tårar: 

Kathleen: I took Gerard off. I had to do it 

Annie: Somebody had to do it. You are lucky you had the choice 

 

I filmen är huvudtemat Kathleens resa; från motståndare till IRA, till sympatisör för deras 

fredliga kamp. Vi som åskådare får se ett aggressivt IRA, vilket följs upp av ett ännu 

aggressivare Storbritannien. Just kritiken mot Storbritannien, framförallt deras högt uppsatta 

politiker och militärer, blir därför påtaglig med filmens gång. 

 

I slutet av filmen är man nära en lösning på hungerstrejken, där fängelsedirektören Harrington 

(Tim Woodward), som länge har försökt behandla fångarna humant, och Sinn Fein ledaren 

Danny Boyle diskuterar fram en lösning. När väl lösningen är accepterad av båda parterna, 

stormar Farnsworth in: 
Harrington: [pratar i telefon] Yes. Yes, we have a deal. They’ll agree. No, no loss of face for anyone. 

Farnsworth: What’s going on? 

Harrington: Why do you burst in here? 

Farnsworth: [Visar fotografier på Harrington och Kathleen innan Harringtons möte med Danny] 

Farnsworth: Your career is over. 

Harrington: We have a deal in place. 

Farnsworth: It’s not a deal, it’s surrender. 

Lösningen blir på så sätt aldrig av, vilket innebär att hungerstrejken inte avslutas. Vägran att 

kompromissa för fångarnas egen säkerhet leder till att flera av dem dör av hungersnöd. I slutet 

av filmen ser vi Kathleen, som precis satt sin son på tvångsmatning, tittar ut från den 

Nordirländska kusten. Även om hon lyckats rädda sin son, finns det antagligen ändå tankar 
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om till vilket pris. I ett samtal mellan den hungerstrejkande Gerard och dennes familj påvisas 

en effekt av det brittiska agerandet mot fångarna: 

Alice Quigley (Geraldine O’Rawe): Jesus Christ Gerard, can you not stop this? Is there no other way?! 

Gerard: Alice please, we’ve argued this. Please, respect my convictions 

Gerard: You know something; I have ever seen things as clearly before, as I can see things now. 

En tolkning av detta skulle kunna vara att Gerard har insett Storbritanniens behandling av de 

som sätter sig emot makten. Att man låter fångarna gå så långt med sin hungerstrejk endast 

förvärrar motståndet, och gynnar IRA. Filmen ställer sig tydligt kritisk mot de brittiska 

krafttagen mot IRA. En tolkning av detta skulle kunna vara att filmen förhåller sig till det 

nationalistiska tankesättet, som växte fram under 1990-talet och som IRA förespråkade.  

Genom filmen kan en viss nationalistisk diskurs utläsas genom just kampen mellan Irlands 

frihet, IRA-medlemmarnas kamp, och Storbritanniens förtryck. Den tydliga kritiken blir på 

sätt och vis ett ställningstagande, och kan därför tolkas på detta vis. Även om filmen ställer 

sig kritisk mot de brittiska politikerna i hur man behandlar de fängslade IRA-medlemmarna, 

finns det även en viss återhållsamhet gällande IRA. Kritiken mot Storbritannien betyder inte 

att framställningen av IRA är positiv, utan snarare neutral. I en scen i filmen har ett flertal 

familjer valt att hedra den avlidna Bobby Sands, genom en fredlig marsch utanför fängelset. 

Under marschens gång springer ett gäng yngre män av IRA-medlemmar fram och kastar 

flaskor och stenar mot den brittiska militären, som står beredda. Militären svarar direkt med 

tårgas, och den fredliga marschen har på några sekunder eskalerat till ett upplopp. Kathleen 

och hennes son, som deltog i marschen, får fly undan. Scenen visar ett tydligt ställningstagande 

mot det våld som utförs av IRA och den brittiska militären. Filmen är på sätt och vis en 

hyllning till den irländska nationen och en kritik mot den brittiska staten, samtidigt vill filmen 

ställa sig kritisk mot den våldsbejakande nationalism IRA står för.  

Sammanfattning 

I Hennessy får vi som åskådare möta ett IRA som är beredda att offra allt för the cause. Utifrån 

filmen finns dessutom en tydlig koppling mellan onödigt våld och kampen på Nordirland, 

vilket i mångt och mycket grundar sig i IRA:s våldsbenägna ideologi. Samtidigt som IRA får 

ta rollen som den onda, får vi se ett Storbritannien som den goda. Det är tillslut den brittiska 

polisen Hollis som stoppar den hämndlystne irländaren Niall Hennessy. Den brittiska polisens 

användning av våld blir snarare mer berättigat, då det är för att förhindra oskyldigas död. Med 

filmen får vi som åskådare följa ett mer och mer cyniskt IRA, samtidigt som vi får följa ett 

mer och mer hjältemodigt Storbritannien. Filmens kontenta blir på så sätt en hyllning till 

Storbritannien likt filmens avslutande scen, där den brittiska nationalsången spelas över bilder 

på det kungliga ekipaget. Filmen Some Mother’s Son skapar en nästan motsatta framställning av 

IRA och Storbritannien. Filmen tar en tydligt pacifistisk ställning mot både våld och motvåld, 

där det finns skyldiga i både IRA och Storbritannien. Den huvudsakliga kritiken ligger dock i 

hur de brittiska politikerna hanterar behandlingen av de fängslade IRA-medlemmarna. Vi får 

i filmen följa och identifiera oss med den goda modern Kathleen Quigley, som går från 

motståndare till sympatisör med IRA. Ett IRA som återigen går långt för the cause, men dock 

ett Storbritannien som går ännu längre för att krossa organisationen.        
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The Third Generation (1979) 

Filmen handlar om en grupp terrorister, en anspelning på den tredje och sista generationen av 

organisationen RAF, som planerar att utföra ett bombdåd och en kidnappning av 

industrialisten P.J. Lurz (Eddie Constantine). I filmen får vi följa gruppens vardag tillsammans, 

och  i sitt planerande av dåden. Vi får dessutom följa P.J Lurz som är under polisskydd, då 

inspektören Gerhard Gast (Hark Bohm) är organisationen på spåren, och även infiltrerad av 

organisationen genom sin assistent Susanne Gast (Hanna Schygulla). Inspektören i sin tur 

samarbetar med organisationens ledare August Brem (Volker Spengler) för att sätta dit de 

andra medlemmarna, och är dessutom far till en av medlemmarna, Edgar Gast (Udo Kier), 

samt har en affär med sonens fru, Susanne Gast. Filmen bygger i mångt och mycket på 

relationen mellan medlemmarna, industrialisten och inspektören.   

 

Mötet med de olika RAF-medlemmarna i filmen är något svårdefinierat, då karaktärerna 

avspeglar olika former av komplexa personligheter. Den efterlyste Paul (Raul Gimenez) kan 

identifieras väldigt negativt av oss åskådare, då han vid ett flertal tillfällen förnedrar de 

kvinnliga medlemmarna och utför till och med en våldtäkt på medlemmen Hilde Krieger 

(Bulle Ogier), som i scenen efter visar sig ha blivit ett par. I en dialog mellan Paul och Petra 

Vielhaber (Margit Carstensen) tydliggörs Rauls kvinnoförakt: 

Petra: Why do you have so much contempt for women? 

Paul: I don’t have any more contempt for women than they deserve. 

Petra: You’re a cynic. 

Paul: And you’re talking faster than your brain can think. 

Petra: You’re just like all the others 

Paul: Of course. Men will be men. 

Pauls kvinnoförakt genomsyras filmen igenom tillsammans med en viss känslolöshet, vilket 

får oss åskådare att se en av RAF:s medlemmar som den onda. Medlemmarna ser dock upp till 

Paul då han har tränats i Afrika, antagligen med en annan terroristorganisation. En tolkning 

kan på så sätt vara att oavsett hur rutten en människa är, kan man alltid vara en tillgång för 

RAF. Karaktären Rudolf Mann låter oss se en RAF-medlem ur ett annat perspektiv i 

jämförelse med Paul. Rudolf Mann (Harry Baer), vars lägenhet organisationen samlas i, låter 

knarkmissbrukaren Ilse Hoffmann (Y Sa Lo) bo hos honom. Efter ständigt påpekande att Ilse 

är en riskfaktor för hela operationen organisationen planerar, låter Rudolf henne att stanna: 
August: You have to get rid of this girl. She’ jeopardising the whole operation 

August: Everyone knows that addicts are watched constantly. 

Rudolf: But she has no one else to go to 

August: All the same, she has to go. She’s jeopardising everything 

Rudolf: I disagree. Who would assume that anything was going on with someone like her living here?  
August: That’s not a good enough reason, Rudolf. 

Diskussionen pågår precis bredvid Ilse, som sitter och förbereder en spruta. Huruvida Rudolf 

är god genom att låta Ilse bo hos honom är något svårt att dra slutsats om som åskådare, men 

vi kan ändå se en viss medmänsklighet hos honom. I en senare scen när Susanne, Hilde och 

Rudolf ska stjäla tillbehör till bomben. Då de tre medlemmarna är nära på att bli påkomna av 

en vakt, blir Rudolf så rädd att han kissar ned sig. I jämförelse med den iskalla och känslolösa 

Paul, blir den mer humana Rudolf snarare den svagare terroristen för oss åskådare. Vad gäller 

de kvinnliga medlemmarna präglas de i större utsträckning av en manlig dominans, då alla tre 

blir utnyttjade av någon man i filmen. Detta måste inte innebära att vi som åskådare ser dessa 
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karaktärer som svaga, utan snarare som utsatta för det förtryck som finns i samhället. Vad 

gäller framställning av organisationen i sig är svårt, mycket på grund av att några djupare 

politiska diskussioner sällan förekommer i filmen. Inte heller framgår det ett tydligt syfte med 

de planerade dåden. Karaktärernas inställning är dock klart, då de hellre offrar sina liv än blir 

tagna av polisen. Detta märks bland annat vid ett tillfälle när bombdådet ska slutföras och 

Petra är inne på en bank för att plantera den bomb man har tillverkat. Då organisationens 

ledare August har berättat för inspektören vad som planeras hända, blir Petra omringad av 

polisen. Petra väljer då att dra vapen mot polisen, och blir därför skjuten till döds. Viljan, eller 

acceptansen, att dö kan även utläsas utifrån en dialog mellan Hilde och August, där Hilde har 

fått reda på att Paul har blivit ihjälskjuten av polisen95: 

Hilde: Then it’s over and done with him. 

Hilde: I’m almost jealous. No more pain, no more worries.  

Hilde: No more wondering about the endless end of what we all long for, which is supposed to be 

gratification   

 

Nedan följer organisationens kodord för att operationen kan börja, och nämns i början av 

filmen: 
The World as Will and Representation 

Meningen förklaras vara från ett filosofiskt verk av Schopenhaur och förklaras som: 
”The existence of a human being is worth no more than that of a rock” 

Vidare förklaras detta filosofiska tänkande vara till för människor som inte vet vad de ska göra 

med sitt liv, och som behöver ett krig för att inse livets meningslöshet.96 Denna förklaring 

grundar sig i hur ett flertal av medlemmarna ser på sina liv, vilket har diskuterats tidigare. Detta 

kan dessutom förklaras som samhällets kritiska syn på den vänsterradikalism RAF stod för, 

då man ville föra ett krig mot den västtyska staten. Det kan även representera den kollektivism 

1970-talets nya vänsteretablering stod för. Den ensamma individen är meningslös, men 

människan i ett kollektiv har en viktigare betydelse. Vidare tolkning skulle dessutom detta 

filosofiska inslag vara en kritik mot människans exploatering av vår jord och människorna på 

den, som en destruktiv insikt efter alla kriser under 1970-talet. Djupare reflektioner kring 

Schopenauers filosofiska verk är säkerligen en möjlighet, men endast filmens tolkning av 

denna filosofi kommer att framställas. Den kritiska synen på den vänsterradikalism RAF stod 

för kan även ses i en dialog mellan polisinspektör Gerhard Gast och industrialisten P.J Lurz: 

P. J. Lurz: You don’t have much sense of humour, do you? 

Gerhard: On the contrary. The other day I had a dream where capitalists created terrorism in order to 

force the state to better protect the business community. That’s funny, isn’t it? 

Lurz och Gast: [skrattar och skålar] 

Då dessa två karaktärer framställs som väldigt cyniska, vilket förvisso de flesta karaktärerna 

görs i denna film, kan man ändå tolka att drömmen är en symbolik av regissörens egna 

politiska åsikt. På så sätt blir karaktärernas förlöjligande av världsbilden en egentlig verklighet 

regissören vill förmedla. Då en växande kritik mot det kapitalistiska samhället växte fram 

under 1970-talet, kan filmens förmedling ses som en anti-hegemoni. En annan återkommande 

kritik mot samtiden i filmen är synen på kvinnan. 1970-talets kritik mot patriarkatet är ett 

                         
95 För övrigt väljer Paul inte att dra vapen mot polisen utan blir ihjälskjuten direkt. 
96 Handlar om att människans innersta väsen är en blind vilja, vilket kan befrias genom estetisk meditation och 
lindring av andras nöd. Nationalencyklopedin, Världen som vilja och föreställning.  
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återkommande tema i filmen, som skildrar samhällets nedvärdering av kvinnor genom; 

våldtäkt, utnyttjande och våld. Ett exempel som tidigare har diskuterats är karaktären Paul, 

som både verbalt och fysiskt nedvärderar kvinnor. Huruvida filmen speglar sanningen om sin 

egen samtid kan förklaras utifrån en utläggning om film av P.J. Lurz:   
Movies consist of 25 lies a second, and because everything is a lie, it’s also the truth. And the fact that the 

truth is a lie, it becomes clear with every movie you watch. But in movies, ideas mask the lies and suggest 

that they are true. That’s the only real utopia for me, small though it may be. 

Den Demokratiske Terroristen (1992) 

I filmen får vi möta den svenska agenten Carl Hamilton (Stellan Skarsgård), som har fått i 

uppdrag att infiltrera organisationen RAF, där de sista medlemmarna i organisationen planerar 

en attack mot den amerikanska ambassaden i Stockholm. Valet föll på Carl på grund av hans 

utbildning som marinofficer och inom CIA, men även då han tidigare har sympatiserat med 

kommunistpartiet och fortfarande har sympatier för organisationen PLO – Palestinska 

befrielseorganisation97. I filmen får vi möta både den tyska underrättelsetjänsten och militären, 

som ligger bakom operationen, men dessutom de sista RAF-medlemmarna. När väl Carl har 

lyckats infiltrerat organisationen blir han förälskad i medlemmen Monika Reinholdt (Katja 

Flint), vilket försvårar det uppdrag han måste slutföra.  

 

I filmen finns en tydlig koppling mellan våld och RAF. I den första scenen exploderar en 

lastbil, vilket dödar en soldat samt en mor och hennes dotter. Genom att direkt efter 

explosionen zooma in på en affisch av de efterlysta RAF-medlemmarna, får vi som åskådare 

en bekräftelse av vilka som är skyldiga och på så sätt de onda i filmen. Efter att Carl Hamilton 

iscensatt ett bankrån, blir han kidnappad av RAF-medlemmarna för att få hjälp av honom att 

utföra nya dåd, vilket var själva syftet med rånet. Carl förklarar för medlemmarna: 
Carl: The only thing you have accomplished is to speed up the swing to the right in the European politics. 

Carl: You have abandoned your original objectives to change the society. Now you’re just a bunch of 

small-time murderers. 

Kritiken mot organisationen bygger på det våld som den har utfört, men inte mot 

organisationens syfte och inte heller mot ett organiserat våld mot staten. Vid ett flertal tillfällen 

kan man som åskådare avläsa en acceptans till våldet med syfte att sätta sig emot staten, men 

inte mot oskyldiga. Efter ett bankrån organisationen och Carl har utfört, blir en polis 

desarmerad av Carl vilket Eva Sibylle (May Buchgraber) ifrågasätter: 
Eva: If that was a cop that came in in the middle of the job, why didn’t you shoot the bastard? 

Carl: Of course I could have shot him, but it wasn’t necessary. 

Eva: Shooting cops is always necessary. 

Carl: So how do you feel about a carpenter?     

Återigen blir det onödiga våldet ifrågasatt av Carl, och vi som åskådare får se en av 

medlemmarna i RAF som fanatisk, där våldet är det viktigaste för att sätta sig emot den 

Västtyska staten. Samtidigt som vi åskådare får se organisationens medlemmar som fanatiska, 

finns det även en framställning av dem som helt vanliga människor. I en dialog mellan Carl och 

Martin Beer (Heikko Deutschmann) förklaras denne medlems bakgrund: 

Martin: You know; we are the only ones they didn’t manage to lock up in the bunker of Stammheim. 

Carl: Yeah, but you don’t seem to enjoy it. 

Martin: I miss the kids 

                         
97 Nationalencyklopedin, PLO.  
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Carl: You got kids?! 

Martin: Schoolkids, I used to be a teacher. 

Martin: Prost, Hamilton. I think you got the picture  

Även Monika deklarerar för Carl att hon har spelat piano i 17 år, och att hon har en dotter 

som hon inte träffat på fyra år. Medlemmarna har gett upp sina tidigare liv för att föra ett krig 

mot staten, vilket de på sätt och vis verkar ångra. Dessa skiftande framställningar kan tolkas 

på flera sätt. Det kan tolkas som människor som har gjort fel val i livet och på så sätt hamnat 

snett, eller som att RAF lurar till sig helt vanliga människor och gör de till terrorister. Det 

skulle dessutom kunna tolkas som en framställning av människor som offrar allt för att kämpa 

för en samhällsförändring. Detta märks framförallt i slutet av filmen, då polisen stormar 

lägenheten där medlemmarna gömmer sig. Samtliga medlemmar blir här ihjälskjutna, då 

samtliga av dem drar vapen mot polisen. En medlem väljer till och med att spränga sig själv, 

snarare än att bli tillfångatagen av polisen. RAF-medlemmarna dör hellre än att bli fängslade, 

och på så sätt dör för deras syfte. Karaktärerna ger oss åskådare en möjlighet att själva tolka 

RAF och dess medlemmar utifrån olika synsätt. Vidare tolkning av RAF-medlemmarnas 

koppling till den ideologiska vänsterradikalism RAF stod för kan göras. Vid ett tillfälle i filmen 

då både Carl och Monika besöker Stockholm, för att planera attentatet, bor de tillsammans i 

en lyxig lägenhet och är ute och äter på en lyxig restaurang. De båda anammar ett liv i 

överklassen, vilket kan vara för att inte väcka uppmärksamhet, då de båda är efterlysta. Dock 

kan det dessutom tolkas som om Monika vill testa på ett liv som hon gått miste om, ett liv 

som hennes (läs RAF:s) ideologiska grund sätter sig emot98. 

 

Det första vi som åskådare får se av Tyskland, Hamburg, är det område där Carl har blivit 

placerad för att lättare kunna infiltrera RAF. I en scen när Carl för första gången går igenom 

området möts han och vi, av; ett flertal bordeller och prostituerade, fulla människor och bråk. 

Denna tydligt negativa framställning av detta specifika område i Hamburg förklaras dessutom 

av Siegfried Maak (Ulrich Tukur), agenten i den tyska underrättelsetjänsten som arbetar med 

Carl:    

Siegfried: It might seem a bit strange, but the red-light district [översatt till horkvarteret], it has cultivated 

the mixture of tough but pragmatic politics and kind of a socialism-romanticism. 

Ett fungerande område där socialismen har starkt fäste, som dock för oss som åskådare 

framställs som stadens baksida. Genom denna framställning och koppling till socialismen får 

man en negativ bild av den ideologi RAF står för. Ett område där staten inte har inflytande 

skapas någon form av anarkistisk oas, som får utifrån denna framställning en negativ betoning. 

Då detta område till stor del är det vi får se av Tyskland, kan detta tolkas som ett resultat av 

1970-talets vänstervåg. Vänstervågen och RAF:s framgång ligger bakom den kaotiska tid 

Tyskland befinner sig i, vilket förklaras av Siegfried:   
Carl: [Tittar på sitt glas med vin] It’s good. 

Siegfried: Some small evidence of another Germany other than of terrorists, policemen and violence.    

Parallellt med bilden av Tyskland som ett land i kris, får vi som åskådare en annan bild av 

Sverige. I de cirka tio minuterna av filmen som utspelar sig i Stockholm, får vi se en stad av 

lyx. I jämförelse med prostitutionen, fyllan och våldet i Tyskland får vi se ett vackert Sverige 

med; naturbilder, lyxig lägenhet och lyxig restaurang, samt ett säkerhetspådrag99. I förhållande 

                         
98 Enda gången i filmen Monika är lycklig 
99 Ett flertal militärer och poliser ses när Carl och Monika undersöker den amerikanska ambassaden på avstånd   
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till bilden av Tyskland som ett krisland, visas Sverige i en nationalistisk anda som ett tryggt 

och välmående land. En viss kritik riktas dock mot Sverige, gällande vapenhandel. Vid ett 

möte mellan RAF och en palestinsk milis, där granatkastare ska köpas, märker Carl att vapnen 

de ska handla är svenska: 
Carl: [Tittar på vapnet] This is Swedish  
Palestinsk militär: Maybe, I don’t know. 

Carl: How did you get this? 

Palestinsk militär: You get them anywhere.   

I ett senare skede konstaterar även en fransk terrorist, som ska hjälpa RAF med dådet i 

Stockholm, att de svenska vapnen går att fixa var som helst. I kontrast med bilden av det 

vackra Sverige, får vi som åskådare en inblick i den internationella vapenhandeln och viken roll 

Sverige har i detta. När Carl får reda på att det är svenska vapen blir han chockad, vilket kan 

ses som ett intygande av en kritik mot Sveriges vapenhandel. 

Sammanfattning 

I filmen The Third Generation får vi följa de nästan melankoliska RAF-medlemmarna, som är 

beredda att offra sina liv för att sätta sig emot den västtyska staten. I filmen får vi åskådare 

göra oss bekanta med den mänskliga cynismen, de onda, hos; RAF-medlemmar, 

polisinspektören och industrialisten. Filmen visar på så sätt en kritik gentemot det västtyska 

samhället, framförallt genom att spegla männens förtryck av kvinnor. I filmen Den 

Demokratiske Terroristen är våldet återigen i huvudfokus. Då filmens ”hjälte” Carl Hamilton 

visar sympatier med de vänsterradikala RAF:s syfte, kan vi som åskådare få förståelse för deras 

mål. Dock är kritiken mot deras våld mot oskyldiga och helt vanliga poliser påtagligt i filmen. 

Vi får även bekanta oss med den uppoffring RAF-medlemmarna har gjort för att genomföra 

sitt gemensamma syfte. Utifrån dessa uppoffringar och en allmänt negativ bild av Tyskland, 

där en samhällskris fortfarande är påtaglig, kan man som åskådare utläsa en kritik mot det 

tyska samhället.  
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Analys och diskussion 

Gällande hur filmerna framställer organisationerna och dess medlemmar visar resultatet på en 

disparat skildring mellan dem. Vad gäller framställningen av IRA kan vi i Hennessy se en kritisk 

skildring, som lägger mycket fokus på organisationen som en hänsynslös sådan. 

Hänsynslösheten bygger på det våld organisationen utför, men också hur allt våld i filmen 

grundar sig i IRA:s aktioner. Då filmen gjordes år 1975, var PIRA:s våldsaktioner samtida. 

Hennessy kan tolkas som ett kritiskt svar mot de terrordåd PIRA utförde under 1970-talet. 

Kontentan av filmen blir att det våld IRA ligger bakom drabbar alla; irländare och britter, 

militärer och civila. Filmen Hennessy blir i kontrast med Some Mother’s Son på sätt och vis en 

motsatsernas dynamik, gällande hur IRA framställs. IRA blir förvisso återigen en 

våldsbenägen organisation, som dock snarare tappert försöker frigöra de norra delarna av 

Irland från Storbritannien. I detta tappra försök blir våldet snarare rättfärdigat, då det handlar 

om en kamp för Nordirlands frigörelse från Storbritannien. Kritiken riktar sig i denna film 

snarare mot hur Storbritanniens politiker bemöter detta våld med inhumana metoder. 

Samtidigt finns det i Some Mother’s Son en viss kritik mot IRA:s agerande, men detta rättfärdigas 

med Storbritanniens agerande mot de fängslade IRA-medlemmarna. En liknande slutsats drar 

Connelly, att filmer ofta hävdar att IRA är ett resultat av Storbritanniens förtryck.100 Likt Richs 

slutsats får IRA här en neutral framställning, snarare än negativ eller positiv.101 I ett 1990-tal, 

då filmen är gjord år 1996, har vi ett IRA som minskat kvantiteten av sina terrordåd och riktat 

dem mot det brittiska fastlandet. Våldet blir möjligen något mer avlägset i jämförelse med 

under 1970-talet. Då Hennessy är amerikansk/brittisk producerad – amerikanskt 

produktionsbolag och brittisk regissör – kan man definitiv påstå att filmen utifrån 

ideologiteorin följer den brittiska hegemonin, då den svartmålar IRA samtidigt som den hyllar 

Storbritannien. Filmen är skapad för att påvisa den skada IRA gör mot befolkningen, på den 

irländska ön och det brittiska fastlandet. Detta kan återkopplas till Connellys slutsats om att 

brittisk producerade filmer framställer IRA som; the worst of the worst.102 Vad gäller Some Mother’s 

Son är denna film regisserad av en irländsk regissör, med ett brittiskt produktionsbolag bakom 

sig. Att man framställer 1980-talets brittiska politiker som väldigt cyniska, kan ses som en 

kritik mot den politik Thatcher och Storbritannien stod för. Den positiva framställningen av 

de irländska mödrarna, som gör allt för sina söner, och ett IRA som in i det sista kämpar för 

sina rättigheter, kan tolkas som en hyllning till en irländsk nationalism och hegemoni utifrån 

ideologiteorin. En jämförelse kan göras mot hur Hennessy skildrar sin irländska huvudperson, 

som från början kan tolkas som en familjefar. Men efter att ha förlorat allt tappar förnuftet 

och tänker utföra ett attentat som till synes är omotiverat våld, för att rättfärdiga döden av de 

oskyldiga på Nordirland. Vi som åskådare identifierar på så sätt Niall Hennessy som en galen 

irländare, irländarna får en negativt skildrat identitet. Denna negativa identitet byggs vidare 

genom skildringen av de hänsynslösa IRA-medlemmarna. I Some Mother’s son identifierar vi 

som åskådare den starka irländska kvinnan Kathleen Quigley som tar upp kampen för Irland. 

                         
100 Connelly. The IRA on film and television: a history. s. 243–244. 
101 Rich. Understanding Terror, Terrorism, and Their Representations in Media and Culture. I Studies in Conflict 
& Terrorism. 262–263. 
102 Connelly. The IRA on film and television: a history. s. 243. 
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Här skapas en positiv identitet av irländarna, vilket blir återkommande då ett flertal irländare 

tar upp kampen för ett fåtals överlevnad.  

Vad gäller filmerna som framställer RAF kan det utifrån resultatet utläsas en relativt likartad 

skildring mellan dem. I The Third Generation speglas RAF-medlemmarna som en grupp 

olikartade människor som offrar sina liv för kampen mot staten. Även Den Demokratiska 

Terroristen väljer att skildra den uppoffring medlemmarna har gjort för att ta upp kampen. I 

The Third Generation möts vi av den kvinnohatande och sympatilösa RAF-medlemmen Paul, 

men även RAF-medlemmen Rudolf som visar medmänsklighet och värme. De kvinnliga 

medlemmarnas utsatthet, inspektören Gerard Gast och Pauls förnedrande syn på kvinnor, är 

en tydlig kritik mot samtidens samhälle snarare än RAF. Utifrån ideologiteorin bygger denna 

anti-hegemoniska skildring istället på den feministiska framfarten under 1970-talet. Den 

Demokratiske Terroristen varierar också i sin skildring av RAF-medlemmar, där vi får möta den 

hänsynslösa Eva eller den goda Monika. De båda filmernas skildring ger oss inte samma 

möjlighet, som i filmerna om IRA, att skapa en identitet av den vänsterradikala RAF-

medlemmen. Men de olika skildringarna bevisar att fiktiva framställningar av terrorister ger 

oss åskådare en bredare bild av dem.103 Våldets berättigande blir framförallt påtagligt i Den 

Demokratiske Terroristen, där Carl Hamilton rättfärdigar den vänsterradikala kampen mot staten, 

men fördömer det meningslösa våld organisationen utför. Exemplet gällande att man inte 

måste skjuta poliser är ett tydligt bevis på den motsättning Carl har, men som vissa medlemmar 

inte delar. Ett onödigt våld som endast gynnar högerpolitiken i längden, enligt filmens 

protagonist och hjälte. Som tidigare nämnt visar The Third Generation ett tydligt missnöje mot 

det förtryck av kvinnor som skapas genom den styrande ideologin i Västtyskland, vilket 

innebär att filmen utifrån ideologiteorin sätter sig emot den hegemonin i Västtysklands 1970-

tal. Vad gäller Den Demokratiske Terroristen skapas istället en nationalistisk skildring av Sverige, 

som det vackra och säkra, och Tyskland som det hemska och osäkra. En tydlig kritik mot hur 

Tyskland har hanterat den växande vänsterradikalism, där våld skapat ytterligare våld. Det kan 

dock även utläsas en viss kritik mot Sverige, gällande deras vapenhandel. Detta blir dock svårt 

att tolka ytterligare, då man inte får reda på mer än att de svenska vapnen är lätta att få tag på. 

I de fyra filmernas framställning av organisationerna är våldet en central del för att förklara 

dem, och för oss att förstå dem. Huruvida våldet beskylls på organisationerna eller staten de 

sätter sig emot varierar. Oavsett blir våldet en identifikation för oss som åskådare om vem 

som är skurken och hjälten i filmerna. De fyra filmerna har skapat olika historiska tolkningar 

av två terroristorganisationer, och samtidigt synliggjort det samhälle de verkade i samt det 

samhälle filmerna är producerade i. Förhoppningsvis har denna studie gett en bild av hur 

filmer kan göra historia för sina åskådare, samtidigt som den synliggjort hur filmer ka spegla 

den samtida diskursen.   

                         
103 Schlesinger, Murdock, & Elliott. Televising 'terrorism': political violence in popular culture. s. 77. 
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