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Abstrakt 
 
Jeanine Basingers bok The World War II Combat Film presenterar en annars väldigt 

oupmärksammad genre, den amerikanska Andra Världskrigs-stridsfilmen. Utifrån den mall som 

Basinger beskriver i boken har jag här diskuterat och analyserat hur Saving Private Ryan håller 

sig till mallen som skapats av tidigare stridsfilmer. Mallen består i korthet av en mängd element 

som används genomgående i genren; såsom gruppen, hjälten, målet och fienden. Dessa element 

förekommer från den första andra världskrigs-stridsfilmen Bataan från 1943 och har 

konsoliderats och utvecklats sedan dess. Slutsatsen blir att även om SPR blivit känd som en 

nydanande och orginell film så är håller den sig nästan slaviskt till mallen, det enda som möjligt 

kan skilja den lite från andra filmer i genren är det ursprungliga målet, det är inte vanligt att ha ett 

såpass politiskt inkorrekt mål som att rädda en enda man.  
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Inledning 

Bakgrund 

Under alla år jag har sett på film har jag varit intresserad av hur krig gestaltas. Under 80’talet och 

början på 90’talet producerades det väldigt få krigsfilmer och de som kom ut hade ofta dålig 

budget, typiska B-filmer. 1998 kom dock Saving Private Ryan (Saving Private Ryan, Steven 

Spielberg, Paramount Pictures 1998) och satte igång en ny våg av krigsfilm om Andra Världskriget, 

dessa följdes även av datorspel, tv-serier och ett allmänt intresse för kriget. Filmen gjorde kanske 

inte hela jobbet, den red på vågen från 50 års jubiléet av krigsslutet, men det alla kan hålla med 

om är att aldrig tidigare har krig visats så realistiskt och skrämmande. I alla filmer, spel och andra 

medieformer gavs äran för segern i kriget till USA, de fria hjältarna som kom över Atlanten för 

att rädda Europa. Amerikanska flaggor vajade på biografdukar över hela världen men ändå 

forsatte allmänheten att fascineras. Jag var en av dessa som fortsatte titta, spela och läsa trots den 

ofta ganska uppenbara glorifieringen av den amerikanska insatsen i Andra Världskriget. När jag 

sen började fundera på ämne till denna uppsats och letade litteratur så kom jag över den enda bok 

jag kunnat få tag på i ämnet och där presenterades en intressant teori som knöt ihop alla 

amerikanska stridsfilmer och deifinierade denna min favoritgenre. 

 

Syfte och Frågeställning 

I denna uppsats tänkte jag, utifrån Jeanine Basingers deifinition av Andra Världskrigs-

stridfilmsgenren, diskutera hur Saving Private Ryan (i uppsatsen: SPR) är en typisk film i 

genren, om än en väldigt modern och nyskapande sådan, samt hur glorifierande och 

propagandamässig filmen är. Basingers genredefinition är väldigt ingående och klart uppdelad i 

ett flertal gemensamma element. Denna definition använder jag dels som diskussionsunderlag, 

dels för att sätta SPR i ett vidare sammanhang.  

Frågeställningen lyder som följer: 

Följer den amerikanska andra världskrigs-stridsfilmen fortfarande samma genremall som förr och 

är den fortfarande lika heroisk och framför allt; är SPR en typisk andra världskrigs-stridsfilm. 
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Avgränsning 

Jag har valt att bara ta upp Saving Private Ryan i uppsatsen då jag baserar den så mycket på 

boken The World War II Combat Film (Basinger Jeanine, The World War II Combat Film; updated 

filmography by Jeremy Arnold, Wesleyan  University Press, Middletown CL) där författaren har tagit upp 

ett så stort antal filmer inom genren att jag bara ödmjukt kan hänvisa till detta verk för vidare 

läsning. Litteratur inom ämnet är väldigt sällsynt, det verkar inte anses som ett speciellt viktigt 

område att forska inom, det har varit svårt att hitta litteratur om denna specifika genre. Litteratur 

om krigsfilm i allmänhet har det genomgående felet att de aldrig skiljer på krigsfilm och 

stridsfilm, vilket är ämne nog för en uppsats i sig, men även detta täcker Basinger i sin bok.  

 

Metod 

För att först validera boken har jag försökt se så många stridsfilmer som jag kunnat komma över, 

jag har i detta funnit att jag helt och fullt håller med Basingers slutsatser och teorier. Med boken 

som underlag har jag sedan analyserat filmen. 

 

Tidigare Forskning 

The World War II Combat Film är ett väldigt uttömmande verk om Andra Världskrigs –

stridsfilms genren (i uppsatsen: stridsfilmsgenren). Basinger har enligt egen utsago sett flera tusen 

krigsfilmer för att komma fram till en definition av stridsfilmsgenren (Basinger, s. 7), hon utgår 

ifrån ett ramverk av gemensamma element. Boken tar även upp en den kronologiska utvecklingen 

av genren från de första stapplande stegen under 1942 fram till 80’talet. Boken utkom 1989 och 

är därför reviderad med ett tilllägg, en artikel om SPR från 1998. Boken har mycket lite att säga 

om eventuella sociopolitiska innebörder i filmerna och om hjälteauran som omger soldaterna 

som kämpar och dör på duken. Jag har själv försökt att se så många av de viktiga filmer som tas 

upp i boken och jag håller helt och fullt med Basinger i hennes definitioner. Jag har haft ganska 

svårt att komma över vissa av filmerna, t ex Bataan (Bataan, Tay Garnett, MGM, 1943) som är en 

väldigt viktig film i sammanhanget. Jag har dock fått tag på andra filmer som tas upp ingående t 

ex Sands of Iwo Jima (Sands of Iwo Jima, Allan Dwan, Republic Pictures, 1949), Sahara (Sahara, 

Zoltan Korda, Columbia Pictures, 1943), Guadalcanal Diary (Guadalcanal Diary, Lewis Seiler, 20th 

Centruy Fox, 1943), The Longest day (The Longest Day, Ken Annakin, 20th Century Fox, 1962) och 

A Bride Too Far (A Bridge Too Far, Richard Attenborough, United Artists 1977). 
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Teori 
I The World War II Combat Film ger Jeanine Basinger en definition av den klassiska amerikanska 

Andra Världskrigs-stridsfilmsgenren baserat på ett antal element. Definitionen följer en ganska 

enkel mall och i boken visar hon hur genren nästan uteslutande följer dessa element. Många 

filmer varierar elementen, utesluter vissa och tar in andra men som en löst hållen samling kan 

man relativt lätt definiera genren utifrån dessa. En första distinktion måste göras där man avgör 

om filmerna a. handlar om andra världskriget och b. centreras kring strider snarare än andra delar 

av kriget. Denna distinktion är viktig då många filmer innehåller de grundläggande elementen 

men inte handlar om andra världskriget eller innehåller strider. Detta är det första stora 

problemet kring definitionen av stridsfilmsgenren. En Western kan vara en stridsfilm, till exempel 

Rocky Mountain (Rocky Mountain, William Keighley, Warner Bros. 1950), och innehålla alla de 

element Basinger definierar men faller ur genren av uppenbara skäl, den utspelar sig inte under 

andra världskriget. En ganska uppenbar krigsfilm om andra världskriget kan falla ur genren när 

den saknar stridsmomenten, Schindler’s List (Schindler’s List, Steven Spielberg, Universal Pictures, 

1993) och Empire of the Sun (Empire of the Sun, Steven Spielberg, Warner Bros, 1987) ,även de 

regisserade av Steven Spielberg, utspelar sig under Andra Världskriget men saknar strider. 

Elementen som definierar genren återfinns genomågende i nästan varenda amerikansk stridsfilm 

om Andra Världskriget. Vissa element är mer centrala som till exempel; gruppen, hjälten, 

uppdraget, fienden och tiden (Basinger s. 71). De element som anknyter till verkligheten är även de 

viktiga, de återfinns i genren naturligt i och med att de är så integrerade i miljön. En film i genren 

innehåller oftast inte alla element men de centrala finns oftast där. Vissa filmer har en mer 

återskapande inriktning, så kallad reenactment, dessa, ofta väldigt påkostade, filmer saknar ofta de 

grundläggande elementen med hjälten och gruppen och så vidare eftersom de försöker vara 

verklighetstrogna och –återgivande, verkligheten har sällan plats för organiserade narrativ med 

hjältar, multietniska grupper och klassiska gruppdynamiska konflikter. Exempel på sådana filmer 

innefattar några av de största stridsfilmerna någonsin, bland andra A Bridge Too Far, Patton 

(Patton, Franklin J. Schaffner, 20th Century Fox, 1970) och The Longest Day. 

Historien bakom genren går tillbaka till första världskrigets filmer där europas och amerikas 

filmskapare lärde sig göra film om krig. Vissa element kan spåras ända tillbaks till den tiden. Det 

var dock inte förrän i och med att USA drogs med i kriget på de Allierades sida under vintern 

1941 som genren föddes. De första filmerna som kom under våren 1942 och ända fram till 1943 

var oftast rena propagandafilmer menade att stärka den amerikanska stridsviljan, det fann 
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egentligen ingen genre med undantag från en film, Bataan, som var mer eller mindre en 

omarbetning av en tidigare story från 1934, en film som heter Lost Patrol och handlar om en 

grupp soldater som under första världskriget går vilse i öknen. Lost Patrol har många likheter 

med många av de filmer som kom under kriget, storyn användes om och om igen i olika miljöer 

och olika vapenslag. Mycket var olikt men det som var kvar, började med åren utkristallisera sig 

till en definierbar uppsättning element som kan kallas en genre (Basinger kap. 1-2).  

Av utrymmesskäl kommer jag här bara kort beskriva definitionerna, de finns utförligt beskrivna i 

första kapitlet och resten av The World War II Combat Film. 

Elementen definierar Basinger i en lätthanterlig lista (Basinger s. 71):  

A. Karaktärer 

1. Hjälten 

2. Gruppen 

3. Fienden 

4. Kvinnorna 

 

B. Miljö 

1. Krigsområde 

2. Vapenslag 

3. Historisk anknytning 

4. Uppdraget 

 

C. Narrativ Struktur 

1. Episoder 

a. Förtext, dedikation och öppningssekvens 

b. Strid/Ickestrid 

c. Händelser 

d. Natt/Dag 

e. Komedi/Tragedi 

2. Händelseföljd 

a. Tidsskevens 

b. Platssekvens 

c. Plotsekvens 

d. Berättarperspektiv 
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D. Kulturell Attityd 

 

1. Död/Offer/Förlust 

2. Propaganda 

3. Humor 

4. Hem/Familj/Land 

5. Situation 

 

E. Berättarspråk 

 

1. Visuellt Språk 

a. Berättarteknik 

b. Bildspråk 

c. Ikonografi/Symboler 

2. Dialog 
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Analys och Diskussion – Saving Private Ryan 

Karaktärer 

Hjälten 

Direkt efter öppningsscenen presenteras hjälten, allt enligt det normala mönstret, Cpt. John 

Miller är den klassiska mannen med stenansiktet och under de första minuterna påminner han 

mycket om John Wayne, den mest definierande skådespelaren inom genren. 

Genrekonventionerna lär oss att för att behålla kontrollen måste hjälten separera sig från sina 

män, detta leder till konflikt vilket illustreras i SPR i ett pågående vad bland gruppen, om vem 

som kan lista ut var Miller kommer ifrån och vad han hade för tidigare yrke. Miller frågar flera 

gånger ”Hur mycket är potten uppe i?” men avslöjar aldrig sitt ursprung, han inser att för att hålla 

disciplinen och moralen uppe så måste han separera sig från sina soldater. Han förstår hur 

känsligt ämnet är eftersom en lärare i engelska som på fritiden coachar skolans baseball lag, 

förmodligen inte inspirerar förtroende under omständigheterna. Detta tema återkommer 

Spielberg till i Band of Brothers (Band of Brothers, Steven Spielberg, Home Box Office, 2001) där 

seriens hjälte Winters har liknande oinspirerande bakgrund, mannarna är övertygade om att han 

är kväkare. 

Millers bakgrund används skickligt i den dramatiska scenen vid radarstationen när han beordrar 

sina män att slå ut en tysk postering trots att de är utnumrerade och saknar vapen för att lyckas. 

Männen håller på att göra myteri och tänker avrätta en fånge, en i gruppen håller till och med på 

att desertera. Anfallet ingår inte i uppdraget och de har nu förlorat två av sina vänner. Miller 

frågar ”Vad är potten uppe i?” för att avvärja myteriet och avslöjar sedan sanningen och 

poängterar hur han, precis som de, är en vanlig människa som bara vill hem till sin fru. Varje 

brutalitet han utför under kriget för honom längre och längre bort från sitt vanliga liv och om ett 

enda civiliserat val ger honom rätten att återvända hem till sin fru så är det hans skyldighet att 

göra det valet. Männen sluter upp omkring honom och låter fången gå, vilket senare i filmen får 

konsekvenser. Detta faller inom konventionen att vissa offer är nödvändiga, balansen måste 

upprätthållas och om man går för långt åt något håll, om man ger efter för barbariet eller slutar 

tänka som en soldat så kommer man slutligen att bli straffad. 
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Gruppen 

Gruppen är den rent stereotypt klassiska gruppen, den innehåller flera av de karaktärer som 

genren dikterar. Något av den saknade rollen som den inkompetente, fege officeren finner vi 

dock i Cpl. Upham som gör något så ovanligt som, trots att han är en ’god’ karaktär, uppvisar 

prov på regelrätt feghet då han låter Mellish dö i slutstriden utan att hjälpa honom. Feghet är 

relativt vanligt i övrigt i genren men uppvisas då av karaktärer med uppenbara moraliska brister, 

desertörer, pacifister, sympatisörer (kommunister eller rasister) och andra som har en karaktär 

som inte överensstämmer med den amerikanska synen på krigshjältar. Upham fyller under den 

första delen av filmen rollen som sonen, Miller skyddar honom och håller honom utanför 

striderna, en roll som Ryan tar över så fort han dyker upp. Upham har även den klassiska rollen 

som korrespondent, han går runt och frågar resten av gruppen frågor om deras bakgrund och 

deras syn på kriget, han skriver en bok om brödraskapet i krig, något de andra finner ganska 

skrattretande då han i deras ögon inte sett något av kriget. Korrespondenten har ofta rollen som 

berättare eller kommentator då deras journaler ofta läses som voice-over men inte i SPR. Upham 

symboliserar den vanliga ”skrivbordsslaven” som egentligen inte har i kriget att göra, han har 

naiva drömmar om krigets storhet men har aldrig sett strid. I alla strider är han helt panikslagen 

och sitter helt handfallen och tittar på eller gömmer sig. Det är först i slutet han får upprättelse då 

han tar ett flertal tyskar till fångna, bland andra den tysk som Miller tidigare lät löpa efter anfallet 

mot radarstationen. Han går här helt emot sina tidigare ideal och visar att han tillslut insett vad 

man måste offra för kriget, han skjuter helt kallt ihjäl tysken som han sett skjuta ihjäl Miller. 

 

Pvt Ryan, som gett filmen sitt namn, är egentligen inte med mer än den sista delen av filmen men 

får då den klassiska rollen som sonen. Fader-son förhållandet mellan honom och Miller har 

väldigt lite tid att utvecklas. Han är dock en av de enda överlevande i slutet av filmen och passar 

på så sätt perfekt in i rollen som sonen. Miller räddar hans liv vid ett flertal tillfällen och med 

Millers sista ord, ”förtjäna detta”, förs vi tillbaka till början där vi fick se Ryan som gammal man 

med hela sin vacka, vita, amerikanska, medelklassfamilj, vilket visar att han har ”förtjänat” allt 

som gruppen gjort för honom under filmens lopp. 

 

Sgt. Horvath delar veteranrollen med Miller, eftersom faderrollen och veteranrollen oftast är 

samma så har vi här en liten skillnad mellan SPR och den klassiska mallen. Horvath är helt tydligt 

en gammal veteran från drn nordafrika kampanjen och invasionen av Italien. När de landstiger i 
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Normandie tar han en handfull jord och sparar i en burk märkt France, han lägger den sedan i en 

väska där man kan se burkar märkta Africa och Italy. Han nämner även senare att han varit 

tillsammans med Miller sedan slaget vid Kesserine i Nordafrika. Han symboliserar erfarenheten, 

krigaren som biter ihop gör sitt jobb oavsett vad. Han visar tydligt sin duglighet i slutstriden där 

han dödar tyskar på löpande band, han blir skjuten i benet och ammunitionen tar slut men han 

forsätter bara, med en pistol och en bazooka. 

 

Caparzo, Mellish och Jackson representerar den amerikanska diversiteten. Caparzo är en 

representant för den italiensk-amerikanska kulturen och är den förste i gruppen som dör. Han 

dör eftersom han glömmer var han är och tänker för mycket på hemmet. Denna klassiska 

konvention är vanlig i genren. Om en soldat glömmer kriget och ger sig hän åt tankar på hemmet 

så kommer han ofelbart att dö. Caparzo känner att han måste rädda en fransk liten flicka som 

påminner om hans systerdotter och glömmer att han är i en stridszon. En krypskytt får honom på 

kornet och straffar honom snabbt för detta. 

Mellish är en jude och visar detta tydligt då han bland annat visar en davidsstjärna för en grupp 

tyska fångar samtidigt som han upprepar ”juden, juden” för dem, för att påminna dem om att de 

har besegrats av ”Untermensch”, det är vanligt att, i stridsfilmer som producerades efter första 

vågen (perioden mellan 1942 och 1945 (Basinger kap. 3)), ha med en jude i gruppen som kontrast 

mot hur fruktansvärt illa judarna behandlades av Nazityskland, en sorts makaber ironi. Jackson är 

en katolik som reciterar verser ur Bibeln när han skjuter fiender och visar att han, trots att han är 

en ganska liten och tanig soldat, kan finna styrka i Gud och övervinna fienden. Hans vapen kan 

möjligtvis ses som en symbol för guds finger, han skjuter med ett prickskyttegevär, som räddar 

gruppen ur flera farliga situationer, bönen blir en sista utväg när allt annat har fallerat. 

Reiben är den fjärde av diversitetsrepresentanterna och representerar staden New York, som i 

genren fungerar som en egen minoritet och gruppens New Yorkbo verkar i alla filmer vara från 

Brooklyn, vilket även stämmer i denna film. Han representerar även den fattiga underklassen, de 

råa busarna i gathörnen och det är inte överraskande att han bär på en BAR, det tyngsta vapnet 

gruppen har till sitt förfogande, och att han ofta springer och avfyrar vapnet från höften. 

Slutligen har vi Wade som är gruppens sjukvårdare och representerar pacifisten, trots att han 

egentligen inte ger oss någon egentlig anledning att tro att han är en, så fyller han rollen då han 

ger oss perspektiv på vansinnet i att skjuta folk i småbitar. Han försöker hela tiden rädda livet på 

skadade soldater, både amerikanska och tyska, och blir fruktansvärt upprörd när han under den 
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första scenen i filmen lyckas stoppa en kraftig blödning hos en sårad soldat, bara för att sekunden 

efter få se sin patient skjutas ihjäl av ett skott genom huvudet. 

Gruppen som helhet faller helt och hållet inom Basingers mall och innehåller alla de viktigaste 

elementen; hjälten, fadern, sonen, pacifisten, korrespondenten, den inkompetente gröngölingen 

och minoritetsrepresentanter. Det är svårt att se hur gruppen skulle kunna sett annorlunda ut, det 

största avsteget från den inarbetade mallen är ju konflikten mellan officeren och mannarna. I 

vanliga fall brukar det vara en konflikt mellan kompetenta mannar och en inkompetent officer, 

eller en kompetent officer som har en konflikt med en dissident inom gruppen. I SPR så är hela 

gruppen på ett sätt dissidenter, de ser inte de ädla idealen i uppgiften framför dem, de ser bara 

sina egna liv och sina egna mödrar eller fruar som väntar därhemma, de vägrar inse att denne 

Ryans mor och arméns PR-ändamål väger mycket tyngre än deras egna liv. Det är inte förrän 

Miller avslöjar att han själv är en vit protestant (WASP=White AngloSaxon Prostestant), en 

vanlig amerikansk medborgare, och inte ”byggd av överblivna delar från döda soldater” som 

mannarna inser att uppdraget är viktigare och gruppen återskapas igen. 

Ordningen i vilken de olika medlemmarna i gruppen dödas och vilka som överlever, följer nästan 

helt mallen och kan ganska lätt skyllas för att vara rasistisk eller åtmistone att konsolidera det 

dåligt integrerade amerikanska samhället. Först av allt dör alla minoritetsrepresentanterna och 

pacifisten Wade, slutligen dör Horvath och Miller precis innan undsättningen når dem och 

lämnar de tre sista överlevande, vita protestanterna, Ryan, Upham och Reiben, att rensa upp 

bland tyskarna. 

Fienden 

Fienden är Tyskland, de hemska nazisterna, de oändliga gråa horderna. SPR föutsätter, med all 

rätt, att varje åskådare vet vem som är ondskan på andra sidan avtryckaren och kostar till och 

med på sig att visa upp en viss grymhet från amerikanska soldater, vilket inte tillhör vanligheterna 

i amerikansk film. De skjuter fångar, de håller inne med nådaskotten när tyska soldater faller 

brinnande från en bunker och i den minnesvärda scenen vid radarstationen så håller det på att bli 

myteri när Miller visar lite medmänsklighet mot en tysk fånge. De inledande scenerna på stranden 

ger tillräckligt med hat mot fienden för att hålla i sig under hela filmen och rättfärdiga de tillfällen 

där amerikanska soldater uppför sig ”oetiskt”. Fienden ses nästan uteslutande på avstånd, de är 

gråa skepnader bakom kulsprutor eller gevär.  
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Tre distinkta partier av filmen har samma fiender fast i lite olika roller. I första scenen är de bara 

siluetter bakom maskingevär eller, när slaget vänder, flyende gråa figurer att skjuta i ryggen eller 

fånga in. Slaktare eller slaktdjur.  

I mittenpartiet, sökandet efter Ryan, är fienden något som plötsligt dyker upp och  oftast dödar 

någon i gruppen, fiender att frukta eftersom de inte syns förrän det är försent. Undantaget är de 

tre tyskarna vid kulsprutenästet under radaranläggningen., där Miller fattar det tvivelaktiga 

beslutett att gå rakt emot deras ställnign och slå ut den så att nästa patrull inte ska råka gå rakt in i 

bakhållet. Det slutar med att Wade dör och man tar den fånge som får ett ansikte och 

representerar fienden, precis som Basinger dikterar i sin mall. Fången får representera fegheten, 

när han förödmjukad ber för sitt liv, man får anta att han är övertygad nazist eftersom det 

verkligen verkar ta emot när han tillslut bli tvungen att först medge att han verkligen älskar 

Amerika, alla älskar väl Amerika, och sedan efter en uppenbar ansträngning klämma fram ”fuck 

Hitler”. Han bli tillslut ivägsläppt, den medmänskliga handling som straffar sig i slutet när samma 

soldat sviker sin tacksamhetsskuld och kallblodigt skjuter ihjäl Miller. Han faller sedan omgående 

offer för Uphams upprättelse, Upham tar honom åter till fånga och skjuter honom sedan. 

I slutstriden är det, helt i enlighet med mallen, våg efter våg av gråklädda soldater som rusar fram 

över raserade byggnader och bombade gator. Den klassiska horden av namnlösa, ansiktslösa 

mordiska fiender som, trots oerhört manfall, nöter ner hjäten och hans grupp för att undan för 

undan slutligen döda dem. 

Kvinnorna 

Som vanligt i genren så finns det inga kvinnor med i filmen. De enda kvinnor som figurerar har 

statistroller, ett par kvinnor som skriver ut brev till de dödas anhöriga i början av filmen och 

mamman till den franska lilla flickan som blir Caparzos död. Kvinnor är alltid ovanliga i 

stridsfilmer av naturliga orsaker, de är ovanliga på slagfältet, och dyker oftast upp i scener där 

soldaterna är långt från fronten, som sjuksköterskor, sekreterare eller i andra klassiska 

kvinnoroller. 

Miljö 

Krigsområde 

SPR utspelar sig under Operation Overlord, den legendariska Dagen D och dagarna där efter. På 

Millers gravsten kan vi tydligt läsa att han dog den 12e Juni 1944. Platsen är norra Frankrike, 
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Normandie. 1943 invaderade de Allierade Italien och tvingade dem ur kriget men fastnade mer 

eller mindre i alperna och därför började invasionen av Frankrike förberedas. Filmen tar sin 

början just när invasionen börjar, ”the day of days” som den kallas. Det är absolut inte den första 

filmen som handlar om detta och förmodligen inte den sista. SPR återskapar i väldig detalj den 

del av operationen som är mest känd, landstigningen. Senare i filmen beger sig gruppen in i 

Normandie där totalt kaos råder. Över det pitoreska franska landskapet springer lösryckta 

allierade och tyska enheter runt och det är mer eller mindre kaos åt alla håll. Tusentals civila blev 

fullkomligt överrumplade i sina hem av invasionen och hann knappast evakuera innan de kaotiska 

striderna böljade över deras hem. Överallt finns små byar och städer som blivit mer eller mindre 

totalt sönderbombade av allierade flygräder och tyskt artilleri och, eftersom dessa städer var 

oerhört viktiga som sambandspunkter och knutpunkter för vägnätet, så stod många strider i dessa 

städer. Den stora slutstriden i SPR står i just en sådan stad. 

Så mycket av historien om andra världskriget är centrerad kring dess sista år och speciellt 

sommaren 1944, att Normandie har blivit en legend och en myt för filmpubliken. Att välja 

Normandie som miljö för filmen ger oss en stor förförståelse, de flesta har en bild av Operation 

Overlord och Dagen D, dagen som förändrade historien. Vi har sett så många bilder av 

fallskärmsjägare, pansarvagnar och tyska soldater bland de häckomgärdade ängarna i Frankrike att 

miljön knappt behöver presenteras alls. Vi vet exakt var vi är när vi ser en strand översållad av 

stålhinder och bunkrar, vi kan tänka oss alla onda tyskar som kikar ut ur sönderbombade franska 

caféer och en bro i en fransk liten småstad är en ikon för hjältemodiga strider mot numerärt 

överlägsna fiender. Normandie har helt enkelt blivit ikonen för amerikanskt hjältemod och 

platser som Iwo Jima, El Alamein och Stalingrad bleknar i jämförelse, hur viktiga de än är ur en 

historisk synvinkel.  

Vapenslag 

Av alla vapenslag som deltog i Operation Overlord så valde Spielberg Army Rangers, ett slags 

jägarförband, i SPR. Ryan är i och försig fallskärmsjägare från de ryktbara 101 Screaming Eagles, 

vilka Spielberg senare berättade om i Band of Brothers. Army Rangers var bland de första som 

landsteg i Normandie på Dagen D, tillsammans med marinkåren skulle de öppna in en väg för 

pansarkåren och resten av armén. Befälhavarna hade räknat med att ta 75% förluster i första 

vågen, vilket man lätt kan tänka sig när man ser de brutala scenerna i början av filmen. Där verkar 

det som i princip varenda soldat blir dödad eller lemlästad av kulsprutor eller granater. De 

faktiska förlusterna var dock omkring 25% vilket är svårt att tro om man ser filmen. 
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Bakom fiendens linjer släpptes det tiotusentals fallskärmsjägare för att störa fiendens 

framryckningar och säkra vägar djupare in i Frankrike. Här hade dock planerarna missbedömt 

situationen något då de flesta fallskärmsjägarna blev utspridda på helt fel ställen och deras egna 

utsagor om situationen som ”FUBAR”(fucked up beyond all recognition/repair) passar väl in. 

Titelrollens Pvt. Ryan är en av dessa fallskärmsjägare som hamnat på helt fel ställe och uppdraget 

att hitta honom någonstans i ett jättelikt område fyllt till bredden av tyskar och allierade är som 

att hitta en nål i en höstack. 

Historisk anknytning 

Morgonen den 6e Juni 1944 landsteg den första vågen av amerikanska trupper på den 

nordfranska kusten på två stränder med kodnamnen Utha och Omaha. Medan ladstigningen vid 

Utha, med hjälp av ett visst mått tur, gick bra så blev det ett formidabelt blodbad vid Omaha 

beach. De första vågorna med trupper mötte en storm av kulspruteeld från den tungt befästa 

atlantväggen men bröt tillslut igenom de tyska linjerna och tog sig upp från stränderna. Spielberg 

tog alla mott och steg möjliga för att få de första scenerna i SPR så autentiska som möjligt. 

Genren håller sig ofta precis på gränsen till reenactment. När väl brohuvudet är taget så flyter 

filmen iväg mot riktigt klassisk stridsfilms fiktion. En berättelse som i detta fallet inte är verklig 

men i alla fall möjlig, utkristalliseras.  

101 Fällskärmsjägardivisionen  blev verkligen spridd över ett stort område och de scener som 

spelas upp under färden genom de kaosartade striderna i Normandie är mycket möjliga. Befälen 

dök upp på samlingsplatserna, plockade åt sig en blandad enhet av män från olika kompanier och 

satte iväg för att ”leta bråk” som en löjtnant beskriver det i filmen. Det finns ingen liten by på 

Merderet floden som heter Ramelle men det kunde ha funnits det och i så fall så är det troligt att 

fallskärmsjägare skulle ha tagit sig dit för att försvara bron. Hela idén med uppdraget, att se till att 

få hem en stackars soldat som förlorat sina bröder för att stärka moralen hos den amerikanska 

allmänheten är även den väldigt plausibel. Det låter som precis en såt PR uppdrag som de 

amerikanska befälhavarna var så duktiga på att klura ut. Opinionen är och förblir bland det 

viktigaste i amerikansk krigshistoria. Ett sviktande allmänt förtroende kan vinna eller förlora ett 

krig för USA, se till exempel på Vietnamkriget där svikande förtroende tillslut tvingande USA att 

acceptera ett svidande nederlag. Hur länge Bush lyckas hålla uppe opinionen innan han tvingas 

dra sig ur Irak är en fråga för framtiden men även där handlar det snarare om ett propagandakrig 

än bara en fråga om mod, materiel och vinnande taktik.  
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Uppdraget 

Det klassiska uppdraget inom genren är relativt enkelt ur en moralisk synvinkel. Miller diskuterar 

detta i filmen. Uppdraget är oftast att riskera en grupp män för att genomföra något som i 

förlägningen räddar livet på andra män. Exempelvis, håll en bro för att våra trupper ska kunna 

komma över och förhoppningsvis förkorta kriget och därigenom rädda livet på många män. 

Under större delen av filmen är dock uppdraget att riskera livet på åtta män för att en enda man 

ska komma hem och göra sin mor lycklig, eller om man är något cynisk lagd, för att USA ska 

unvika en prestigeförlust (amerikanska armén tog stora mått och steg för att unvika att 

medlemmar av samma familj skulle dödas samtidigt). För soldaterna är det inte viktigt om det 

handlar om Ryans mor eller om det handlar om den amerikanska opinionen som inte vill veta att 

deras hela familj kan bli utplånad i kriget, det enda de är intresserade av är det faktum att deras liv 

anses vara värda att riskeras för denna enda man. I slutet av filmen ger man dock efter lite för det 

moraliska trycket och ser till att ett värdigt uppdrag presenterar sig, som i exemplet ovan, håll en 

bro så att trupperna kan ta sig över och förhoppningsvis förkorta kriget och rädda livet på fler 

soldater. Värdet av uppdraget presenteras i slutet, men också  även i början även om man då inte 

vet om det, i Ryans vackra familj. Ryans har levt ett gott liv och producerat barn och barnbarn 

vilkas liv måste vara värda mer än de andras potentiella familjer. 

 

Narrativ Struktur 

Episoder 

I normala fall är det vanligt att inkludera en dedikation i öppnings- eller slutsekvensen, ”till de 

stridande männen i den och den enheten eller slaget”, men SPR är förvånansvärt nog helt utan 

liknande dediktationer. Scenerna på kyrkogården där tusentals amerikanska, franska och brittiska 

soldater ligger begravda är väl så nära en sådan dedikation som man kommer i filmen, men det är 

gott nog för publiken. Ett av filmens budskap är ju att vi skall hedra de som kämpade och dog 

för att försvara demokratin och friheten i Europa och resten av världen. Man har till och med 

valt att ta med en liten kort bild av den franska flaggan vajande över kyrkogården, vilket i ljuset av 

de senaste årens amerikanska anti-franska propaganda är lätt ironiskt. Det amerikanska 

stjärnbanéret är dock som alltid i dylika filmer den vanligaste symbolen och avslutar filmen som 

ett böljande hav av benhård amerikansk patriotism. 
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En del som Spielberg har valt att ta med stämmer dock väldigt väl in på genremallen, ”June 6, 

1944, Dog Green Sector, Omaha Beach” sätter direkt tid och plats, som om inte stranden med de 

pansarvagnshindren och de framforsande landstigningsbåtarna inte skulle vara nog.  

 

Filmen börjar med en kyrkogårdsscen i nutid, en klassisk ikon för hjätemodiga offer. Därefter 

följer den långa blodiga landsstigningsscenen för vilken filmen har blivit mest känd. Den har 

bedömts av många kritiker och även av överlevande soldater som det mest realistiska och 

gripande återskapandet av landstigningen på film någonsin. Det finns en hel del journalfilmer 

från Omaha Beach den dagen men alla är filmade senare under dagen, efter att själva striderna är 

över och visar mest avlastningen av det tyngre materielen så de enda ögonvittnesskildringar som 

finns kvar är berättelserna från de som var med och överlevde. Här får vi då det som ska vara den 

sanna berättelsen om hur det såg ut och gick till. Spielberg lade ner stora summor på att få allt så 

autentiskt som möjligt och biopubliken känner, förmodligen helt falskt, att de kan tänka sig hur 

det vara att sitta i en landstigningsbåt i den första vågen upp på stränderna. Genrekonventionerna 

är helt klart riktade mot realism och det är fruktansvärt viktigt att vapen, utrustning och allt annat 

är så realistiskt som möjligt. Även filmer som beskriver helt fiktiva skeenden har någon form av 

historisk anknytning i det att de försöker återskapa något som kunde ha hänt, om de inte helt 

sonika försöker återskapa det som verkligen hände. Rent återskapande filmer ligger oftast mer 

inom genren reenactment, vilket oftast inte följer konventionerna kring gruppen, hjälten, målet 

och tiden eftersom dessa i verkligheten sällan följde mallen. Om man ser på filmer i genren får 

man lätt uppfattningen att alla mindre enheter bestod av en viss fördelning av minoriteter med 

enkla mål och en hjälte i spetsen för gruppen, men i verkligheten bestod den amerikanska armén, 

trots USAs etniska och kulturella mångfald sällan av så diversifierade grupper. 

 

Efter öppningssekvensen får vi en kort andningspaus, det följer en sekvens av ickestrid, allt enligt 

mallen. Vi följer händelserna på armékontoret där bakgrunden till uppdraget uppdagas. Det är 

egentligen här som filmen faller in i mallen ordentligt, den första scenen varande mer åt 

reenactment hållet än en riktig klassisk stridsfilm. Vi återvänder sedan till Normandie där Miller 

får uppdraget av en major. Vilopausen pågår en stund till medan mannarna slappnar av och 

skrattar, skämtar och röker cigaretter medan Miller går runt och förbereder uppdraget och 

rekryterar Upham som tolk. Efter den fruktansvärt intensiva första halvtimmen är det välkommet 

med en kort andningspaus och vi får även några enkla skratt åt Uphams nervositet, vilket även 

återkommer senare i filmen som en återkommande comic relief. Kombinationen strid/ickestrid 
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återkommer löpande genom filmen, efter ett sekvens med intensiva strider så kommer en kortare 

paus där man får plats med lite karaktärsutveckling och 

-fördjupning. Gruppen flyttar sig i princip under samtal från en strid till en annan i lagom 

uppmätta intervaller så publiken får tid att åtehämta sig och förbereda sig på nästa inferno av hett 

bly och exploderande kroppar.  

 

Under dessa pauser så hänger sig soldaterna åt de klassiska tidsfördriven soldater på film har 

sysslat med sedan de allra tidigaste exemplen på genren. De skriver brev, pratar om gamla minnen 

hemifrån och röker cigaretter. I SPR utelämnar man dock vissa av de klassiska tidsfördriven, 

ingen spelar kort, utom möjligtvis någon makabert förvrängd variant med 

identifikationsbrickorna från döda soldater, ingen lagar mat och det utbryter inga slagsmål. Dessa 

handligar är väldigt viktiga i en stridsfilm eftersom de är de enda gånger soldaterna får falla ur sin 

roll utan att behöva bli bestraffade för det. Här kan soldaterna falla ur sin roll som krigare och 

halvt glömma kriget för en kort stund utan att förlora balansen. 

 

Den viktigaste icke-strids sekvensen i filmen är när gruppen spenderar natten i en kyrka. Miller 

och Horvath diskuterar döda kamrater och tillåter sig en stunds sorg över Caparzos död. De 

andra talar om minnen hemifrån, vi får en del karaktärsfördjupningar och Upham stärker sitt 

band till Miller. Resten av filmen utspelar sig under dagtid och vi får ganska dålig uppfattning om 

hur tiden förflyter. Det är en en ganska konstant vacker junidag med spridda moln och en och 

annan regnskur. Hur natt och dag visas i genren varierar ganska mycket. Många filmer med 

commandosoldater uspelar sig under natten då de kryper runt och dödar fienden med kniv, 

medans flygfilmer och pansarfilmer oftast utspelar sig under dagen, eftersom dessa hade svårt att 

operera i mörker. Infanterifilmer brukar variera, den sista slutstriden brukar klassiskt utkämpas 

under natten och vara fram till gryningen medans de heroiska stormningarna oftast utspelas i 

dagsljus.  

 

Alla stridsfilmer har sina kontraster mellan komedi och tragedi. SPR har en del enkel slapstick, 

främst från Uphams sida men även en del svart, makaber humor som kontrast till tragedierna, när 

Wade dör vid radarstationen följer en plågsamt makaber scen när gruppen förödmjukar sin tyska 

fånge, som gör sitt bästa för att övertyga dem om att han egentligen  älskar amerika, genom att 

häva ur sig en tragisk version av ”The Star Spangled Banner”. Publiken som känner sympati för 

den stackars tysken får sig dock en riktigt örfil för sin brist på patriotism och sin icke-
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amerikanska medkänsla för fienden när just den soldaten visar sig vara en riktigt elaking när han 

skjuter ihjäl sin räddare Miller. Även Uphams tragiskt komiska inkompetens och feghet vänder i 

slutet då han som en feg liten stackare låter en av sina kamrater dö utan att våga komma till 

undsättning. 

 

Händelseföljd 

Hela SPR bygger på en enda lång flashback. Flashbacks är vanliga inom genren och detta grepp 

är på intet sätt orginellt för SPR. Att man inte får reda på exakt vem mannen på kyrkogården är 

förrän i slutet är inte heller det alldeles nyskapande. Under hela flashbacksekvensen så utspelar sig 

allt efter ett enkelt linjärt narrativ. Vi följer gruppen genom filmen med ett par mindre tidshopp 

om några timmar i taget för att snabba upp själva resan. Landstigningsscenen och slutstriden 

visas båda i mer eller mindre realtid, vilket är ganska normalt. Vanligt är dock att göra ett mindre 

hopp från punkten då segern är ett faktum tills dess att slaget verkligen slutar, ett grepp man kan 

ana i landstigningsscenen där man klipper bort från Miller och gruppen, efter att Dog One har 

öppnats till de sista minuterna då bunkern eldas ur och de sista flyende tyskarna tillfångatas. 

Miller och Horvath sitter då och ser på de sista minuterna av slaget och hur stranden fylls med 

rader av soldater som springer över de lik som ligger precis i strandkanten. Hoppet förs vidare av 

en scen i USA där uppdraget diskuteras och beslutet att skicka iväg någon att rädda menige Ryan 

tas. När vi sedan återvänder till Frankrike är det ett par dagar senare. Landstigningen är i full gång 

och Miller har genomfört en del uppdrag och förlorat mannar till de kvarvarande tyska 

försvararna. Sen rullar händelserna på linjärt och utan överraskningar och utspelar sig under ett 

par dagar.  

 

Förutom den snabba förflyttningen till USA så visar filmen en resa genom det förvirrade slagfält 

som Normandie är i juni 1944. Gruppen börjar vid atlantkusten i närheten av Vierville och rör sig 

sedan öster ut mot floden Merderet. Det finns inga parallellhandlingar som tar oss från spåret 

utan håller fast vid gruppens långsamma framfart genom den franska landsbygden. Genren har en 

tendens att vara ganska bunden till ett specifikt område, då det ofta handlar om ett enda slag eller 

en enda begränsad aktion. Det finns dock flitiga undantag som där man flänger kors och tvärs 

över Europa, Afrika och Stilla havet.  
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Ploten följer samma enkla linjäritet som tiden och rummet, det är gruppen som är det viktiga, 

kriget som helhet är bara en bakgrund till gruppens egna krig, de är separerade från resten av 

armén och stöter bara på allierade då och då, ibland som hjälp i striderna, ibland som rester bland 

vraken. Känslan av att de har invaderat ett fredligt land, där befolkningen gömt sig undan 

invasionsstyrkan håller i sig, ibland punkteras dock illusionen när spridda spår efter strider dyker 

upp som fula sår i landskapet. Mellan stridssekvenserna kan man nästan glömma bort var de är, 

det är pastorala ängar med små skogsdungar och får som springer lösa. I bakgrunden ligger dock 

det konstanta mullrandet från artilleri och bomber som åska i sommarnatten.  

 

Berättarperspektivet flyter omkring en del mellan gruppen. Oftast är dock hjälten i centrum, men 

får avlösning, speciellt i slutstriden, av Uphams historia, från feghet till en återupprättad soldat, 

med en cigarett i mungipan och ett gevär i handen. Kameran följer Miller när han sveper över 

gruppen och håller dem under uppsikt. Han ser och hör allt som pågår inom gruppen när de 

kamratligt retar varandra, berättar historier för varandra och han delar deras glädje och sorg. 

Upham är på många sätt den oinbjudne gästen, han frågar för mycket och bli inte accepterad 

förrän han i slutet får den ansvarfulla uppgiften att fördela ammunition till försvararna av bron, 

en uppgift som han självklart misslyckas med fatalt. Upham är likaväl åskådare som Miller, han 

får flera tillfällen att med kameran bakom axeln se på när de ”riktiga soldaterna” gör sitt jobb. 

Han kikar på anfallet mot radarstationen genom ett kikarsikte, gömd bakom en död ko, som ett 

barn som kikar på de vuxnas kalas genom en dörrspringa. Han lyckas inte ta mod till sig och ge 

sig in i ”leken” förrän alldeles i slutscenerna när han får sin stora upprättelse när han kallblodigt 

skjuter ihjäl Millers mördare, den otacksamme tysken.  

Kulturell Attityd 

Död/Offer/Förlust 

När SPR kom på amerikanska biografer i juli 1998 var det länge sedan USA hade varit i ett krig 

med några större förluster. Gulfkriget 1991 hade sett ett relativt fåtal amerikanska söner i 

liksäckar. Minnet av tider då mödrar fick korta telegram och en ihopvikt amerikansk flagga som 

betalning för förlorade söner eller män, hölls vid liv av filmer om Andra Världskriget och 

Vietnamkriget. Publiken chockades av bilderna på hur soldater dog som flugor på den ödesdigra 

dagen och karaktärernas likgiltighet till sina kamraters död. Bilden förändras dock när gruppen 

blivit ihopsnickrad till en mindre enhet och deras band stärks, plötsligt är varje dödsfall en tragedi 
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där skuldfrågor och hämdbegär blommar upp. En död soldat är något att sörja och som får 

gruppen att ifrågasätta sitt uppdrag, när flera dör på en gång blir det plötsligt ”ett offer att lägga 

på frihetens altare”. Caparzos död tidigt under resans gång sörjs av hans kamrater men 

rättfärdigas, med genrens vanliga logik, av att, om man  faller från sin roll som soldat och 

glömmer var man är, oavsett hur nobel handlingen än är, så bli man obönhörligen straffad. När 

sedan Wade dör under det tvivelaktiga anfallet mot radarstationen är det dock Miller som blir 

straffad. Han kunde ha valt att sätta gruppen framför de soldater som eventuellt kunde falla i 

bakhållet de lämnar kvar. Gruppen gör uppror mot kaptenen och mot uppdraget och för fram 

filmens stora konflikt till ytan. Är det rättfärdigat att offra livet på två män, och riskera de övriga 

sex, för att rädda en enda. Det heroiska svaret är ju självklart att det är en nobel handling att låta 

Ryan åka hem till sin stackars mor, det är det enda hederliga att göra och om en hederlig handling 

ger dem rätt att också åka hem så är det värt det. 

 

Propaganda 

Springpunkten i alla amerikanska stridsfilmer är och förblir propaganda. USA måste gång efter 

annan bevisa för sig själv och för omvärlden att deras krig är rättfärdigade och helt otvivelaktigt 

nödvändiga. Det är svårt att se hur det skulle kunna göras en realistisk stridsfilm i USA, realistisk i 

den meningen att den uppvisar hur en vanlig soldat ser kriget, en lång tråkig väntan, följt av korta 

skräckslagna dykningar i kall lera där det enda målet blir att hålla sig vid liv eller sluta som 

kamraterna, slitna i bitar av vinande stålskärvor. Genren ger överlag en bild där USA vann hela 

andra världskriget helt och hållet ensamma med hjälp av ett fårtal hjältemodiga soldater som 

gjorde de hjätemodiga handlingarna som avgjorde slagen och till slut tvingade fienden på knä. 

Många filmer tar upp heroiska slutstrider där ett fårtal tappra håller ut mot en enorm övermakt 

med hjälp av kreativt användande av sina begränsade resurser och rent hjätemod. SPR är inget 

undantag 

Humor 

Nästan alla filmer innehåller humor i någon form. Stridsfilmer kommer i många former, det finns 

väldigt seriösa reenactments och det finns rena komedier. SPR innehåller sin beskärda del av 

humor, det mesta är karatärsbaserad humor, den lustiga fallskärmsjägaren med dåliga anklar som 

råkar sätta sig på fel bjälke och råkar slå ner en vägg bakom vilken det dyker upp en stor grupp 

överraskade tyskar till exempel. Det finns det mycket tragiska skämtet när gruppen råkar hitta fel 
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Ryan och upplyser honom om att hans stackars bröder dödats i strid. Fel Ryan blir komiskt 

förvånad eftersom hans bröder råkar gå i mellanstadiet. Sen har vi även Uphams komiska 

inkompetens. I början visar han prov på klassisk slapstick humor när han tappar sin skrivmaskin 

på marken, tar fel hjälm och så vidare. Mellan striderna finns det mycket utrymme för att sticka in 

små lustiga anekdoter och historier, detta är en upplättningen av viloperioderna mellan striderna 

och visar upp soldaternas mänsklighet. Karaktärsfördjupning genom humor. Gruppen verkar 

kunna koppla på och av sina känslor för kriget så fort de kommer utanför stridszonen. Upham 

citerar heroisk poesi och verkar, precis som de andra slappna av och glömma bort omvärlden. 

När gruppen sitter i Ramelle och väntar på den annalkande fienden så verkar de väldigt självsäkra 

och trygga, de skrattar och skämtar. Kan soldater känna sån trygghet mitt inne i fiendeland med 

en fruktansvärt överlägsen styrka i antågande?  

 

Hem/Familj/Land 

Hemmet och familjen har en ganska viktig roll inom genren och självklart även i SPR. Det är för 

hemlandet och familjen kriget utkämpas, inte för att befria Europa eller för att krossa fascismen. 

Heroiska insatser och amerikanska hjältar är viktigare än civilbefolkningen. Att vinna kriget 

verkar vara en patriotisk gärning snarare än något som världen som helhet vinner på. Här är 

familjen en symbol för USA, Ryans mor är landsmodern som förlorat sina söner i stid på andra 

sidan havet. Ryan måste få åka hem, för det ger de andra i gruppen hopp om att själva få åka hem 

en dag. Om en mor kan förlora alla sina söner i kriget kan USA förlora alla sina söner i kriget. 

Trots att flertalet i gruppen ifrågasätter uppdraget övertalas de av Millers vädjan till deras hopp 

om att få åka hem. Vi får aldrig reda på mer än att Ryan verkligen fick åka hem efter filmen slutar. 

Om Reiben och Upham lyckas överleva kriget och får sätta sig på båten hem till Amerika nämns 

inte, men när de lyckas hålla bron över Merderet så armén kan ta sig över och ta Cherbourg, Paris 

och slutligen Berlin så lyder rättfärdigandet att de förkortat kriget och på så sätt räddat livet på de 

soldater som skulle ha dött i en förlängd kampanj i Europa. Enkelt och utilitaristiskt: Offra en 

soldat på ”frihetens altare” så ett flertal lever vidare och får åka den stora båten hem.  

Situation 

Soldaternas syn på situationen de är i verkar variera ganska mycket. Från att vara fokuserade 

dödsmaskiner i striderna, rusande framåt med ett gevär i ena handen och granater flygande från 

den andra, till att vara helt bortkopplade från kriget och omvärlden i de lugna stunderna mellan 
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striderna. De är väldigt missnöjda med sitt uppdrag, vilket framgår tydligt i deras klagomål, vilket 

ger vid handen att de ändå tänker på sin situation. 

Berättarspråk 

Visuellt Språk 

Spielberg har arbetat mycket med intrycket av realism i striderna. Genren har en konvention av 

realism vilket efterlevs på ett aldrig tidigare sätt i SPR. Både bild och ljud ger en väldigt intensiv 

upplevelse av krigets våld. Mycket användande av handkameror, subjektiva kamerabilder och ljud 

som försöker efterlikna effekterna av granatchocker och liknande ger en väldigt realistisk känsla. 

Efter de första stidsscenerna på stranden övergår det i mer klassisk berättarteknik med 

etableringsbilder, halvbilder och närbilder då gruppen vandrar över det vackra franska ängarna. 

Sen trycks vi plötsligt in i soldatens ögon på slagfältet igen när strider plötsligt exploderar i 

ansiktet på oss. Objektivitet och subjektivitet byts på ett ögonblick när vi sänker oss från ett mer 

allmänt berättarperspektiv centrerat kring Miller till en smal kaotisk bild sedd ur ögonen på 

soldaterna. Kameran flyttar sig, hoppar och flackar fram och tillbaka mellan vapen som avfyras, 

soldater som lemlästas och bomber som exploderar. 

 

Bilspråket följer berättarperspektiven, när vi har de mer objektiva lugna scenerna mellan striderna 

är bildspråket öppet och, samtidigt som det håller ögonen på gruppen, visar upp de vackra, varma 

sommarlandskapen. I striderna blir bilderna plötsligt mer lika de förvrängda perspektiv soldaterna 

har, färgerna bleknar, miljöerna blir utbombade hus fyllda av kadaver och lemlästade lik och det 

känns som om värmen försvinner.  

Bilderna är fyllda med symboler. Spielberg har en förkärlek för trasiga instrument, vilket vi kan se 

i många av hans filmer och även Band of Brothers. Den amerikanska flaggan som fyller skärmen 

som ett böljande hav av amerikansk patriotism fyller slutbilden. Stridsfilmer är ofta fyllda med 

militär ikonografi, vapen, fordon, utrustning, uniformer och flaggor är så invävda i filmerna att 

det är svårt att avgöra om de ska kallas symboler eller rekvisita. Märken på uniformerna ger den 

mer informerade publiken en hel del outtalad information, att Ryan tillhör fallskärmsjägarna är 

ganska uppenbart eftersom det sägs rent ut, men att fienden i slutsdriden tillhör Waffen SS, tyska 

arméns elit nämns aldrig. Vi kan läsa vem som är vem i gruppen på deras uniformer och 

utrustning. Upham, den unge tolken, har en enkel uniform med signalistkårens märke på armen, 

Miller har kaptens gradbeteckningar på hjälmen och bär en k-pist, Reiben är gruppens hårding, 
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han bär ett lätt maskingevär och har tufft skrivit ”Brooklyn NY” på sin jacka. Serganten är en 

gammal veteran och är lite äldre än de övriga i gruppen och lite rundare. Den något tanige 

Jackson har ett kors om halsen och visar tydligt att han är katolik. Den klassiska symboliken finns 

överallt i filmen, de har till och med klämt in en grav med ett gevär och en hjälm som 

utmärkning. 

 

Dialog 

Dialogen följer de vanliga linjerna, eftersom mer och mer grovt språk tillåts idag så kan man 

komma undan med att förklara exakt vad FUBAR betyder, något som förr om åren aldrig varit 

tillåtet. Språket är i övrigt varken överdrivet grovt eller överdrivet vårdat, man kan tänka sig att, 

med undantag från ett par misstänkt moderna uttryck, det är autentiskt. Man slänger sig med 

militära uttryck och snabba order som för en oinvigd kan tyckas vara svårförståeliga men för 

någon som sett mycket stridsfilm känns naturligt. Man försöker inte förklara uttryck som BAR, 

Tiger, Pincer Move eller flank, utan låter vår förförståelse göra jobbet. Detta är en del av genrens 

övergirpande försök till autenticitet. 

 

24 



Högskolan i Skövde 
Institutionen för kommunikation och information 
[Filmvetenskap] 
vt 2005 
 

Slutsats 
Saving Private Ryan är, trots att den bedömts som nyskapande och orginell, en klassisk stridsfilm. 

Den följer faktiskt mallen striktare än många andra filmer i genren. Allt vi väntar oss av en 

stridsfilm finns där; hjälten, gruppen, fienden och uppdraget. Det mest orginella är hur uppdraget 

i detta fallet är en vanlig menig, inte en genreal eller spion, inte ens en krigsfånge eller liknande 

utan bara en vanlig soldat bland alla andra. Det som gör honom speciell är att hans alla hans 

bröder blivit dödade och att hans mor fått besked om deras död på samma dag. Detta är 

någorlunda ovanligt då det faktiskt uppvisar någon form av uppror mot de vanliga herioiska 

uppdragen i andra filmer. Det håller dock inte ända till slutet, man lägger här in ett mer klassiskt 

uppdrag med en slutstrid. 

För att vara en stridsfilm så är SPR något ifrågasättande, inte nog för att fläcka den amerikanska 

arméns hjältegloria, men ändå mer än vanligt inom genren. Det finns en diskussion kring värdet 

på uppdraget och värdet hos enskilda soldater, soldater som av armékontoret betraktades som 

statistik, eller i vissa fall, Ryans till exempel, som PR-möjligheter. 

Hjälteglorian finns i filmen. De amerikanska hjältarna som övervinner allt och när de, mot all 

odds, finner sig på den förlorande sidan, kämpar de till sista man, de viker aldrig och med list och 

kreativa lösningar lyckas de övervinna mångdubbelt överlägsna fiender. Fienderna är alltid 

hemska, onda och många. Amerikanarna är alltid tuffa, hjältemodiga och få men avgår alltid 

slutligen med segern, eller lyckas i varje fall slutföra uppdraget. Mannaspillan blir ett ätt att 

rättfärdiga uppdragets validitet och värde, om vi förlorade så här många man på detta uppdraget 

måste det ju vara värt så mycket mer. Miller förklarar ju för gruppen exakt detta, kan de slutföra 

uppdraget så blir det värt minst alla de som dött under tiden. Ryans vackra vita medelklassfamilj 

visar ju för publiken hur rätt Miller har i sitt resonemang, familjen är värd en Caparzo, en Wade, 

en Jackson, en Mellish, en Horvath och en Miller. Man får lätt en känsla av att hela genren i sig är 

en krav på tacksamhet.  
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Sammanfattning 
Jeanine Basingers bok The World War II Combat Film presenterar en annars väldigt 

oupmärksammad genre, den amerikanska Andra Världskrigs-stridsfilmen. Hon beskriver en mall, 

baserad på vissa väldigt specifika element, inom vilken nästan varenda amerikansk film som 

behandlar Andra Världskriget och som innehåller strider hamnar(Basinger, kap. 1). Med 

utgångspunkt från denna mall har jag analyserat och diskuterat Saving Private Ryan, en film av 

Steven Spielberg från 1998, som var startskottet för en våg av moderna filmer om Andra 

Världskriget. Utifrån den mall som konsoliderats under åren och som återfinns i alla tidigare verk 

i genren har jag försökt utröna hur SPR håller sig till mallen som skapats av tidigare stridsfilmer. 

Jag har kommit fram till att i mångt och mycket gör den det. Hjälteglorian finns i filmen. De 

amerikanska hjältarna som övervinner allt och när de, mot all odds, finner sig på den förlorande 

sidan, kämpar de till sista man, de viker aldrig och med list och kreativa lösningar lyckas de 

övervinna mångdubbelt överlägsna fiender. Fienderna är alltid hemska, onda och många. 

Amerikanarna är alltid tuffa, hjältemodiga och få men avgår alltid slutligen med segern, eller 

lyckas i varje fall slutföra uppdraget. Gruppen består av den klassiska blandningen mellan den 

vita, protestantiska, medelklassen och de viktigaste minoritetsgrupperna. 

Alla genrens element verkar för att visa oss en bild av USA och den amerikanska armén som 

världens hjältar som, trots att de var utnumrerade och aldrig hade tillräckligt med utrustning, 

ensamma lyckades krossa det fruktansvärda Tredje Riket.  
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Källförteckning 
Litteratur 
The World War II Combat Film (Basinger Jeanine, The World War II Combat Film; updated filmography 

by Jeremy Arnold, Wesleyan  University Press, Middletown CL) 

 

Film 
Saving Private Ryan (Saving Private Ryan, Steven Spielberg, Paramount Pictures 1998) 

Rocky Mountain (Rocky Mountain, William Keighley, Warner Bros. 1950)  

Schindler’s List (Schindler’s List, Steven Spielberg, Universal Pictures, 1993)  

Empire of the Sun (Empire of the Sun, Steven Spielberg, Warner Bros, 1987) 

Sands of Iwo Jima (Sands of Iwo Jima, Allan Dwan, Republic Pictures, 1949) 

Sahara (Sahara, Zoltan Korda, Columbia Pictures, 1943) 

Guadalcanal Diary (Guadalcanal Diary, Lewis Seiler, 20th Centruy Fox, 1943) 

Bataan (Bataan, Tay Garnett, MGM, 1943) 
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