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Abstract 
This study aims to examine the differences and similarities between the propaganda used by 

the United states and the Nazis during the second world war. The object for the analysis are 

movies, and what expressions of propaganda that can be seen and deciphered. This study will 

also try to explain why there are similarities and differences between the two countries 

propaganda. The tool for the analysis of the movies is based on Ralph Donald’s method to 

interpret propaganda used in Hollywood movies. I have made some modifications to his 

method in order to apply it on Nazi movies as well.  

 

The movies used in this study are the American The Great Dictator and the German Die 

Rothschild’s. I have narrowed it down to two movies because of the time limit of this study.  

 

Furthermore, I have presented a small, but crucial part of the previous research in the field of 

propaganda to suit and to strengthen my arguments and conclusions in the analysis of the 

movies. The reason why the research is narrow is because of the immense field of 

propaganda.  

 

The results from this study shows that there are similarities and also differences between the 

propaganda used by the Americans and the Nazis, and that this in part can be explained by the 

propagandas purpose to dehumanize the enemy. It can also be explained by the fact that 

propaganda is used to boost the morale of the Homefront during wartime. 

 

Keywords: Propaganda, Hollywood, Nazis, The Great Dictator, Die Rothschild’s, Second 

World War, democracy, dictatorship, comparative study  
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1 Inledning 
Propaganda är ett begrepp som har ungefär lika många definitioner som det finns människor 

på jorden. Detta visar sig i det massiva forskningsläget som finns gällande fenomenet. 

Forskningen som gjorts stäcker sig från att tolka målningar från 1500-talet, till att studera 

propagandans betydelse inom krigsföring. Den del inom propagandan som jag fastnat för är 

den inom populärkultur, närmare bestämt spelfilmer. Det är ett vedertaget medium för att 

sprida en politisk ideologi, en tanke eller ett hat mot en annan folkgrupp eller nation, och har 

använts flitigt genom historien. Denna uppsats kommer därför att behandla hur USA och 

Nazityskland använde sig av propaganda i film för att sprida olika budskap så som 

antisemitism, förakt mot totalitära regimer och beskrivning av ens fiende. Syftet är att se vilka 

likheter och skillnader som finns i de propagandistiska uttrycken i filmerna och vad det kan 

bero på.  

 

I detta inledande kapitel kommer jag att beskriva vilka urval jag gjort gällande metod, teori, 

filmer. Jag kommer även att presentera mina frågeställningar som kommer att besvaras i 

slutdelen av denna uppsats.  

 

Vidare kommer jag att presentera ett urval av forskningsläget som gjorts gällande 

propaganda. Det har varit en nödvändighet att avgränsa den tidigare forskningen då den 

annars hade blivit allt för omfattande. De delar som lyfts fram är propagandan inom 

amerikansk och tysk film under andra världskriget, samt olika definitioner av 

propagandabegreppet utifrån ett krigsföringssyfte. 

 

Efter genomgången av den tidigare forskningen presenteras mitt resultat av filmerna, The 

Great Dictator och Die Rothschilds, för att sedan övergå till analys av resultatet. Där kommer 

likheter och skillnader presenteras och vad dessa kan bero på utifrån den tidigare forskningen. 

 

Som avslutning förs en diskussion om vad som kunnat göras annorlunda i uppsatsen och vilka 

problem som uppstått. Här kommer även tankar om vidare forskning att diskuteras 

tillsammans med vilka didaktiska slutsatser man kan dra av denna uppsats. 

 



	 4	

1.1 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att göra en komparativ analys av hur 

propaganda har använts i film under andra världskriget. Föremål för analysen kommer att vara 

film producerad i Hollywood samt under Nazistregimen. Förhoppningen med undersökningen 

är att se på vilka likheter och skillnader som finns gällande propagandistiska uttryck i film 

och vad dessa likheter och olikheter beror på.  

 

För att kunna genomföra denna undersökning kommer jag att utgå ifrån följande övergripande 

frågeställningar: 

 

- Vilka likheter och skillnader finns det gällande propagandan i film producerad i 

Hollywood under andra världskriget kontra film producerad i Nazityskland under samma 

tidsperiod?  

- Varför ser likheterna och skillnaderna ut som de gör? 

 

Frågorna i sig är väldigt omfattande då det producerades en stor mängd propagandistiska 

filmer i båda länderna under andra världskriget. Under avsnitten metod och urval, kommer 

jag närmare gå in på hur analysen skall genomföras för att hitta eventuella likheter och 

skillnader, samt vilka begränsningar jag gjort och varför. 

 

Till dessa två frågeställningar kommer uppsatsen även att behandla en historiedidaktisk 

aspekt, vars resultat kommer att diskuteras i slutet av uppsatsen. Den didaktiska 

frågeställningen som kommer att ligga till grund för diskussionen är följande: 

 

- På vilket sätt kan man använda sig av spelfilm i historieundervisningen? 

 

1.2 Problemformulering 

Genom historien har nationer använt sig av propaganda för att sprida en politisk ideologi, för 

att finansiera och legitimera krig eller för att övertala den egna befolkningen, som i 

exempelvis Nazitysklands fall, varför en viss folkgrupp är orsakerna till allt ont som landet 

utsatts för. Propaganda är i sig ett värdeladdat ord och förknippas ofta med totalitära stater 

som tagit kontrollen över all media i landet för att sprida sitt politiska budskap och förhindra, 

genom censur, att oppositionen får någon talan eller makt. Ralph Donald skriver i boken, 
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Hollywood Enlists!, att detta sätt att se på propaganda är vanligt bland den amerikanska 

befolkningen, och att de flesta i USA inte skulle anse att deras stat använder sig av, eller 

någonsin har använt sig av propaganda. Donald menar dock att så inte är fallet, då man bland 

annat under andra världskriget, var flitiga i propagandistiska uttryck i filmer producerad i 

Hollywood. Donald skriver även att den amerikanska populärkulturen, om än omedvetet, 

sprider budskap och tankar runt om i världen idag mer än någonsin och når fler människor än 

tidigare. USA är den största exportören av media i världen och bedriver på så sätt en form av 

kulturell imperialism där man kan argumentera för att en amerikanisering av länder äger rum i 

och med det stora inflödet av amerikansk populärkultur och media.1  

 

Gary Jason anser att det mest filosofiskt fascinerande användandet av film är som 

propaganda, och att inget annat medium är lika väl anpassat för just detta ändamål. Joseph 

Goebbels kom också till denna insikt under sin tid som Nazitysklands propagandaminister och 

använde sig av filmmediet flitigt under andra världskriget. Goebbels ska ha sagt att, av alla 

medier är det film som är det viktigaste för att sprida propaganda. Under åren 1943 och 1944, 

såldes det ca en miljard biografbiljetter årligen i Tyskland, och under nazistregimens 13 år 

producerades ungefär 1150 långfilmer. 1937 tog staten total kontroll över den tyska 

filmindustrin. Syftet med filmerna som producerades var att den skulle överstämma med 

Nazitysklands världssyn och användas som propaganda för den egna ideologin. Filmerna 

skulle samtidigt vara en form av underhållning för befolkningen, då de bästa filmerna för att 

sprida propaganda var de som även var underhållande. Goebbels grundade under denna 

tidsperiod den nazistiska filmskolan, där regissörer och filmmakare skulle lära sig hur man 

gjorde filmer som samklingade med den nazistiska ideologin, samtidigt som censur gruppen 

”National Film Dramaturgists” (NFD) undersökte produktionen av nya filmer av samma 

anledning.2  

 

Robert Fyne skriver i sin bok, The Hollywood Propaganda of World War II, att den 7:e 

december 1941 förändrades Hollywoods, och hela USAs, inställning till kriget av uppenbara 

anledningar. USA var nu en aktiv deltagare. Under de kommande fyra åren producerade 

Hollywood runt 300 filmer med propagandistiska uttryck, borträknat kortfilmer, 

																																																								
1 Donald, Ralph, Hollywood enlists!: propaganda films of World War II, Lanham : Rowman 
& Littlefield, 2017, s. 9–10 
2 Gary Jason, Film and Propaganda: The Lessions of the Nazi Film Industry, Reason Paper, 
vol. 35, 2013, s. 204	



	 6	

dokumentärer, tecknade filmer och serier. Kort efter Japans attack av Pearl Harbor, 

underströk USA:s dåvarande president Franklin D. Roosevelt betydelsen av Hollywoods roll 

under kriget för att sprida information till nationen, och hålla publiken underrättade om kriget. 

1942 grundades, ”Office of War Information” (OWI), som skulle övervaka filmindustrin. 

OWI skapade invecklade riktlinjer som filmmakarna skulle följa för att försäkra sig om deras 

medgörlighet. Hollywood producenter var därför tvungna att gå igenom hundratals sidor med 

statliga regler och instruktioner för hur deras filmer nu mer skulle skrivas, filmas och till viss 

del vad de skulle innehålla. Detta ledde till en debatt där liberalerna ansåg att Hollywood 

utsattes för statlig censur, trots Roosevelts försäkran om att detta inte skulle ske, och den 

konservativa sidan som ville ha kvar status quo. Hur som helst, så följde filmmakarna OWI:s 

riktlinjer och standardformat och utvecklade Hollywood till en effektiv informations-, 

patriotism-, hjältedyrkande- och propagandistisk maskin.3   

 

På ytan kan man se på likheter mellan OWI och NFD, som statligt styrda instanser för 

övervakade av filmproduktionen i respektive land under andra världskriget. Dock med tydliga 

skillnader, där den främsta är att Nazityskland hade förstatligat filmproduktionen och 

Hollywood enbart följde statliga riktlinjer. Man kan dock konstatera att både Goebbels och 

Roosevelt hade insett vikten av film för att påverka befolkningen och sprida propaganda.  

Donald skriver att Hollywood lyckades under andra världskriget att forma en av de mest 

ideologiskt unifierade generationen som funnits i historien.4 Medan David Welch skriver i sin 

bok, Propaganda and the German Cinema, att det är omöjligt att svara på frågan om en 

ickenazist blev omvänd till nazismen genom film, eller om filmerna lyckades med att sprida 

och utveckla antisemitism i samhället. Dock, så skriver han att samtliga av nazistregimens 

filmer blev bannlysta efter kriget och att de på något sätt ändå ansågs vara tillräckligt 

övertygande för att inte låt allmänheten se dessa filmer.5  

 

Som tidigare nämnt så finns det tydliga kopplingar mellan propagandafilmer i USA och 

Nazityskland samt likheter i hur staten översåg produktionen. Det är just detta som min 

uppsats kommer att handla om, nämligen likheter och skillnader i propagandistiska uttryck i 

																																																								
3 Fyne, Robert, The Hollywood propaganda of World War II, Scarecrow, Lanham, Md., 1997 
 s. 9–10 
4 Donald, 2017, s. 14.  
5 David Welch, Propaganda and the German Cinema, 1933-1945, London, I.B. Tauris, 2001, 
s. 263–264	
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spelfilmer under andra världskriget. Vad det är som skiljer dem åt och vilka gemensamma 

nämnare som finns. I metod-delen av min uppsats kommer jag att djupare gå in på exakt hur 

jag tänkt genomföra analysen av filmerna, samt vad jag kommer att titta närmare på.  

 

1.3 Teori 

Som vetenskapligt förhållningssätt kommer jag att utgå ifrån hermeneutiken. Detta passar väl 

in på min forskning då hermeneutiken i grunden är en modell för tolkning, där arbetet 

innefattas av förståelse av det fenomen man studerar. Louise Berglund menar att en 

hermeneutisk studie har som utgångspunkt att man först, studerar litteratur och teorier 

gällande ens undersökningsobjekt och sedan analyserar sitt källmaterial, för att på så sätt 

försöka förstå det utifrån sin givna utgångspunkt. Det främsta valet till att jag utgår ifrån detta 

förhållningssätt, är att hermeneutiken har som grundtanke att man uppnår förståelse för 

helheten genom att studera delar av fenomenet. För att uppnå detta är kategorisering ett 

viktigt verktyg inom en hermeneutisk forskning. Enligt Berglund syftar detta till hur man får 

förståelse av sitt material genom att tillskriva egna begrepp, som är skapta för att höja upp sin 

analys över källmaterialet.6  

 

Den teori jag kommer att utgå ifrån i min uppsatts kommer därför att vara kategorisering. 

Berglund menar att inom den vetenskapliga kategoriseringen är det av yttersta vikt att man 

har en tydlig definition av kategorierna som används och är så precis som möjligt, detta till 

skillnad från vardagliga kategoriseringar av samhällsfenomen så som att till exempel skilja 

mellan män och kvinnor. Dessa kategoriseringar kan lätt bli generaliserande och antingen 

förenkla, eller förstora, ett visst problemområde. Berglund skriver dock att kategorisering 

inom historieforskningen är användbar, då den hjälper forskare att analytiskt ordna det 

fenomen man undersöker. Det finns två sätt som man kan använda sig av kategorisering inom 

historieforskningen, där man antingen studerar kategorier som är skapta i det förflutna, eller 

kategorier skapade av forskaren själv för att studera historien.7 Jag kommer att använda mig 

av det senare tillvägagångssättet och utgå ifrån Ralph Donalds analysmodell, som finns 

beskriven under metod-delen i min uppsats. 

 

																																																								
6 Berglund, Louise & Ney, Agneta, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och 
metod, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 122–124 
7 Ibid. s. 107–108 
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1.4 Metod 

Den analysmetod jag tänkt använda mig utav i min uppsats bygger på Ralph Donalds fem 

generella kategorier för att analysera propagandistiska uttryck i filmer. Kategorierna i fråga 

kallar han för: ”Guilt”, ”Satanism”, ”The Illusion of Victory”, ”Apocalyptic/Biblical” och 

”Territorial”. Första tre delarna har Donald hämtat från Harold Lasswells forskning gällande 

hur den amerikanska staten försökte övertala befolkningen till att ta värvning till första 

världskriget. Guilt syftade till hur man anklagade fienden för att det var de som hade startat 

konflikten, och för att ingen i sitt rätta sinne önskar krig, därför måste fienden per automatik 

ha fel. Satanism är en retorisk strategi som är utformad för att polarisera sig själv och fienden, 

där man får fienden att framstå som en barbar och/eller totalitär. Lasswells tredje kategori 

döpte han till, The Illussion of Victory, och menade på att alla självuppoffringar som man gör 

i krigssituationer, så som offrandet av liv och spenderandet av pengar kommer slutligen att 

leda till att man vinner kriget.8  

    

Donald har utvidgat sin analysmodell genom att även tillämpa retorikforskaren Ronald Reids 

tankar om hur man använder sig av bibliska referenser för att beskriva sin fiende. Här 

beskriver man konflikten som gott mot ont, och anammar även religiösa texter i sin 

propaganda. Så som till exempel, fienden är gudlös och den egna befolkningen står för de 

”rätta” kristna idealen.9  

     

Den sista kategorin, Terretorial, är baserad på antropologen Robert Ardrey tankar om att 

människor instinktivt skyddar sitt eget från alla utomstående. Ardrey menade på att det finns 

tre orsaker som kan övertala länder går i krig, (1) deras territorium är hotat av en utomstående 

makt, (2) fienden är en barbar som hotar ens sätt att leva och (3) chansen att vinna är stor.10 

    

Genom sin analys av hur Hollywoodfilmer använder sig av propaganda under andra 

världskriget, har Donald lagt till påståenden under varje kategori. Dessa påståenden menar 

han finns närvarande i filmerna och ger uttryck för propaganda kopplat till de olika 

kategorierna. Exempel på dessa är; Dem, inte vi, är upphovsmän till konflikten (Guilt), 

																																																								
8 Donald, 2017, s. 18–19 
9 Ibid. s. 19 
10 Ibid. s. 26–27 
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Fienden är inte människa: han är ett djur eller en insekt (Satanism), samt fienden hotar våra 

nära och kära (Territorial).11  

    

Många av dessa påståenden är användbara för mig i min analys, dock så kommer jag att göra 

ett urval av påståendena, då jag i min uppsats kommer att göra en komparativ analys av 

Hollywoodfilmer, samt Nazistiska filmer. Jag kommer därför att bortse från de påståendena 

som har att göra med USA:s konflikt med Japan och fokusera mer på de som är 

nationsneutrala, för att även kunna applicera dem ur ett tyskt perspektiv. Vidare i min uppsats 

kommer jag att referera Donalds fem kategorier till min svenska översättning av dem och 

kalla dem för, Skuld (Guilt), Antagonist (Satanism), Självsäkerhet/Uppoffring (The Illusion of 

Victory), Religiösa uttryck (Biblical), samt Territoriella anledningar (Territorial).  

Under avsnittet Urval kommer jag att närmare beskriva vilka påståenden jag kommer 

använda mig av, samt varför.  

 

1.5 Urval 
De första urvalen som jag kommer att presentera är dem gällande Donalds tidigare beskrivna 

analysmodell, framförallt urval som berör påståendena till de olika kategorierna.  

Donalds påståenden utgår ifrån ett amerikanskt perspektiv, då han enbart analyserar hur 

Hollywood använde sig utav propaganda i sina filmer. Många av påståendena är därför 

anpassade så att de enbart är applicerbara på den amerikanska sidan i konflikten.  Exempel på 

detta är bland annat, ”Remeber Pearl Harbor” och ”We will win because America is a 

melting pot, containing the diversity of talents necessary to triumph”.12 Eftersom jag även 

skall analysera tysk film och göra en komparativ analys, kommer jag att fokusera på de 

påståenden som är nationsneutrala för att kunna göra en så opartisk tolkning av filmerna som 

möjligt.  

 

Flera av påståenden som Donald nämner är väldigt likartade med varandra, till exempel, ”The 

enemy is not human: he is an animal or an insekt”, The enemy is not human: he is a machine, 

or nearly at the inanimate level”, samt ”the enemy is totalitarian”.13 Här kommer jag att 

sammanfoga likartade påståenden till en mer generell kategori, återigen för att kunna 

																																																								
11 Ibid. s. 37–40 
12 Ibid. s. 39–40 
13 Ibid. s. 38–39 
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applicera det utifrån båda perspektiven. I bilaga 1 (se sida 54) har jag sammanställt de 

påståenden som jag kommer att utgå ifrån i min analys av filmerna. Påståendena är även 

översatta av mig till svenska.  

 

Gällande filmerna är det uppenbart att jag inte har tillräckligt med tid för att kunna analysera 

all film som producerades med propagandistiskt syfte under andra världskriget, då detta skulle 

innefatta nästan 1500 filmer länderna i mellan. Till att börja med har jag valt att fokusera 

enbart på spelfilmer och därför utesluta tecknade filmer, dokumentärer och kortfilmer, detta 

för att kunna utgå ifrån Donalds analysmodell, som är baserad på att analysera spelfilmer. 

Gällande urvalet av själva filmerna, så har jag tagit beslutet att enbart analysera en film från 

varje land. Risken med detta kan bli att mitt resultat inte blir en ordentlig komparativ analys 

av propagandistiska uttryck i amerikanska filmer kontra tyska filmer under andra världskriget, 

utan att resultatet blir för specifikt gällande dessa två filmer.  

 

Filmerna i fråga är två filmer som på olika sätt var kontroversiella vid sina respektive 

premiärer, men som samtidigt sågs av en stor del av befolkningen och var ekonomiskt 

lyckade. Den amerikanska filmen är Charlie Chaplins, The Great Dictator, som kom ut i 

biograferna 1940, medan den tyska filmen är, Die Rothschilds, regisserad av Erich 

Waschneck från samma år. En vidare beskrivning av filmerna kommer jag att presentera i 

avsnittet Resultat. 

 

2 Tidigare forskning 
Detta avsnitt kommer jag att dela upp i fyra delar, där jag först presenterar övergripande 

forskning gällande propaganda och sedan den forskning som gjorts angående propaganda i 

amerikansk och nazistisk film under andra världskriget. Detta för att få en gedigen 

beskrivning av rådande forskningslägen inom propagandafenomenet. Slutligen kommer jag 

att presentera tidigare forskning gällande användandet av spelfilm i historieundervisningen för 

att skapa en bakgrund till den historiedidaktiska diskussionen rörande användandet av film i 

historieundervisningen.  

 

Den övergripande forskningen om propaganda som jag kommer att beröra, är den gällande 

själv begreppet utifrån bland annat ett kulturellt och historiskt perspektiv. En annan 
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avgränsning som jag gjort är att fokusera främst på hur propaganda använts i 

krigsföringssyfte, detta i enlighet med syftet för denna uppsats. 

 

2.1 Propaganda 

I sin bok, Psychological Warfare, ger Paul M. A. Linebarger en detaljerad beskrivning av hur 

propaganda använts i krigsföringssyfte genom historien, samt så definierar han olika typer av 

propaganda och dess användningsområden. Fokus i Linebargers bok är just hur propaganda 

används som en del av psykologisk krigsföring. Till att börja med beskriver han propaganda 

utifrån ett brett perspektiv och menar att det är ett planerat användande av någon form av 

kommunikation, med syfte att påverka sinnet, känslor och handlingarna hos en specifik grupp 

för ett specifikt syfte.14 Linebarger anser att denna definition av propaganda är för bred och 

ospecifik för att kunna appliceras utifrån ett krigsföringssyfte. Han gör därför en vidare 

förklaring av propaganda begreppet: 

 

Military propaganda consists of the planned use of any form of communication 

designed to affect the minds and emotions of a given enemy, neutral or friendly 

foreign group for a specific strategic or tactical purpose.15 

 

Linebarger påpekar även betydelsen av att kommunikationen måste vara planerad för att 

kunna identifieras som propaganda, samt att själva syftet med propagandan måste vara känt.  

 

Gällande användandet av propaganda i krigsföringssyfte finns det flera olika kategorier och 

typer. Den första kategorin som Linebarger beskriver är någonting som han kallar för källa 

och delar upp denna i tre undergrupper: vit, grå och svart propaganda. 

 

- Vit propaganda: Propagandan härrör från en erkänd källa, t.ex. en statlig institution eller 

organisation som samarbetar med staten. 

- Grå propaganda: Identifierar inte tydligt någon källa var propagandan härrör ifrån. 

- Svart propaganda: Propagandan utger sig för att vara från en annan källa än den som 

spridit den.16 

																																																								
14 Paul M. A. Linebarger, Psychological Warfare, San Fransisco, Hauraki Publishing, 2015, 
kap 3, s. okänd 
15 Ibid. kap 3, s. okänd 
16 Ibid. kap 3, s. okänd	
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Nedan presenteras de andra typerna av propaganda som Linebarger menar på finns 

närvarande i krigsföringssyfte: 

 

- Strategisk propaganda: Propaganda som riktar sig mot fiendens militär och 

civilbefolkning.  

- Taktisk propaganda: Syftet är att sprida propagandan till en specifik grupp, oftast nämnd, 

och är utformad och utförd i samarbete med en lokalt krigande grupp 

- Defensiv propaganda: Denna typ av propaganda används för att upprätthålla ett 

accepterande av den rådande statsmakten. 

- Offensiv propaganda: Detta syftar till hur man använder propaganda som går emot 

propagandan den rådande statsmakten använder sig av. Anledning är att skapa en 

revolution inom landet eller ett angrepp mot ett annat land, antingen genom diplomatiska- 

eller militära aktioner. 

- Konverteringspropaganda: Man vill genom propaganda få en specifik individ eller grupp 

att byta sida, antingen emotionellt eller praktiskt.  

- Splittrande propaganda: Här använder man sig av propaganda för att splittra 

undergrupper inom fienden, för att på så vis göra honom svagare. 

- Sammanslagningspropaganda: Riktar sig till civilbefolkningen i ett ockuperat land för att 

försäkra sig om deras samarbetsvilja, t.ex. formandet av nya ordningsregler. 

- Motpropaganda: Används för att motsätta sig en specifik del, eller ett tema, inom 

fiendens propaganda.17 

 

Vidare beskriver Linebarger hur propaganda har använts genom historien av olika 

militärmakter och refererar till den kinesiska romanen, San Kuo, som beskriver hur pro-Han 

rebeller ca 200 e.v.t., använde sig av en tydlig propaganda för att legitimera sitt uppror. 

Linebarger delar upp pro-Han rebellernas användande av propaganda i sju delar, där dem: 1) 

nämner en specifik fiende; 2) vädjar till de ”bättre människorna”; 3) visar sympati för 

underklassen; 4) vill ha support av den legitima regeringen; 5) påpekar sin egen styrka och 

goda moral; 6) åkallan av unifiering; 7) vädjan av religiösa anledningar.18 

 

																																																								
17 Ibid. kap 3, s. okänd.  
18 Ibid, kap 1, s. okänd 
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Harold D. Lasswell skriver i, The theory of political Propaganda, att, ”propaganda is the 

management of collective attitudes by manipulation of significant symbols”.19 Med detta 

menar han att attityderna syftar till tendenserna hos människor att agera på ett visst sätt utifrån 

samhälleliga värderingar. Signifikanta symboler sammanfattar Lasswell till hur en person 

använder sig av kroppsspråk tillsammans med skrivet och talat språk, för att övertyga en 

annan person. Vanligtvis används detta inom politiska tal för att övertyga en väljarkrets eller 

dylikt.20 Liksom Linebarger, gör även Lasswell en uppdelning av propagandabegreppet och 

menar att propagandan används olika, beroende på vems tankar man försöker påverka eller 

ändra. Den första är hur man använder sig av propaganda för att ändra en attityd gällande en 

specifik person, exempelvis ledaren för ett land eller ett företag. Andra uppdelningen syftar 

till propaganda riktad mot en specifik grupp, t.ex. arbetare eller en minoritet. Den tredje 

uppdelningen för användandet av propaganda gäller den propaganda som riktar sig till en 

policy eller institution, så som frihandel eller parlamentarism. Till sist nämner Lasswell att 

propaganda även kan rikta sig till människors vilja att delta, t.ex. genom att gå med i armén 

eller köpa krigsobligationer. Dock är inte dessa uppdelningar skilda från varandra, utan kan 

alla agera samtidigt under en given situation.21 

 

Användandet av propaganda kan ses på ett kulturellt plan enligt Lasswell. Han menar med 

detta att man har som syfte att ändra kulturella attityder jämt emot ett specifikt kulturellt 

fenomen, antingen för att få ett ökat följe eller alienera fenomenet. Problemen som man då 

ställs inför är att man skall få ökad support för sin egen tanke, omvända attityder som är 

fientliga mot den, samt attrahera dem som är likgiltiga till tanken. Om man vill skapa en 

positiv attityd om sin tanke, måste man få den att framstå som skyddaren av goda värderingar, 

en krigare för drömmar och en modell för dygd och anständighet. Detta är ofta tanken 

gällande krigspropaganda, att man ska få den egna armén att framstå som de goda som 

skyddar sin befolkning från utomstående hot. Inom krigspropagandan menar Lasswell att det 

finns tre aktörer som berörs av den, (1) sina allierade, (2) sina fiender och (3) de som är 

neutrala. Här är det allt från ledare, policys och institutioner som berörs av propagandan, men 

spelar även mycket på Lasswells fjärde uppdelning av propagandabegreppet, människors vilja 

att delta. Inom krigspropaganda är det dock av yttersta vikt att man tar försiktighetsåtgärder 

																																																								
19 Harold D. Lasswell, ”The Theory of political propaganda”, The American science Review, 
Vol. 21, 1927, s. 627 
20 Ibid. s. 627 
21 Ibid. s. 628 



	 14	

för att inte skapa en motsättning mot den egna armén, och på så vis skifta fokus från fienden. 

Social revolution måste därför anses som en fiende mot den egna krigspropagandan, därför 

måste man identifiera denna grupp och sedan övertala dem att stödja konflikten.22 

 

Dan Kuehl skriver i boken, Propaganda and American Democracy, att det finns två olika 

synsätt på propaganda; att det är i grunden saknar moralisk betingelse och måste analyseras 

innan man kan avgöra ifall propagandan är ”god” eller ”ond”. Enligt detta synsättet ser man 

propaganda som ett verktyg, eller utgår ifrån att det är värdeneutralt, till dess att man 

undersökt den. Det andra synsättet bygger på tankarna från bland annat George Orwell och 

Jacques Ellul, att propaganda i grunden är omoraliskt oavsett vem som använder sig av den 

och av vilket syfte, för att propaganda i grunden är till för att erhålla politisk kontroll. På 

senare tid har definitionen av propaganda mer övergått till synsättet att propaganda är 

värdeneutralt och det är syftet med den som avgör ifall propagandan kan klassificeras som 

”ond” eller ”god”.23 En intressant observation som Kuehl lyfter i sin bok, är att Amerikas 

försvarsdepartements egen definition av propagandabegreppet. Här beskrivs propaganda 

enbart som motståndarens försök att övertyga genom partisk och/eller vilseledande 

kommunikation. Detta för att distansera sig själva från användandet av propaganda, som 

fortfarande inom den amerikanska staten och befolkningen har en negativ konnotation.24 

 

Kuehl skriver att fram tills början av 1900-talet, var visuell propaganda (tavlor, pjäser, mm.) 

isolerad till specifika scener eller event. Men detta ändrades i och med uppfinningar som 

radio, TV och film. Kuehl lyfter fram exempel som den ryska stumfilmen, Battleship 

Potemkin, och Leni Riefenstahls, Triumph of the will, som två av de mest lyckade 

propagandafilmerna genom historien. Anledningen till att dessa två filmer lyckas förmedla sin 

propaganda på ett så effektivt sätt, är att de var riktade till ”rätt” publik. Den visuella 

propagandans mest kritiska aspekt är att bilderna som visas inte påverkar olika publiker på 

samma sätt. Att se 100 000 tyska soldater i Riefenstahls film påverkade inte fransmän eller 

britter på samma sätt som det gjorde tyskar. Propagandan måste därför skapas av experter för 

att ha så stor påverkan som möjligt.25 

																																																								
22 Ibid. s. 629–630 
23 Nancy Snow (red.), Propaganda and American Democracy, Baton Rouge, LSU Press, 
2014, s. 18–20 
24 Ibid. s. 20 
25 Ibid. s. 22–23 
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Mordecai Lee skriver i sitt kapitel, Propaganda for War i antologin Propaganda and 

American Democracy, att under USA:s historia har det enbart varit två krig som officiellt 

blivit deklarerade i kongressen under 1900- och 2000-talet. Dessa är första- och andra 

världskriget. Skillnaden enligt Lee mellan ett konstitutionellt krig, och ett som inte är det, är 

att i ett officiellt deklarerat krig finns det få eller inga restriktioner för vad staten får göra för 

att i slutändan vinna kriget, inräknat både inhemsk och utrikes propaganda.  

Om en officiell krigsförklaring saknas från staten, kommer den propaganda som används för 

att legitimera konflikten inte att mottas av befolkningen på ett positivt sätt. Detta då 

motsättningar till kriget skulle tolkas som opatriotiska av staten, och befolkningen skulle 

känna sig censurerade i att yttra kritik mot konflikten. Befolkningen skulle även bli missnöjd 

när det kommer till att behöva göra uppoffringar i sin livsstil för att bekosta kriget.  

Om kriget däremot officiellt deklareras av staten, är det i sig en form av propaganda, då kriget 

direkt blir legitimerat och man gör en annan nation till sin fiende. Man får då fienden att 

framstå som farlig och ond, och att motsätta sig kriget är det samma som att hjälpa fienden 

och kan klassificeras som landsförräderi.26  

 

Inhemsk krigspropaganda används på två helt olika sätt gällande en officiellt deklarerad 

konflikt kontra en som inte är det. Under första- och andra världskriget var man förväntad att 

hjälpa till i krigsmaskineriet. Antingen genom att själv ta värvning eller att bistå ekonomiskt. 

Detta tillsammans med de uppoffringar man behövde göra i sin vardag, t.ex. att acceptera 

ration av livsmedel och råvaror samt höjda skatter. Under en officiell konflikt är det även 

accepterat att staten censurerar politiska partier som är öppet kritiska till konflikten, detta för 

att inte underminera slutmålet att vinna kriget. Syftet med inhemsk propagandan under en 

officiellt deklarerad konflikt, är upprätthålla ett högt stöd för konflikten hos befolkningen. 

Den inhemska propagandan är enligt Lee helt annorlunda när det kommer till en icke-

deklarerad konflikt och ger som exempel Vietnamkriget, samt andra Irakkriget. Här gick både 

president Lyndon Johnson och George W. Bush, ut till befolkningen och uttryckte att staten 

inte förväntade sig någon förändring i befolkningens vardagsliv. Dessa konflikter saknade 

samma legitimitet som officiellt deklarerade krig, och då förväntade sig befolkningen inte att 

																																																								
26 Ibid. s. 84–85 
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man behövde göra några uppoffringar för att stödja kriget. Därför behövde den inhemska 

propagandan gällande dessa konflikter vara mer försiktig.27 

 

Ytterligare definitioner av propagandabegreppet har gjorts av Kate Betz i antologin, Film 

samhälle och propaganda. Betz menar att propaganda i vardagligt språk förknippas med ord 

som suggestion, påverkan, manipulation, indoktrinering men också information, upplysning 

och publicitet.28 I sin studie av propagandans användning gällande den ryska revolutionen, har 

hon fokuserat på hur film använts som medium för att sprida propaganda till den stora 

massan. Hon ger även en djupgående genomgång av skillnaden mellan propaganda och 

politisk agitation. Sammanfattningsvis kan detta förklaras med att propaganda presenterar 

många idéer för en, eller få personer, medan politisk agitation riktar sig till en hel folkmassa 

och förmedlar enbart en eller ett fåtal tankar. Dock så har propaganda och politisk agitation en 

stark koppling, då ”propaganda är agitation bedriven i det normala vardagslivet i ett visst 

land. Agitation är propaganda orsakad av händelser som inte är helt normala och som 

frammanar en viss höjning av den allmänna stämningen”29. Det är alltså upp till 

propagandisten att fullständigt förklara de problem som den politiska agitatorn förmedlar.30 

 

Den starka attraktionen för filmmediet som spridare av den bolsjevikiska propagandan 

grundade sig mycket i filmens starka visuella potential. Man kunde nu även nå ut med sin 

propaganda till analfabeter, då man ansåg att filmen hade en universell begriplighet, 

framförallt bland arbetarklassen.31 Filmen sågs även av Lenin som det bästa verktyget att 

etablera kontakt och sprida sin propaganda till landsbygden och de mer avlägsna delarna av 

Ryssland. Detta då filmen var ett relativt nytt fenomen 1917 och bara genom att locka med 

rörliga bilder, kunde man få ett stort antal besökare till filmerna, då de flesta bönder aldrig 

hade sett något liknande innan. Dessa filmer visades gratis för arbetarklassen, bönder och 

soldater i den röda armén för att sprida sitt politiska budskap och inspirera till rekrytering i 

inbördeskriget.32 

																																																								
27 Ibid. s. 85–86 
28 Betz, Kate, Broström, Jonas & Kwiatkowski, Aleksander, Film, samhälle och propaganda: 
filmens användning för opinionspåverkan och propaganda under den ryska revolutionen, den 
svenska beredskapen och det kalla kriget, LiberFörlag/Allmänna förl., Stockholm, 1982 s. 
14–15 
29 Ibid. s. 19 
30 Ibid. s. 19 
31 Ibid. s. 36–37 
32 Ibid. s. 55–58	
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För att sammanfatta den tidigare forskning som gjorts gällande användandet av propaganda i 

krigssituationer, och hur ryska bolsjeviker pionjäranda användandet av propaganda i film för 

politiskt syfte, kan man se att det finns en stor mängd olika definitioner av själva begreppet, 

samt användningsområden. Den forskning som jag presenterat är enbart toppen på isberget, 

men jag anser att den skapar en relevant bakgrund för det som jag dels kommer att analysera 

själv, men även kommer att presentera vidare i den forskning som gjorts rörande användandet 

i propaganda i film under andra världskriget.  

 

Denna bakgrund är, som tidigare nämnt, propagandabegreppets mångtydighet, att det inte 

enbart finns en definition av dess innebörd. Hur propaganda har använts i krigsföringssyfte, 

vilket är relevant för denna studie då båda filmerna som analyseras har sin uppkomst under 

andra världskriget och har i någon mån använts för att sprida en form av propaganda, vilket 

kommer att presenteras i resultatavsnittet. I detta inledande avsnitt av tidigare forskning som 

gjorts gällande propaganda finns även en historisk aspekt om hur propaganda använts och 

förändrats med tiden. Detta är relevant då det kan hjälpa till att förklara varför propagandan i 

Die Rothschilds och The Great Dictator ser ut som den gör. 

 

2.2 Propaganda och Hollywood 
Robert Fyne skriver i sin bok, The Hollywood propaganda of World War II, att 

propagandafilmerna som producerades under andra världskriget hade en betydande roll för 

Amerikas befolkning och stat. Detta genom att säkerställa publiken om rättfärdigandet av 

Amerikas involvering i kriget, samt brutaliteten och de ondskefulla intentioner hos fienden. 

Filmerna spelade på publikens känslor och intellekt på ett subtilt sätt, och övertygade dem att 

Amerikas inblandning i kriget var rätt, samtidigt som den höjde deras anda nödvändig för att 

göra uppoffringar för sitt land inblandad i en global konflikt. Fyne uppger att ingen annan 

tidsperiod i historien har producerat lika många propagandistiska filmer, som under andra 

världskriget. Dessa filmer var även oerhört populära, trots att biljettpriserna stadigt steg på 

grund av höjda skatter, som i sin tur gick till krigsmaskineriet. Det var därför både 

underhållande och patriotiskt att se dessa filmer.33  

 

																																																								
33 Fyne, 1997, s. 11–12 
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Som tidigare nämnt i inledning till denna uppsats, började Hollywood inte att producera 

propagandistiska filmer i stor skala för ens 7:e december 1941, datumet för Pearl Harbor 

attacken. Dock så hade det gjorts ett antal anti-fascistiska filmer åren 1939-1940, som varnade 

om ett oundvikligt krig med Nazityskland. Nu var dock fienden Japan, och det producerades 

snabbt ett antal B-filmer där rasistiska karikatyrer av japanerna var ett genomgående tema. 

Den första stora filmproduktionen var filmen, Wake Island, som baserades på det verkliga 

slaget med samma namn. Slaget slutade i ett amerikanskt nederlag, men Hollywood lyckades 

vända nederlaget till en enastående propagandafilm. Detta genom att hylla de amerikanska 

trupperna och framställa japanerna som brutala monster.34 Fyne skriver att Wake Island var 

den första stora propagandafilmen som producerades av Hollywood, och att den var ett 

utmärkt exempel på hur propaganda kan användas i film. Fienden (Japanerna i detta fallet) var 

tvådimensionella karikatyrer som representerade hat och förstörelse, medan amerikanska 

soldater representerade hjältemod genom heroiska uppoffringar. Wake Island satte en 

standard för uppkommande filmer gällande karikatyriseringen av Japanerna som brutala 

bestar och den amerikanska soldaten som det motsatta.35  

 

Ralph Donald beskriver denna porträttering som görs av japanska kontra amerikanska 

soldater i Wake Island som, The Satanism Appeal. Att man beskriver fienden som ett monster, 

barbarisk eller överdrivet underlägsen. Detta för att alienera publiken från fienden och få 

honom att framstå som något omänskligt. Samtidigt förstärker man den egna soldatens 

attribut i motsats till fiendens. Alienationen hjälper även de stridande soldaterna att enklare ta 

sin fiendes liv. Donald menar att Satanism är närvarande i en stor mängd Hollywoodfilmer, 

om inte samtliga, under andra världskriget. Detta genom bland annat öknamn som ”apa”, 

”råtta”, ”hundar”, ”svin” och många mer exempel. Men också att man avhumaniserade 

fienden genom att benämna honom som en maskin, eller rent rasistiska uttalanden som att 

kalla den japanska rasen ful.36 Robert Fyne ger ytterligare exempel där fienden porträtteras 

nedvärderande, i detta fallet tyska soldater och officerare. Fyne menar att ett standardiserat 

mönster uppkom för att framställa nazisten i Hollywoodfilmer. Han var en gangster och en 

idiot, som blint lydde order från sina överordnade. Ett exempel på detta är från filmen, To be 

or not to be, där en amerikansk soldat förklädd till tysk officer beordrar två tyska soldater att 

																																																								
34 Ibid. s. 31–33 
35 Ibid – s. 35–36 
36 Donald, 2017, s. 61–72 
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hoppa från ett luftburet flygplan utan fallskärmar, varpå de utan protest slänger sig ut i blind 

orderlydnad och faller mot sin död.37 

 

Fyne menar att Hollywood stort sätt enbart fokuserade på nazisterna som fienden i Europa, 

detta för att, i enlighet med bra propagandistiskt budskap, inte förvirra publiken. De andra 

nationerna som stridit tillsammans med nazisterna, porträtterades som oskylda åskådare som 

dragits med i Tysklands krigsmaskineri. Tyskland var, och förblev, därför fokus för allt 

hemskt som hände i Europa under andra världskriget.38 

 

Sabine Hake utgår i sin bok, Screen Nazis: Cinema, History and Democracy, ifrån ett mer 

filmvetenskapligt perspektiv hur nazisterna framställs i Hollywoodfilmer från andra 

världskriget, dock är dessa perspektiv minst lika intressanta ur ett propagandaperspektiv. 

Hake menar att nazisternas framställning i Hollywood hade två funktioner, som antagonist i 

förhållande till den mer psykologiskt utvecklade hjälten (vanligtvis en amerikan), samt som 

en katalysator för protagonisten att förmedla demokratiska mentaliteter, beteenden och 

handlingar. För att detta skulle lyckas behövde den nazistiska karaktären reduceras till enkla 

och identifierbara karaktärsdrag, i motsats till den amerikanska hjälten. Nazisten var alltid 

avvikande, farlig och okapabel. Andra stereotyper som var vanliga karaktärsdrag för 

Hollywood-nazisten var att han ofta uttryckte sexuella-, etniska- och sociala fördomar. Detta 

samtidigt som stereotyperna ofta innefattade fysiska attribut i form av utseende, sätt att tala 

och gå samt ansiktsuttryck. Alla dessa attribut uttryckte sig på något sätt emotionellt 

(arrogans, brutalitet eller underkastelse) eller fysiskt (ilska, rädsla, lust). Stereotyperna 

representerades utifrån fyra olika kategorier; partimedlemmen/soldaten, officeren, 

sympatisören och samarbetaren.39 

 

Partimedlemmen framställs ofta som en aggressiv och brutal best, som utför hemskheter för 

att han kompenserar för sitt dåliga utseende. Han är oftast skallig, kort, korpulent och alltid 

väldigt auktoritär i sitt beteende.  

Officeren porträtteras i motsats till partimedlemmen och är lång, smal, elegant och sexuellt 

tilltalande. Han kommer från en aristokratbakgrund och är oftast sliten mellan känslor av 

																																																								
37 Fyne, 1997, s. 73–75 
38 Ibid, s. 101. 
39 Sabine Hake, Screen Nazis: Cinema, History and Democracy, Madison, Wis, University of 
Wisconsin Press, 2012, s. 39–41	
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skyldighet mot sin nation och heder. Denna stereotyp väcker empati för karaktären, men 

samtidigt så framstår han som någon som inte kan räddas från den nazistiska ideologin och 

bör anses förlorad av publiken. 

Sympatisören framställs som någon som klättrat nedåt på i den sociala hierarkin och är utsatt 

för social marginalisering. Oftast är denna karaktär en person som har migrerat till USA. På 

grund av sina ekonomiska problem blir han frustrerad och arg, det är därför som han söker sig 

till den totalitära nazistiska ideologin för att på så vis kunna göra ett namn för sig.  

Samarbetaren använder sig av den nazistiska regimen enbart för sin egen vinning. Han är 

ensam, utan land, familj eller vänner. Han porträtteras ofta som en papperslös migrant. Han är 

svag och feg och vågar inte stå upp för moraliska principer.40 

 

Hake menar att de anti-nazistiska filmerna under andra världskriget, bejakade frihet och 

demokrati som grundstenarna i det amerikanska samhället. Dessa ideal var värda att slåss för 

både inom det privata och offentliga livet.41 

 

2.3 Propaganda och Nazismen 

Under andra världskriget hade nazistregimen helt tagit över all massmedia i Tyskland, där 

ibland filmindustrin. Statssanktionerade filmer var därför mycket vanligt under denna 

tidsperiod. Dessa filmer var enligt David Welch, inte alltid öppet politiska, utan föll under en 

kategori kallad, Tendenzfilme. Filmerna hade en stark anda av nationalsocialistiska tendenser 

och förespråkade diverse principer och teman i samklang med den nazistiska ideologin, detta 

utan att nödvändigtvis nämna nationalsocialism i filmen. Filmerna hade premiär när 

propagandaministeriet, lett av Joseph Goebbels, ansåg det nödvändigt att sprida propaganda 

till den tyska befolkningen.42 

 

I sin analys av nazistisk propagandafilm, skriver Welch att de tidigare filmerna som han 

benämner som, Partifilmer, hade flera genomgående teman. Dessa teman var en heroisk död, 

mystifiering av nazistiska symboler så som flaggan och uniformen, uppbrytandet med sin 

egen familj för att stödja partiet samt idealiseringen av den ariska stereotypen. Filmerna 

producerades under åren 1933–1934, när nazistpartiet fortfarande slogs om tyska 

																																																								
40 Ibid. s. 41–43 
41 Ibid. s. 43 
42 Welch, 2001, s. 2 
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arbetarklassens gunst jämt emot kommunistpartiet. Syftet med propagandan i filmen var 

därför att skapa en anti-kommunistisk diskurs bland arbetarklassen, för att på så visa öka 

stödet för Hitler, både inrikes och utomlands.43 Den första propagandafilmen som 

producerades i Tredje Riket var, SA-Mann Brand, som handlade om den unge SA-

medlemmen Fritz kamp att krossa kommunisterna och hjälpa nazistpartiet till makten. Welch 

gör en detaljerad beskrivning av filmen, där han lyfter fram exempel på hur man tydligt kan 

se en nazistisk propaganda genomsyra filmen, t.ex. hur Fritz uttrycker att det, ”vore en är att 

dö för faderlandet”, och glorifierandet av den nazistiska uniformen hos Erich (Fritz styvbror 

som senare tar värvning i Hitlerjugent). Erich blir senare i filmen dödad av medlemmar i 

kommunistpartiet och blir på så vis en martyr för den nazistiska kampen om makten.44 

I SA-Mann Brand kan man även se tydliga stereotyper av både nazisterna och kommunisterna, 

framförallt gällande deras respektive högkvarter. Nazisternas bas är städad och rummen fylls 

av vackra blombuketter. Högkvarteret ger ett intryck av sammanhållning och disciplin. 

Nazisterna själva har det sedvanliga ”ariska utseendet” och bär ständigt välstrykta och 

klanderfria uniformer. Kommunisterna å sin sida framställs som ständigt berusade, orakade 

och har allt som oftast med händerna i fickorna. Deras högkvarter är i motsats till det 

nazistiska, nergånget och smutsigt. Welch menar att denna typ av propaganda som används i 

SA-Mann Brand, är till för att upprätthålla en form av status quo eller att förstärka redan 

existerande föreställningar om en grupp, i detta fallet kommunisterna. Därav de tydliga 

skillnaderna mellan kommunistiska och nazistiska stereotyper.45  

Welch menar att ett utav de främsta huvudtemana i nazistisk filmpropaganda var att unifiera 

den tyska befolkningen med en idé, som samtidigt blev ett vapen mot fienden. Tanken var att 

en unifierad och bestämd nation var oslagbar. Genom att anspela på rasmyter, som att den 

”tyska rasen” var kulturellt, biologiskt och intellektuellt överlägsna; gav detta en föreställning 

om att tyskarna var unika, och andra nationers befolkning kunde aldrig bli lika bra som den 

tyska. Filmens roll för att förmedla denna tanke, var att den skulle vara utbildande och på så 

vis att den presenterade nationen positivt. Åskådaren fick insikt av filmerna om hur man 

43 Ibid, s. 71–72 
44 Ibid. s. 43–48 
45 Ibid. s. 46–47 
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skulle vara en god medborgare och anammade dessa tankar ytterligare, när hen fick beskrivet 

för sig att hen redan tillhörde en exklusiv grupp, dvs. den ”tyska rasen”.46  

 

1938 lanserades i Tyskland en ny typ av propagandafilm av regissören Karl Ritter, kallad 

Zeitfilme, som skulle fokusera på filmatiseringen av krig. Första filmen under denna genre var 

Ritters, Pour le Mérite, som handlade om flertalet piloter under och efter första världskriget, 

samt glorifierande av att rusta upp inför det kommande kriget. Syftet med filmen var enligt 

Ritter själv att stärka förtroendet för den tyska kapprustningen och militären i stort, samt 

förbereda publiken mentalt för krig. I filmen fanns även den sedvanliga kritiken mot 

kommunismen och den inbyggda svagheten inom Weimar-demokratin. Pour le Mérite, 

liksom liknande Zeitfilme, glorifierade även det hedersamma i att offra sig själv för sitt land 

och att dö en heroisk död.47 Welch sammanfattar sin analys av tyska Zeitefilme genom att 

skriva ”… they all share a typically Nazi outlook – their romanticization of modern warfare, 

with its approbation of killing and force, coupled with callousness”.48  

 

Welch menar att identifierandet av stereotyper är väldigt viktigt gällande förståelsen av 

symboler och fienden inom nazistisk filmpropaganda. Just fienden är av yttersta vikt inom 

politisk propaganda, då den tillhandahåller en grupp eller nation att attackera, men också visa 

vem man ska skylla på. Att förklara att allt ont som händer inom landet beror på fienden är 

enklare än att ta tag i de sociala och politiska problem som uppstått. Inom den nazistiska 

filmpropagandan har Welch identifierat tre återkommande fiender, dessa är framförallt 

kommunisterna och judarna, men också anglosaxare (främst britter). Redan 1924 hade man en 

klar och tydlig anti-kommunistisk propaganda inom nazistpartiet, medan Hitler hade 

identifierat sig själv som en korsriddare mot kommunismen och judendomen.49 

 

Endast ett fåtal spelfilmer berörde anti-kommunistisk propaganda inom den nazistiska 

filmproduktionen, utan begränsades oftast till kortfilmer eller dokumentärer. Detta berodde 

mycket enligt Welch på nazitysklands ambivalenta inställning till Sovjetunionen under kriget. 

Det var svårt att nå fram med en konkret propaganda till befolkningen, då krigspolitiken 

ändrades ständigt. Welch menar också att det var svårt att porträttera starka stereotypiska 

																																																								
46 Ibid. s. 116–117 
47 Ibid. s. 161–162 
48 Ibid. s. 198 
49 Ibid. s. 205–206 
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bilder av kommunisterna, till skillnad från judarna, då detta var en politisk ideologi, snarare 

än en etnisk tillhörighet.50 Dock så gjordes filmen G.P.U, förkortningen av den tidigare 

sovjetiska säkerhetspolisen, som hade premiär 1942. Filmens syfte var att exponera det 

judiska inflytandet bakom bolsjevikerna och visa på brutaliteten inom G.P.U. Man använde 

sig av ett liknande språkbruk gällande bolsjevikerna som man tidigare hade använt för 

judarna. G.P.U var spindeln i nätet som skickade ut sina trådar för att ta över länder med sin 

brutalitet och illvilja.51 

 

Welch skriver att, liksom till Bolsjevikerna, var Hitlers och Goebbels syn på britterna 

ambivalent. Hitler har tidigare uttryckt en respekt för det brittiska styret, att kunna hantera 

stora landområden och människor med ett fåtal soldater, men också som en motståndare man 

inte skall underskatta. När det kommer till propagandan mot britterna efter att andra 

världskriget brutit ut, var fokus inte längre på den brittiska befolkningen, utan dess 

”dekadenta” ledare. Goebbels sammanfattade propagandan med att det var de ”dekadenta 

rika” som utnyttjade den "hälsosamma underklassen”. Främsta fokus för propagandan var 

som sagt Storbritanniens ”dekadenta ledare” (främst Churchill), men i dokumentären, 

Gentlemen, framkom även budskapet att hela den brittiska nationen var på i nedåtgående 

spiral, där deras trovärdighet enbart överstegs av judarna.52 Desto längre kriget pågick, 

övergick den respekt som Hitler och Goebbels tidigare haft mot britterna till att bli en mycket 

mer aggressiv, anti-brittisk, propaganda. Britterna gick från att vara en nation att inte 

underskatta i krig, till att vara fega, och Goebbels kallade även britterna för ”judarna inom 

den ariska rasen”, och att man måste ”slå ut tänderna på honom innan man kan tala förnuft”.53 

 

Gällande judarnas framställning i den nazistiska propagandan menar Welch att ”… the most 

importanat element in the Nazi world view was the myth of the ’international jewish 

conspiracy’”54. Den så kallade judekonspirationen, var ett genomgående tema inom det 

nazistiska partiet. Detta representerades i propagandafilmerna genom bland annat stereotyper 

av judarna som fysiskt motbjudande och som ett ekonomiskt och sexuellt hot mot den 

västerländska civilisationen på grund av deras förmåga att assimilera sig själva till olika 

																																																								
50 Ibid. s. 219 
51 Ibid. s. 215 
52 Ibid. s. 219–221 
53 Ibid. s. 222 
54 Ibid. s. 237 
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kulturer.55 I exemplet, Den eviga Juden, representeras dessa stereotyper genom att anspela på 

medeltida myter om att den kringresande juden, som sprider sjukdomar för att skända andra 

raser. Filmen försöker därför stärka redan existerande fördomar emot judarna. I Den eviga 

Juden, presenteras det judiska folket som smutsiga och ohygieniska, så även deras bostäder i 

gettona.56  

 

Welch lyfter många mer exempel på hur judarna representeras i den nazistiska 

filmpropagandan och politiska propagandan i stort. Men jag har valt att inte nämna allt, då 

huvudtemat för nazisternas anti-semitism ändå visas tydligt i den information jag presenterat.  

 

2.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan man redan nu se på likheter och skillnader mellan den amerikanska 

och nazistiska filmpropagandan. Båda använder sig flitigt av stereotyper gällande ens faktiska 

och föreställda fiende. Men också glorifierandet av sina egna soldater och ledare. Den initialt 

största skillnaden är ganska självklar i sig, att propagandan riktar sig mot olika fiender, då 

Tyskland och USA, som alla vet, stred emot varandra under andra världskriget. 

Detta kommer jag att närmare beröra under min analys av de resultat som framkommer av 

The great Dictator och Die Rothschilds.  

 

Vidare har jag försökt att ge en övergripande bild av propagandabegreppet i stort, med fokus 

på främst militärpropaganda. Det bör dock tilläggas att den forskning jag presenterat enbart är 

en fraktion av all som gjorts rörande fenomenet propaganda, och att presentera all forskning 

hade antagligen krävt åratal av läsning och flera tusen sidor i skrift. 

 

2.5 Historiedidaktisk forskning 

Catarina Hultkrantz menar att de senaste åren är det inte enbart historiker och historielärare 

som är tongivande i förmedlingen av historia. Filmmediet har i och med den tekniska 

utvecklingen fått en allt större roll för historieförmedlingen i samhället. Filmmakare kan på ett 

effektivt sätt återge historiska bilder vilket kan stimulera det individuella historiemedvetandet 

hos den som ser filmen. Filmen är dock inget nytt i samhället, utan har funnits i över ett sekel, 
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56 Ibid. s. 246–248 



	 25	

men det är först på senare år som man insett filmens roll som förmedlare av historia.57 Inom 

historieforskningen finns det dock meningsskiljaktigheter rörande filmens användbarhet som 

historieförmedlare. Hultkrantz refererar här till bland annat Mats Jönsson som anser att 

historiska spelfilmer leder till att en blandning myt och verklighet implementeras i 

människors uppfattningar om den verkliga historien, vilket överensstämmer med en 

undersökning av Sam Wineburg. Wineburg fann här att amerikanska ungdomar och vuxna 

drog paralleller mellan filmen Forest Gump och Vietnamkriget som historiska sanningar, 

dock bör tilläggas att han inte ansåg detta som något negativt då man kunde bearbeta 

förförståelsen i en lärandeprocess. Till detta finns det olika läger inom historieforskningen 

som menar att filmer bör ses som antingen (1) konstnärliga sekundärkällor eller (2) 

primärkällor. Ulf Zander ställer sig dock i mellan dessa läger och menar att film båda sidor 

bör studeras för att få en helhetsbild då film är en av de viktigaste källorna i nutidshistorien.58  

 

Maria Deldén uppmärksammar i sin studie både för- och nackdelar med att använda sig av 

spelfilm i historieundervisningen. Hon menar att spelfilmen kan ge ytterligare dimensioner till 

historieämnet och skapa en historisk förståelse utöver vad vanlig historieundervisning kan 

åstadkomma. Om filmen används i undervisningen på ett välarbetat och genomtänkt sätt av 

läraren kan den bidra till en djupare förståelse hos eleverna, samtidigt som filmen kan 

stimulera eleverna till mer eftertänksamhet rörande historiska händelser. Dock kan filmen, 

genom sina starka visuella och emotionella aspekter, få eleven att missa relevant kunskaper 

om den historiska händelsen och ta filmens innehåll som fakta utan att reflektera över 

eventuella motsägelsefulla aspekter. Där av kan elevens bild av historien bli förenklad snarare 

än fördjupad.59 

 

Som avslutande reflektioner i sin studie menar Deldén att den historiska spelfilmen som 

läromedel både är komplex och problematisk då den kräver en stor medvetenhet hos läraren 

om vilka tankar och känslor som kan uppkomma hos eleverna. Till detta behöver läraren 

kunskap om hur dessa tankar och känslor kan nyttjas för historisk förståelse. För att uppnå 

detta behöver man medvetandegöra eleverna om sin egna förenklade empati för 

filmkaraktärerna och inte förväxla detta med historisk empati. Elevernas spontana tankar om 

varför en karaktär i filmen handlar som hen gör kan enkelt bli för endimensionell utan vidare 
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eftertanke. Om eleverna där emot, med hjälp från läraren, ser skillnaderna mellan sin egen 

empati för karaktärerna och historisk empati kan spelfilmen skapa en djupare förståelse för 

historien. Deldén menar att det är essentiellt att läraren skapar en historiefilmlitteracitet hos 

eleverna för att den historiska spelfilmen skall fungera som läromedel, med detta menar hon 

att den historiska spelfilmen kan fungera som ett verktyg för att fördjupa elevernas förståelse 

för historia och kritiska förhållningssätt, förutsatt att läraren är medveten om elevernas 

förståelse för spelfilm, har kunskap om filmproduktionen av aktuell film samt den historiska 

kontexten.60  

3 Resultat 
I detta kapitel kommer jag att presentera de resultat jag funnit i min analys av filmerna, The 

Great Dictator, och, Die Rothschilds, utifrån Ralph Donalds analysmodell med mina tidigare 

beskrivna modifikationer av den. Jag kommer att dela upp kapitlet i tre delar, där jag först 

presenterar resultaten för, The Great Dictator, och efter det, Die Rotschilds, för att sedan 

diskutera vilka likheter och skillnader som finns i filmerna utifrån ett propagandistiskt 

perspektiv. Under tredje delen av resultatet kommer jag där igenom besvara min övergripande 

frågeställning. 

 

Innan jag analyserar innehållet i filmerna kommer jag att presentera en kort sammanfattning 

av dem, så att även en läsare av denna uppsats som inte sett filmerna förstår deras 

övergripande handlingar.  

 

3.1 Sammanfattning – The Great Dictator, Charlie Chaplin 1940 

Utan att dra några förhastade slutsatser om Charlie Chaplins film, The Great Dictator, kan 

man säga att den utgår ifrån en premiss, att kritisera och förlöjliga nazisterna och dess ledare, 

dock så är namn på karaktärer och länder utbytta. Karaktären som skall representera Adolf 

Hitler heter istället diktator Hynkel, Herman Görings alias är Herring (sill på engelska) och 

Joseph Goebbels har i sann satirisk anda fått namnet Garbitsch (uttalas garbage, engelskans 

ord för sopor). Utöver dessa kända nazistiska ledare karakteriseras även Italiens fascistiska 

diktator Mussolini, som i filmen heter Napaloni och är diktator för landet Bacteria.  

Filmen utspelar sig i det påhittade landet Tomainia, som skall representera Tyskland, som 

styrs med järnhand av Hynkel och hans parti dubbelkorsen, som är en anspelning till 
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hakkorset. Soldaterna i dubbelkorsens armé är brutala och totalitära och förföljer den judiska 

befolkningen i gettona medan ledarna för dubbelkorsen lever i lyx och överflöd. 

 

Filmen börjar med att man ser Chaplins karaktär, som endast benämns som ”Barberaren”, 

krigade för Tomainia i första världskriget. Under stridigheterna lyckas Barberaren 

tillsammans med soldaten Schultz att fly från brittiska trupper i ett flygplan, som sedermera 

kraschar. Båda männen överlever men Barberaren hamnar i någon form av koma och blir kvar 

på sjukhus under många års tid. 

 

Under tiden som Barberaren befinner sig i sin koma, ser man hur diktatorn Hynkel kommit till 

makten med sitt totalitära och antisemitiska parti dubbelkorsen. Man ser hur Hynkels soldater 

godtyckligt slår och terroriserar den judiska befolkningen i Tomainias getton, samtidigt som 

Hynkel håller tal för den ariska delen av befolkningen.  

 

När Barberaren vaknar från sin koma vet han inte vad som har hänt under tiden och går 

tillbaka till sitt liv som barberare. Han går igenom gettot där det står skrivet ”jude” på varje 

skyltfönster och hamnar till slut i trubbel med ett antal dubbelkorssoldater. Vidare genom 

filmen ser man hur Barberaren tillsammans med flera Judiska karaktärer blir trakasserade och 

förföljda av Hynkels soldater, varvat med Hykels samtal med Garbitsch och Herring. Till slut 

hamnar Barberaren och Schultz, en tidigare officer i Hynkels armé, i ett koncentrationsläger 

men lyckas sedan fly utklädda till soldater. Under tiden som Barberaren flyr, är Hynkel i 

samma område och jagar vilt. Hynkel, som också spelas av Chaplin bör nämnas, blir 

tillfångatagen av sina egna soldater som misstar honom för Barberaren och själv satt i ett 

koncentrationsläger, medan Barberaren i sin tur misstas för Hynkel då han bär en 

dubbelkorsuniform. Filmen slutar med att Garbitsch talar till folket i det nyss ockuperade 

landet Osterlich om hur en totalitär diktatur är någonting bra och frihet och liberalism är 

dåligt, varpå han sedan lämnar över ordet till Barberaren (som fortfarande misstas för 

Hynkel). Barberaren håller ett vackert tal om att människor ska hjälpa varandra, att frihet är 

någonting att sträva efter och att soldater skall strida för frihet, inte förtryck.  

 

Detta var en kort sammanfattning av The Great Dictator, för att ge en överblick av 

huvudtemana i filmen för att vidare kunna analysera filmen och dess propagandistiska uttryck 

utifrån Donalds analysmodell.  
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3.2 Resultat – The Great Dictator 

Charlie Chaplins, The Great Dictator, kan sammanfattas med ett ord egentligen, politisk satir. 

Genom filmen finns många exempel på propagandistiska uttryck utifrån Donalds kategorier, 

Satanism, Skuld, Självsäkerhet/uppoffring, Religiösa uttryck och Territoriella anledningar. 

Dom flesta uttrycken faller dock under kategorin Satanism i olika aspekter. Främst ser man 

hur fiendens ledare kritiseras och förlöjligas, men också hur fienden inte kan anses mänsklig 

då han är bland annat brutal och totalitär.  

 

I Hynkels öppningstal talar han på ett uppenbart påhittat språk som skall likna tyska, där vissa 

ord dock är verkliga, så som ”arisk” och ”jude”. En berättarröst som har rollen av tolk, säger 

att Hynkel menar på att demokrati, frihet och yttrandefrihet är någonting dåligt varpå publiken 

applåderar, gör en salut i likhet med nazistsaluten, och skanderar ”Heil Hynkel”. Om man 

enbart lyssnar till och ser till kroppsspråk på Hynkel kan man observera hur han talar lugnt 

och vördnadsfullt när han nämner ordet ”arisk”. Hynkel visar på hur han tycker det ariska 

folket är vackra och starka. Detta är omvänt när han nämner judarna. Då går han över till att 

skrika och gestikulera argsint samtidigt som han gör grisläten, varpå berättarrösten säger ”His 

exilence has just refered to the Jewish people”. Här kan man tydligt se hur kategorin Satanism 

används i The Great Dictator, och mer exakt påståendet fiendens ledare är värda att hycklas 

och kritiseras. Denna scen har för avsikt att förlöjliga nazisternas värderingar om judarna, 

arier och demokrati och visa att enbart en galen diktator kan har dessa åsikter. För att 

förtydliga detta, kan man även se på hur samma påstående inom Satanismkategorin används i 

efterföljande scen där Hynkel och Garbitsch diskuterar talet. 

 

Hynkel: How was it? 

 

Garbitsch: The speech? It was very good. I thought your referents towards the Jews might 

have been more violent. 

 

Hynkel: What?! 

 

Garbitsch: We have to arouse the peoples anger. At this time, the violence against the Jews 

can take the public’s mind of its stomach. 

 

Hynkel: Perhaps you are right. Things have been quiet in the ghetto lately.  
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Denna scenen visar på det godtyckliga hatet emot den judiska befolkningen och att ledarna för 

Tomainia ser det som nödvändigt att sprida hatet till befolkningen för att få dem att tänka på 

annat än de verkliga problemen i landet. I detta fallet en utbredd svält som man kan hänvisa 

till Garbitsch kommentar om få folket att sluta tänka på sina magar. I samma tema om att 

förlöjliga fiendens ledare, finns det flertalet exempel på hur Hynkel, Herring och Napaloni 

framstår som inkompetenta klantskallar. Detta blir extra tydligt när Herring skall presentera 

nya militära uppfinningar så som ett skottsäkert tyg och en kompakt fallskärm. I första 

exemplet skjuter Hynkel soldaten som bär det påstådda skottsäkra tyget och dödar honom. 

Gällande andra uppfinningen hoppar soldaten som bär fallskärmen ut från ett fönster och 

faller mot sin död då den inte fungerar som den ska. I dessa två fall kan man argumentera för 

att detta enbart är element i filmen för att frambringa skratt hos publiken, men den tolkning 

jag gör utifrån Donalds analysmodell är att ett annat syfte är att få fienden att framstå som 

inkompetent och högmodig då Herring har fullt förtroende för att uppfinningarna skall 

fungera.  

 

En sak man bör ta i beaktning gällande The Great Dictator är att filmen är i grunden en 

komedi och inte direkt en uttalad propagandafilm. Charlie Chaplin själv är vida känd för sin 

slap-stick komedi och detta blir man påmind om även i denna film. Det kan därför vara svårt 

att tolka vad som är ansett som ett humoristiskt inslag kontra om det fanns någon 

propagandistisk baktanke med scenen. Ett exempel på detta är när Hynkel och Napaloni 

argumenterar med varandra gällande en kommande invasion av Tomainias grannland 

Osterlich. Napaloni har ställt trupper nära gränsen och vägrar dra tillbaka dem för ens Hynkel 

skriver på ett avtal om att inte invadera Osterlich (ett avtal han inte tänkt hålla). 

Argumentationen urartar, varpå Hynkel och Napaloni börjar slåss med varandra genom att 

kasta mat. Under bråket råkar båda männen äta en mycket stark senap och blir lamslagna av 

styrkan i maten. Hynkel och Napaloni sätter sig ner på en soffa, stumma till följd av senapen, 

men fortsätter att hytta nävarna mot varandra. I denna scen framstår både Hynkel och 

Napaloni som ett par klantskallar som inte bör vara ledare för något land. De kan inte ens föra 

en diplomatisk diskussion innan ett bråk bryter ut mellan dem. Så frågan kvarstår ju om 

denna, och andra liknande scener i filmen, är en konsekvens av Chaplins slap-stick komedi 

eller om baktanken är i enlighet med Donalds satanismkategori. Tolkningen kan definitivt 

göras utifrån ett propagandistiskt synsätt att Chaplins syfte var att få fiendens ledare att 

framstå som irrationella klantskallar, okapabla till att leda ett land. Men att detta är mer uttalat 
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och genomtänkt gällande konversationerna i filmen, likt Hynkels tal i början, snarare än slap-

stick elementen.  

 

Ytterligare en aspekt inom Donalds satanismkategori är olika uttryck för Fienden är inte 

mänsklig. Fienden beskrivs utifrån denna aspekt att han är ett djur, en insekt, en maskin, 

totalitär, barbarisk, med mera. De representationer av fienden som används flitigast i The 

Great Dictator, är att fienden är brutal och totalitär och representerar sig till mesta del i hur 

Hynkels soldater beter sig mot den judiska befolkningen i gettona. Ett tydligt exempel på hur 

soldaterna är barbariska, är när de kommer dit för att gripa Barberaren. En utav soldaterna 

säger att han har en idé varpå han tar fram ett rep, knyter en snara som han kastar om 

Barberarens hals och hänger honom i en lyktstolpe. Detta medan samtliga andra soldater står 

runt om och hejar på. Det är ingen person som uttryckligen kallar soldaterna för barbariska 

eller totalitära, men deras handlingar visar på detta för publiken. Liknande scener sker 

sporadiskt genom filmen när Hynkelsoldater godtyckligt misshandlar och stjäl från den 

judiska befolkningen. Detta blir extra tydligt efter att Tomainia invaderat Osterlich, då man 

ser ett montage från gettot när Hynkelsoldater plundrar butikerna. En judisk man försöker stå 

emot soldaterna, varpå han blir skjuten och dödad på gatan.  

 

Som sagt så är satanismperspektivet Fienden är inte mänsklig ett genomgående tema i The 

Great Dictator. Men man kan även se detta perspektiv komma till uttryck tillsammans med 

Självsäkerhet/uppoffringskategorin Vi kommer vinna genom att fienden är underlägsna oss i 

militära strategier och taktiker. Detta förutsatt att man gör tolkningen av fiendens handlingar 

snarare än uttryck i filmen. Med detta menar jag att soldaterna, liksom ledarna, framstår som 

inkompetenta i många situationer. Detta blir extra tydligt i scenen då Barberaren är tillbaka i 

gettot för första gången efter sin koma. Barberaren ser hur det står skrivet ”jude” på hans 

skyltfönster och börjar genast att sätta igång med att tvätta bort det. Han blir dock avbruten av 

två Hynkelsoldater som ifrågasätter vad han håller på med och säger åt honom att låta texten 

vara kvar. Barberaren säger att han inte tänker göra detta då det är hans barberarsalong och 

ifrågasätter vem soldaten är. Vilket leder till att soldaten börjar att sparka och knuffa på 

barberaren och säger att han skall med till Hynkels högkvarter. Enbart detta visar på hur 

soldaterna är totalitära och brutala då de snabbt måste visa sin auktoritet genom våld och 

hotelser. Skillnaden till tidigare gånger då Hynkelsoldaterna visat på satanismperspektivet 

jämt emot den judiska befolkningen står Barberaren upp för sig själv och gör motstånd till 

gripandet. Detta leder till att soldaterna jagar Barberaren upp och ner längs gatan och blir 
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förlöjligade av honom då de inte lyckas fånga in honom. Soldaterna slår bland annat varandra 

istället för Barberaren och blir till slut knockade av Hannah som sitter i ett fönster med en 

stekpanna. Gripningsförsöket är ett exempel på hur soldaternas handlingar visar på en 

inkompetens då de två tillsammans inte ens kan gripa en vanlig civilist. Det är inte långsökt 

att därför göra kopplingen till att detta även representeras i soldaternas krigsföringskunskaper, 

i likhet med tidigare nämnda Självsäkerhet/Uppoffrings-kategori. Det sägs inte rätt ut att 

fiendes soldater är sämre gällande militära strategier och taktiker, men om soldaterna inte ens 

kan gripa en vanlig civilist, hur skall dom då kunna mäta sig med utbildade soldater ur den 

amerikanska armén? Denna scen visar även på en tredje kategori utifrån Donalds 

analysmodell, Skuld. Närmare bestämt vi kan inte vara åskådare medan fienden begår dessa 

hemska handlingar. Detta ger sig i uttryck i efterföljande samtal mellan Barberaren och 

Hannah: ”You sure got nerve the way you fought back. That’s what we all should do, fight 

back. We can’t fight alone, but we can lick em’ together.”. Det som Hannah säger passa väl in 

i Donalds Skuldperspektiv. Alla borde slå tillbaka mot en totalitär och brutal stat, som 

förtrycker och förföljer människor. I scenen är Hannah ensam i bild och tittar ner mot 

Barberaren från en trappa. Det känns nästan som det hon säger är minst lika riktat mot 

Barberaren som mot publiken, detta då man bör ha i åtanke att The Great Dictator kom ut i 

biograferna ca ett år innan USA officiellt var delaktiga i andra världskriget. Man kan tolka 

Hannahs uttalande som att USA tillsammans med dess befolkning bör göra någonting i 

konflikten i Europa.  

 

Scenen med soldaternas gripningsförsök av Barberaren är inte den enda som visar på flera 

kategorier eller perspektiv samtidigt. Ett annat exempel på hur två av Satanismperspektivets 

kategorier är närvarande är en scen när en grupp Hynkelsoldater anländer i gettot och börjar 

trakassera en butiksägare. Soldaterna knuffar honom och stjäl tomater samt potatis från 

butiken varpå ägaren säger att soldaterna inte har någon rätt att göra detta. Hannah som är i 

närheten konfronterar då soldaterna: 

 

Hannah: Why don’t one of you do something? I wish I was a man, I’d show you! 

 

Soldat: What would you do pretty maid? 
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Hannah: You are very brave all together, but none of you have the guts to stand up alone and 

fight. Come on and take me, you’d get a lot of medals for it. All you can do is pick on women 

and rob defenceless people. 

 

Soldat: Ah, don’t rob the poor girl. Come on boys, give her back her tomatoes. 

 

Den sista meningen av soldaten kan låta godartad om man enbart läser den men det som 

soldaterna gör mot Hannah är att de kastar tomaterna på henne och åker sedan iväg från 

platsen i lastbilen. De kategorier inom satanismperspektivet som är närvarande i denna scen är 

Fienden är inte mänsklig, samt Fienden utnyttjar de svaga i samhället. Genom sina totalitära 

och barbariska handlingar mot befolkningen i gettot lyser detta igenom och det sägs 

uttryckligen av Hannah att soldaterna är fega då de bara ger sig på försvarslösa människor, 

och att dom antagligen kommer att hyllas för det av sina ledare och få medaljer. 

 

En kategori ur Satanismperspektivet som ännu inte har behandlats i denna resultatredogörelse 

är Fienden visar förakt mot våra institutioner. Detta perspektiv kan man säga finns i 

bakgrunden genom hela filmen då Hynkel, Herring och Garbitsch ständigt hyllar sin diktatur 

och motsätter sig rättigheter till befolkningen. Ett exempel på detta är ett samtal mellan 

Hynkel och Garbitsch gällande fabriksarbetares missnöje kring arbetsförhållandena. Garbitsch 

säger till Hynkel att han var tvungen att göra ”några” gripanden, 5 000 till 10 000 om dagen, 

detta då arbetarna varit nära strejk på grund av förlängda arbetsdagar och sänkta löner. 

Garbitsch förslag för att få arbetarna att tänka i andra banor är att gå in i gettot och bränna ner 

hus. Hynkel vill dock hellre invadera Osterlisch. I detta exempel kan man argumentera för att 

satanismperspektivet används, då Hynkels och Garbitsch förslag till att lösa problemet med 

missnöjda arbetare är inte att möta deras krav, utan få dem att tänka på annat genom att 

antingen gå i krig eller bränna ner judars hem i gettot. Det visas ingen respekt för 

demokratiska lösningar genom till exempel etablerandet av ett fackförbund.  

 

Tidigare nämnda exempel om Fienden visar förakt mot våra institutioner är inte helt 

uppenbart och det är genom tolkning av vad som sägs och görs i scenen av Hynkel och 

Garbitsch som man kommer fram till slutsatsen att det är demokratiska institutioner som 

häcklas, både genom de godtyckliga gripandena av arbetare samt avsaknaden av institutioner 

som fackförbund. Garbitsch tal till Osterlischs befolkning efter Tomainias invasion är dock 

betydligt mer direkt i sin kritik till institutioner som demokrati och frihet: 
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Garbitsch: Victory shall come to the worthy. Today democracy, liberty and equality are words 

to fool the people. No nation ca progress with such ideas. They stand in the way of action 

therefore we thankfully abolish them. In the future, each man will serve the interest of the 

state with absolute obedience, let him who refuses beware. The rights of citizenship will be 

taken away from all Jews and other non-Aryans. They are inferior and therefore enemies of 

the state. It is the duty of all true Aryans to hate and despise them. Henceforth this nation is an 

annex of the Tomainian empire and the people of this nation will obey the laws deposed upon 

us by our great leader. 

 

Detta citat förklarar i princip sig självt gällande kategorin Fienden visar förakt mot våra 

institutioner. Det som Garbitsch säger är raka motsatsen mot vad man tänker på som 

förutsättningar för ett fritt och demokratiskt land. Han kritiserar länder som har demokratiska 

värderingar och menar på att de inte kommer att kunna utvecklas. I filmen presenteras detta 

som att det är demokratiska stater som kritiseras, men i och med att filmen i grunden är en 

politisk satir, så framstår Garbitsch tal som en karikatyr av verkliga politiska ledare med 

totalitära avsikter och åsikter och kritiserar på så sätt egentligen sig själv.  

 

I likhet med Garbitsch tal som uttrycker ett förakt mot demokratiska institutioner behandlar 

en scen med Hynkel och Schultz kritik mot Hynkels diktatur. Denna scen faller inom 

Självsäkerhet/uppoffringsperspektivet och kategorin Vi kommer att segra genom att fienden 

är moraliskt underlägsen oss. Scenen börjar med att man ser Hynkel och Schultz inne på 

Hynkels kontor. Hynkel låter Schultz gripas då han har hjälpt judarna i gettot varpå Schultz 

replikerar att Hynkels diktatur kommer att misslyckas. Detta uttrycker sig följande i filmen: 

 

Hynkel: Since when have you been so concerned about the ghetto? 

 

Schultz: I speak in the interest of our party and for the cause of humanity. 

 

Hynkel: Schultz, you need a vacation. Little out-doors exercise. I shall send you to a 

concentration camp. Guards! Place commander Schultz under arrest. 
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Schultz: Very well, but remember my words. Your cause is doomed to failure because it’s 

built on the stupid ruthless persecution of innocent people. Your policy is worse than a crime, 

it’s a tragic blunder! 

 

I denna scen ifrågasätter Schultz Hynkels moral genom att motsätta sig hans förföljelse av 

oskyldiga människor och menar på att han i slutändan kommer att misslyckas. Detta faller 

direkt och utan tolkning in under Donalds tidigare nämnda kategori under 

Självsäkerhet/uppoffring. Denna scen är även första gången i filmen som någon uttrycker 

öppen kritik direkt mot Hynkel. Det är därför intressant att se till Hynkels svar till Schultz, där 

han kallar honom för förrädare. Hynkel har ingen tanke på att ändra sina åsikter eller göra 

någon självrannsakning, utan lägger direkt fokus på Schultz ifrågasättande och kallar det för 

förräderi.  

 

En av de viktigaste scenerna i The Great Dictator är Barberarens (utklädd och misstagen för 

Hynkel) tal till Osterlischs befolkning i slutet av filmen. Detta tal i sig hade egentligen behövt 

en helt egen analys då det är ett fantastiskt propagandatal för demokrati och frihet som 

behandlar flera olika aspekter av Donalds analysmodell. Talet finns presenterat i sin helhet i 

bilaga 2, men i min analys kommer jag att göra utdrag för de viktigaste delarna ur en 

propagandistisk synvinkel. Genomgående i talet talar Barberaren om människans inbyggda 

godhet och vikten av att visa empati för sina medmänniskor. Att det är girighet och maktbegär 

som har förgiftat människors själar och hur miljoner av människor är fast i ett system som 

torterar och fängslar oskyldiga människor. Barberaren uppmanar folket och soldaterna att 

kämpa för frihet, att inte ge vika för brutala ledare som ser dem som utbytbara massor och 

menar på att det är folket som har makten och att de skall sluta samman för demokrati och 

kriga för sina rättigheter.  

 

De tre främsta kategorierna ur Donalds analysmodell som finns närvarande i talet är Skuld, 

Satanism samt Territoriella anledningar. För Skuld-perspektivet är det främst kategorin Vi 

kan inte vara åskådare medan fienden begår dessa hemska handlingar som används genom 

talet. På så vis att Barberaren talar direkt till folket och soldaterna och ber dem att stå upp för 

sig själva, stå upp för demokrati och frihet samt hur totalitära ledare förslavar dem och 

utnyttjar dem. Exempel på detta är när Barberaren säger ”Soldiers, don’t give yourselves to 

brutes, men who despise you and enslave you, who regiment your lives. Tell you what to do, 

what to think and what to feel… Soldiers don’t fight for slavery, fight for liberty” samt ”You 
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the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful 

adventure. In the name of democracy let us use that power. Let us all unite! Let us fight for a 

new world, a descent world.”. Båda citaten berör samma tema, att man inte kan stå vid 

sidlinjen när man blir utsatt för en totalitär ledare. Folket och soldaterna måste stå upp för 

frihet, demokrati och rättvisa för att ha chansen att leva ett fridfullt liv utan förtryck.  

 

Satanismperspektivet handlar främst om två kategorier; Fienden är inte mänsklig samt 

Fienden utnyttjar de svaga i samhället. Tydliga exempel på detta är hur Barberaren direkt 

kallar ledarna för maskiner och bestar och säger att de ljuger för att komma till makten, vilket 

visas tydligt i följande citat: ”By the promise of these things brutes have risen to power, but 

they lie. They do not fulfil that promise and they never will. Dictators free themselves but 

enslave the people”. Här ser man både på hur ledarna kallas för bestar och samtidigt utnyttjar 

de svaga i samhället genom att ge löften om arbetsmöjligheter och säkerhet som inte tänkt 

hållas. Barberaren syftar även till hur fienden utnyttjar de svaga i samhället i tidigare nämnda 

del av talet där han säger att miljoner människor är slavar för ett system som torterar och 

fängslar oskyldiga människor. 

 

Det tredje utav Donalds perspektiv som främst är närvarande i Barberarens tal är Territoriella 

anledningar: Fienden hotar våra demokratiska institutioner och vårt sätt att leva. Detta kan 

man säga är det övergripande temat för talet, hur totalitära ledare tar ifrån folket makten, 

utnyttjar dem och förslavar dem och på så vis hotar alla former av demokrati. Fienden, 

ledarna i detta fallet, beskrivs som giriga och genom deras girighet kommer de att ta ifrån 

folket deras rättigheter. Detta uttrycks bland annat på följande sätt: ”Greed has poisoned 

men’s souls, has barricaded the world with hate, has goose stepped us into misery and 

bloodshed.” samt “The misery that is now upon us is but the passing of greed. Bitterness of 

men who fear the way of human progress.”. Dessa citat syftar till hur girighet har tagit 

överhand för demokratiska värderingar och hur ledarna, enligt Donalds kategori, hotar 

människors sätt att leva genom att världen är full med hat som lett till blodsspillan.  

 

3.2.1 Sammanfattning resultat – The Great Dictator 

De av Donalds perspektiv på propaganda som är genomgående i filmen The Great Dictator, 

är framförallt olika kategorier av Satanism och Självsäkerhet/Uppoffring som presenterat i 

resultatet. Det är inte förvånande att alla av Donalds perspektiv inte är närvarande i Chaplins 

film, då hans analysmodell bygger på analyser av ett stort antal filmer som släpptes under 
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andra världskriget. Dock så har det framkommit en stor mängd resultat utifrån denna analys 

som bör vara tillräcklig för att sedan kunna analysera likheter och skillnader mellan The Great 

Dictator och Die Rothschild.  

 

3.3 Sammanfattning – Die Rothschilds, Erich Waschneck 1940 

Filmen Die Rothschilds utspelar sig framförallt i England under tidigt 1800-tal, före och under 

Napoleons fälttåg av Europa. I filmen får man följa den judiska familjen Rothschild och deras 

kamp för att tjäna så mycket pengar som möjligt, och ta sig in i den brittiska aristokratin. 

Filmen börjar med att den brittiska adelsmannen William IX Landgraf von Hesse flytt från 

Napoleons trupper och möter upp Mayer Amschel Rothschild, fadern i Rothschildfamiljen, i 

Frankfurt. Landgraf behöver hjälp av Mayer att överföra 600 000 pund i statsobligationer till 

den brittiska regeringen, varpå Mayer hjälper honom i utbyte mot procent av pengarna, 

närmare bestämt 1 och 1/8. Mayer skickar sedan pengarna till sin son Nathan, som bor i 

London. Nathan ger dock inte pengarna till den brittiska regeringen, utan investerar dem själv 

i guld på en av östindiska kompaniets auktioner och på så vis bjuder över de brittiska 

finansherrarna, vilket kommer att bli startskottet för Nathans övertagande av den brittiska 

finansmarknaden. 

 

Senare i filmen har Nathan ett möte med den brittiska finansministern Herries om hur han kan 

hjälpa den brittiska regeringen förse deras styrkor med pengar för att kunna fortsätta kriget 

mot Napoleon. Nathan berättar hur han skall skicka pengarna via sina kontakter, judiska 

agenter, över Europa med slutdestination i Spanien där Lord Wellington finns. Under tiden 

som pengarna skickas försvinner det successivt finanser från krigskassan då de judiska 

agenterna konstant stoppar delar av den i egen ficka. Detta till trots, vinner i slutändan 

England kriget mot Napoleon och Nathan Rothschild börjar att investera sina nyvunna pengar 

från kriget i den brittiska finansmarknaden.  

 

Genom sina ekonomiska vinster till följd av första Napoleonkriget har Nathan skaffat sig en 

dominant position inom den brittiska finansvärlden. När Napoleon kommer tillbaka till 

makten i Frankrike och ger sig ut på ett nytt fälttåg börjar Nathan att spekulera på 

finansmarknaden och köper brittiska statsobligationer. Under tiden har Nathan skickat ut sina 

judiska agenter runt om i Europa för att tillgodose honom med information om kriget för att 

kunna tjäna som mycket pengar som möjligt beroende på vem som vinner. Nathan har även 
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rekryterat en brittiska soldat, kapten Crayton. Dock så är inte Crayton medveten om Nathans 

agenda att utnyttja hans information för att spekulera på finansmarknaden. Crayton tror att 

informationen han skickar till Nathan går till generalen för de brittiska trupperna, Lord 

Wellington.  

 

I slutet av kriget har den brittiska finansmarknaden kraschat, samtliga finansmän inom den 

brittiska aristokratin har gått bankrutt och befolkningen har lämnats utfattiga. Nathan och 

familjen Rothschilds där emot har gjort sig en stor förmögenhet på spekulationerna och deras 

bank har etablerat sig i flera stor europeiska städer så som London, Wien, Frankfurt och 

Neapel. Filmen avslutas med en scen där Nathan och finansministern Herries är närvarande. 

Nathan skryter för Herries hur hans familj tagit över en europeiska bankvärlden med hjälp av 

spekulationerna i Napoleonkriget. Davidsstjärnan lyser över de brittiska öarna och en textruta 

visas för publiken där det står ”By the completion of this film, the last of the Rothschilds have 

left Europe as refugees. The struggles against their accomplices in England, the Brittisch 

plutocracy continues.” 

 

3.4 Resultat – Die Rothschilds 

Liksom The Great Dictator kan sammanfattas med ett ord kan även Die Rothschilds göra det. 

I detta fallet är det dock inte tal om politisk satir, utan antisemitism. Genomgående i filmen 

framställs samtliga judar som giriga, maktlystna och opålitliga. Rothschild-familjen verkar 

inte visa någon form av sympati eller lojalitet för befolkningen eller nationen i och med att de 

spekulerar i utgången av Napoleonkriget, och är på grund av detta krigsprofitörer. I slutet av 

filmen ser man hur vanliga människor lämnats utfattiga och Rothschilds har flera miljoner 

pund till sitt namn. Under filmens gång förhandlar även Jack Rothschild med en fransk 

finansminister samtidigt som Nathan Rothschild för dialoger med den engelska 

motsvarigheten. Detta visar på att judarna spelar på båda sidor stängslet, så att säga, och 

hjälper både Frankrike och England under konflikten.  

 

I princip samtliga propagandistiska uttryck i filmen faller in under Donalds 

Satanismperspektiv på olika sätt. Detta då filmen i grunden är en antisemitisk film och syftet 

med den är att visa på judarnas dåliga sidor. Som nämnt i tidigare forskningen var en av de 

största myterna och objekt för nazistisk filmpropaganda, den så kallade ”Judiska 

konspirationen”. För att kunna förmedla denna propaganda gjorde därför nazisterna judarna 
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till deras fiende, vilket kanske är därför som det i princip enbart finns kopplingar till 

Satanismperspektivet i Die Rothschilds.  

 

Filmen börjar med att visa en textruta för publiken där det står: 

 

This film is based on historical facts. It shows how the international Jewish House of 

Rothschild founded its power with the Landgrave’s money and thus paved the way for the 

Jewish overtaking of England 

 

Detta sätter tonen för filmen direkt som en antisemitisk propaganda, vilket man ser i den 

efterföljande scenen där William Landgraf von Hesse besöker Meyer Rothschild i Frankfurt, 

då han behöver hjälp med att överföra 600 000 pund i statsobligationer till England, som 

senare skall användas för den engelska krigsföringen. Meyer går med på att hjälpa honom 

med detta, dock så vill han ha ersättning för det. Meyer och Landgraf förhandlar med 

varandra och till slut landar summan på att Meyer skall få 1 och 1/8 procent av de 600 000 

punden. Landgraf blir märkbart upprörd och kallar Meyer för ”bloody haggler” 

(nedvärderande ord för förhandlare). När Meyer och Landgraf kommit överens, ber Landgraf 

Meyer att hålla denna information konfidentiell, vilket Meyer går med på. Direkt efter att 

Landgraf lämnat Meyers kontor, stiger Jack Rothschild ut ur en garderob och det indikeras att 

han hört allting. Jack och Meyer för en dialog om att pengarna han fått från Landgraf inte 

skall skickas till den brittiska staten, utan till Nathan Rothschild i London. Meyer säger även 

till Jack, ”We can only make a lot of money with a lot of blood”, vilket indikerar Rothschilds 

intentioner med pengarna.  

 

I denna öppningsscen ser man kategorin, Fienden är inte mänsklig: han är en lögnare, ur 

Donalds Satanismperspektiv. Ytterligare karaktärsdrag som scenen visar på hos Jack och 

Meyer Rothschild är girighet och opålitlighet, vilka också faller in under tidigare nämnda 

kategori. Meyer för Landgraf bakom ryggen om att hålla deras transaktion konfidentiell och 

visar på en brutal girighet, att pengar är mer värda än människors liv då han säger att mycket 

blod behövs spillas för att kunna tjäna mycket pengar.  

 

När Landgrafs pengar kommit till Nathan i London går han till en av östindiska kompaniets 

auktioner för att köpa guld. Här bjuder Nathan över de brittiska finansherrarna, vilket leder till 
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förtret hos dem. Efterföljande scen får man se hur Mr. Turner och Mr. Bearing sitter inne på 

finansministern Herries kontor och talar om auktionen: 

 

Herries: Did Rothschild work with illegal means? 

Mr. Turner: Do you want to wait until he does? 

Herries: Or did he not posses’ the sufficient funds? 

Mr. Turner: That’s not the case. But I’d like to know where he gets such funds. 

Herries: I don’t think I’m able to help you gentlemen. Everybody can partake in the auctions 

of the East India Company. 

Mr. Turner: Yes, every honest businessman. 

Herries: Prove the fact that Rothschild is not. 

Mr. Turner: Rothschild is a Jew who immigrated a few years ago. 

Herries: You conduct trade with the whole world, but you’re sensitive to one Jew? 

Mr. Turner: Yes. Because I’m afraid we’re being swindled here.  

 

Senare i scenen säger Herries till Mr. Turner och Mr. Bearing att eftersom de saknar guld 

kommer han att göra affärer med Nathan Rothschild istället. En textruta avslutar scenen där 

det står ”The business betweend the English goverment and Nathan Rothschild is perfect. The 

Jews’ mint the gold, seeks and finds access to the leading circles of England”.  

 

Genomgående i scenen finns samma kategori av Donalds analysmodell närvarande som 

tidigare, Fienden är inte mänsklig. Mr. Turner är skeptisk till Nathans affärer och tvivlar på 

att han tillhandahållit sina pengar på ärligt sätt. Turner är även rädd för att han blir lurad av 

Nathan, vilket den efterföljande textrutan påvisar. Sammantaget framställs Nathan här som 

opålitlig och girig. Scenen visar även på den bakomliggande konspirationen som Nathan har 

jämt emot både den brittiska regeringen och finansvärlden. Detta då han genom lögner skaffar 

sig en maktposition.  

 

Ett genomgående tema i Die Rothschilds, är som tidigare nämnt den så kallade ”judiska 

konspirationen”. Detta tema faller i sig under Donalds satanismperspektiv om att fienden inte 

är pålitlig och en lögnare. Men en tolkning som också går att göra är att konspirationen faller 

under kategorin Civiliserande karaktärsdrag i vår kultur saknas hos fienden. Detta då 

konspirationen i sig menar på att man saknar lojalitet till en nation och att Judarna utgör ett 

hot mot den västerländska kulturen. Om judarna då utgör ett hot mot, i detta fallet den tyska 



	 40	

kulturen, betyder det att de civiliserande karaktärsdrag som finns inom den måste vara det 

motsatta i den judiska kulturen. Dvs. att den judiska kulturen är ociviliserad. Så när jag i 

fortsättningen refererar till ”Den judiska konspirationen” är detta även en hänvisning till 

Donalds satanismkategori Civiliserande karaktärsdrag i vår kultur saknas hos fienden. 

 

Ett utav flera exempel på hur den judiska konspirationen representeras i filmen är när Jack 

Rothschild besöker den franska finansministern (som enbart tilltalas ers exilens) mitt under 

Napoleonkriget. Deras samtal lyder följande: 

 

Finansministern: I’ve heard of you. We’re very well informed here. So, you think you’ll be 

able to bring English gold into France? 

Jack: I am. 

Finansministern: Is it a matter of noteworthy amounts? 

Jack: Last month I brought about 100 000 guineas (guldmynt) via the churches into the 

country. 

Finansministern: Smuggled, you mean! 

Jack: I admit it. To Frances’ advantage, and Englands’ disadvantage. 

Finansministern: Really, how so? 

Jack: If the gold export continues, there’ll be a gold security soon. Can England wage war 

without gold? Otherwise England wouldn’t try so hard to prevent the export of gold. Don’t 

worry your Excellency. We have made arrangements to cross the channel anyhow. 

Finansministern: We? 

Jack: My brother and I. 

Finansministern: And what do you want from me? 

Jack: A respectful request. A trifle. An instruction to the custom authorities at the churches to 

turn the blind eye when we unload tulip bulbs from Holland at night. 

 

Den judiska konspirationen gör sig tydlig i denna scen då man ser hur Rothschildfamiljen 

samarbetar med båda sidor i konflikten. Nathan påstår att han hjälper England genom att 

skicka guld till Lord Wellington i Spanien, medan Jack säger till den franska finansministern 

att fraktandet av guld skulle hjälpa Frankrike. De slutsatser man kan dra av denna scen är att 

Rothschildfamiljen inte bryr sig om någon nation, utan bara om sig själva och hur de skall 

tjäna så mycket pengar som möjligt.  
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Efterföljande textruta och montage visar på girigheten hos Rothschilds judiska agenter som 

tillhandahåller fraktandet av guldmynten. Texten lyder: The Jewish international goes to 

work! Medan man efter detta ser hur det försvinner guld för varje stopp längs vägen. Guldet 

stoppas i egen ficka av agenterna samtidigt som de skriver falska rapporter om hur mycket 

guldmynt de mottagit. När guldet väl är framme i Spanien hos Lord Wellington återstår 

ungefär hälften av vad som skickats från början. Återigen är det Satanismperspektivet som är 

närvarande i detta montage. De judiska agenterna framstår som giriga och tjuvaktiga, då de 

inte kan hålla fingrarna i styr och stjäl från engelsmännens guld. Detta späder även på den 

judiska konspirationen då montaget visar på ett nätverk av judiska agenter runt om i Europa 

som enbart tjänar sitt eget välmående, utan konsekvenser för sina nationer.  

 

Vidare genom Die Rothschilds upprepas liknande teman, judarna är giriga, opålitliga och 

utnyttjar Napoleonkriget för att tjäna pengar, utan hänsyn till vilka som far illa och hur många 

soldater som stupar på slagfältet. Detta beskrivs för publiken i ytterligare en textruta: 

 

Napoleon was defeated at Leipzig and forced to make peace by the allied powers. The powers 

of money continued the fight on London. Through his war profits in the English world of 

finance, Rothschild has gained a dominant position. 

 

Under första Napoleonkriget skapade sig Rothschilds sin förmögenhet på att sälja guld till den 

brittiska staten för att finansiera kriget. Under perioden då Napoleon inte längre var kejsare 

för Frankrike fram tills han återtog makten igen började Nathan att skicka ut sina agenter runt 

om Europa för att tillhandahålla honom med information om den kommande konflikten, så att 

han skulle kunna spekulera i statsobligationer på den brittiska finansmarknaden. När väl 

kriget bröt ut igen, var Nathan förberedd för att på nytt kunna spekulera i statsobligationer och 

tjäna ytterligare en förmögenhet på krigets utgång. De brittiska finansherrarna förlitade sig på 

opålitliga tidningsnyheter, medan Nathan hade mer exakta rapporter från sina judiska agenter 

som själva var på plats vid kriget för att observera. Detta kulminerade i att britterna hade 

blivit felinformerade om att Lord Wellington förlorade slaget mot Napoleon i Waterloo, och 

Nathan lyckades att köpa brittiska statsobligationer under marknadsvärde. På så vis hade de 

brittiska finansherrarna gått bankrutt medan Rothschildfamiljen tjänat storkovan på att 

spekulera i krigets utgång samtidigt som den brittiska befolkningen förlorat alla sina 

besparingar. En textruta dyker upp för att göra detta extra tydligt för publiken: ”Panic in 

London! The Jewish high finance is earning, the people pay and lose” 
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Återigen är det de två Satanismperspektiven som representeras av ovanstående utdrag ur Die 

Rothschilds. Den judiska konspirationen har hjälpt Nathan att kunna ha rätt i sina 

spekulationer på finansmarknaden och därav tjäna miljoner. Den judiska girigheten har gått ut 

över den vanliga befolkningen som lämnats utfattiga och förtvivlade.  

 

Sista scenen i Die Rothschilds är även den intressant ur en propagandistisk synvinkel. Här för 

Nathan ett samtal med Herries om hur han har sina bröder runt om i Europa i ledande 

positioner inom finansvärlden. För att visa detta tydligare ritar han upp namnen på städerna 

och drar sedan streck mellan dem. Strecken tillsammans bildar en Davidsstjärna. Här har 

Nathan ”avslöjat” den judiska konspirationen för Herries och de båda ser på kartan nöjt 

samtidigt som en avslutande textruta visas där det står: 

By the completion of this film, the last of the Rothschilds have left Europe as refugees. The 

struggles against their accomplices in England, the British plutocracy continues. 

 

Efter detta ser man Davidsstjärnan lysa över de brittiska öarna som en påminnelse för 

publiken att engelsmännen samarbetar med judarna och är därför Tysklands fiende. Filmen 

kom ut på biograferna i Tyskland 1940, mitt under andra världskriget. England var som 

bekant en av Tysklands största fiender och sista textrutan påpekar detta för publiken genom 

att referera till kampen mot den brittiska plutokratin fortsätter. Plutokrati betyder att det är en 

liten ekonomisk elit som styr landet, snarare än folket. Åter igen är det girighet som är fokus 

för propagandan, men i detta fallet är det dock britterna som hamnar i skottgluggen för den 

snarare än judarna. Genom att kalla England för en plutokrati används två utav Donalds 

satanismperspektiv, Fienden är inte mänsklig samt Fienden utnyttjar de svaga i samhället. 

Den första kategorin förklarar sig själv, engelsmännen är giriga och därav inte lika mänskliga 

som den tyska befolkningen. Den andra kategorin utgår som sagt ifrån att det finns en 

ekonomisk elit i det brittiska samhället som styr landet. Denna elit är girig och maktlysten och 

bryr sig bara om sig själva på bekostnad av de svaga i samhället. Detta kan man se på i scenen 

när den engelska finansmarknaden håller på att krascha på grund av de spekulationer som 

Rothschild samt de brittiska finansherrarna gjort. Engelsmännen bryr sig bara om sina egna 

pengar, dock så har de blivit lurade av Rothschild och förlorar därför sina tillgångar. Men 

ingen av dem har någon tanke på hur detta påverkar befolkningen som lämnas fattiga och utan 

sina besparingar.  
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Det sista som det här resultatavsnittet om Die Rothschilds kommer att behandla är hur 

Donalds Skuldperspektiv finns närvarande i filmen som ett varnande exempel. Kategorin 

inom Skuldperspektivet är Vi kan inte vara åskådare medan fienden begår dessa hemska 

handlingar. Denna kategori uttrycks aldrig direkt i filmen av någon karaktär, dock så är 

kategorin riktad till publiken. Filmen visar för publiken hur det gick för den brittiska 

finansmarknaden och det brittiska folket när man ”tillät” judar att skapa sig tillträde till den 

ekonomiska eliten i samhället. Det slutade med, som tidigare nämnt, ett kraschat finanssystem 

och en utfattig befolkning. Detta på grund av judarnas girighet i samarbete med den judiska 

konspirationen. Budskapet till publiken är därför, ”se hur det gick för engelsmännen, vi kan 

inte låta detta hända i Tyskland”. Där av är det publiken, och den tyska befolkningen, som 

inte kan vara åskådare medan fienden, judarna, begår hemskheter. Med tanke på de andra 

antisemitiska budskapen i filmen är det inte långsökt att göra tolkningen att Donalds 

skuldperspektiv finns närvarande i filmen och riktar sig direkt mot publiken. 

 

3.4.1 Sammanfattning resultat – Die Rothschilds 

De sammanfattande kommentarer som jag har gällande mitt resultat av Die Rothschilds 

utifrån Donalds analysmodell är framförallt, att man direkt kan se hur det är färre 

propagandaperspektiv som är närvarande än i The Great Dictator. Det som propagandan först 

och främst fokuserar på är antisemitism i olika aspekter, men framförallt så framställs judarna 

som giriga med en avsaknad av empati. Detta då Rothschildfamiljen i filmen enbart bryr sig 

om att tjäna pengar utan konsekvenser för befolkningen i England och soldaterna på 

slagfältet. En observation som jag även gjort i resultatet är avsaknaden av propaganda mot 

engelsmännen, som ändå var en av Tysklands största fiender i andra världskriget. 

Propagandistiska uttryck mot engelsmännen finns närvarande i filmen, men i många lägen 

känns det mer som att de är offer för den judiska konspirationen snarare än medskyldiga. Den 

mest konkreta och uttalade propagandan mot England, är den som är med i filmens absolut 

sista scen, att kriget mot den engelska plutokratin fortsätter samt att man får se en 

Davidsstjärna lysa över de brittiska öarna. Utöver detta är det till övervägande antisemitisk 

propaganda, snarare än anti-brittiskt.  

 

4 Analys 
I detta avsnitt kommer jag att besvara min övergripande frågeställning, vilka likheter och 

skillnader som finns mellan nazistisk och amerikansk filmpropaganda. Jag kommer även att 



	 44	

diskutera vad dessa likheter och skillnader kan beror på utifrån den tidigare forskning jag 

presenterat. För att göra detta kommer jag att dela upp analysen i tre olika delar; Satanism, 

Skuld och Övriga perspektiv. Anledningen till denna uppdelning är att samtliga av Donalds 

propagandaperspektiv inte finns närvarande i båda filmerna.   

 

Som en inledning till analysen kan jag direkt konstatera att det finns fler utav Donalds 

propaganda perspektiv närvarande i The Great Dictator än i Die Rothschilds, som resultatet 

påvisar. Detta kan bero på en mängd olika saker, som jag kommer att diskutera senare i 

analysen.  

 

4.1 Satanism 
Donalds satanismperspektiv är den kategori som genomgående i båda filmerna uttrycks mest, 

detta är första likheten mellan filmerna, dock så används perspektivet på lite olika sätt. Båda 

filmerna fokuserar främst på kategorin Fienden är inte mänsklig, men med olika 

utgångspunkter. I The Great Dictator framstår fienden främst som totalitär, brutal och genuint 

elak medan i Die Rothschilds används denna kategori för att beskriva fienden som girig, 

opålitlig, makt- och pengalysten samt olojal. Även fast dessa beskrivningar av fienden faller 

under samma kategori i Donalds analysmodell så är det två vitt skilda tolkningar och 

beskrivningar av fienden. I The Great Dictator är fienden synlig för alla att beskåda, och man 

vet vem som ligger bakom handlingarna. Det är antingen soldaten, officeren eller någon av 

ledarna för den totalitära regimen. Fienden i Die Rothschilds däremot är dold, dvs. att det är 

uppenbart för publiken vem fienden är, men inte för karaktärerna i filmen. Rothschildfamiljen 

lyckas med sitt övertagande av den brittiska-, och i slutändan den europeiska-, 

finansmarknaden genom planer endast klara för dem själva och ingen annan. Man ser hur 

Rothschildfamiljen lurar både den franska och den engelska finansministern, de brittiska 

finansherrarna och till slut den brittiska befolkningen. I Die Rothschilds förklaras detta extra 

tydligt för publiken genom textrutorna mellan scenerna, medan i The Great Dictator påvisas 

detta i form av dialog i filmen.  

 

En likhet mellan filmerna är i hur dessa kategorier av satanismperspektivet framställs. 

Kategorierna uttrycks oftast i handlingar snarare än att de uttrycks av någon karaktär i 

filmerna. T.ex. hur The Great Dictator visar på brutaliteten hos soldaterna genom deras 

handlingar i gettot när de misshandlar judarna och slår sönder deras affärer, och hur 
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Rothschildfamiljen framstår som giriga och opålitliga då man ser hur Nathan och Jack gör 

upp planer med båda sidor under Napoleonkrigen samt hur de judiska agenterna stjäl 

guldmynt i samband med att de skickas genom Europa för att komma fram till Lord 

Wellington i Spanien. Dock kan man säga att muntliga uttryck av karaktärerna i filmen 

gällande kategorin Fienden är inte mänsklig förekommer mer i Die Rothschilds. Exempel på 

detta är samtalet mellan Mr. Turner och Herries, där Mr. Turner uttrycker en farhåga för att 

han blir lurad av Nathan enbart för att han är jude och immigrant, samt första scenen där 

Landgraf kallar Meyer Rothschild för ”bloody haggler”. I The Great Dictator kopplas uttryck 

i filmen gällande fiendens brutala handlingar mer till en annan kategori av Donalds 

satanismperspektiv, Fienden utnyttjar de svaga i samhället samt Fienden visar förakt mot 

våra institutioner. Exempel på sådana scener är när Hannah förbannar soldaterna som precis 

stulit från en butiksägare och Schultz förakt mot Hynkels regim i samband med att han blir 

gripen.  

 

Som tidigare nämnt är satanismperspektivet mer dolt i Die Rothschilds än i The Great 

Dictator, och det främsta dolda perspektivet är det gällande den så kallade Judiska 

konspirationen som faller in under kategorin Civiliserande karaktärsdrag saknas i fiendens 

kultur. I och med att filmen utspelar sig under tidigt 1800-tal och påstår sig vara ”ett historiskt 

faktum” kan man göra tolkningen att Die Rothschilds är ett varnande exempel för publiken 

om vad som kan hända om man inte står upp mot den judiska konspirationen. På liknande sätt 

är The Great Dictator ett varnande exempel, men för en totalitär stat, då den utspelar sig 

innan andra världskriget brutit ut. Skillnaderna om vad filmerna varnar om är uppenbara, den 

ena om en påstådd konspiration och den andra om vad som kan hända om en totalitär diktator 

kommer till makten. Sättet som filmerna varnar för de olika fenomenen skiljer sig också åt. 

The Great Dictator fokuserar främst på kategorin Fienden visar förakt mot våra institutioner. 

Detta gör sig extra tydligt i Barberarens tal i slutet av filmen där han nämner hur man bör stå 

upp mot en tyrannisk regim och slåss för frihet och jämlikhet. Medan i Die Rothschilds så ser 

man till hur det gick för britterna efter att Rothschildfamiljen tagit över finansmarknaden som 

någonting man inte kan låta hända i sitt eget land.  

 

I filmerna är det enbart en ytterligare kategori ur satanismperspektivet som behandlas, 

Fiendens ledare är värda att hycklas och kritiseras, detta är dock en kategori som enbart finns 

närvarande i The Great Dictator. Denna kategori är allt som har att göra med Hynkels, 

Herrings och Garbitsch inkompetens och skeva verklighetsuppfattning att göra. Att 
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motsvarande kritik inte lyfts fram i Die Rothschilds anser jag beror på ett par saker. Först, The 

Great Dictator är en komedi där många av ledarnas inkompetenta karaktärsdrag har syftet att 

frammana skratt hos publiken, så som Hynkels och Napalonis missöde med senapen. Andra 

anledningen beror på att i Die Rothschilds är inte Nathan, Jack eller Meyer Rothschild några 

ledare för en nation eller politiskt parti. De är privatpersoner med en egen personlig agenda 

om att tjäna så mycket pengar som möjligt på bekostnad av andra människor och nationer. 

Rothschildfamiljen tillskrivs därför inte epitetet ”ledare” och kan därför inte hycklas och 

kritiseras i den aspekten. Rothschilds utsätts dock för kritik, som tidigare nämnt, genom 

kategorin Fienden är inte mänsklig. Men detta är mer en allmän antisemitisms och fördomar 

om judar i allmänhet än Rothschildfamiljen som ledare.  

 

Vad för slutsatser kan man då dra av denna analys av The Great Dictator och Die Rothschilds 

utifrån Donalds satanismperspektiv? Först och främst kan man se på att det finns fler 

skillnader mellan filmerna än det finns likheter. Även när samma kategori finns närvarande så 

används den på olika sätt, som tidigare påvisat i t.ex. Fienden är inte mänsklig-kategorin. 

Varför skillnaderna är mer framträdande än likheterna kan bero på de skilda inställningarna 

till propaganda i Nazityskland kontra USA under andra världskriget. Som nämnt i den tidigare 

forskningen så var ett av nazisternas huvudteman i sina propagandafilmer att just ”avslöja” 

den judiska konspirationen för den tyska befolkningen. Medan syftet med amerikansk 

propagandafilm var att legitimera USA:s involvering i andra världskriget och framställa 

fienden och hans intentioner som ondskefulla och brutala. De två filmindustrierna hade också 

betydande skillnader. Hollywood under denna tidsperiod arbetade fristående och utan censur, 

dock med vissa restriktioner utifrån OWI:s riktlinjer. Medan nazisterna hade total kontroll 

över den tyska filmindustrin och bestämde över vad som skulle produceras och vad filmerna 

skulle handla om.  

 

I den tidigare forskningen nämnde jag även det som Dan Kuehl skrev om att propaganda 

måste rikta sig till rätt publik. Detta kan vara en anledning till att The Great Dictator och Die 

Rothschilds har fler olikheter än likheter i sin propaganda, just för att publiken i USA och 

Tyskland under andra världskriget var olika. USA var under denna tidsperiod ett fritt land 

som förespråkade demokrati, medan nazistregimen var den motsatta, en totalitär diktatur. 

Även om det kan har funnits motsättningar mot regimen i Tyskland under andra världskriget 

så påverkades befolkningen av det politiska styret i landet, och detta kan ha haft påverkningar 
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på vilken sorts propaganda som mottogs på bästa sätt av publiken i biograferna. Där av 

olikheterna i propagandan i filmerna.  

4.2 Skuld 

Donalds skuldperspektiv kan inte påstås vara särskilt framträdande inom varken The Great 

Dictator eller Die Rothschilds, och det är enbart kategorin Vi kan inte vara åskådare medan 

fienden begår dessa hemska handlingar som finns närvarande. I Chaplins film nämns detta 

vid två tillfällen, när Barberaren slagits tillbaka mot ett par av Hynkels soldater och Hannah 

uttrycker att det är så som alla borde göra, stå upp för sig själv. Andra, och sista gången, som 

kategorin berörs i filmen är Barberares tal i slutet då han nämner att soldaterna och 

befolkningen skall stå upp för frihet och inte låta sig utnyttjas av en totalitär stat. I Die 

Rothschilds används denna kategori på ett annorlunda sätt. I likhet med Donalds 

Satanismperspektiv, används Skuldperspektivet som ett varnande exempel. Som tidigare 

nämnt under resultatet så uttrycks inte Skuldperspektivet av någon karaktär i filmen, utan 

händelserna i filmen bör ses som ett varnande exempel för vad som händer om man låter 

judarna agera fritt i ett land. Därför måste publiken, och därigenom den tyska befolkningen, 

hjälpa den tyska staten att skydda sina invånare mot den judiska konspirationen. De kan inte 

vara åskådare medan judarna förstör och utnyttjar den tyska nationen. 

Återigen ser man hur samma kategori inom ett perspektiv används på olika sätt. Så likheten 

mellan filmerna här är att kategorin finns med i båda filmerna, dock är det själva användandet 

som skiljer sig. Kategorin är i båda fallen riktade mot publiken, snarare än någon karaktär i 

filmen. Det är publiken som skall se upp för filmernas skilda varnande exempel, en totalitär 

diktatur kontra den judiska konspirationen och filmerna används som exempel på vad som 

kan ske om detta inte följs.  

En anledning till att Skuldperspektivet används på olika sätt i filmerna kan vara att olika typer 

av propaganda använts i filmerna. Den propaganda som främst är närvarande i Die 

Rothschilds är det som Linebarger kallar för defensiv propaganda, som beskrivet i den 

tidigare forskningen. Den defensiva propagandan handlar om att upprätthålla ett accepterande 

av den rådande statsmakten, och genom att skuldbelägga publiken och få dem att tro på den 

judiska konspirationen legitimerar detta i sin tur den nazistiska regimen. Detta då det 

uttryckligen var ett av deras främsta mål. The Great Dictator kan inte påstås använda sig 
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direkt av någon av Linebargers kategorier för militärpropaganda. Men det är inte så 

anmärkningsvärt egentligen. Dels då Hollywood inte var statligt kontrollerat, till skillnad från 

den nazistiska filmindustrin, men också för att det inte var Hollywood direkt som var i krig 

med Tyskland, därav användes inte en konkret militärpropaganda. Eftersom den tyska 

filmindustrin var styrd av staten kan man därför konstatera att den däremot var en del av 

Tysklands militärpropaganda under andra världskriget. 

 

4.3 Övriga perspektiv 

Resterande utav Donalds propagandaperspektiv finns enbart närvarande i The Great Dictator 

och inte i Die Rothschilds. Eftersom jag redan presenterat vilka scener och uttryck i filmerna 

som är kopplat till de olika perspektiven i resultatet kommer jag inte att upprepa mig här. Jag 

kommer istället att föra en diskussion om vad detta kan bero på. 

 

4.3.1 Självsäkerhet/uppoffring 

I Självsäkerhet/uppoffrings-perspektivet är det två olika kategorier som kommer till uttryck i 

The Great Dictator. Dessa är Vi kommer att segra genom… att fiendens soldater är 

underlägsna oss i militära strategier samt … att fienden är moraliskt underlägsen oss. I 

Chaplins film uttrycks dessa på olika sätt genom handlingar och genom dialog, t.ex. den 

inkompetenta soldaten eller Schultz fördömande av Hynkels regim. I Die Rothschilds finns 

inte några liknande uttryck, varken med handlingar eller dialog. Dock bör det påtalas att 

judarna ändå framställs som moraliskt underlägsna i Die Rothschilds, men inte i den aspekten 

att deras handlingar faller in under Självsäkerhet/uppoffrings-kategorin, då denna kategori 

syftar till hur man skall vinna kriget mot sin fiende. De omoraliska handlingar som 

Rothschildfamiljen utför i filmen, t.ex. girighet och opålitlighet, faller mer in under 

Satanismperspektivet, som tidigare beskrivet. En anledning till att det är på detta viset är den 

ovan beskrivna definieringen av fienden som dold kontra synlig. I och med att fienden i Die 

Rothschilds är dold är det svårt för någon i filmen att ge uttryck för att man skall besegra 

honom, då detta kräver att man vet vem fienden är.  

 

Att den ena filmen har med Självsäkerhet/uppoffring-kategorin och den andra inte anser jag 

mer beror på genre- och författarval än någon direkt skillnad i filmpropagandan. I Die 

Rothschilds gjordes valet att karaktärerna i filmen inte skall veta om vem fienden är av 

anledningen att förstärka nazisternas idé om den judiska konspirationen. Om man förmedlar 
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budskapet till publiken att detta fenomen är någonting som finns i kulisserna i samhället och 

drar i trådarna passar inte Donalds perspektiv in i handlingen, då detta kräver att man vet vem 

fienden är.  

 

4.3.2 Territoriella anledningar 

Detta är ett utav Donalds propagandaperspektiv som används minst i The Great Dictator. Det 

uttrycks aldrig rakt ut, utan finns närvarande i Barberarens tal i slutet av filmen i form av 

Fienden hotar våra demokratiska institutioner och vårt sätt att leva. Barberaren menar att det 

är girigheten hos ledarna i Hynkels totalitära stat som hotar och förtrycker demokratiska 

institutioner. En uppenbar anledning till att just denna kategori inte finns närvarande i Die 

Rothschilds är att Tyskland under Nazisternas styre inte kan påstås hade några demokratiska 

institutioner då landet var en totalitär diktatur. En annan anledning till att övriga kategorier i 

Donalds perspektiv inte uttrycks i varken The Great Dictator som Die Rothschilds, är att båda 

filmerna utspelar sig i andra länder än respektive filmindustris hemland, då dessa kategorier i 

princip kräver detta. För att fienden skall kunna hota ens nära och kära samt ifall man skall slå 

tillbaka och hota fiendens territorium krävs det att antingen huvudkaraktärerna är av samma 

nationalitet som publiken eller att handlingen utspelar sig i publikens hemnation. I och med 

detta finner man ytterligare en likhet mellan filmerna, dock är detta avsaknaden av ett 

propagandistiskt perspektiv än att det används i båda filmerna.  

 

4.3.3 Religiösa uttryck 

Detta är det enda av Donalds propaganda perspektiv som varken finns närvarande i The Great 

Dictator eller Die Rothschilds. En av anledningar till att det är så anser jag beror på att 

kategorierna under detta perspektiv är mer kopplade till filmer som handlar om krig, 

hjältemod, att dö på slagfältet och fördömandet av fiendens armé. Kategorier som Vi är ljusets 

armé som krigar mot mörkret, Fiendens soldater hamnar i helvetet samt Det finns inget 

godare än att offra sitt liv för en vän är exempel på uttryck som förekommer i krigssituationer 

snarare än i politiska satirer och antisemitiska filmer. Hade min undersökning handlat om att 

jämföra en amerikansk- kontra en tysk krigsfilm från andra världskriget tror jag att denna 

kategori hade varit betydligt mer framträdande.  

 

En annan anledning till att Religiösa uttryck inte finns med i filmerna kan också bero på, i 

likhet med Territoriella anledningar, är att filmerna inte utspelar sig eller utgår ifrån publikens 
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hemnation. Kategorierna under Donalds analysmodell som berör Religiösa uttryck utgår ifrån 

att man hyllar den egna armén som gudfruktig och fienden som sin egen religions 

motståndare.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att likheterna mellan filmerna i det här perspektivet är att 

det inte är närvarande alls, och antagligen av samma anledning, som påvisat ovan. 

5 Diskussion 
I följande avsnitt kommer jag att lyfta problem och frågor som uppkommit i samband med 

skrivandet av denna uppsats. Det som jag kommer att fokusera på är hur vida Donalds 

analysmodell för propagandistiska uttryck i filmer är optimal för det sättet som jag använt mig 

utav den, som verktyg för en komparativ analys, samt hur mina egna modifikationer av 

analysmodellen påverkat dess användning. Vidare kommer jag att diskutera ifall mitt val av 

filmer kunnat göras annorlunda samt på vilket sätt min begränsning till enbart två filmer kan 

ha påverkat resultatet.  

 

Donalds analysmodell har i det stora hela fungerat väl för denna uppsats utifrån mina 

frågeställningar om vad det finns för likheter och skillnader i amerikansk kontra tysk 

propagandafilm under andra världskriget, och varför likheterna/skillnaderna ser ut som de 

gör. Dock bör det tilläggas att jag varit tvungen att göra modifikationer av modellen för att 

även kunna applicera den på tysk film, då den utgår ifrån att analysera amerikansk film. 

Anledningarna till modifikationerna finns beskrivna i avsnittet Urval och kommer inte att 

diskuteras här. De problem som framkommit efter att jag tog fram mitt resultat och 

analyserade det var att jag upptäckte att det fanns betydligt mer propagandistiska uttryck 

kopplat till modellen i The Great Dictator än i Die Rothschilds. Detta kan ha att göra med att 

modellen från början var utformad för att analysera amerikansk film och inte tysk. Men det 

kan även ha att göra med de olika inställningarna till propaganda som USA och Nazityskland 

hade under andra världskriget, som presenterat i analysen av mitt resultat och i tidigare 

forskningen om propaganda.  

 

Gällande urvalet av vilka filmer som jag använt mig av i denna uppsats hade även det kunnat 

göras annorlunda. The Great Dictator och Die Rothschilds är två helt olika filmer även om 

man bortser från vilka länder de är producerade i och de olika politiska situationerna som 

fanns i Tyskland och USA. The Great Dictator är en politisk satir och komedi som behandlar 
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en påhittad nation med påhittade namn på ledarna och deras politiska parti, dock med tydliga 

referenser till Hitlers nazistregim. Detta medan Die Rothschilds kan beskrivas som ett drama 

där det är hotet om den judiska konspirationen som ligger i fokus. Båda filmerna utspelar sig i 

andra länder än publikens hemland och visas utifrån fiendens perspektiv. Med detta i åtanke 

anser jag att filmerna jag valt fungerat bra för min undersökning, dock hade det antagligen 

blivit enklare att utföra en analys utifrån Donalds analysmodell ifall filmerna jag valt var av 

samma genre. T.ex. att båda filmerna handlade om den amerikanska kontra den tyska armén, 

eller att båda filmerna utgick ifrån ett historiskt perspektiv, som Die Rothschilds gör.  

 

Ett annat val jag kunnat göra i undersökningen är att jag jämfört ett annat lands 

propagandafilmer än USAs. Det hade varit intressant att göra en jämförelse av t.ex. Sovjets 

och Nazitysklands propagandafilmer, detta då båda ländernas filmindustri låg under statlig 

kontroll som styrde vad som skulle vara med i filmerna och inte. Om detta val gjorts istället, 

men fortfarande utgått ifrån Donalds analysmodell, tror jag att det funnits mer likheter mellan 

filmerna än det som uppkommit av mitt resultat. Det hade då blivit en intressant analys av två 

olika politiska ideologiers, nazismens och kommunismens, uttryck och inställning rörande 

propaganda.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Donalds analysmodell, mitt val av filmer och de 

modifikationer av analysmodellen som jag gjort fungerar utifrån mina frågeställningar. Jag 

har fått fram ett resultat efter att jag sett på filmerna som kunnat analyseras och dra slutsatser 

utifrån. Jag har lyckats besvara mina frågeställningar om vilka likheter och skillnader som 

finns i filmerna och vad detta beror på. Dock så hade jag behövt ett större urval av filmer för 

att kunna dra slutgiltiga slutsatser gällande vilka likheterna och skillnaderna är mellan USA:s 

och Nazitysklands propagandistiska uttryck i filmer. Men detta var inte möjligt utifrån 

tidsramarna för denna uppsats. I avsnittet Vidare forskning kommer jag att diskutera hur man 

kan utvidga den forskning jag gjort i ämnet och vilka möjligheter det finns för utveckling. 

 

5.1 Vidare forskning 

Som nämnt under diskussionsavsnittet så finns det flera möjligheter för förbättring i min 

undersökning av amerikansk och nazistisk propagandafilm. Jag anser dock inte att den 

forskning jag gjort är onödig och oanvändbar, snarare tvärt om, det finns nu en grund för en 

vidare forskning i ämnet.  
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Det som hade kunnat behandlas i en vidare forskning är ett utvidgande av källmaterialet, dvs. 

ett större antal filmer att analysera. Till detta hade man även kunnat lägga till ytterliga länders 

propagandistiska uttryck i filmer, så som Sovjet, Italien och England. Ett utformande av en 

egen analysmodell hade antagligen varit att föredra, då som tidigare nämnt är Donalds 

analysmodell för fokuserad utifrån ett amerikanskt perspektiv för att kunna användas i ett 

universellt syfte och på flera olika länder.  

 

Om forskningen enbart skall syfta till samma komparativa analys som jag gjort, USA kontra 

Tyskland, tror jag att man direkt skall göra valet att analysera liknande filmer med varandra 

för att enklare kunna se tydliga skillnader i de propagandistiska uttrycken, dvs. att genre av 

filmerna bör vara med i urvalet.  

 

5.2 Didaktisk tillämpning 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera min tredje frågeställning för denna uppsats: På vilket 

sätt kan man använda sig av spelfilm i historieundervisningen? För att göra detta extra tydligt 

och behålla en röd tråd kommer diskussionen även att inkludera Die Rothschilds och The 

Great Dictator.  

 

Som nämnt ovan i den tidigare forskningen finns det meningsskiljaktigheter inom 

historieforskningen hur vida spelfilmen är ett användbart verktyg för att förmedla historia. 

Både Deldén och Hultkrantz menar att det finns utrymme för att använda sig av spelfilmen i 

klassrummet. Deldén menar att användandet av spelfilm i historieundervisningen öppnar upp 

dimensioner i lärandet i något som hon kallar för historiska livsvärldarna som syftar till 

filmkaraktärernas livsvärldar i den historiska händelsen som porträtteras i filmerna. Elevernas 

horisonter för den historiska händelsen vidgas genom att se en filmkaraktär genomgå 

händelsen.61 Hultkrantz skriver i sitt resultat att den historiska spelfilmen kan användas 

utifrån fem olika aspekter: (1) faktaförmedling, (2) för flerperspektivism, (3) som katalysator 

för empati och moral, (4) som underlag för källkritiska uppgifter samt (5) som intresseväckare 

med ett visst mått av underhållningsvärde.62  

 

																																																								
61 Deldén, 2016, s. 190–191 
62 Hultkrantz, 2016, s. 174	
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Utifrån den tidigare forskningen och resultatet av min undersökning av Die Rothschilds och 

The Great Dictator anser jag att först och främst är det fullt möjligt och användbart att 

använda sig av spelfilm i historieundervisningen, men med de reservationer som den tidigare 

forskningen påvisat. Att enbart visa en film i underhållningssyfte är inte att betrakta som god 

undervisning, utan man måste ha ett tydligt syfte med att visa filmen. Jag håller med Deldén 

och Hultkrantz att filmen kan vidga elevernas förståelse för historien om det görs på rätt sätt. 

Detta kan t.ex. vara att man förbereder ett elevmaterial till filmerna med frågor som skall 

besvaras under tiden, eller en vidare arbetsuppgift kopplat till filmen. Relevanta frågor att 

ställa kring filmerna kan vara att låta eleverna leta efter historiska anakronismer och 

undersöka varför de finns med, eller utforma en uppgift som undersöker vilka historiebruk 

som finns närvarande. Om eleverna har uppgifter att arbeta med under filmen, så som att leta 

efter felaktigheter eller olika typer av historiebruk, kommer de att ha ett kritiskt och 

granskande förhållningssätt till filmen, och inte enbart acceptera att det som visas är sant.  

 

Den tidigare forskning som jag presenterat i denna uppsats gällande film i 

historieundervisningen har främst fokuserat på den historiska spelfilmen som är skapad efter 

händelsen utspelat sig. Hultkrantz nämner bland annat Schindlers list och Det är ett underbart 

liv som exempel. The Great Dictator och Die Rothschilds är dock lite annorlunda i den 

bemärkelsen, då dessa är mer representationer av sin egen tid och bör betraktas som 

primärkällor till andra världskriget i min mening, i alla fall utifrån ett propagandistiskt 

perspektiv. Dock betyder det inte att man inte kan använda sig utav dessa filmer i 

historieundervisningen, snarare tvärt om. På sättet som man skulle kunna använda sig av 

dessa filmer i undervisningen är att man kan utgå ifrån Donalds analysmodell och låta 

eleverna själva göra en mindre analys utifrån t.ex. Satanismperspektivet. Detta för att sedan 

koppla det till vilket historiebruk som används i filmerna. Det är här dock av yttersta vikt att 

man som lärare gör det som Hultkrantz och Deldén skriver, nämligen har en förförståelse för 

filmerna och dess produktion, men också har i åtanke elevernas förförståelse av spelfilm. 

Utan denna förförståelse kanske eleverna misstolkar Die Rothschilds som en film som skall 

representera Napoleonkriget och inte som ett propagandistiskt verktyg under Nazismregimen, 

eller The Great Dictator som enbart en komedi och inte en politisk satir om förtryck i 

totalitära stater. Det är här lärarens ansvar att ge eleverna verktygen för att kunna kritiskt 

förhålla sig till filmerna, t.ex. genom att tidigare föreläst om relevant information kopplat till 

filmerna, så som propaganda, andra världskriget och förintelsen/antisemitismen.  
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Spelfilmen i klassrummet stöds inte enbart av tidigare forskning, utan finns även närvarande i 

delar av styrdokumenten för krusen historia 1B för gymnasieskolan. I det centrala innehållet 

står det bland annat:  

- Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och 

annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.63 

En typ av källmaterial kan just vara Die Rothschilds och The Great Dictator, då dessa filmer 

som tidigare nämnt är produkter av sin tid som propagandistiska uttrycksformer för andra 

världskriget. Den kritiska granskningen ligger i att låta eleverna analysera filmerna, antingen 

via t.ex. applicerandet av historiebruk på filmerna eller användandet av de källkritiska 

kriterierna för att kritiskt granska varför filmerna har det innehåll de har.  

  

																																																								
63	Skolverket.se – Centralt innehåll 



	 55	

Källförteckning 
Tryckta böcker: 

Berglund, Louise & Ney, Agneta, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och 

metod, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 122–124 

 

Betz, Kate, Broström, Jonas & Kwiatkowski, Aleksander, Film, samhälle och propaganda: 

filmens användning för opinionspåverkan och propaganda under den ryska revolutionen, den 

svenska beredskapen och det kalla kriget, LiberFörlag/Allmänna förl., Stockholm, 1982 

 

Donald, Ralph, Hollywood enlists!: propaganda films of World War II, Lanham : Rowman & 

Littlefield, 2017 

 

Fyne, Robert, The Hollywood propaganda of World War II, Scarecrow, Lanham, Md., 1997 

Berglund, Louise & Ney, Agneta, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och 

metod, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 122–124 

 

Elektroniska böcker: 

Deldén, Maria, Det räcker inte med att bara visa en film: Historisk spelfilm i undervisningen. 

I: Anna Larsson (red): Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i 

praktiken. Umeå: Studies in History and Education, 2016, tillgänglig: 

http://libris.kb.se/bib/19440708http://libris.kb.se/bib/19440708 (Hämtad 2018-03-05) 

 

Hake, Sabine, Screen Nazis: Cinema, History and Democracy, Madison, Wis, University of 

Wisconsin Press, 2012, s. 39–41, tillgänglig: 

http://resolver.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/openurl?sid=EBSCO:edsebk&genre=book&i

ssn=&ISBN=9780299287146&volume=&issue=&date=&spage=&pages=&title=Screen%20

Nazis%20:%20Cinema,%20History,%20and%20Democracy&atitle=Screen%20Nazis%20%3

A%20Cinema%2C%20History%2C%20and%20Democracy&aulast=&id=DOI: (Hämtad 

2017-12-12) 

 

Hultkrantz, Catharnia, Med vita duken som hjälpreda i historieundervisningen. I: Anna 

Larsson (red): Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskningen i praktiken. 



	 56	

Umeå: Studies in History and Education, 2016, tillgänglig: 

http://libris.kb.se/bib/19440708http://libris.kb.se/bib/19440708 (Hämtad 2018-03-05) 

	

Linebarger, M. A., Paul,  Psychological Warfare, San Fransisco, Hauraki Publishing, 2015, 

kap 3, s. okänd, tillgänglig: 

http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzExODU2

OTVfX0FO0?sid=b4198add-08a1-49db-8d65-

513fcf135e9f@sessionmgr4010&vid=20&format=EK&rid=1 (Hämtad 2017-12-01) 

 

Snow, Nancy (red.), Propaganda and American Democracy, Baton Rouge, LSU Press, 2014, 

s. 18–20, tillgänglig: 

http://resolver.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/openurl?sid=EBSCO:edsebk&genre=book&i

ssn=&ISBN=9780807154144&volume=&issue=&date=&spage=&pages=&title=Propaganda

%20and%20American%20Democracy%20:%20A%20Novel&atitle=Propaganda%20and%20

American%20Democracy%20%3A%20A%20Novel&aulast=&id=DOI: (Hämtad 2017-12-

07) 

 

Welch, David, Propaganda and the German Cinema, 1933-1945, London, I.B. Tauris, 2001, 

s. 263–264, tillgänglig: https://ebookcentral-proquest-

com.ezproxy.bib.hh.se/lib/halmstad/detail.action?docID=677140 (Hämtad 2017-11-22) 

 

Artiklar: 

Jason, Gary, Film and Propaganda: The Lessions of the Nazi Film Industry, Reason Paper, 

vol. 35, 2013, s. 204, tillgänglig: https://reasonpapers.com/pdf/351/rp_351_20.pdf (hämtad 

2017-12-02) 

 

Lasswell, D., Harold, ”The Theory of political propaganda”, The American science Review, 

Vol. 21, 1927, s. 627, tillgänglig: 

http://resolver.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/openurl?sid=EBSCO%3aedsjsr&genre=articl

e&issn=00030554&ISBN=&volume=21&issue=3&date=19270801&spage=627&pages=627-

631&title=The+American+Political+Science+Review&atitle=The+Theory+of+Political+Prop

aganda&aulast=Harold+D.+Lasswell%2c+author&id=DOI%3a10.2307%2f1945515&site=ftf

-live (Hämtad 2017-11-23) 

 



	 57	

Internetkällor: 

Skolverket, ”Styrdokument, Historia 1b”, Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.265596!/Amnesplan_Historia_Gy.pdf, 2017, 

(hämtad 2017-12-21) 

 

	 	



	 58	

Bilaga 1 

Urval av påståenden kopplat till Ralph Donalds kategoriseringsanalys 

 

Skuld 

- Dom, inte vi, är upphovsmän till konflikten 

- Revansch! 

- Vi kan inte vara åskådare medan fienden begår dessa hemska handlingar 

 

Satanism 

- Fienden är inte mänsklig: han är… 

- … ett djur, en insekt, en maskin, ful, en gangster, en lögnare, barbarisk, elak, totalitär, 

etc. 

- Fienden bombar godtyckligt utan respekt för civila offer 

- Civiliserande karaktärsdrag i vår kultur saknas hos fienden 

- Fienden utnyttjar de svaga i samhället 

- Fiendens ledare är värda att hycklas och kritisera 

- Fienden visar förakt mot våra institutioner 

- Förrädare gör inte detta utav övertygelse, utan makt och/eller pengar  

 

Självsäkerhet/uppoffring 

- Vi kommer att segra genom… 

- … att vi är självsäkra om vår eventuella seger 

- … samarbete 

- … att fienden är moraliskt underlägsen oss 

- … att vi är betydligt smartare än fienden 

- … att fiendens soldater är underlägsna oss i militära strategier och taktiker 

- … att fienden är en dålig skytt jämfört med våra soldater 

- … att vi är uppfinningsrika och kritiskt tänkande medan fienden blint lyder order och kan 

inte tänka själv 

- … fiendens underskattning av vår vilja 

- … att fiendens medborgare inte tror på deras sak 
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Religiösa uttryck 

- Fienden är antikrist 

- Fienden hyllar falska gudar 

- Vi är ljusets armé som krigar mot mörkret 

- Gud är på vår sida 

- Kristna soldater hamnar i himlen  

- Fiendens soldater hamnar i helvetet 

- Endast judas förråder sitt land 

- Det finns inget godare än att offra sitt liv för en vän 

 

Territoriella anledningar 

- Fienden hotar våra demokratiska institutioner och vårt sätt att leva 

- Fienden hotar våra nära och kära 

- Vi ska slå tillbaka och hota fiendens territorium 
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Bilaga 2 – Barberarens tal 

I’m	sorry	I	don’t	want	to	be	an	emperor	that’s	not	my	business.	I	don’t	want	to	rule	or	
conquer	anyone.	I	would	like	to	help	everyone	if	possible,	Jew,	gentile,	black	man,	white.	We	
all	want	to	help	one	another.	Human	beings	are	like	that.	We	want	to	live	by	each	other’s	
happiness,	not	by	each	other’s	misery.	We	don’t	want	to	hate	and	despise	one	another.	In	
this	world,	there	is	room	for	everyone,	and	the	good	earth	is	rich	and	can	provide	for	
everyone.	The	way	of	life	can	be	free	and	beautiful.	But	we	have	lost	the	way.	Greed	has	
poisoned	men’s	souls,	has	barricaded	the	world	with	hate,	has	goose	stepped	us	into	misery	
and	bloodshed.	We	have	developed	speed,	but	we	have	shut	our	self’s	in.	Machinery	that	
give	us	abundant	has	left	us	in	want.	Our	knowledge	has	made	us	cynical,	our	cleverness	
hard	and	unkind.	We	think	too	much	and	feel	too	little.	More	than	machinery	we	need	
humanity.	More	than	cleverness	we	need	kindness	and	gentleness.	Without	these	qualities	
life	would	be	violent	and	all	would	be	lost.	The	aeroplane	and	the	radio	has	brought	us	
closer	together.	The	very	nature	of	these	inventions	cries	out	for	the	goodness	in	men,	cries	
out	for	universal	brotherhood	for	the	unity	of	us	all.	Even	now	my	voice	is	reaching	millions	
around	the	world.	Millions	of	despairing	men,	women	and	little	children.	Victims	of	a	system	
that	makes	men	torture	and	imprison	innocent	people.	To	those	who	can	hear	me	I	say,	do	
not	despair.	The	misery	that	is	now	upon	us	is	but	the	passing	of	greed.	Bitterness	of	men	
who	fear	the	way	of	human	progress.	The	hate	of	men	will	pass	and	dictators	die.	The	power	
they	took	from	the	people	will	return	to	the	people	and	as	long	as	men	die,	liberty	will	never	
perish.	Soldiers,	don’t	give	yourselves	to	brutes,	men	who	despise	you	and	enslave	you,	who	
regiment	your	lives.	Tell	you	what	to	do,	what	to	think	and	what	to	feel.	Who	drill	you,	die	at	
you,	treat	you	like	cattle,	use	you	as	cannon	fire.	Don’t	give	yourselves	to	these	unnatural	
men.	Machine	men	with	machine	minds	and	machine	hearts.	You	are	not	machines,	you	are	
not	cattle.	You	are	men!	You	have	the	love	of	humanity	in	your	hearts.	You	don’t	hate.	Only	
the	unloved	hate.	The	unloved	and	the	unnatural.	Soldiers,	don’t	fight	for	slavery,	fight	for	
liberty.	In	the	17th	chapter	of	St.	Luca	it	is	written,	the	kingdom	of	god	is	in	man,	not	one	
man	nor	a	group	of	men.	But	in	all	men,	in	you!	You	the	people	have	the	power,	the	power	
to	create	machines,	power	to	create	happiness.	You	the	people	have	the	power	to	make	this	
life	free	and	beautiful,	to	make	this	life	a	wonderful	adventure.	In	the	name	of	democracy	let	
us	use	that	power.	Let	us	all	unite!	Let	us	fight	for	a	new	world,	a	descent	world.	A	world	
that	will	give	men	a	chance	to	work,	that	will	give	you	a	future	and	old	age	and	security.	By	
the	promise	of	these	things	brutes	have	risen	to	power,	but	they	lie.	They	do	not	fulfil	that	
promise	and	they	never	will.	Dictators	free	themselves	but	enslave	the	people.	Now	let	us	
fight	to	fulfil	that	promise.	Let	us	fight	for	the	world,	to	do	away	with	national	barriers,	to	do	
away	with	greed,	hate	and	intolerance.	Let	us	fight	for	a	world	with	reason,	a	world	where	
science	and	progress	will	lead	to	all	men’s	happiness.	Soldiers,	in	the	name	of	democracy	let	
us	all	unite!	
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