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ABSTRACT  
 
Denna uppsats belyser visualiseringen av nazismens epok i Tyskland och Förintelsen genom de tyska 

filmatiseringarna som skildras utifrån förövarens perspektiv. De två filmerna som analyseras i 

uppsatsen är Dennis Gansels Führerns elit (2004) och Jo Baiers Attentatet mot Hitler (2004). Det som 

är intressant med de här filmerna är hur inställningen till nazismens ideologi har ändrats och hur 

nazismen tacklas med våra nutida värderingar.  

Metoden sker genom en närläsning av hur filmerna rent visuellt uttrycker den nazistiska ideologin, 

främst motståndsmässigt. För att få en större inblick i nazismens människo- och samhällssyn är Harald 

Ofstads definitioner kring de nazistiska värderingarna de tyngsta bland de teoretiska 

utgångspunkterna. Ofstads definitioner kopplas ihop med hur film och historia samspelar med 

varandra med utgångspunkt från Robert A. Rosenstone och Gillian Rose. Dels består även teoridelen 

av tidigare forskning kring förövaren på film (som har gjorts kring Steven Spielbergs filmatisering av 

Schindler’s list), värderelativismen och vilka värden som dominerar i vårt nutida samhälle.  

Resultatet av analyserna ställer förövarna i en position mellan dåtid och nutid. Som åskådare känner 

man så pass mycket sympati för dem att man ibland glömmer bort innebörden av attributen de bär. 

Personerna i filmerna framställs som individer och upplever en konflikt, både från nazismens sida och 

från motståndarnas sida. Båda personerna vill göra karriär men tänker samtidigt på sina 

medmänniskor.  
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1. Inledning 
 
Har inställningen till nazismen och Förintelsen förändrats på senare år? Denna uppsats 

handlar om bilden av Förintelsen och Tysklands nationalsocialism, utifrån förövarens 

perspektiv. Jag kommer främst att grunda denna uppsats på analyser av två tyska filmer: 

Führerns elit (Gansel, 2004) och Attentatet mot Hitler (Baier, 2004). Utifrån dessa filmer 

kommer jag att diskutera en eventuellt ny syn på förövarna och hur den förhåller sig till 

nationalsocialismens ideologi. Då kommer jag främst att utgå ifrån två kontexter; dels om 

huruvida de nazistiska värderingarna framställs och hur de samspelar med den nutida 

värderelativismen. Diskussionens kärna kommer att kretsa kring hur dessa framställningar av 

Förintelsen och vad nazismens herravälde har för avgörande roll idag. Robert A. Rosenstone1 

menar att den historiska kontexten i en film berättar hur vi fungerar som människor och vart 

vi är på väg i vårt nutida samhälle. I dessa filmer ser man enskilda individer som försöker 

bryta upp mot ett likriktande kollektiv, eller så försöker de skapa ett nytt önskvärt kollektiv 

som i exempelvis Schindlers list (Spielberg, 1993, USA).  

 

1.1. Problemställningar 

- Hur gestaltas den senare tidens filmatiseringar av Förintelsen och nationalsocialismen? 

- Vilka nya perspektiv lyfts fram och varför? 

- Upplyser filmerna att nazismens maktstruktur finns kvar i vårt samhälle, eller är det 

bara ett minne från det förflutna som måste dokumenteras? 

 
1.2. Metod/Syfte 

Syftet med uppsatsen är att lyfta fram hur filmerna väljer att framställa nazitiden i Tyskland 

och hur förövarna förhåller sig till ideologin. Metoden är en närläsning av filmerna och hur 

det nazistiska idealet lyfts fram, med hänsyn till både den historiska kontexten och våra nutida 

värderingar. För att möjliggöra detta har jag valt att grunda de teoretiska utgångspunkterna 

främst utifrån Harald Ofstads definitioner om nazismens värderingar och normer. Den 

teoretiska delen utgår även ifrån värderelativismen och vilken betydelse FN: s mänskliga 

rättigheter har för våra värderingar. För att få in den filmvetenskapliga biten i uppsatsen har 

                                                
1 Rosenstone, Robert A, “The Historical Film: Looking at the Past in a Post literate Age.” The Historical Film. 

History and Memory in the Media, red: Marcia Landy. New Brunswick, 2001: s. 50-66 
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jag valt att även beskriva hur historia framställs på film utifrån Gillian Rose och Robert A. 

Rosenstone. Den filmvetenskapliga biten kommer även att belysa den tidigare forskningen 

kring Schindler’s list. I analysen kring Führerns elit kommer jag även stundtals att utgå ifrån 

Franz Günther Weyrich analys av filmen som han har gjort i uppdrag för: Bayerisches 

Staatsministerium für Unterrich und Kultur. Den används i analysen för att få en uppfattning 

om hur en tysk åskådare ser på filmen.  

 

Analysmetoderna är även influerade av en ideologikritisk hållning om hur den nazistiska 

ideologin uttrycks genom form och innehåll. Susan Hayward (1996) menar att ideologikritik 

kommer ifrån en marxistisk tanke: den dominerande klassen i samhället fungerar som en 

monopol tänkare för folket. Detta skapar en ”falsk medvetenhet” hos folket. Marx menar att 

de underordnade klasserna i samhället har underkastat sig den överordnades makt och 

maktpositionen hos de överordnande framstås som självklar. Syftet med detta är att 

upprätthålla det dominerande maktsystemet hos de överordnade.  

Enligt Joachim Israel (1984) uttrycks ideologiska maktmedel som ett uppfostringssystem som 

sker genom: skolan, utbildning och massmedia. Enligt Arthur Asa Berger (1999) används 

även ideologi på en funktionell nivå:  

 
”Den tjänar de härskande gruppernas intressen och stabiliserar samhället, och den vilseleder dem som inte har 

någon makt i fråga om deras situation, deras möjligheter och verkliga intressen.” (Asa Berger, 1999: 60) 

 

Arthur Asa Berger beskriver även här att härskarna förvirrar individerna till likriktning.  

Enligt Louis Althusser tjänar ideologin endast härskarnas intresse av nationen, men det 

paradoxala med det hela är att härskarna försöker propagera för att ideologin endast är 

framställd för den egna individens intresse (Hayward, 1996).  

I filmernas historiska framställning har jag även tagit hänsyn till hur historien framställs 

utifrån ett nutida perspektiv. Enligt Torsten Thurén (1995) tolkar man mestadels historien 

genom ett nutida perspektiv. Den historiska kontexten blir reducerad efter läsarens ”egna 

aktuella behov och intressen” (Thurén, 1995: 164). Thurén menar att exempelvis studier av 

Bibeln görs efter hur personen i fråga ska vägledas i det nutida livet och man tar inte hänsyn 

till de kulturella värderingarna, som dominerande under den historiska epoken då Bibeln 

skrevs.  
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Efter följande epok värderas det historiska skeendet på olika sätt beroende på den historiska 

kontexten. Dagens värderingar av nazismen påverkas och domineras av den nyliberala 

värderelativismen i det västerländska samhället. Genom en ideologikritisk analys kan man 

upptäcka värderingar som rör människan och hur människans värderingar motiveras. Jag 

analyserar därför hur nazisterna och deras handlande framställs i de tyska filmerna.  

 

Jag har valt att skriva ordet ”ras” inom citationstecken pga. ordets betydelse idag innebär att 

det bara finns en enda ras (den mänskliga) och att med hänsyn till att den nazistiska 

indelningen av de mänskliga raserna tillhör historien.  

 
 
2. Teori 

2.1. Nazismens normer och värderingar 
Nazismens främsta värderingar grundar sig på en nationalromantisk tanke om att den starka 

står över den svaga, därför har vi rätt att förakta de svaga. Harald Ofstad, professor i praktisk 

filosofi, (1972) menar att i Mein Kampf finns det ingen beskrivning av människan som individ 

utan endast Hitlers personliga kärlek till ideal som kopplas till en symbolorienterad makt. 

Ofstad (1972) menar att det finns olika typer av nationalism: den individorienterad, den 

maktorienterad och den aggressiva nationalismen. Den individorienterade nationalismen 

grundar sig på en samkänsla mellan individerna i nationen. Oftast sker detta inom en speciell 

grupp men inbjuds även till att omfatta andra och större grupper. Den individorienterade 

strävar efter att uppfylla nationens bästa utan att med tvång indoktrinera folket till vad som är 

ont och gott. Däremot är den maktorienterade nationalismen inte individorienterad, utan 

vänder sig mer mot identifikation med nationens makt, genom symboler och institutioner. 

Några exempel som Ofstad tar upp är att man strävar efter en nationell disciplin genom 

lydnad som upprätthålls genom hyllningar av staten och den militära makten. Den aggressiva 

nationalismen är däremot mer fientlig mot andra nationer och detta tacklar man genom 

krigshot eller hot att använda sig av våld. Ofstad kategoriserar Hitlers makt med den 

maktorienterade- och med den aggressiva nationalismen. Hitler hade som sagt större intressen 

för nationella minnesmärken och offentliga byggnader än för privata hus. Utifrån nazismen 

såg Hitler sig själv som den utvalde Messias och därför behövdes ingen demokrati där 

majoriteten hade det avgörande beslutet om nationens öde. Ledaren behövde inte rätta sig 

efter folkets vilja eftersom att ledaren står över folkets vilja. Ledaren är den högsta inom 

elitens hierarkiska pyramid. Hitlers vision var ett nytt starkt Tyskland som skulle bestå av en 
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”arisk” elit och som även skulle ligga till grunden för det nya tusenåriga germanska riket. 

Ofstad (1972) menar att identifikation med styrka var Hitlers största prioritering. Han menade 

att det pågick en ständig kamp mellan olika ”raser”, folk och individer. Denna kamp kunde 

endast karaktäriseras som en kamp mellan den starke och den svage. På så sätt menade Hitler 

att endast den starke hade förmågan att segra och den svage kunde endast besegras eller mötas 

av sitt nederlag. Även Tyskland sågs som ”den starka nationen” medan andra nationer var 

svaga. Denna tanke präglas av socialdarwinismen, att starkaste arten överlever. Detta 

omformulerade nazismen som en mall om hur socialdarwinismen fungerar i den mänskliga 

naturen. Nazismen såg ”den ariska rasen” som den starka arten och det räckte inte med att 

bara vara ”arisk”. Enligt Harald Tingsten (1992:74) var det den nordiska människan som 

klassificerades som ”den ariska rasen” och utifrån nazismens värderingar intar den en ledande 

plats för sig själv. Den nordiska människan ansågs vara en övermänniska som till skillnad från 

andra europeiska raser förstod världens problematik och tog sitt liv på allvar. Man uttryckte 

även sin styrka genom att vara den mest biologiskt välutrustade, hit räknades då inte sjuka och 

handikappade. Den starke hade alltså rätt härska över den svage och den svage ska 

underordna sig den starke. Kampen mellan stark och svag ses som en naturlag som ska främja 

den starka rasens ”styrka och sundhet” (Ofstad, 1972: 47). Det ses som ”… den tyska statens 

plikt att se till att de ´starka´ (tyskarna) segrar och de ´svaga´ (bl.a. judarna) utrotas” (Ofstad, 

1972: 47). Nazisterna utsåg inte bara sig själva till att fullfölja detta uppdrag utan bedömde 

det som naturens gång att de svaga skulle vara underordnade.  

Nazisterna ansåg även att staten hade en uppgift att på ett fundamentalt sätt skilja mellan det 

kvinnliga och det manliga könet. Det manliga könet sågs som starkt och det kunde endast ha 

kontakt med andra män. Enligt Ofstad försiggick detta mest inom SS och andra manliga 

förbund i Tyskland. Män i grupp fungerade som ett kamratskap och visade sin lojalitet mot 

ledaren.  Nazismen hade en speciell hyllning till de manliga attributen. Inom de manliga 

kretsarna under Hitlers tid förekom skrytsamma samtal om vem som var starkast och störst. 

Nazismen skapade en skräck hos det manliga könet om att bli klassificerad som feg och svag.  

Det kvinnliga könet betraktades som en motsats till det manliga. Kvinnan ansågs som ”svag 

och lyrisk”. Kvinnan sågs som en passiv figur som böjer sig inför sin härskare. Hon är bara ett 

”instrument” för det manliga könet och nazismen. Hennes uppgift i livet var endast att föda 

barn som helst ska vara söner och att finnas till för mannens behov. Däremot ansåg Hitler att 

sexualitet inte hade något egenvärde utan såg det mest som ett instrument att ”frigöra 

mannens kraft” och att ge nationen en ny stark generation.  
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Nazismen skapade likriktning. Ofstad menar att den typen av likriktning som pågick i 

Tyskland hade anknytningar till paternalismen. Paternalismen är tron på att ens egna 

värderingar och normer är felfria och att folket är strikt lydigt. Med en likriktad nation blev 

det lättare att ha kontroll över den. Människan är ingen fri individ utan ett politiskt och 

nazistiskt djur. Nazisterna likriktade folket inte bara politiskt utan styrde också vad de skulle 

tycka om för kultur och estetik. Ofstad menar att något så enkelt som frimärksamling kunde 

klassificeras efter om man utövade det efter nazistiska metoder. Herbert Tingsten (1992) 

benämner även att Hitlers maktutövande präglades av anti-intellektualism, på ett aggressivt 

sätt: 

 
”Nazisterna ville föra sin strid mot förnuftet med förnuftets hjälpmedel och sträva efter en sammanhängande och 

motsägelselös tanke.” (Tingsten, 1992: 61)   

 

Enligt Ofstad (1972) byggde den nazistiska antiintellektualismen på en värderingsprincip. 

Nazisterna ansåg att vetenskaplig objektivism och värderingsfrihet bara var en illusion. Den 

vetenskapliga forskningen skulle endast gynna och vara till nytta för landets makthavande elit. 

Värderingar och normer som gällde för ”arierna”, gällde inte för judarna. Det var bara 

”arierna” som hade rätt till egendom, eget liv och makt, medan judarna blev förvisade från 

dessa rättigheter. Denna värderingsprincip användes även vid brottsliga sammanhang. Om två 

personer blev straffade för ett brott som bedömdes lika allvarligt, fick tysken ett mildare straff 

och juden fick hårdare bestraffning.  

Hitler hade endast rätt att propagera om vad som var nyttigt för tyskarna, tyskarna själva 

kunde inte avgöra detta. 

Enligt Tingsten (1992:63) menade Goebbels att nationalsocialismen inte grundade sig på 

vetande, utan att det var en instinkt.  

Ofstad (1972) beskriver även moralen inom nazismen som en instinkt. Den avstår och 

ifrågasätter starkt den humanistiska kristna moralen om förbud mot dråp och brutalitet. 

Moralen i Nazityskland skulle endast främja den ”ariska rasen” och nationen. Man hade rätt 

att använda sig av våld om det på något sätt skulle kunna trygga ”rasen”. Allt var tillåtet om 

det gällde rasens och nationens trygghet. Utövandet av våld ansågs som det bästa vapnet inom 

politiken. Våldet var en metod för att kunna frysa ut och att utrota den underordnade ”rasen” i 

samhället. Våldet användes också som en naturlig instinkt och våldet ansågs även vara 

effektiv att använda mot förbrytare som stod emot den nazistiska lagen.  



 
 

6 

Ofstad menar även nazismens ideal lever kvar i vårt samhälle. Han menar då främst i den 

bemärkelsen att vi fortfarande identifierar oss med makt och känner förakt för de svaga. 

Människan i dagens samhälle är rädda för att framstå som socialt missanpassad och socialt 

onyttig. Ofstad menar även att demokrati inte är någon absolut säkerhet mot nazismen: 

”Ett folk kan vara så förvirrat att det med överväldigande majoritet väljer en nazistisk 

regering” (Ofstad, 1972:199). Utifrån nazismen koppling till samtiden menar Ofstad att 

nazismens ideal inte är helt borta. Han menar att det inte räcker med att känna förakt för 

gaskamrarna, man måste även ifrågasätta maktens utövande i det egna landet och hur 

elitismen ter sig i vårt nutida samhälle. 

 

2.2. Bilden av det förgångna   

Som vi alla vet förfalskas historien, både visuellt och litterärt. Robert A. Rosenstone (2001) 

menar att mainstreamfilmerna idag använder historien som ett fönster ut mot verkligheten. 

Rosenstone menar att bilden av det förgångna gestaltas genom materiella ting, som 

byggnader, kostymer och landskap. På så sätt gestaltas personerna i filmen genom det 

materiella. Det materiella uttrycker hur personerna i filmen lever och framför allt om deras 

identitet och livsöden. Rosenstone menar att det oftast är enskilda individer som står i fokus 

som ett viktigt centrum för historien. Dessa individer kommer senare under filmens gång att 

utföra heroiska insatser och blir alltså en viktig del av historien. Den historien som visas på 

film är konstruerad och här blir den mestadels marginaliserad. Rosenstone menar också att det 

som händer på duken är det enda som åskådaren får se, man erbjuds inga andra alternativ. 

Detta sker genom att man speglar den historiska skildringen som en saga, med en början och 

ett slut. Mainstreamfilmen lyfter fram personliga känslor genom skådespelarna och de 

historiska vittnena. Genom denna typ av emotionalisering skapas historien som en triumf med 

lidande, äventyr och heroiska insatser. Men samtidigt menar Rosenstone att filmen som 

visuellt medium inte kan beskriva historien i sin rena korrekthet. Han menar att man ska se 

filmen som ett alternativt sätt att förstå det förgångna. Filmmediet är ett sätt att belysa vårt 

ursprung, vart vi är på väg och vilka vi är som människor.  

När det gäller filmatiseringen av Förintelsen menar Rosenstone att den används som en 

mekanism för att väcka speciella frågor hos åskådaren. Frågorna rör främst människans 

trygghet, som exempelvis att vi lever i en tid som är bättre än den som filmatiseras. Men hur 

bör man skildra Förintelsen? Den brittiska filosofen Gillian Rose menar att identifikationen 

med förövarna är ett mycket specifikt tillvägagångssätt att skildra Förintelsen på. Främst 
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syftar hon på Schindlers list (Spielberg, 1993). Denna typ av skildring skapar en förståelse av 

den tyska mentaliteten genom att åskådarna konfronteras med nazismens värderingar inom sig 

själva. Samtidigt blir även åskådaren moraliskt inblandad; hur kunde det ha skett? Hur skulle 

jag ha reagerat? (Josh Cohen, 1998: 54-55).  

Men Spielbergs film har även kritiserats av Erik Hedling för dess ständiga fokus på den 

”ariska rasen”. Enligt Erik Hedling (1998) framställs Schindler utifrån Brechts rollgalleri. 

Hedling menar att han framställs som en kvinnotjusare, småskurk och krigsprofitör som 

senare visar sig vara god. Men enligt Liliane Weissberg (1997) blir Schindlers rollfigur en 

metod för att rädda tyskarna från skam. Weissberg menar att filmen inte bara skildrar vad en 

tysk åstadkom utan vad en individuell tysk gjorde. Filmen skildrar även den nazistiska 

framväxten som en maskin i samhället där Schindler själv, paradoxalt nog, är den goda 

nazisten. Detta är en kontrast till den fiktiva miniserien Holocaust där tyskarna framställdes 

negativt. Weissberg menar att filmen inte bara belyser förintelsen, utan Schindler som en 

problematisk person som älskar kvinnor, sprit och spel, samtidigt som han kämpar emot det 

nazistiska systemet. Filmen handlar inte om utrotandet av judarna utan om dem som räddade 

judarna. Weissberg hävdar, att om Schindler hade spelats av en tysk, hade Schindler mer 

blivit framställt som en nationell stolthet och filmen hade antagligen berättats mer som en 

saga. När Schindler’s list skulle ha galapremiär i Tyskland började tysk press hylla nationella 

hjältar från nazitiden. Claus Schenk von Stauffenberg som var en konservativ officer och 

medlem i NSDAP, som försökte döda Hitler och hyllades som en symbol för motstånd. Något 

som Weissberg också för kritik på är att filmatiseringen av Schindler’s list är för 

amerikaniserad. Schindler själv är framställd som klassiska amerikanska hjälten. Samtidigt 

framställer amerikanerna sig själva genom filmen som oskyldiga till Förintelsen, trots den 

pågående rasismen i landet. Tyskarna själva måste berätta sin historia vilket har varit 

tabubelagt, eftersom att naziperioden har skapat en stor skam hos tyskarna.  

 

Erik Hedling (1998) menar att visualiseringen av förintelsen har varit tabubelagd i 

västvärlden, speciellt i Västtyskland efter kriget, då västtyskarna ville samarbeta med de 

allierade och inte ville beröra den svarta fläcken i Tysklands historia.  

Men på senare år, efter murens fall, verkar en ny generation filmskapare (antagligen barn eller 

barnbarn till överlevande) vara redo att bemöta Tysklands svarta fläck, genom att bland annat 

visualisera förövarna och dess öde. Frågan är: i vilken grad väljer de att själva ta ansvar för 

det som har inträffat och hur väljer de att framställa sin historia?  
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2.3. Värderelativismen 

 Enligt Lars Bergström (1993), professor i praktisk filosofi, utgår värderelativismen utifrån att 

det inte finns någon ren sanning i värdefrågor. Det kan vara allt ifrån vardagliga saker till 

omfattande moraliska, samhälleliga och kulturella värderingar. Ett exempel som Bergström 

tar upp är trivial värderelativismen som grundar sig mer på individuell nivå; det som är bra 

för den ena är dåligt för den andra. Det andra exemplet som Bergström tar upp är deskriptiv 

värderelativismen.  Denna grundar sig på folks olika värderingar och principer av värden 

inom olika kulturer. Det som är moraliskt korrekt i ett samhälle kan vara omoraliskt i ett 

annat. Detta förekommer mest inom kulturella, sociala och estetiska kontexter. Det tredje 

exemplet som Bergström nämner är semantisk värderelativismen där man anknyter 

värdetermer till ett referenssystem. Bergström menar att konstnären Picassos skicklighet 

bedöms utifrån de kriterierna som användes i hans samhälle. En semantisk situation kan 

uttryckas genom att två personer, med helt olika åsikter, kan vara sanna från de båda sidorna 

eftersom att deras argument refererar till deras kulturella sammanhang. Bergströms fjärde 

exempel är generell normativ relativism och kan tolkas som en grundläggande normativ 

princip. Denna typ av värderelativism hör även ihop med kulturell moralisk relativism. En 

kulturell moralisk fråga som Bergström tar upp är omskärelse av kvinnor. Han beskriver att 

denna sort av relativismen kan klassas som moraliskt fel om en svensk utför den. Däremot 

klassas det som moraliskt rätt att utföra det om man kommer ifrån en kultur där omskärelse av 

kvinnor är moraliskt tillåtet. Generell normativ relativismen förekommer även i vetenskapliga 

sammanhang. Bergström (1993) menar att exempelvis sociologi inte kan klassas som den 

bästa vetenskapen gentemot naturvetenskap och humaniora. Däremot kan sociologi vara 

bättre enligt de kriterier som tillämpas inom samhällsvetenskapen. Ett annat exempel som 

Bergström tar upp är Bach, vars musik endast får bedömas utifrån den estetiska kulturen som 

Bach tillhörde. Det femte exemplet som Bergström tar upp, angående värderelativismen, är 

speciell normativ relativism. Speciell normativ relativism innebär att moralen varierar från 

samhälle till samhälle. Därför bör man inte lägga sig i eller kritisera andras moraliska 

uppfattningar, bara sina egna, vilket är värderelativismens högsta utgångspunkt.  
 

Mot denna relativism finns ett normerande rättvisesystemet som mestadels är anpassat för en 

hel värld. Våra nutida värderingsprinciper om människan influeras mestadels från FN: s2 

allmänna förklaring om vad mänskliga rättigheter innebär (inom medlemsländerna). Deras 

                                                
2 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3&navis=65   [last access 2007-12-11] 
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syn på moralen har i stort sett skapat ett globalt förhållningssätt för de flesta nationerna i 

världen. FN bildades strax efter andra världskriget, för att skapa gemenskap mellan nationer 

och på så sätt uppnå ett fredligt och vänskapligt samarbete mellan dessa nationer. Detta 

innebär att man även har ansvar för den enskilda individens rättigheter och att det är statens 

uppgift inom nationen att värna om individens rättigheter. Utifrån min egen synpunkt präglas 

hela det svenska samhället i stort sett av FN: s människosyn. FN: s allmänna förklaring utgår 

ifrån att alla människor inom medlemsnationerna är berättigade till samma frihet och samma 

rättigheter, oavsett vilken klass, etnicitet, religion eller politiska uppfattningar människan i 

fråga tillhör. FN: s syn på rättigheter innefattar allt från att människan har rätt till husrum och 

föda, till rättigheter av sina innersta tankar, som yttrande frihet och förmågan att kunna 

påverka nationens statskick. FN prioriterar mänskliga rättigheter som en ”internationell 

angelägenhet”. Det innebär att andra medlemsländer har rätt att påverka situationen i andra 

nationer där kränkning av de mänskliga rättigheterna sker, om inte staten i nationen kan (eller 

vill) häva de kränkande handlingarna.  

 

3. Analys 

3.1. Attentatet mot Hitler (Jo Baier, 2004, Tyskland) 

Attentatet mot Hitler handlar om översten Claus Schenk von Stauffenbergs försök att döda 

Hitler och sedan krossa det tredje riket genom en statskupp mot krigsministeriet i Berlin. 

Filmen börjar med att man får se Stauffenbergs avrättning efter misslyckandet av statskuppen. 

Precis innan skottlossningen, skriker han ut: ”Leve vårt heliga Tyskland!” Sedan förflyttas 

filmens handling tio år tillbaka i tiden, innan statskuppen och attentatet ägde rum, när 

Stauffenberg är relativt ung och skådar en konsert av Wagner. Hitler sitter uppe på 

hedersläktaren, på sin tron och här ser Stauffenberg honom som en förebild. Utifrån Ofstad 

(1972) uttrycks här den maktorienterade nationalismen, eftersom konserten med Wagner 

uttrycker identifikation med makten. Detta förstärks när Stauffenberg övertalar vakterna att 

släppa in honom i konserthallen: ”Gör ett undantag för en soldat som älskar Wagner lika högt 

som Führern.”  

 

Filmen i sin helhet styr åskådarens känslor genom konventionella medel som sker främst 

genom ljudeffekter. Filmen är monologisk och det är endast Stauffenbergs synvinkel som 

dominerar genom hela filmen. Kameravinklarna är vid vissa tillfällen placerade utifrån hans 

syn, vilket gör att det är endast hans värderingar som åskådaren sympatiserar med. Ljudet och 
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främst musiken används på ett konventionellt sätt med en stråkorkester för att beskriva 

Stauffenbergs känslor. Musiken används även för att karaktärisera nazisterna som onda, vilket 

i min mening blir lite paradoxalt, eftersom att Stauffenberg själv arbetar åt det nazistiska 

partiet. 

 

Efter scenen i konserthuset, klipps det in dokumentära bilder som visar de tyska soldaternas 

stridigheter vid fronten mitt i krigets hetta och förstörda byggnader. De förstörda byggnaderna 

kan man se som en kritik mot Ofstads definition om den aggressiva nationalismen som Hitler 

förde. Den fungerar även som ett anslag över vart Stauffenberg själv befinner sig vid den 

tidpunkten. Han befinner sig vid fronten med generalstaben i en bunker. Inne i bunkern har en 

av Stauffenbergs kollegor tagit hand om ett civilt offer, nämligen den judiska kvinnan Polja. 

Hon har förlorat hela sin familj och är i ett traumatiskt tillstånd. Det enda som kommer ut ur 

hennes mun är enstaka ord, i en panikartad stämma, som beskriver händelseförloppet då hela 

hennes familj blev dödad. Här börjar Stauffenbergs kollega föra en kritik mot Hitlers 

maktorienterade nationalism och den pågående elitismen i Nazityskland.  

Kollegan uttrycker: ”De människorna är precis som vi. Jag står inte ut med det här rashatet.” 

Han anser att det bara finns en enda lösning till detta, att Hitler måste bort. Stauffenberg blir 

tveksam och säger: ”Jag har svurit faned mot Führern.” Då svarar kollegan: ”Den har han 

själv brutit mot tusen gånger.” Detta kan man starkt koppla till Ofstads definition om 

ledarprincipen hos Hitler: alla är ansvariga inför Hitler personligen, men Hitler är själv inte 

ansvarig inför någon. Detta uttrycks även av en annan kollega till Stauffenberg, när hans ilska 

mot Hitler är så pass stark att det orsakar ett psykiskt nervsammanbrott hos honom. Han 

uttrycker desperat: ”Hitler ger blanka fan i sitt folk!” Då syftar han främst på de tyska 

soldaterna som blir skickade till Stalingrad. Detta återkommer när Stauffenberg blir skickad 

till Afrika och en ung soldat blir ihjälskjuten vid ett flygangrepp. Stauffenberg blir så pass 

frustrerad av ilska att han krossar ett foto av Hitler. Utifrån Ofstad slår han även ner den 

maktorienterade - och aggressiva nationalismen. Senare blir Stauffenberg själv skjuten och 

förlorar sitt ena öga och sin hand med vigselringen. När han kommer hem till sin familj i 

Tyskland används ett varmare ljus och musik när han omfamnar sina barn. Detta förstärker 

sympatin hos Stauffenberg genom att han också framställs som en öm och kärleksfull 

familjefar. Materiella ting som de militära uniformerna och svastikan har inget värde längre. 

Som åskådare reagerar man inte starkt på symbolernas egentliga innebörd, som kopplas till 

förintelse och segregation. Något som tystar ner nazismens värderingar är filmens fokus på 

andra detaljer och här syftar jag främst på planerandet av attentatet. Efter att Stauffenberg 
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kommer hem från Afrika blir fokuseringen på attentatet den dominerande delen av filmens 

handling. Det första planerandet av attentatet sker ute i en skogsdunge och först filmas det på 

avstånd. Avståndet ger en känsla av planerandet är hemligt och Stauffenberg och hans 

kompanjoner har civila vardagskläder på sig. När Stauffenberg åker till sin arbetsplats i Berlin 

sätts planerandet av attentatet mot Hitler i full gång. Vid det hemliga mötet pratar de om att 

söka hjälp av engelsmännen, men får avslag. Här finns en stark koppling till nutiden och 

speciellt till FN: s definition av mänskliga rättigheter utifrån en internationell angelägenhet. I 

denna scen är Stauffenberg och kompanjonerna också civilt klädda. Den civila klädseln 

förstärker deras godhet och fungerar även som en bortförklarande mekanismen av sällskapets 

politiska bakgrund. Men samtidigt kan man även se den civila klädseln som ett motstånd till 

det nazistiska partiets uniformer genom att lyfta fram individuell personlighet. Men 

anledningen till att Stauffenberg bär de nazistiska uniformerna är nog inte de nazistiska 

värderingarna utan mer en enskild människas strävande till karriär med koppling till hans yrke 

inom militären. Denna framställning kan man starkt jämföra med Steven Spielbergs 

filmatisering av Oskar Schindler. 

 

Nazityskland uttrycks som ett land där förtryck av mänskliga rättigheter förekommer, därför 

har andra länder rätt ingripa. Men Stauffenberg uttrycker sig till sitt försvar, trots att de inte 

har någon hjälp utifrån: ”Det handlar inte om praktisk nytta utan att världen ser att vi vågar. 

Med våra liv som insats”. Morgonen därpå åker Stauffenberg med sin adjutant till Varglyan i 

Ostpreussen, Hitlers privata bunker och där attentatet ska äga rum. De smugglar ner bomben i 

en portfölj som sedan ska placeras in under bordet där Hitlers och hans närmsta män inom 

försvarsmakten har möte. Efter att adjutanten och Stauffenberg har anlänt till Varglyan, har 

Stauffenberg ett samtal med en representant i generalsstaben. Stauffenberg förklarar för 

representanten att styrkan i Ryssland är för svag och att det kommer att leda till förlust. Då 

svarar representanten: ”Så kan du inte tala till Führern och absolut inte om förluster.” Här 

uttrycks en stark koppling till Hitlers anti-intellektualism, eftersom att självständiga 

tolkningar nedvärderades och ansågs förslöa folket. Det ger också ett uttryck för den 

pågående autismen bland de nazistiska makthavarna där fakta och uppfattningar bestäms av 

de ideologiska målsättningarna. De som talar emot målsättningarna dämpas eller tystas ner 

(Ofstad, 1972). Genom kamerans ständiga fokus på Stauffenberg genom närbild på hans 

ansikte, förstärks hans avvikande position inom ideologin till skillnad från de andra 

”ärkenazisterna”. Här upprepas återigen personifieringen av ”den gode nazisten” och 

bortförklarande genom detaljer. Det märks speciellt i den scen där det fokuseras på bomben 
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som ska spränga Hitler till döds. Det fokuseras på hur de klipper i tändstiften för att bomben 

inom några minuter ska vara apterad. Samtidigt blir fokuseringen på detaljerna en metod för 

att på ett finkornigt sätt återskapa historien för att den ska skapa sanning.  

 

Efter att Stauffenberg hälsat på Hitler placerar han ut portföljen under bordet och flyr 

försiktigt ut ur lokalen. Han och sin adjutant beger sig tillbaka till krigsministeriet i Berlin. 

Till sin förvåning har han fått reda på att Hitler har överlevt smällen men Stauffenberg tror att 

det är lögn och gör en statskupp mot krigsministeriet. Utifrån Ofstad får moralen här en 

omvänd roll. Den moral som användes av Hitler, används nu mot honom själv. När 

Stauffenberg intar krigsministeriet blir det en uppdelning mellan dem som anses som ”goda 

nazister” och de som anses vara onda nazister. Ärkenazisterna uttrycks genom att de 

fortfarande använder Hitlers metoder med höjda och kalla röster. En av ärkenazisterna är 

Major Reimer, som håller tal utanför krigsministeriet och berättar för sina soldater som är 

traditionellt uppställda och med ett disciplinärt uttryck i sina ansikten, om att Hitler är död 

och beordrar dem att inta regeringskansliet. När kameran fokuseras på Major Reimer används 

grodperspektiv och mot soldaterna används en svepande kamera. Eftersom att han är 

ärkenazist framställs han och de andra ärkenazisterna som dumskallar som är lättlurade, 

skoningslösa och hjärntvättade. Men trots att Stauffenberg utövar samma metoder som 

antagligen nazisterna själva skulle använda mot sina motståndare, framstår Stauffenbergs 

gärningar som goda och rätta.  

. 

Vid statskuppen framställs Stauffenberg som den starke och de som säger emot hans besked 

om Hitlers död framställs som svaga. Stauffenberg tystar ner förnekarna genom att låsa in 

dem eller att hota dem till livet och bränna dokument som tyder på att Hitler lever. I filmen 

framgår detta som en självklarhet. Den maktorienterade nationalismen blir mer 

motsägelsefullt och sarkastiskt framställd. I ett annat klipp visas en bild över Berlins 

stadshögkvarter, där svastikan är beblandat med ruiner efter bombanfall. Detta ger en stark 

känsla av parodiering mot den nazistiska makten. Utifrån min synvinkel framstår 

stadshögkvarteret tillsammans med ruinerna som en förödande faktor i samhället. Likaså 

Josef Goebbels arbetsplats är parodiskt framställd med ingång som är teatralt framställt som 

en ingång till ett romerskt palats utrustat med facklor, svastikan och med en gigantisk trappa i 

marmor. Utifrån min synpunkt ger den ett uttryck för den nazistiska maktens 

storhetsvansinne. Symbolerna och själva arkitekturen till ingången är symmetriskt 

framställda. Enligt Franz Günther Weyrich (2005) är symmetri ett uttryck för makt och 
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kontroll. Här får man som åskådare även reda på att Hitler verkligen lever och då är 

Stauffenbergs kamp mot det tredje riket över. När SS-trupperna ockuperar krigsministeriet, 

håller Stauffenberg ett tal för sina medhjälpare; ”Jag hade en dröm om ett tyskt fredälskande 

folk. Ett folk som sätter lag och rättfärdighet främst, som avskyr krigen vi för och inte önskar 

något annat än ett liv i fred”. Här uttrycks Ofstads definition om främjandet av den 

individorienterade nationalismen och FN: s syn på mänskliga rättigheter. Utifrån Rosenstone 

framställs Stauffenberg som en individ vars värderingar kommer att ha stor betydelse för 

eftervärlden, som exempelvis bildandet utav FN och samtidigt blir han en befriare som lösgör 

skammen hos tyskarna: det fanns ”goda nazister” som stod emot. Avrättandet av Stauffenberg 

sker på ett romantiserande sätt genom att det är framställt i slow-motion och med musik som 

uttrycker Stauffenbergs tapperhet.  

Attentatet mot Hitler visar mer upp konflikterna inom eliten och hur Hitlers enväldiga 

maktposition påverkade det militära inflytandet. Enligt min mening känns det inte som att 

själva attentatet endast var en kollektiv förtjänst utan en chans att påverka inflytandet hos 

Hitlers undersåtar. Det förstärks genom filmens ständiga fokus på den högre rangen inom 

militären och civilbefolkningen inte finns med alls. Den enda representationen av 

civilbefolkningen man får se i filmen är Polja som visas precis i början. Det som filmen inte 

tar hänsyn till är hur den demokratiska utvecklingen i samhället hade sett ut om Stauffenberg 

hade lyckats med attentatet. Med tanke på hans konservativa värderingar och med sitt yrke 

inom militären blir jag lite tveksam om samhället hade blivit så demokratiskt som det framstår 

i filmen. 

 

3.2. Führerns elit (Dennis Gansel, 2004, Tyskland) 

Den här filmen handlar om tonårspojken Friedrich som genom sina stora talanger i boxning 

blir antagen till en Napolaskola, en strikt patriotisk skola som ska fostra den nya eliten. 

Filmen inleds med en prologtext ”Wedding, Berlin, sensommaren 1942” som fungerar som ett 

anslag vart filmens handling befinner sig historiskt och geografiskt. Stadsdelen Wedding 

skildras som ett arbetarkvarter. Stora delar av Wedding ligger i ruiner som vägleder åskådaren 

till att filmens handling utspelar sig under kriget och man får även se äldre kvinnor städa upp 

bland ruinerna. När Fredrich anländer till kvarterets lokala boxningsklubb är kadetter från 

Napola där för att finna nya talanger. Kadetterna är fåfängt utrustade med en mörk uniform 

och alla männen har ett arrogant uttryck i ansiktet. De stämmer precis överens med Ofstads 

definition om nazismens syn på det manliga idealet. Ofstad menar att det manliga idealet 
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förknippades med brukandet av våld och stor kompetens av stridsförmåga. Genom filmen 

uttrycks det manliga attributen starkt genom boxningen, som till sin natur är menad som en 

våldsam sport och det uttrycks genom den blågråa tonen som dominerar genom hela filmen. 

Emellanåt kommer det in ett ljust sken på Friedrich och speciellt när han tvekar till att slå till 

sin motståndare för hårt.  Detta ljus kan man uppleva som något hotfullt mot Friedrich i den 

bemärkelsen att han slår på en som redan ligger ner. På plats finns även Heinrich Vogler, som 

undervisar på Napolaskolan och upptäcker Friedrichs talang. Han rekommenderar Fredrich att 

söka till Napolaskolan och Friedrich tar emot erbjudandet. På antagningsanstalten till Napola 

iakttar juryn hans duglighet genom att mäta hans ansiktsformer, nyanser på ögon och hårfärg, 

likaså hans fysiska prestation och huruvida väl han sympatiserar med de nazistiska 

värderingarna. Detta överstämmer med nazismens krav på hur deras elit skulle vara utifrån 

deras raspolitiska måttstock. I filmen klassas Friedrich som den nordiska rasen på 

antagningsanstalten som utifrån Tingsten rankades som den ”ariska rasen”. Utifrån min 

synvinkel påminner antagningen i filmen om en militär mönstring som exempelvis unga 

människor genomgår här i Sverige. Både i boxningsklubben och på antagningsanstalten 

används en lite skakig kamera som ger en dokumentär känsla och som samtidigt 

dokumenterar att det som sker i filmen är autentiskt. Den skakiga kameran uttrycker även den 

nazistiska mentaliteten i rummet och skapar en hotfull känsla.  

 

I nästa scen är Friedrich hemma hos sin familj som är av arbetarklass och bor i en trång 

lägenhet. I Friedrichs föräldrahem är det blågråa ljuset borta och har omvandlats till en gul, 

varmare ljuston. När Friedrich berättar för familj att han har blivit antagen till Napola blir 

hans far ursinnig. Med pappans skepsis och jazz musiken som spelas i bakgrunden förstärks 

den civila människans motstånd till den nazistiska makten. Fadern nämner att han hellre vill 

se sin son arbeta på en fabrik än att vistas på en elitskola. Trots faderns avslag förfalskar 

Friedrich faderns namnunderskrift och rymmer iväg till skolan. Han lämnar ett brev till sina 

föräldrar där han vädjar till fadern att inte hämta honom därifrån, då kommer han skvallra till 

SS om vad fadern har sagt om Napola. Detta ger uttryck för den likriktning som nazismen 

skapade som kontroll över tänkandet. Likriktningen uttrycks även när Friedrich anländer till 

Napolaskolan. Skolan uttrycks som en plats där endast den biologiska utrustade och där den 

politiska maktens barn är välkomna. Ett exempel är när Friedrich blir mottagen av en av sina 

rumskamrater som ska visa honom sovsalen och hans egen klädgarderob med skolans egna 

uniformer. Rumskamraten beskriver att placeringen av uniformerna ska vara i perfektionistisk 

ordning och om uniformerna inte ligger rätt i garderoben river plutonsbefälen ut kläderna. På 
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Napolaskolan reduceras Friedrichs personlighet till en i mängden, detta lägger man speciellt 

märke till när Friedrich byter om från sina civila vardagskläder till skolans uniformer. På 

skolan har de varma färgtonerna dämpats och den gråblåa tonen är helt dominerande. Den 

gråblåa tonen kombineras med den röda färgen på fanorna, som enligt Franz Günther Weyrich 

(2005) symboliserar nazismen och den blodiga, brutala kampen. Detta ger även uttryck för 

Hitlers besatthet av idealen som stod över människornas värde. Detta uttrycks även i nästa 

scen när rektorn på skolan håller tal. Rektorns menar att alla oavsett klass är jämlika, eftersom 

att de tillhör eliten på skolan och i samhället. Han avslutar talet med: ”Män skapar historien, 

vi skapar männen.” Sedan sjunger alla i aulan kadetternas kampsång som hyllar fanan och 

kampen för det tredje riket. Friedrich ansikte utstrålar patriotisk övertygelse och lycka. När 

rektorn håller sitt välkomsttal i aulan påminner det om en sekvens i Leni Reifenstals Viljans 

triumf (1934, Tyskland) när Hitler håller tal vid partidagen i Nürnberg. Aulan är symmetriskt 

dekorerad, likaså rektorn som har en central och upphöjd plats i rummet och kadetterna är 

även de symmetriskt uppställda (Weyrich, 2005:38). Människorna i rummet framställs som en 

del av symbolerna och arkitekturen. Under talet varvas klippen med halvbild på rektorn med 

svastikan i bakgrunden, fågelperspektiv över kadetterna som står uppradade med ansiktet 

riktat mot rektorn och en närbild på Friedrichs leende ansikte som uttrycker stolthet.  

Här uttrycks återigen likriktningen inom nazismen och att ”anpassa sig” är nyckeln till 

framgång och karriär. Detta kan man även koppla till den maktorienterade nationalismen som 

här framställs som en del av undervisningen. 

 

Morgonen därpå träffar han på ännu en ny rumskamrat, Albrecht, som är son till en 

landshövding och kommer att vara Friedrichs närmsta vän på skolan under filmens gång. 

Morgonen börjar med morgongymnastik på skolgården, tränaren framställs som disciplinärt 

hård och är aldrig nöjd med kadetternas insats. Under morgongympan får tränaren reda på att 

Fredrichs rumskamrat Gladen har kissat i sängen under natten. Tränaren beordrar honom att 

hämta sin madrass och som straff ska han kissa på den offentligt medan hans klasskamrater 

ser på. Tränaren beordrar de andra klasskamraterna att fortsätta med grodhopp tills Gladen har 

utfört sitt straff. Här blir det en kontrast mellan föraktet för svaghet och förebilden för det 

starka. Gladen kan man se som en representation av vad nazisterna klassade som svaghet. 

Gladen är framställd som en enslig och tystlåten person. Detta kan även kopplas till 

nazismens utövande av antirationalism som innebar i ungdomens område att ”utveckla 

kroppen och karaktären, men inte tänkande och reflektion” (Ofstad, 1972: 169). Utifrån 

Ofstad skulle man även kunna se Gladen som en person nazisterna skulle klassa som en man 
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med brist på viljestryka. Därför har man inte rätt att hjälpa honom eller upplysa honom, han är 

ett hopplöst fall.  

 

Antirationalismen uttrycks även genom undervisningen på skolan. Ofstad menar att den enda 

vetenskapen som fick ekonomiskt stöd var den som endast skulle gynna makthavarna. 

Undervisning i skolan är socialdarwinistisk och romantiskt präglad. De läser om raslära, 

germansk diktkonst och vapenkunskap. Undervisningen i skolan går efter en planerad effekt, 

från teoretisk indoktrinering av ideologins normer och värderingar, till hur undervisningen 

leder till det praktiska utövandet genom hantering av skjutvapen och granater. Weyrich (2005) 

menar att undervisningen i skolan blir ett uttryck för det nazistiska strävandet: från tanke till 

handling. Undervisningen är också ett bevis på hur nazisterna hämtade inspiration från olika 

vetenskaper och gjorde det till sin egen.  

 Fredrichs sportutövande inom boxningen anses mer som ett attribut för skolans elitism, och 

hans personliga tränare Heinrich Vogler indoktrinerar Friedrich till att inte känna något 

medlidande för sin motståndare. Enligt Weyrich (2005) ger detta en indirekt förklaring till hur 

avskaffande av medlidande kunde möjliggöra upprättandet av brutala institutioner som 

Auschwitz. Detta förklarar hur filmen är anpassad efter en tysk publik genom att nazitidens 

mentalitet beskrivs genom enstaka ord. Heinrich menar att utan medlidandet har man större 

chans att utveckla sin potential och det enda rättfärdiga sättet att ta in kunskap på. Heinrich 

har gjort Friedrich till det som Ofstad skulle kalla för ett positivt karaktärsideal inom 

nazismen. Det innebär att en ny disciplinerad typ av människa växer fram och som utan 

motstånd lyder order. Detta karaktärsideal gör en insats för elitens politik. Sportutövandet är i 

filmen inget individorienterat, utan maktorienterat.  Detta leder till framgång i Friedrich 

boxningsmatcher och hans våldsutövande gör Albrecht tveksam. Albrecht tycker att han är 

brutal som slår på en person som redan ligger ner.  

Under skolmatchen varvas klipp på Friedrich i boxningsringen och på hans hejande kamrater 

som står intill ringen. Mitt bland kamraterna står Albrecht och till skillnad från sina jublande 

kamrater har han en upprörd blick. Albrecht fungerar som det inre samvetet för Friedrich. 

Rent visuellt blir Albrecht som ett utstickande motstånd till nazismens likriktning, han 

reagerar som en individ. Albrecht kan man även se som det negativa karaktärsidealet. Ofstad 

menade att det negativa idealet klassades som de som anser att det är fel att vara brutal och 

som lätt visar medlidande. 
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 I en annan scen får kadetterna lära sig handgranatskastning och en av kadetterna är så pass 

nervös att han tappar granaten mitt framför sina fötter. Helt plötsligt slänger sig Gladen på 

granaten och offrar sitt liv för att rädda livet på sina klasskamrater. Men samtidigt är det också 

ett självmord, för att bli fri från förnedringarna av sina inkontinensbesvär. Skolan ser honom 

som en hjälte och landshövdingen, Albrechts fader, kommer till skolan och hyllar honom 

genom ett tal; ”Våra kroppar tillhör inte längre oss, de tillhör gemenskapen, vårt land och vår 

Führer. Vad är bättre än att kröna sitt liv med hjältedöden? Vi har inget behov av esteter.” 

 

 Nedvärderingen av esteter uttrycks även när Friedrich och Albrecht åker hem till Albrechts 

familjehem, när hans far Heinrich Stein, landshövdingen fyller år. En annan indirekt metafor 

till judeutrotningen som visas i filmen är Albrechts föräldrahem som består av en furstligt stor 

herrgård. Albrecht förklarar att allting redan fanns i huset när de flyttade in, vilket man kan 

koppla till att en judisk rik familj bodde där innan och blev bortkörda av nazisterna. När 

Albrecht läser upp sin dikt, klipps det in en närbild på mamman som tittar besviket och 

avvärjande på honom eftersom att faderns vänner inom partiet är med. Mamman är framställd 

efter Ofstads definition om hur den ideala kvinnan skulle vara inom nazismen. Mamman är 

endast ett instrument för sin make Heinrich Stein och med tanke på Albrecht, som har blivit 

tvångsplacerad på Napolaskolan av fadern, framstår mamman här som en som Ofstad skulle 

kalla för en produktionsfaktor. En produktionsfaktor som ska föda och uppfostra soldater till 

det tusenåriga germanska riket. Landshövdingen är mer frälst av de nazistiska idealen än av 

människornas känsla. Han är mer besviken på Albrecht över att han ser tunn ut och inte tränar 

lika hårt som Friedrich. Detta ger en stark koppling till nazismens syn på aktivismen som 

innefattade stor värdering av kroppslig aktivitet, som våld och brutalitet som gav uttryck för 

den idealiserade elitmänniskan. Humanistisk moral som ansågs vara falskt av nazisterna 

passade inte in i den här bilden (Ofstad, 1972:170).  

 

När Friedrich och Albrecht kommer tillbaka till skolan blir de skickade ut i fält runt i 

skogarna som ligger i närheten av skolan. Det är mitt i vintertid. De får uppgift att leta efter 

och skjuta ihjäl ryska krigsfångar som har flytt. När de väl har lyckats skjuta dem inser de att 

de ryska soldaterna är barn och Albrecht försöker desperat rädda deras liv. Här gör Albrecht 

återigen uttryck för den negativa nazismen genom medlidande. Fadern kommer på honom och 

skjuter ihjäl den sårade soldaten. Dagen efter får de uppgift i skolan att skriva en essä om 

vinterlandskapens roll inom de germanska hjältesagorna. Detta blir som en metod att tackla 

medlidandet genom en romantisering av stridigheterna. Romantiken inom nazismen innebar 
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en verklighetsflykt till en utopi, med en omfattande storhetstid och en elit utan lagbundenheter 

(Ofstad, 1972).  Albrecht kan inte motstå sitt medlidande och skriver i sin essä att en 

hjältesaga handlar om en kamp mellan det goda och det onda. I det här fallet vänder han på 

den romantiserande metoden genom att utse nazismen som det onda. Albrecht blir utvisad 

från klassrummet och hans far tvingar honom att skriva om den, korrekt (såsom Hitler anser 

det). Detta leder till Albrecht begår självmord vid en morgonövning vid sjön som ligger vid 

skolan. Landshövdingen tacklar sorgen genom besvikelse och kallar honom för en vekling. På 

skolan får han ingen begravning eftersom att rektorn anser att: ”Självmördare har ingen plats 

bland hjältar som har offrat sig för Führern.” Detta leder till nervkollaps hos Friedrich. I slutet 

av filmen är Friedrich i finalen för skolmästerskapen i boxning. Här hamnar Friedrich i ett 

dilemma: ska kämpa han för nationalsocialismen eller ska han välja Albrecht sida? Detta leder 

till att Friedrich blir helt handlingsförlamad mitt i matchen vilket uttrycks med den skarpa 

ljusstrålen som blir en stark kontrast till den blågråa tonen. Detta kan man tolka som att 

Friedrich blir upplyst om nazismens vansinne och hans själsliga inre. Han går från tapper och 

skoningslös till handlingsförlamad.  Passiviteten hos Friedrich kan man även se som en kritik 

mot den dåvarande politikens utnyttjande av våld i Tyskland. Man skulle också kunna tolka 

det som att svaghet är något som finns inom oss alla och att det inte går att dölja. Matchen 

slutar med att Friedrich förlorar och förlusten då Friedrich blir knockad filmas i slow motion.  

När Fredrich lämnar skolan är det snöstorm utanför. Detta kan man se som en parodiering av 

den germanska sagans bild av vinterlandskapen. Frågan som man ställer sig själv vid detta 

tillfälle är: kan man se Fredrich som ett offer av Tysklands nazism eller som en hjälte som 

lyckades stå emot nazisterna?  

 

Weyrich har även iakttagit att det finns en konflikt med nazismens planerade effekt och den 

faktiska effekten i Führerns elit. Ett exempel som Weyrich (2005: 40) beskriver är det 

nazistiska hjälteerkännande som resulterade i självmord, detta kopplas till Gladen. Men där 

glömmer han även Albrecht som trotsar förväntningarna av det nazistiska hjälteerkännandet 

genom att begå självmord. Den nazistiska kampen för det tredje riket resulterade i 

medlidande, vilket uttrycks när Albrecht tar hand om de sårade soldaterna. En annan konflikt 

som Weyrich nämner är konflikten mellan förmågan att ha makt över andra, som uttrycks 

genom gymnastikläraren, rektorn och Heinrich, och förmågan att vägra och genomskåda, som 

uttrycks främst genom Albrecht och Friedrich. Det finns även en konflikt mellan att inte 

känna skuld och förlusten av oskulden. Weyrich (2005:39) menar även att det finns en 

konflikt mellan det vuxna och det ungdomliga. Ett exempel är kontrasten mellan ideologisk 



 
 

19 

kamratskap som man kan koppla till rektorns tal och vänskap på individuell nivå som uttrycks 

genom Albrecht och Friedrich. Ett annat exempel som är kontrasten mellan vuxenvärldens 

hierarki och den ungdomliga gemenskapen är det manliga machoidealet, som de vuxna i 

filmen upprätthåller, vilken står i kontrast till pojkarnas pubertala nyfikenhet. Vilket framgår 

när Friedrich och Albrecht snokar i sovrummen där skolbespisningens unga servitriser bor.  

 

Den synen som klart dominerar i filmen är den oskyldiga ungdomen som förgörs genom 

likriktning och vilken egentlig effekt de förväntade resultaten skapar i ungdomarnas själsliga 

liv. Motståndet till nazismen har i denna film reducerats till ungdomens revolt mot 

vuxenvärlden.  

 

4. Diskussion och jämförande analys 

Efter att ha analyserat två filmer som skildrar nazitiden från förövarens perspektiv, från en 

ung mans och en vuxen mans perspektiv, kan jag finna både likheter och skillnader mellan 

filmerna. Likheterna mellan filmerna är att de skildrar huvudpersonerna Friedrich och 

Stauffenberg som individer, båda filmerna slutar i en antiklimax och antagligen beror det på 

att filmen ska väcka ett visst engagemang hos åskådaren. Genom sympatin för Friedrich och 

Stauffenberg orsakar deras nederlag ett större förakt mot nazismen och enligt min synvinkel 

skapas det även ett ljus i nazitidens mörka dunkel hos den tyska publiken. Men till skillnad 

från Friedrich framstår Stauffenberg som mer nationell hjälte genom sitt tacklande mot den 

nazistiska regimen, och Friedrich framstår mer som ett offer, vars kropp och själ utnyttjades 

som ett instrument för nazismens ideologi. Den nazistiska ideologin i båda filmerna framställs 

som omänsklig utifrån FN: s syn. I Attentatet mot Hitler utrycks det genom ledarprincipen och 

i Führerns elit uttrycks det genom föraktet för svaghet. Stauffenberg vill till skillnad från 

Friedrich och Albrecht skapa ett nytt kollektiv (ett nytt, fredligt Tyskland) och göra sig av 

med det gamla. Friedrich och Albrecht vill avskaffa kollektivet med det idealiserade 

konstruktionen av kamratskap till individuell, äkta vänskap.  

 

Genom konventionella medel, att Attentatet mot Hitler beskrivs som en saga, går den från A 

till B och det känns mer som filmen är ute efter att underhålla. Till skillnad från Führerns elit, 

där nazitiden i Tyskland beskrivs som en mörk tid genom den gråblåa tonen, romantiseras den 

tiden då Stauffenberg utförde attentatet genom att skildra honom som en nationell hjälte. Hans 

konservativa värderingar är som bortblåsta och han framstår som den nya Messias som ska 
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skona det tyska folket från deras skam. Genom att han arbetar åt det nazistiska partiet 

förstärks frigörelsen av skammen, men eftersom att det mer fokuseras på detaljer än på hans 

politiska insats inom NSDAP blir det som en bortförklaring. Jag anser att filmen grundar sig 

på en nihilistisk tanke om det som Ofstad kallar för ”den auktoritära grundvalen”; nazismens 

värde är giltigt så länge det grundar sig på Hitlers vilja. Genom att endast slå ner Tysklands 

självutvalda Messias är lagarna upplösta, har Stauffenberg och hans kompanjoner fria händer 

till att skapa nya lagar, vilket gör att det endast räcker med att få bort Hitler. Det som också 

framstår som nihilistiskt är tillåtandet att utföra ett attentat mot landets ledare, vilket är högt 

straffbart i de flesta länderna i dag. Men här tillåts det, eftersom att Hitlers värderingar 

framställs som motsägelsefulla, därför har man rätt att använda hans metoder mot honom. 

Detta kan man starkt koppla till Saddam Husseins avrättning. Detta sågs som en möjlighet att 

befria Irak från tyranni. Trots att filmen i sig är motsägelsefull och konventionellt gjord blir 

själva attentatet också ett uttryck för Hitlers metoder att uppnå makt i Tyskland.  

  

I Führerns elit har man avstått från en monolog framställning. Friedrich möter motgångar 

både från det nazistiska hållet och från motståndarna till nazismen. Som individ förvandlas 

han själv till en kluven själ. Den kluvna själen skulle man även kunna se som en 

kategorisering av ungdomstiden, som framställs oskyldigt genom att man är i gränslandet 

mellan grupptryck och den sanna individualiteten. Till skillnad från Attentatet mot Hitler 

känns det mer som att man har tillåtit sig att plocka fram mer av den nazistiska brutaliteten 

eftersom man visar en mer ungdomlig och kluven person. Friedrich söker sig, precis som 

Stauffenberg, till den nazistiska ideologin för att uppnå framgång. Men anledningen till att 

Stauffenberg framställt monologiskt kan nog bero på att han ser honom som en vuxen man 

och mer erfaren inom sitt område än vad Friedrich är. Men den övergripande frågan blir: hur 

långt inom de olika motsättningarna får man gå? På det moraliska planet finns det ett samspel 

mellan den historiska kontexten och med vår egen tid, i båda filmerna. Som åskådare är man 

medveten om att de som vänder ryggen mot den nazistiska ideologin kommer bli utplånade av 

samhället. Samtidigt, om de skulle rätta sig efter den nazistiska ideologin, anses dem som 

ynkryggar i våra ögon. Det märkliga är att man som åskådare hellre ser dem dö eller ge upp 

sina karriärdrömmar för de mänskliga rättigheterna, än att de räddar sina egna liv genom att 

anpassa sig efter systemet.  

 

Men samtidigt anser jag att båda filmerna, mer eller mindre, upplyser om att delar av 

nazismens ideal lever kvar i vårt samhälle. Führerns elit menar att nazismens existerar i det 
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samtida samhället genom föraktet för svaghet, som kan kopplas till dagens grupptryck bland 

skolungdomar och även på arbetsplatser där man har rättighet att slå på den som redan ligger 

ner. Men idag verkar det ske i en mer psykisk tappning, som exempelvis i utfrysning, kontra 

den fysiska tappningen genom våld. Den uttrycker rädslan för att vara den socialt 

missanpassande och att mestadels de ”dugliga” har rätt att leva ett drägligt liv. 

Dödskjutningarna mot de ryska krigsfångarna kan man även koppla till dagens krigsföring 

som utförs av exempelvis USA och deras behandling av krigsfångarna på Guantanamo. 

Ofstad menar att även moralen inom dagens krigsföring är död och att man har rätt att med 

vilka våldsmedel som helst att ingripa om någon av västmakterna är hotade. I filmen blir det 

både en ifrågasätta en dåtidens och nutidens utnyttjande av våld. I Attentatet mot Hitler anser 

jag att man inte kan finna så mycket om huruvida nazismen lever kvar i vårt i samhälle 

eftersom att de nazistiska värderingarna i filmen är mer upplösta. Filmen strävar mer efter att 

framställa tyskarna som ett fredligt folk under kriget och att de gärna ville ha hjälp utifrån för 

att störta Führern. Men jag anser att Attentatet mot Hitler är mer som en fiktiv dokumentation 

som gör ett porträtt av en historisk person genom att glorifiera hans utförande av attentatet 

och en nationell identitet som är värd att hylla. Führerns elit är både en dokumentation av 

upplevelserna från nazitidens Napolaskolor och enligt Weyrich (2005) har filmen används till 

att visas för skolungdomar som sedan har diskuterat den, både med hänsyn till den samtid 

som vi själva lever i och dåtidens värderingar. Führerns elit beskriver mer råheten inom 

nazismen utifrån två unga mäns oskyldiga ögon.  

 

Ibland får man känslan att dessa två filmer framställer nazitiden efter det sätt som tyskarna 

behagar. Till skillnad från tv-serien Holocaust får tyskarna en revansch; att försvara sitt 

historiska ansvar genom att bevisa att det fanns ”nazister” som var goda. Nazismen speglas 

som ett ont men ändå rätt vardagligt dilemma för den enskilde individens liv. Först speglas 

båda personerna som drömmande och vill följa sina karriärdrömmar, vilket nazisterna 

erbjuder personerna i båda filmerna. Det speglas också att båda personerna på den tiden inte 

hade något val när de sökte sig till nazismen, men som senare inser hur nazismen inkräktade 

på deras individuella själsliv och hur brutalt de behandlade de människor som inte höll måttet. 

Detta kan man koppla starkt till samtiden; jag minns själv när man var ung och ville vara 

bland skolans populära för att själv få berömmelse och att framförallt slippa bli mobbad, trots 

att man visste hur de populära kunde behandla andra som inte höll måttet.  
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5. Sammanfattning 

Denna uppsats grundar sig på hur inställningarna till Förintelsen och Nazitiden har förändrats 

genom den senare tidens tyska filmproduktioner; Attentatet mot Hitler och Führerns elit. 

Filmerna belyser Nazitiden utifrån förövarens perspektiv och genom dessa filmer 

konfronteras åskådaren med nazismen inom själva. De teoretiska utgångspunkterna belyser 

nazismens normer och värderingar utifrån Harald Ofstads filosofiska beskrivningar om en 

romantisk sagobild, där den starke har rätt att härska över den svage och hur nazisterna under 

1930-talet byggde upp ett brutalt system för att upprätthålla detta ideal. Dels också hur de 

nazistiska värderingar speglades på ett historiskt sätt genom Rosenstones teorier genom att 

visualiseringen av historien skildrade den som en saga med individer och dess öden. Men 

också hur visualiseringen av historien formar en bild över hur vi är som människor och hur 

vårt samhälle ser ut. Gillian Rose menar att identifikation med förövaren kan väcka moraliska 

frågor inom åskådaren själv, att genom närvaron konfronteras med nazismens ideal och 

värderingar inom sig själva.  

Tidigare forskning om förövaren på film har gjorts kring Steven Spielbergs filmatisering av 

Schindler’s list. Filmen har kritiserats för att bland annat skildra Schindler som en arrogant 

kvinnotjusare som sedan visar sig vara den goda i filmen. Filmen är även kritiserad för att den 

är amerikaniserad genom att rollfiguren Schindler är framställd som den klassiskt 

amerikanska hjälten, han kunde lika gärna ha varit en cowboy. Men om en tysk hade 

regisserat filmen hade Schindler antagligen blivit framställd som en hjälte och som en 

nationell frihetssymbol. För att även förstå värdet i filmen som en länk till nutid utgick jag 

även från värderelativismen – hur värdeprinciperna ter sig i olika situationer. Det kan anses 

som mest relevant att förknippa Bachs musik till den epok då han levde. Men synen på 

mänskliga rättigheter har en mer global och likaberättigande benämning på värdet genom FN. 

FN: s deklaration av mänskliga rättigheter står i en klar kontrast till nazismens 

människovärde. I filmanalyserna utgick jag främst ifrån hur nazismen framställs och dels 

ifrågasätts med bl.a. FN: s värderingar. Hur framställs exempelvis uniformerna som 

huvudpersonerna bär? Och vems sida står man på? I Attentatet mot Hitler är det framställt 

monologiskt genom att man endast får ta del av Stauffenbergs värderingar, vilket uttrycks via 

ljudet och kameravinklarna. Denna film är mer en kritik av Hitlers ledarprincip medan 

Führerns elit är kritik av nazismens människovärde. Motståndet framställs genom att 

visualisera det som ungdomens revolt mot vuxenvärlden. Så slutsatsen av denna uppsats är att 

båda filmerna framställer den nazistiska epoken från två olika perspektiv; genom den unga 
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gestalten uttrycks nazismens råhet i större skala än hos den vuxna mannen Stauffenberg. Men 

det som förde ihop filmerna var att båda personerna är framställda som individer och 

utnyttjade det nazistiska systemet för att göra karriär, inte på det ideologiska planet. Att göra 

karriär inom det nazistiska systemet framställs som ett tvång ifrån samhället.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

24 

6. Referensförteckning 
 
Litteratur: 
 
Asa Berger, Arthur, 1999, Kulturstudier – Nyckelbegrepp för nybörjare 

Studentlitteratur: Lund 
 

Bergström, Lars, 1993, Grundbok i värdeteori  
Thales: Stockholm 

 
Hayward, Susan, 1996, Cinema Studies – The Key Concepts [2] 

Routledge: London/New York 
 

Israel, Joachim, 1984, Sociologi – Inledning till det kritiska samhällsstudiet 
BonnierFakta: Stockholm 

 
Ofstad, Harald, 1972, Vårt förakt för svaghet 

Bokförlaget Prisma: Stockholm 
 
Thurén, Torsten, 1995, Tanken, språket och verkligheten 

Tiger Förlag AB: Stockholm 
 

Tingsten, Herbert, 1992, Nazismens och fascismens idéer 
Ratio: Stockholm 

 
Artiklar:  
 
Cohen, Josh, “Att skildra förintelsen – tre perspektiv”: Bilden av Förintelsen 
Red: Klas Viklund, Svenska Filminstitutet: Stockholm, 1998: 47-58 
 
Hedling, Erik, “Förintelsen och filmhistorien”: Bilden av Förintelsen 
Red: Klas Viklund, Svenska Filminstitutet: Stockholm, 1998: 34-46 
 
Rosenstone, Robert A, “The Historical Film: Looking at the Past in a Post literate Age.” The 
Historical Film. History and Memory in the Media, Red: Marcia Landy, Athlone P: New Brunswick, 
2001: 50-66 
 
Weissberg, Liliane,”A tale of a Good German”, Spielberg’s Holocaust  
Red: Yosefa Loshitzky, Indiana University Press: Bloomington, 1997: 171-192 
 
Internetkällor:  
 
Weyrich, Franz Günther, 2005, Napola – Elite für den Führer 
http://www.bernhardwickigedaechtnisfonds.de/filmbegleithefte/napola.pdf   [last access 2007-12-22] 
 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3&navis=65 [last access 2007-12-11] 
 
Filmer: 
 
Baier, Jo, Attentatet mot Hitler, 2004, Tyskland 
 
Gansel, Dennis, Führerns elit, 2004, Tyskland 
 
 



 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 


