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1 Inledning

Disney är ett namn många i Sverige känner igen och associerar med tecknad underhållning. 

Kalle Anka är en del av julfirandet och både vuxna och barn tittar förtjust på gamla klassiker

som Snövit, Pinocchio, Bambi och Askungen, trots att de har över 60 år på nacken. Ofta 

utspelar sig Disneys filmer i en sagovärld där de goda är goda och de onda förlorar.

     Det man inte alltid reflekterar över är att dessa tecknade figurer förmedlar budskap och 

föreställningar som vi tar till oss och känner igen. Om du är god och duktig på att ta hand om 

hushållet, som Snövit, så kommer du att få din prins. Du ska inte ljuga för det syns, som på 

Pinocchio. Om du har många vänner och är snäll mot dem, så kommer dina vänner vara snälla 

och hjälpa dig när du behöver det, som i Askungen.

     Temat i de tecknade långfilmerna brukar vara kärlek och godhet medan kortfilmerna 

brukar blanda in en hel del humor. Som när Kalle Anka misslyckas med att ta kort på en fågel 

som alltid lyckas smita, eller när Kalle, Långben och Musse campar i en avancerad husvagn.

     Det finns dock tillfällen då Disney har vänt sig från sina invanda teman och gått över till 

mer mörka historier. Det är denna mörka sida jag tänker undersöka nu.

2 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att se hur populärkultur kan förmedla politisk propaganda. 

Mer specifikt; hur Disney förmedlade propaganda under andra världskriget i de två tecknade 

Disneyfilmerna In Der Fuehrer’s Face och Education for Death – The making of the Nazi. 

Inom populärkultur förmedlas bilder på många olika sätt. Inom film finns bland annat en scen, 

scenografi, dialog, musik och ljud. För att förstå vad en film förmedlar är det viktigt att 

betrakta alla dessa förmedlingssätt, både var för sig och hur de förmedlar tillsammans. För att 

förstå varför filmer förmedlas som de gör behöver vi även veta deras syfte. De filmer jag har 

valt är propagandistiska och gjordes på grund av de rådande omständigheterna under Andra 

Världskriget. Krigspropaganda är viktigt för att höja den egna moralen och smutskasta sin 

fiende. På grund av det kognitiva systemet bakom det mänskliga användandet av stereotyper 

är just stereotyper välanvända i propaganda. Detta sker tillsammans med symboler som 

publiken känner igen från andra sammanhang som förstärker propagandans budskap. Vidare 

förklaringar om detta görs i teoriavsnittet.
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3 Frågeställning

Disneys filmer är en del av det populärkulturella kulturarvet. Det är en stor industri med 

global spridning. Därför är Disneys filmer värda att undersöka ur ett propagandistiskt 

perspektiv. Föreliggande uppsats fokuserar på hur Disneys propagandafilmer genom bild och 

ljud förmedlade stereotypa bilder av Vi och de andra. Hur nyttjades ljud och bild för att 

förmedla ett budskap i filmerna? Vilken fiendebild förmedlades i propagandistiskt syfte? På 

vilket sätt framställdes dessa stereotyper? 

4 Forskningsläge och Teori

Eftersom min uppsats kommer att vara tvärvetenskaplig har jag fått dela upp forskningsläget i 

två olika delar. På grund av att det känns onödigt att upprepa sig i en teoridel har jag valt att ta 

upp andras teorier när jag beskriver forskningsläget för att sedan sammanställa min egen teori 

i ett eget avsnitt.

     Den första delen i det här avsnittet handlar om populärkultur och den andra om psykologi, 

då främst propaganda och hur det påverkar människor. Det har gjorts mycket forskning om

båda delarna och jag har begränsat mig till det som är nödvändigt för min forskning. Jag ska 

fortsätta med att mer ingående förklara vart och ett av dessa två olika forskningslägen.

4.1 Populärkultur

Den bok som jag känner att jag har haft mest nytta av för den teoretiska aspekten av uppsatsen 

är Simon Lindgrens bok Populärkultur –teori, metod och analyser (2009). Den är användbar 

eftersom den tar upp flera av de teorier jag kommer att behöva använda mig av när jag ska 

skriva mitt forskningsarbete. Den ger en inblick i den populärkulturella världen. Tecknade 

Disney-serier är trots allt en del av populärkulturen och kan även analyseras som sådan.

     Lindgren börjar med en genomgång av vad populärkultur är och går sedan vidare med hur 

man kan analysera ett populärkulturellt fenomen genom en textuell, kontextuell och 

sociohistoriskt analys. Enligt Lindgren är det viktigt att förstå att ett populärkulturellt 

fenomen kan vara lite vad som helst och när man pratar om att göra en textanalys menar han 

att en text kan vara vad som helst som berättar något; en film, en tidning, en reklam, en bok, 

ett paket flingor med mera.1

                                               
1 Lindgren, 2009
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     När man börjar med den textuella analysen menar Lindgren att man delvis måste se vad 

texten berättar men också i vilken begreppsvärld den berättas. Det finns alltid många olika

tecken i en text och det gäller att känna igen dem och veta vad de betyder. Han menar att 

begreppen har två betydelser; den självklara (denotativa) innebörden och den djupare och 

symboliska (konnotativa) innebörden.2

     I den kontextuella analysen ska man gå vidare och undersöka diskursen runt texten man 

analyserar. Diskurs är ett ord som kan ha många olika betydelser. Lindgren menar att när det 

kommer till populärkulturella texter finns det olika diskurser i olika generar och för att riktigt 

förstå en text måste vi se på andra texter i samma genre. Han påstår att olika genre/diskurser 

styrs av olika mönster och regler i samhället och att dessa mönster påverkas av vem som har 

makten i samhället. Om man kan förstå detta förstår man sin texts roll i samhället eftersom de 

mönster vi ser i texten alltid återfinns i samhällets diskurs. Han konstaterar också att för att 

förstå den här diskursen gäller det att man vet så mycket som möjligt om samhället och tiden 

den finns i.

     Sist tar Lindgren upp den sociohistoriska analysen. Där skriver han om att valet av 

perspektiv påverkar vilka resultat man kommer fram till. Det beror på att man sätter in sin text 

i en ny, bredare diskurs. Han tar upp sex vanliga perspektiv; marxism, ideologiteorier, 

postmodernitet feminism, postkolonial teori och globalisering. I sista kapitlet tar han även upp 

det mångperspektivistiska arbetssättet. Eftersom man vinklar sin analys efter vilket perspektiv

man har är det väsentligt att klargöra perspektivet innan analysen. Perspektivet kommer, som 

sagt, påverka vad man får fram.3

     I antologin Comics and Culture – Analytical and Theoretical Approaches to Comics 

(2000) har Anne Magnussen och Hans-Christian Christiansen samlat ihop 13 texter som på 

något sätt rör serieforskning. Den finns ett flertal likheter mellan tidningsserier och tecknad 

film och därför har jag funnit denna bok hjälpsam i min egen forskning. Författarna av 

Comics and Culture menar att serieforskning, till skillnad från filmforskning, har varit en 

bortglömd del bland akademiker eftersom det inte har setts som finkultur. Men 1998 var det 

en konferens i Köpenhamn som handlade om just tecknade serier och om olika sätt man kan 

forska kring dessa. Magnussen och Christiansen fick bidrag till att sammanställa denna bok 

vilket de menar kan ses som en introduktion till mer serieforskning.4

                                               
2 Lindgren, 2009, sida 88
3 Ibid
4 Magunussen och Christiansen, 2000



6

     De övriga författarna i boken kommer från olika delar av Europa och Nordamerika och 

bidrar därför med ett brett spektrum av olika tillvägagångssätt och perspektiv på serier. Detta 

leder till en del diskussion som till exempel när man ska säga att serier ”uppfanns”. 

Majoriteten menar att serier kom när den första så kallade comic-strip publicerades i en 

amerikansk tidning 1896 medan forskarna Jesper Nielsen och Søren Wichmann menar att till 

och med Maya-folket målade serier.5

     Det finns även många olika åsikter om hur man ska undersöka serier. Donald Ault har en 

psykoanalytisk bakgrund och pratar om fantasins och symbolikens betydelse när vi läser 

serier. Ole Frahm, Anne Magnussen, Abraham Kawa och James How rör sig å andra sidan 

inom ett postmodernt och poststrukturiskt perspektiv och tar upp begrepp som parodi och 

återanvändning av kulturella symboler och samhällskritik.6

    Pascal Lefèvre diskuterar mer praktiskt olika tillvägagångssätt när man tittar på serier. Han 

menar att olika serier har olika syften och tecknaren gömmer riktlinjer i sina alster för att vi 

läsare ska förstå hur vi ska läsa. Han menar också att serier, precis som filmer, alltid har som 

uppgift att få oss att känna något, om det så bara är glädje som de flesta fyra-rutors serier i 

morgontidningen. Enligt honom är filmer och serier rätt så lika, vi ser båda genom olika 

kameravinklar trots att dessa byts mycket snabbare i en film än i en tecknad serier, och i serier 

är allt medvetet målat så med varje liten bakgrundsdetalj måste en forskare fundera över 

varför tecknaren har valt att lägga dit just den detaljen där.7

     Den som främst har bistått mig i min forsknin är Chris Murry med texten Popaganda; 

Superhero Comics and Propaganda in World War Two. Christiansen och Magnussen menar i 

förordet att om det inte vore för att det under 50-talet hade skett ett korståg mot tecknade 

serier under parollen att de förstörde de oskyldigas (läs, barnens/ungdomarnas) hjärnor skulle 

antagligen inte forskning som den Murry eller jag själv utför i denna uppsats, om tecknade 

series dåliga inverkan på människor, bedrivas.8 Visserligen har varken Murry eller jag, till 

skillnad från de under 50-talet, något som helst syfte att få människor att sluta läsa/titta på 

tecknade serier.

     Murry skriver alltså om hur Superhjälteserier användes som propaganda under andra 

världskriget. Fast han kallar det inte propaganda, istället menar han att det bör kallas 

popaganda eftersom propaganda i USA främst framfördes via populärkultur och i början hade 

som utgångspunkt att informera snarare än inflammera. Dessvärre menar Murry att den 

                                               
5 Nielsen och Wichmann, Comics and Culture, 2000, sida 59-60
6 Magunussen och Christiansen, 2000
7 Lefèvre, Comics and Culture, sida 91-105
8 Christiansen och Magnussen, Comics and Culture, 2000, sida 18
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hatfyllda stämningen i landet snart såg till att popagandan blev som vilken annan propaganda 

som helst där ”vi” ses som de goda och ”de andra” ses som endimensionellt onda.9

      Superhjältar var ett tacksamt sätt att bedriva propaganda på. En superhjälte är en människa 

som kliver ur sin egen person och blir till en Räddare som står för allt som är gott och rätt i 

nationen. Superhjältarna fick alltså symbolisera den moral man ville ha i landet; en osjälvisk 

person som skulle slå de onda fienderna. När Murry tittar närmare på superhjältarna upptäcker 

han dock att det inte är vem som helst som kan vara superhjälte. Det är istället den vite 

heterosexuella mannen som ses som bärare av USAs moraliska anda. Murry menar att detta 

gick hand i hand med den rådande ideologin i landet och både understödde och tog näring av 

myten och maktsymbolen som ”den vite heterosexuella mannen” är.10 Detta skulle ge soldater 

inspiration och mod. Superhjältarna är på vår sida! Det är först i ett senare skede, när soldater 

dog i strid, som de amerikanska tecknarna började ”bearbeta” den kvinnliga befolkningen och 

menade att de skulle ta sitt ansvar och se till att nationen fortfarande fungerade ekonomiskt. 

Murry tar då upp serien Wonder Woman som drar detta ännu längre och vill att kvinnor för 

alltid ska bli likställda män. Hans slutsats är att Superhjälteserier är myter som kommunicerar 

inte bara det som folk tror är sant utan det de vill och kräver ska vara sant.11

     Michael F. Scholz har skrivit en artikel i Komika Magasin om hur just tecknade serier kan 

användas till historisk forskning. Han menar att trots att 1900-talet på många sätt varit 

massmediets århundrade har få historiker använt tidskrifter av olika slag inom sin forskning. 

Scholz inriktar sig på tidningar och påstår att dessa är en väldigt bra kvarleva för att förstå 

mentaliteter hos människor under olika årtionde. I tidningar kan man se allt från hur språket 

har används och förändrats till vad människor ansåg var viktigt att kommunicera. Inom 

tecknade serier återspeglas dåtidens levnadsomständigheter. Från hur statushierarkin i 

samhället såg ut till synen på abort. En bild förmedlar mer än tusen ord, heter det ju, och 

därför kan serier förmedla mycket mer än bara en vanlig text och är tacksamma att 

analysera.12

                                               
9 Murry, Comics and Culture, sida 141-143
10 Ibid, sida 145
11 Ibid sida 154
12 Scholz, 2007
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4.2 Psykologi

Propaganda har varit min huvudstudie när jag har läst böcker som rör psykologi. Det finns 

många böcker om propaganda och hur det används och påverkar människor. De kan vara 

skrivna av statliga institutioner, politiker, professorer, media- och kommunikationsarbetare, 

med flera. Det finns även så kallade hjälpböcker av stilen ”Hur du klarar dig mot propaganda” 

och ”Så påverkar du dina medmänniskor”. ”Propaganda” är ett ord som kan användas till 

mycket och har används till allt möjligt genom tiderna. Jag har tagit ut några titlar jag tycker 

har hjälpt mig i mina studier.

     I Styrelsen för Psykologiskt Försvars bok Propaganda in War tar de upp 

propagandaanvändning i kriget i Bosnien-Hercegovina och pekat på hur stor makt media har 

när det gäller att få människor att tro på den bild av kriget som makthavarna vill förmedla. 

Genom att använda stereotyper blir det lättare för folket att förstå händelseförloppet i kriget.

TV var under detta krig viktig för att skapa ett nytt nationellt och kollektivt medvetande för de 

inblandande grupperna.13 TV-mediet har alltså en stor betydelse för hur ett folk upplever sin 

nation och nationella tillhörighet.

     Propaganda brukar ofta betraktas som något negativt, men det finns forskare som hävdar 

att propaganda används hela tiden i alla sammanhang. Pr-konsulten Martin Borgs tar i boken 

Propaganda till sig Edward Bernays ord ”Den enda skillnaden mellan propaganda och 

utbildning är perspektivet. Framförandet av sådant vi tror på är utbildning. Framförandet av 

sådant vi inte tror på är propaganda.”14 Borgs menar att bara maktinnehavarna har makten 

bestämmer de över vad som är rätt och dem de har makt över tror på det.15 I en demokrati 

funkar det som så att det är majoriteten, ofta genom folkvalda representanter som bestämmer 

medan i en diktatur är det en elit i minoritet som bestämmer vad som är rätt och fel.

     Den bok jag trots allt har fått mest användning för i min forskning är Kjell Möijers bok 

Propaganda – Språk & Påverkan. Den kan ses som en översikt i hur propaganda används och 

den har förklaringar till olika sorts propaganda såväl som hur människor påverkas av dem.

     Möijer skriver i introduktionen att språket är det viktigaste människor har och om man 

kontrollerar språket kan man kontrollera andra människor. I språket finns inte sant eller falskt, 
                                               
13 Styrelsen för Psykologiskt försvar, 1997, sida 193
14 Borgs, 2004, sida 8
15 Ibid, sida 21-22
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bara sådant som låter rimligt eller orimligt och med språket bildar vi logiska resonemang som 

styr vår verklighetsbild. Problemet med logiska resonemang är att de inte behöver vara sanna 

för att låta rimliga och det är detta propagandister utnyttjar. Men propaganda i sig är inte 

något som alla kan ta till sig; det är flera faktorer som styr vilken propaganda vi tar åt oss. 

Budskapet måste ligga inom vår referensram för vad vi tycker är rimligt och kan identifiera 

oss med, sändaren av propagandan måste vara en person vi kan se upp till och vi som 

mottagare måste vara koncentrerade på meddelandet. Det är en svår psykologisk process, men 

skickliga propagandister kan sätta sig in i hur gruppen de inriktar sig på tänker och därmed 

vinkla budskapet så att mottagarna känner att det är riktat till dem.16

     Möijer menar att även reklam är en sorts propaganda, men när propaganda främst försöker 

rikta folk mot något försöker reklam få oss att gilla något. Båda använder förvisso flera 

liknande argumentationsknep, som att de lägger större vikt vid att få folk att känna snarare än 

att tänka. Förnuft behövs inte och propagandister drar sig inte för att ljuga och manipulera 

fakta om det bidrar till deras sak. Vetenskap är något som utnyttjas av propagandister. För att 

ge sig själva auktoritet använder de så kallade experter. För det mesta är vetenskapen 

förfalskad eller förvrängd. Det svartmålar de som kritiserar dem och bildar en egen liten 

monokultur, vilket innebär att de blir en liten grupp där alla har samma värdegrund, åsikter 

och mål. Man skapar också en egen mytologi med symboler och slagord som medvetet är 

vaga för att man inte ska kunna säga emot dem. Myten är framställd så att det ska ge 

auktoritet till propagandisterna. De kan ta redan färdiggjorda myter och tolka om dem eller 

skapa egna. I myten finns det ofta en hjältedyrkan för ledaren. Hjälten visar upp de 

karaktärsdrag som ska ses som unika för den egna gruppen. Alltså, om vår hjälte är god, 

modig och underbar måste motståndaren vara ond, feg och hatad. I propagandans värld är allt 

nämligen svart eller vitt. Det finns inga gråzoner.17

     Det finns olika typer av propaganda som används till olika ändamål. Möijer tar upp hot-

och skräckpropaganda, hat- och hetspropaganda och krigspropaganda.

     Hot- och skräckpropaganda går ut på att skrämma folk till att tro på propagandisterna. 

Dessa skapar en bild om att världen är på väg mot undergång, men om man bara följer just 

den här gruppen kommer man att klara sig. De kan även provocera folket till att våldsamt 

förändra samhället genom att måla upp hotbilder inom det egna samhället. Propagandisternas 

fiender och motståndare målas upp som de som ska få samhället att gå under.18

                                               
16 Möijer, 1994, sida 8-12
17 Ibid
18 Ibid, sida 50-51
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     Hat- och hetspropaganda liknar hotpropagandan en hel del. Men nu pekar 

propagandisterna ännu mer ut en speciell grupp som roten till allt ont i samhället.19 Ett av de 

mest kända exemplen på användning av hat- och hetspropaganda är just den mot judarna av 

nazisterna under andra världskriget. Det är också är en sorts krigspropaganda.

     Inom krigspropagandan försöker propagandister underminera motståndarnas makt genom 

psykologisk krigföring. Som när den egna sidan vill få motståndarens soldater att sluta slåss 

mot dem och komma över på den egna sidan istället. För att uppnå detta krävs hjärntvätt som 

är en sorts fortsättning på propaganda. När en person utför hjärntvätt vill han eller hon helt 

och hållet förändra en annan människas åsikter och värdegrunder. Det är svårare än att bara 

utnyttja redan existerade åsikter, men nödvändigt för vissa propagandister att få sin vilja fram. 

Exempelvis i krig då propagandan är mer omfattande än i vanliga fall, då staten hjälper till att 

måla upp en bild om den egna nationens förträfflighet och smutskasta fienden.20

     Möijer är skeptisk till användandet av propaganda men menar att det finns ”godkänd” 

propaganda som vill alla människor väl, men ändå måste förändra deras tankesätt. 

Hälsopropaganda och trafiksäkerhetspropaganda av typen Don't Drink and Drive är ett 

exempel. Han skriver att; ”Bara om propagandans innehåll får motsägas och dess mål och 

medel kritiserats, kan den vara en positiv kraft i samhället.”21

     Inom ämnet stereotyper finns det också ett antal studier och jag har valt att ta till mig Perry 

R. Hintons Stereotyper, kognition och kultur. Hinton är professor i psykologi men i sin bok 

pekar han på att om vi någonsin ska förstå hur stereotyper kommer till måste vi förstå både 

kognition och kultur och hur dessa samverkar.

     Hinton börjar med att gå igenom olika synsätt inom psykologin på just stereotyper. 

Begreppet användes första gången 1922 av Lippmann som menade att det var falska 

förenklade bilder av verkligheten. Vi hinner inte reflektera över alla människor vi ser varje 

dag och därför tar vi till de fördomar vi har för att kunna gå vidare och tänka på nästa sak.22

     Under 50-talet kom föreställningar från olika håll att stereotyper var ett tankefel som 

människor som var stela i sitt tänkande gjorde varje dag. Men under 70-talet kom ny 

forskning fram till att alla människor i olika grader ser stereotyper. Det är en del av en 

kategoriseringsprocess. När vi ser en stol ger vi den de egenskaper som att vi kan sitta på den. 

Samma kognitiva process är rörelse när vi ser människor; vi ger dem egenskaper efter vilken 

                                               
19 Möijer, 1994, 52-53
20 Ibid
21 Ibid sida 17.
22 Hinton, 2000, sida 13-14
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kategori vi känner att de tillhör. Vad vi ger dem för egenskaper beror både på vår egen 

erfarenhet och av vad vi har fått lära oss.23 Hinton påpekar att alla stereotyper inte är negativa; 

en fördom kan vara att alla fransoser är bra på att laga mat. Vad som gör en stereotyp till just 

en stereotyp enligt Hinton är ”att man uppfattar att alla människor som tillhör en viss 

samhällsgrupp är likadana i vissa avseenden […] Stereotyper bortser från den variation som 

finns inom en grupp av människor.”24. Med andra ord kan man säga att vi ser att alla 

människor i en viss grupp (kan vara efter etnicitet, nationalitet, klass, kön, ålder eller 

utseende) ges samma egenskaper. Om det sedan visar sig att en person i denna grupp inte 

beter sig efter normen, tex om en fransos är dålig på att laga mat, ser vi det som ”undantaget 

som bekräftar regeln” snarare än att det är vår stereotypa bild det är fel på.25

     Hinton menar att stereotyper kan vara lite av en självuppfyllande profetia. Majoriteten tror 

att kategorin svarta är kriminella och behandlar dem som om de var kriminella vilket leder till 

att svarta inte får något jobb eller social status i samhället och tillslut är så desperata att de blir 

kriminella. Såhär är det i alla fall om stereotypen är gemensam för en kultur.26

     I USA har det gjorts ett flertal studier om hur studenter vid ett visst universitet 

kategoriserade människor. De skulle para ihop vissa adjektiv med en viss grupp. Dessa tester 

visar att studenterna i stor utsträckning valde liknande adjektiv för samma grupp. Under 50-

talet var till exempel synen på japaner mer negativa än de hade varit Under 30-talet, medan 

synen på de svarta blev mer positiv.27

     Det tyder alltså på att kulturen har att göra med vad vi tänker om andra människor. 

Stereotyper bygger på fördomar och fördomar kan läras in genom skola, släktingar, vänner, 

religiösa samfund, politiska grupper, media etc. Hinton menar att om vi ska få veta hur en 

stereotyp har uppstått och utvecklas bör vi undersöka alla typer av kommunikation, inklusive 

de som han tycker har negligerats i forskning; TV, böcker och filmer.28

     Även om det har skrivits en hel del om populärkultur och propaganda/stereotyper menar 

jag att det fortfarande finns utrymme för att skriva om kombinationer dem emellan. 1982 

skrevs det förvisso en avhandling i USA av Richard Shale, Donald Duck joins up: The Walt 

Disney Studio during World War II. Men eftersom jag inte har lyckats få tag i denna kan jag 

bara dra slutsatsen att vad än Shale skrev har det inte kommunicerats ordentligt på denna sida

                                               
23 Hinton, 2000
24 Ibid, sida 9
25 Ibid
26 Ibid, sida 162-164
27 Ibid
28 Hinton, 2000, sida 167
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av Atlanten. Dessutom finns det inget som pekar på att Shale gjord bild- och ljudanalys eller 

stereotypanalys av just de två filmerna jag har valt att forska om. Därför anser jag att det finns 

plats för min uppsats också.

5 Uppsatsens teoretiska utgångspunkter

Den här uppsatsen kommer att vara en populärkulturell analys. Det finns många olika 

definitioner av vad populärkultur är, men fyra vanliga förklarningssätt är;

 det uppskattas av många

 det är inte finkultur

 det görs för massorna

 folklig kultur.29

     Filmen In Der Fuehrer’s Face var både masskultur och uppskattades av tillräckligt många 

för att vinna en Oscar.30 Education for Death gjorde inte en lika stor succé, men filmen kan 

åtminstone inte klassas som finkultur på grund av dess propagandistiska syfte.

     Populärkultur är något som uppkom runt sekelskiftet 1900, mycket på grund av samhällets 

förändring i och med industrialiseringen. I de övre klasserna sågs de på med avsmak. Det var 

kultur som vad mindre värd, som sträckte sig över klass- och könsgränser i samhället till den 

stora massan. Det var inte finkultur helt enkelt. Under 30-talet tillkom sedan en 

nostalgiaspekt. Arbetarklassen menade att industrialiseringen hade förstört den forna 

bygemenskapen och kulturen som fanns inom det. ”Folklig kultur” var det arbetarklassen ville 

ha och det kom att hamna under begreppet ”Populärkultur”. Populärkultur har alltid 

definierats av dem har varit negativa till det.31

     Trots det kan man inte säga annat än att populärkultur har haft en stor plats i samhällslivet 

under 1900-talet. Medel för att kommunicera masskultur har utvecklats enormt via tidningar, 

radio, TV, bio och under vår tid; Internet. Det är inte för intet som 1900-talet har kallats 

massmediets århundrade.32

     Att forska om populärkultur är däremot något relativt nytt. På grund av det negativa sätt 

som det har definierats på har det inte ansetts vara akademiskt värdefullt. Det var först under 

1980-talet som det började studera inom fältet för kulturstudier. Kulturstudier undersöker 

bland annat förhållanden mellan kultur och olika samhällsinstitutioner så som de politiska, 

                                               
29 Lindgren, 2009, sida 32-33
30 Smith, 1996
31 Föreläsning med Cecilia Trenter, 20/10 2009
32 Scholz, 2007
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ekonomiska och ideologiska.33 Det finns en flytande gräns om vad som är populärkultur eller 

annan kultur (som finkultur), men jag är böjd att hålla med Lindgrens förklaring att 

populärkultur är ”en form av kultur som är riktad till – och används och konsumeras av – den 

breda allmänheten i deras vardagsliv”.34

     Film är något den breda allmänheten konsumerar och även om sättet att konsumera film 

har förändrats under 1900-talet (från enbart biografer till TV till VHS/DVD och idag även via 

datorer), har det länge varit populärt.35 De två tecknade filmer jag har valt att analysera är 

audiovisuella; de använder sig av både bild och ljud för att förmedla sin berättelse. Eftersom 

en audiovisuell berättelse använder sig av både bild och ljud är det viktigt att lägga märke till 

båda två. Det finns berättelser med bara bilder (så som en tecknad tidningsserie) och med bara 

ljud (så som ett radioprogram), men de är skapade till att bara använda sig av en komponent 

för att berätta. En audiovisuell film är skapad för att använda sig av både bild och ljud och 

därför är det svårt att hänga med i handlingen om man bara ser eller bara hör filmen.36 Om 

man behärskar den här tekniken kan man göra effektiva berättelser. Ljudet brukar vara mer 

omedvetet än bilden, men det understödjer ändå berättandet. Vi kan höra på ljudet om det är 

något ruskigt som ska hända, även om bilden bara visar en människa som går långsamt genom 

en korridor. Ljudet hjälper alltså publiken att förstå bilden och tvärtom. Vi kan höra ett 

dunkande och när vi tittar på filmen ser vi att det är någon som slår på en trumma. Ljud kräver 

dock mer tolkning än bild. Förutom att många ljud låter lika finns det ljud vi inte känner igen. 

Det beror på vilken erfarenhet vi har. En person som hör en raket eller smällare kanske tänker 

på ett pistolskott och agerar därefter.37

    Inom populärkulturen är audiovisuella filmer vanliga och många känner till vilka ljud som 

hör ihop med vilka bilder. De tolkar filmer på liknande sätt eftersom det har erfarenhet av att 

titta på filmer. Därför får publiken till filmer som är skapade en viss kultur en liknande

referensram. Detta påverkar deras språkliga diskurs.

5.1 Diskursen

När man undersöker populärkulturella föremål på det sättet jag gör är det viktigt att undersöka 

vad man faktiskt ser. Eftersom vi tolkar det vi ser kan det vara problematiskt att veta vad det 

är som faktiskt visas. Hur vi tolkar något beror på en sak som kallas diskurs. En diskurs är ett 

                                               
33 Lindgren, 2009, sida 11-13.
34 Ibid, sida 18.
35 Fyne, 1997, kapitel 1
36 Dykhoff, 2002, sida 26-27
37 Dykhoff, 2002, sida 44-46
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system som ger språk mening.38 Språket är det som styr hur vi uppfattar saker och ting. 

Språket är här mer än bara modersmål eller dylikt, språk är även hur vi talar och vilka 

metaforer, synonymer och inte minst symboler vi använder. Även om alla svenskar i en stad 

kan ha samma modersmål behöver de inte prata samma språk. Ungdomar pratar inte 

nödvändigtvis på samma sätt och med samma ord som pensionärer. Språk blir till olika 

system i olika grupper där man har en förförståelse för vad vissa saker betyder. Vi omtolkar 

ord eftersom vi har det i vår språkliga diskurs att det egentligen står för något annat. Order 

”cool” betyder egentligen kall eller lugn, men i många ungdomars vardagsspråk betyder det 

ungefär ”snygg.” Såhär är det med symboler också. Samma symbol kan betyda helt olika 

saker beroende på vilken diskurs man tillhör.39 Ett exempel är hakkorset. Innan nazisterna tog 

det till sig som en symbol för just deras parti var det (och är fortfarande fast få känner igen 

den som sådan) en gammal sanskritisk symbol för liv och lycka.40 Alltså, när jag nu ser en 

film från 40-talet så kan de bilder som finns med i den betyda något annat för mig än vad de 

gjorde för dem som såg den under 40-talet. Därför är det viktigt att känna till så mycket som 

möjligt runtomkring en film.41 Om man vet vilka begrepp, synonymer, metaforer och 

symboler som användes under 40-talet är chansen större att man förstår filmen på samma sätt 

som de under 40-talet gjorde.

     Trots detta kan man inte räkna med alla människors personliga erfarenheter. Därför finns 

det inget korrekt sätt att tolka en text/bild/film. Ett budskap betyder trots allt olika saker 

beroende på vem som ser det och i vilket sammanhang. Budskap i populärkulturella fenomen

kan förändras över tid och det jag upplever måste inte vara det enda sättet att uppleva 

budskapet på. Istället är det viktigt att fråga sig varför man kommer fram till just de slutsatser 

man gör.42 Det gäller alltså att ha en fortlöpande diskussion där man berättar för sina läsare 

varför man tolkar bilder på ett visst sätt. Det jag undersöker är trots allt ett historiskt fenomen 

lika mycket som ett populärkulturellt. De här är två filmer som visar exempel på hur 

propaganda bedrevs under andra världskriget i USA. Mitt syfte är att visa hur filmerna är 

upplagda med en bild- och ljudanalys.

                                               
38 Lindgren, 2009, sida 111
39 Hall, 1997, sida 1
40 Forum för Levande Historia, Hakkorset
41 Lindgren, 2009, sida 123
42 Hall, 1997, sida 9-10



15

5.2 Postkolonialt perspektiv och stereotyper

En del av fokus i min uppsats kommer att ligga på stereotyper och jag har funnit det 

ändamålsenligt att sträva efter ett postkolonialt perspektiv. Kärnan inom den postkoloniala 

teorin är hur man ser på ”vi” och ”de andra”. Om man ser på bakgrunden till 

postkolonialismen så kommer den ur den kritiska antropologin. Dessa menade att 

antropologin skapade en distans till vad de skulle undersöka och därigenom skapade ett ”vi”

och ”dem”. Gruppen antropologer undersökte sågs alltså som främlingar. Om man då följer 

den postkoloniala teorin så menar man att detta förfrämlingande bara är en konstruktion.43

Denna grupp har då en tendens att ses stereotypiserade och schabloniserade.44 Det behöver 

dock inte vara folk som förr var koloniserade som ses som ”de andra” utan även olika grupper 

i västvärlden kan se på andra västerländska grupper som ”de andra”. Stereotyper kan sägas 

vara när ”man uppfattar att alla människor som tillhör en viss samhällsgrupp är likadana i 

vissa avseenden”.45 Således kan gruppen ”de andra” vara väldigt stor och väldigt liten. Två 

exempel på stereotypiserande påstående är; ”Alla tjejer är skvallriga.” eller ”Alla skådespelare 

är fåfänga”. När vi stereotypiserar tar vi inte hänsyn till andra karaktärsdrag som en medlem 

av gruppen har utan pekar bara ut det som vi tycker är generellt för gruppen.

     Den typ av postkolonial teori som jag använder bygger alltså inte på rent etniska grupper. 

Det är istället en del av ett socialt identitetsskapande. Människor känner i någon grad ett 

behov av att tillhöra en grupp. Det behöver inte alltid vara samma grupp man känner att man 

tillhör, utan det beror på vart man befinner sig och vad man behöver. Den gruppen man 

känner att man tillhör kallas egengrupp och då blir alla andra grupper främlingsgrupper. Men 

eftersom egengruppen kan variera kan också främlingsgruppen skifta, och också vad man har 

för syn på främlingsgruppen.46 Om egengruppen sedan skulle bli stark, som den kan bli 

genom propaganda, kan en eller flera av främlingsgrupperna bli till fiendegrupper. Det kan 

finnas flera anledningar till varför en grupp gör om en annan grupp till fienden. Det kan bero 

på osäkerhet hos egengruppen som man projicerar på främlingar vilket blir till hat. Det kan 

vara en självbevarelsedrift; egengruppen tror att om man inte kör ut/dödar främlingarna så 

kommer den egna gruppen att gå under. Det kan även vara rädsla över sådant man inte känner 

                                               
43 Trenter, 2000, sida 51
44 Lindgren, 2009, sida 176-177
45 Hinton, 2000, sida 9
46 Hinton, 2000 121-123
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igen. En annan kulturs seder och vanor kan uppfattas som obehagliga och därför vill man inte 

ha den kulturen i närheten av egengruppen.47

5.3 Propaganda

För att då göra egengruppen starkare nyttjas gärna propaganda. Man vill stärka den egna 

identiteten och skapa en fiendebild som ingen kan försvara. Då används stereotyper flitigt. 

Eftersom propaganda är ett begrepp jag kommer att använda mig av så vill jag på en gång 

berätta vad jag menar med det. Propaganda används av människor som vill påverka andra 

människors inställning och tankesätt. Det är mest nyttjat till att påverka människor ideologiskt 

inom politik eller religion, men det finns även mildare former av propaganda som försöker 

ändra eller påverka vårt tankesätt, exempelvis reklam.48

6 Metod

För att komma fram till bakgrund och teori har jag använt mig av en kvalitativ 

informationssökning. Här har jag valt böcker skrivna av diverse forskare från olika områden. 

Till bakgrunden kommer jag kort använda mig av Fynes bok för att gå igenom hur Hollywood 

och propaganda har samarbetat. Genom Disneys hemsida kommer jag att skriva om deras

historia från grundandet till andra världskriget. Disneys hemsida är självfallet vinklad till 

Disneys fördel. De har plockat bort en del besvärande sidor, som när nästan alla arbetare vid 

Walt Disney Company gick i strejk 1941.49 Det som står där är det som Disney faktiskt har 

lyckats med (som att de var först med tecknad långfilm) och hur de har lyckats vända 

nederlag till framgång. Men eftersom jag har hittat det som inte nämns på hemsidan via andra 

artiklar och eftersom jag inte har sett något på hemsidan som är ren och skär lögn har jag valt 

att använda den som källa. 

     Hinton och Möijer kommer jag att använda för att gå in på hur den nuvarande 

psykologiska forskningen menar att människor fungerar med propaganda och stereotyper. 

Bakgrunden är till för att sätta min analys i en kontext, det ska ge en förståelse för i vilket 

sammanhang filmerna jag ska analysera har skapats och varför.

     Inom teoridelen är de jag har haft mest nytta av är Lindgren när jag har valt teori och 

metod, Möijers genomgång av vad propaganda är och Hintons arbete om stereotyper. För att 

stödja dessa har jag även tagit del av Halls och Trenters arbeten. 
                                               
47 Möijer, 1994, sida 65-66
48 Ibid, sida 14
49 Eriksson, Allt om Historia 12/2009, sida 48.



17

     När jag sedan börjar med analysen kommer jag mest att använda mig av Michael F. Scholz 

modell om hur man analyserar tecknade serier inom historieforskning. Modellen går ut på hur 

man undersöker tecknade serier som kvarleva, men jag har funnit den användbar även för 

tecknade filmer. Det är en lista på olika frågor man ska ställa till sin kvarleva:

1. Identifikation. Vad för sorts serier är det, vart har den publicerats, hur många hade 

tillgång till den?

2. Avsändaren. Vem/vilka gjorde serien?

3. Tillkomstsituation. I vilken tidsanda skapades serien? I vilken kontext?

4. Målgruppen. Vem är det meningen ska läsa/se den här serien?

5. Syfte. Vilket syfte hade avsändaren?

6. Innehåll. Det här är den största delen. Vad innehåller serien? Man får titta både på det 

estetiska och på vad som sägs. Här krävs det både en bildanalys och en ljudanalys

eftersom det är en film. Vad är det egentligen som skildras? I vilket ljus framhävs 

saker och ting, positivt eller negativt? Framhävs dessa saker på samma sätt i liknande 

serier? 

      Innehållet och på vilket sätt det förmedlas genom ljud och bild kommer att vara 

dominerande i min analys. Scholz påpekar att man senare får lägga till sin egen 

tolkningsanalys. Beroende på om man tittar från ett genusperspektiv eller 

historiematerialistiskt perspektiv så får man fram olika saker.50 Jag som ser det hela ur ett 

postkolonialt perspektiv kommer därför att lägga tonvikten på hur man framhäver stereotyper 

i filmerna när jag kommer till den delen. Det första jag kommer att göra i analysen är en bild-

och ljudanalys. Där kommer jag att skriva vad det är som ses och hörs i filmerna och dra 

slutsatser efter vad jag vet från den diskurs de har skapats i. Efter det kommer jag att gå vidare 

i en karaktärsanalys för att gå djupare in på vilka karaktärer som används i filmerna, hur de 

framställs och vilka stereotyper som finns i filmerna. För att fortsätta svara på frågeställningar 

kommer jag även i analysen knyta an till de böcker jag har läst inom psykologin för att 

förklara hur stereotyper används här.

7 Material

De två filmerna jag har valt att analysera hämtade jag från 

http://www.youtube.com/watch?v=YroTk6Vobww (In Der Fuehrer’s Face) och 

                                               
50 Scholz, 2007
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http://www.youtube.com/watch?v=FQqCeEG5hs0 (Education for Death). Youtube är 

visserligen en sida där privatpersoner får lägga upp filmklipp på, men båda filmerna fanns av 

flera olika användare på andra Internetsidor också. Jag har även bekräftat att båda filmerna 

finna att köpa från Disney och att de gjordes de åren det är sagt genom en mängd Internet 

källor (som Disneys egen hemsida, produktbeskrivningar, Oscarsgalans hemsida, fansidor) 

och böcker (som Fynes och Smiths bok). Det riskabla med dessa två filmer som källor är att 

Disney kan ha censurerat delar ur dem innan de gavs ut för försäljning 2004.51 Trots det är 

källorna ändå användbara för min analys. Varför jag valde just dessa två ur de 30-tal 

propagandafilmer Disney gjorde är för att In Der Fuehrer’s Face är en komisk film och blev 

så populär att den faktiskt vann en Oscar, medan Education for Death är tragisk. Trots att 

deras upplägg är annorlunda har de ändå samma syfte; att sprida amerikansk propaganda. 

Deras olika gestaltningar ger alltså en bredare bild av hur Disney gjorde propaganda.

8 Bakgrund

Det var under Andra Världskriget som Disney gjorde dessa filmer. Kortfattat kan man säga 

om kriget att USA blandade sig i först efter att de själva blev attackerade av japanerna som 

var allierade med tyskarna 1941. USA ville självfallet hämnas och allierade sig med 

Storbritannien som vid den här tiden, två år efter krigets början, stod ensam mot Tyskland och 

dess allierande. Tyskland förklarade krig mot USA. Storbritannien och USA kom överens om 

att koncentrera sig på kriget i Europa först innan de gav sig på Japan och detta var i stort sett

vad som hände. Sakta men säkert förlorade tyskarna sin makt och USA såg sig själva som 

hela världens hjälte.

8.1 Hollywood52 och propaganda

I New York börjades det med filmpropaganda redan 1898 när USA var i krig mot Spanien. 

När sedan filmtekniken blev bättre lagom till första världskriget kunde amerikansk 

filmindustri göra ännu fler propagandafilmer. Fast det fanns fortfarande utrymme för 

förbättring av propagandan och filmen hade ännu inte riktigt slagit igenom. 1920 infördes 

alkoholförbud i USA och fler och fler människor tog sin tillflykt till biograferna istället. 

Hollywood fick in mer pengar och kunde mycket lättare göra filmer. Nu var förvisso inte 

                                               
51 The Internet Movie Database, In Der Fuehrer’s Face
52 Det första som jag vill göra klart är att ordet ”Hollywood” är en metonym för amerikansk filmindustri och inte 
bara de industrierna som ligger i staden Hollywood. Men eftersom det är totalt ointressant för denna uppsats om 
vilken specifik industri som har gjort vilken film (inte för att det fanns så många att välja på under denna tid), så 
skriver jag Hollywood. Senare med undantag av Walt Disney Company.
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krigspropaganda populärt längre. I mitten av 20-talet kom det istället ut filmer som visade upp 

krigets fasor, som filmen All quiet on the west front (vilket var filmatisering av en tysk roman

Im Westen nichts Neues av Erich-Maria Remarque). Kanske skulle filmer som denna ha blivit 

än mer populära om det inte hade varit för depressionen. Hollywood har alltid försökt göra 

filmer som folk vill se och under depressionen ville folk ha lyckliga filmer. De gick till 

biografer för att glömma bort alla sina egna problem och krig och elände ville de inte höra 

talas om.53

     Någon gång runt denna tid, då film blev mer och mer populärt kom de ledande på hur stor 

makt filmer hade över människors tänkande. Det blev moralpanik och The Hays Office 

instiftades 1922 för att kontrollera så att publiken inte såg omoraliska saker och händelser.54

Propagandafilmer sågs då som dåliga filmer eftersom de försökte övertyga publiken om något 

som inte var sant.

     Trots detta, och trots kongressens ramaskrin, började det i slutet av 30-talet komma fram 

lite propaganda filmer igen. När Confessions of a Nazi Spy gjordes 1939 konstaterade 

kritikerna att nu har Hollywood förklarat krig mot Tyskland.55

     Fyne menar i The Hollywood Propaganda of World War II att en av de största 

anledningarna till att Hollywood förklarade krig mot Tyskland var för att det var Tysklands 

fel att de inte längre kunde sälja filmer till de Europeiska länderna som låg i krig. Innan hade 

Hollywood tjänat bra på att exportera filmer dit eftersom USA var de största filmmakarna i 

världen.

     Till slut kom ändå kriget till USA och det förändrade filmvärlden. President Franklin 

Roosevelt tyckte inte att propaganda hörde hemma i en demokratisk värld och började istället 

propsa på för informerade filmer om kriget. Han hade märkt hur otroligt populärt filmen hade 

blivit och att folk faktiskt lyssnade på vad som sades i en film. Han lovade att regeringen inte 

skulle censurera någonting.56

     Trots Roosevelts vision var inte ”information” vad folket ville ha och det visste 

Hollywood. Snart tog filmskaparna till sig den gamla traditionen som hade utvecklats under 

första världskriget om att blanda lite kända fakta med massor av känslor. Detta var för att få 

folk att känna en stark optimism för den amerikanska involveringen i kriget och hat mot 

fienden. Allt blev svart och vitt. Amerikanarna var goda och nazisterna var onda. Det fanns 

ingen gråzon. Fyne menar att anledningen till att folk tog till sig det här så extremt var för att 

                                               
53 Fyne, 1997, sida 1-6
54 Nared, Ken, The Hays Office, 2000
55 Fyne, 1997, sida 19
56 Murray, Chris i Comics and Culture, 2000, sida 142.
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det fanns en mentalitet att skådespelare alltid talar sanning och man såg upp till 

skådespelarna.57 På grund av att de spelade hjältar tog man okritiskt till sig vad de sa som 

sant.

8.2 Walt Disney Company58 och det amerikanska nationella intresset

Disneys historia har varit lika framgångsrikt som många av de andra filmbolagen i 

Hollywood. Walt Disney grundade Disney 1923 tillsammans med sin bror Roy. Början var 

rätt trög, Walt gjorde mest serier åt andra och var nära på att förlora sitt jobb helt och hållet 

när ett annat företag försökte köpa ut honom. Sedan dess såg Walt till att själv äga 

rättigheterna till allt han gjorde och därmed förhindra att någon annan tog åt sig äran av hans 

verk. 1927 skapade han Musse Pigg och ett år senare kom han på att han skulle göra världens 

första tecknade film med ljud. Detta blev en stor succé och Disney började få in mer och mer 

pengar. 1932 vann Walt Disney en Oscar för bästa tecknade film. Detta var första gången 

priset delades ut och resten av det årtiondet vann Disney en Oscar varje år.59

     Disney var även först med en tecknad långfilm 1937, vilket många var skeptiska till när det 

begav sig, man trodde inte att en tecknad film kunde hålla publikens intresse i mer än de 

vanliga åtta minuter. Det visade sig att skeptikerna hade fel och Snövit och de sju dvärgarna 

blev en kassaskräll. Genast började Disney producera fler tecknade filmer. Problemet var att 

när väl andra världskriget började stötte Disney på samma problem som övriga filmmakare i 

Hollywood; exportmarknaden hade krympt väsentligt. De nya tecknade långfilmerna gick 

med förlust och ett tag såg det ut som om Disney skulle gå i konkurs60.

     Lyckligt nog för Disney kom USA´s regering in och hjälpte dem finansiellt. I gengäld 

skulle Disney bistå staten med filmer för att höja den amerikanska befolknings moral. De 

började även göra utbildningsfilmer åt den amerikanska armén på löpande band och det var 

tack vare pengarna de fick in via detta som de lyckades hålla sig på fötter till krigets slut.61

     Målgruppen för dessa filmer var vuxna, även om vuxna gärna kunde gå och se dem med 

sina barn. Det kan spekuleras i huruvida de vuxna var medvetna om att de blev rekryterade för 

krig när de såg filmerna eller inte. Dock stämde det politiskt budskap i filmerna väl överens 

                                               
57 Fyne, 1997, sida 11
58 I fortsättningen kommer jag bara att skriva ”Disney” när jag menar Walt Disney Company, och Walt Disney 
när jag menar mannen.
59 The Walt Disney Company, Company History 1
60 The Walt Disney Company, Company History 2
61Raiti, 2007, sida 157



21

med den rådande stämningen i landet.62 Alltså understödde myten i filmen och myten hos 

befolkningen varandra, precis som Murry menar var fallet hos superhjälteserietidningar och 

den rådande ideologin.63

8.3 Människor och Propaganda

Innan jag går vidare till att analysera Disneys filmer måste vi gå igenom hur människor och 

propaganda egentligen fungerar ihop.

     I västerländsk historia vet vi att propaganda användes systematiskt redan i de forntida 

grekiska och romerska samhällena. 1622 bildade den dåvarande påven ”Societas de 

propaganda fide” som skulle sprida den romersk-katolska tron genom propaganda. Men det 

var inte förrän under första världskriget som propagandan blev ett officiellt erkänt politiskt 

medel. Storbritannien var de första att bilda ett departement inom staten som tog hand om 

propagandakrigföring, men andra europeiska länder var inte sena att följa efter. Vid andra 

världskrigets början hade propagandakrigföring och psykologisk krigföring utvecklats 

enormt.64

     Möijer menar att det finns flera anledningar till varför propaganda är effektivt. Det är lätt 

att ta till sig. I propaganda finns inga svåra ord eller något man själv måste reflektera över. 

Det är inte meningen att man ska tänka själv utan bara låta sig ryckas med i känslan. Om man 

hör något tillräckligt många gånger uppfattar man det som sant och därför finns det många 

upprepningar inom propagandan. Propagandister satsar även på att komma in i vårt 

undermedvetna hellre än i vårt rationella sinne. Det finns mycket känslor i propaganda och 

om man har det svårt i tillvaron kan propagandan peka ut vems fel det är och vem man ska 

hata.65 Detta går lätt eftersom propaganda inte har någonting med sanning att göra. Trots detta 

verkar det som om det ändå fyller ett behov. Möijer tar i sin bok upp hur folk länge har trott 

på vad olika religioner propagerar. Detta ger både en kulturgemenskap och en bekräftelse 

över att man inte behöver oroa sig vad som händer efter döden, bara man följer den heliga 

skriften/ledaren kommer man till ett paradis eller dylikt.66 Andra fundamentalistiska 

ideologier fungerar på samma sätt, det ger en gemenskap och även om man inte alltid har en 

                                               
62 Raiti, 200, sida 156
63Murry, Comics and Culture, sida 145
64Möijer, 1994, sida 17
65Ibid, sida 27-28
66Möijer, 1994 sida 60
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övernaturlig del med är man helt övertygad om att man följer den enda sanningen.67 Det 

verkar ligga något i att människor vill ha en övertygelse över att vad man gör är rätt.

     Krigspropaganda går ut på att ge den egna sidan en övertygelse om att man slåss för ”det 

rätta”. Inom krigspropaganda hetsas människor upp genom massmedia redan innan striderna 

börjar för att göra dem mer försvars- och stridsvilliga. Man bygger upp den egna moralen 

genom att totalt smutskasta fienden och måla upp de egna soldaterna som hjältar nära de man 

läser om i sagorna. Och hjältar dör aldrig. De går ut i striden, gör sitt jobb och kommer hem 

till den jublande folkmassan. Lyckad krigspropaganda får det egna folket att tro att man är 

oövervinnlig.68

     Det är under förhållanden som dessa fientliga stereotyper kan skapas och sedan leva kvar 

trots att kriget tar slut. Det finns andra sorters stereotyper; positiva, negativa och rent hatfyllda 

och alla går ut på att förenkla vårt tankesätt. Det tar mycket hjärnkapacitet att fundera på alla 

människor man möter och därför fungerar vår hjärna som så att den kategoriserar in 

människor automatiskt i de fack vi har lärt in eller fått via erfarenhet. Stereotyper är ofta 

felaktiga, men nödvändiga för att hjärnan inte ska bli överbelastad av alla intryck vi tar in 

varje dag.69 Detta är alltså den kognitiva processen bakom hur stereotyper fungerar och det 

finns många olika förklaringar till på vilket sätt vi lär in nya stereotyper. Erfarenheten är 

enklare; en person mötte en gång två personer ur en grupp och tyckte de var elaka; alltså är 

alla människor i den gruppen elaka. Men vi har inte egen erfarenhet av alla grupper som finns, 

särskilt inte i unga år. Det är här det finns många olika förklaringar till hur man lär in vad man 

tycker om andra grupper.70 Dock kan man se att propaganda har varit effektiv i att få en grupp 

att tycka illa om en annan. Ett uppenbart exempel är det nazistiska hatet mot judarna, men 

även USAs hat mot nazisterna med allierade som jag kommer att börja analysera nu i tecknad 

film.

                                               
67Möijer, 1994, sida 59
68Ibid, sida 75
69Hinton, 2000, sida 54
70Ibid, sida 19-24
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9 Analysen

9.1 In Der Fuehrer’s Face

In Der Fuehrer’s Face är en tecknad Disneyfilm på åtta minuter med Kalle Anka i 

huvudrollen som kom ut första januari 1943. Den regisserades av Jack Kinney, men Walt 

Disney står själv som producent. Från början hette den Donald Duck in Nutziland, men titeln 

ändrades på grund av att musiken i filmen blev populär. Musiken skapades av Oliver Wallace 

och blev mest känd tack vare artisten Spike Jones. Hela filmen blev en oerhörd succé och 

vann the Academy Award för bästa kortfilm samma år som den kom ut.71 Faktiskt sågs Kalle 

Anka som en hjälte för alla filmer han hade gjort för nationen under andra världskriget att han 

1984 fick en ” honorable discharge” från USAs armé.72

     Trots den allvarliga stämningen är filmen en komedi och till och med en parodi av 

nazisterna och deras allierade. Disney var familjeunderhållning under denna tid då man inte 

till vardags var van vid vare sig tecknade eller icke animerade filmer på samma sätt som vi är 

idag. Filmerna skulle ge en känsla av att det amerikanska folket hade som plikt att stödja 

kriget. De riktade sig till de vuxna snarare än till barn och försökte rekrytera dem till kriget.73

Alla människor var tvungna att hjälpa varandra och staten om de skulle klara sig ur kriget.74

9.1.1 Handling

Händelseförloppet är följande. Ett marscherande band spelar och sjunger låten ”In Der 

Fuehrer’s Face”. Bandet består av parodibilder av Hirohito, Göring, Göbbels och Mussolini. 

Den femte medlemmen i bandet är en dirigent som man aldrig får se ansiktet på. De 

marscherar in i en liten stuga där man får se Kalle Anka ligga och sova. Han vaknar motvilligt 

och går upp. När han har fått i sig lite oaptitlig mat och bytt till nazistuniform kommer det 

marscherande bandet tillbaka och tar med Kalle till jobbet. De kommer fram till en fabrik och 

Kalle leds in med vapen i ryggen. En högtalarröst berättar att här ska han arbeta 48 timmar 

om dagen för att göra ammunition till Hitler. Efter ett tag får han semester. Men under 

semestern måste han träna upp kroppen så att han kan jobba hårdare åt Fuehrer. När 

semestern några sekunder senare är slut berättar högtalarrösten att Kalle har blivit utvald till 

att jobba övertid! Bandet där han ska montera ihop ammunition går snabbare och Kalle börjar 

                                               
71 Smith, 1996
72 The Official Community for Disney Fans, Walt Disney Archives
73 Raiti, 2007, sida 156
74 Ibid, sida 165
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bli galen av stress. Till slut ser man bara många Kalle Ankor som faller genom en svart rymd 

och ner i en säng. Allt var bara en dröm! Kalle vaknar upp i sin säng i USA, omfamnar en 

staty av frihetsgudinnan och säger ”Boy, am I glad to be a citizen of the United States of 

America!”. 

     Redan efter att bara ha skrivit om handlingen kan vi se en sak tydligt; ”Nutziland” 

(underförstått, Tyskland) är inte ett trevligt ställe jämfört med USA. Kalle får knappt någon 

mat och måste jobba tills han blir galen under nazisternas styre. Han blir oerhört glad över att 

vara tillbaka i USA. Även om man bara hade berättat den här historien utan några bilder eller 

sånger skulle de flesta antagligen tycka att Tyskland var hemskt. Men nu hade skaparna av 

den här historien bilder och sånger till sitt förfogande och därför är det viktigt att analysera 

dessa också för att tydligare få fram vad filmen faktiskt säger. Jag ska börja med att göra en 

bildanalys, gå vidare i en ljudanalys och sist göra en karaktärsanalys.

9.1.2 Bildanalys

I början får man bara se underdelen av marscherande människor i grön uniform med hakkors 

på och delar av instrument till en brun bakgrund. Sedan blir bilden större och man får nu se 

hur bandet, som alla har konstiga kroppshållningar, marscherar förbi små hus. I bakgrunden

ser vi berg och ett moln formade som ett hakkors. När de fortsätter marschen går de förbi 

föremål som man kan se på en bygata, telefonstolpar, brandpost, väderkvarn, träd och buskar, 

alla på något sätt formade som hakkors. Färgerna här är brun/gul och ger inte något fruktat 

intryck, snarare ser det bara lustigt ut när allt är format som hakkors. Närbilder av 

bandmedlemmarna är humoristiskt framställda. Deras kroppshållning är komisk, de sticker ut 

rumpan mycket, och skjuter ut sina svällande bukar. Hirohito är liten och gulfärgad medan 

Göring, Göbbels och Mussolini är stora och tjocka. Dirigenten är smal och längst av de 

allihop, men det finns inga karaktärsdrag som visar vem som kan gömma sig bakom hjälmen.

     De kommer fram till ett rosa litet hus och man får se Kalle Anka ligga bakom fönstret i en 

grön pyjamas och överallt i hans lilla hus skymtar röda banderoller med hakkors på. Precis 

som bandet har gjort innan gör Kalle Hitlerhälsningen när han hör ordet ”Heil” som sjungs 

ofta. Väckarklockan gör också Hitlerhälsningen innan Kalle slår sönder den. Gökuret ser till 

och med ut som Hitler, men Kalle kastar en sko på den för att den ska tystna. Till och med 

tuppen skriker ”Heil Hitler” och gör hälsningen. Bakom sängen hänger det en tavla där det 

står ”Heil, Sweet Heil”, men eftersom man får se den snabbt finns risken att man läser ”Hell, 

Sweet Hell” istället. På motsatt väg har Kalle bilder av Hitler, Hirohito och Mussolini som 
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han måste göra hälsningen mot också. När Kalle försöker gå och lägga sig igen utspelas det 

ett klassiskt komiskt inslag där de kastar vatten i ansiktet på honom. Nu tar Kalle på sig 

samma gröna uniform som bandmedlemmarna har. Det är bakom en tavla av Hitler som Kalle 

har gömt sin mat i ett kassaskåp. Han ser misstänksam och försiktig ut när han tar fram maten 

och när han får upp sin enda kaffeböna ser han kärleksfull och längtande ut. När han sen ser 

en skugga bakom den söndriga gardinen gömmer han bönan snabbt och försöker se oskyldig 

ut. Han njuter när han sprutar in ”Aroma de Bacon and Eggs” i munnen och han behöver en 

såg för att skära itu brödet som verkar vara gjort at sågspån och det låter precis som när man 

skär i en bräda. Sedan försöker han äta brödet och det krasar när han tuggar. Vad ger detta för 

signaler? Tydligen är Kalle fattig och mån om de lilla han har. Detta kommer såklart att 

ställas i en orättvis konstrast när man får veta att han ska jobba 48 timmar om dagen.

     Efter frukost får boken Mein Kampf. Detta är tydligen något han måste läsa, men det 

hinner han knappt innan bandet kommer in och tvingar honom att följa med ut. Varje gång de 

tar ett steg framåt får Kalle en spark i rumpan av mannen bakom sig.

     Fram tills nu har bakgrundsfärgerna gett ett neutralt intryck och det är händelserna som har 

fått oss att förstå att Kalle inte lever ett lätt liv. Men nu får vi se en överblicksbild av en 

fabrik. Svart rök stiger ifrån de brungrå fabrikstornen mot den röda himlen och ger ett 

obehagligt intryck. Det här är inte en trevlig arbetsplats. I nederkanten av bilden ligger det hus 

och det får oss att förstå hur oerhört stor fabriken är. Inne i fabriken är det inte mycket 

mysigare. Kalle har tre gevär med bajonett i ryggen och går förbi en lång rad med vakter som 

står längs väggarna. Han kommer fram till ett arbetarband, på en våning ovanför kan man se 

stora vakter med gevär bredvid sig. Det är meningen att Kalle ska skruva ihop en topp på 

olika stora cylinderformade ammunition vilket måste vara ett monotont arbete. Då och då 

kommer det fram en tavla av Hitler på bandet så att Kalle måste göra Hitlerhälsningen och 

skruva ihop ammunitionen med bara en hand. En gång är en tavla upp och ner och då måste 

Kalle ställa sig på en hand, upp och ner, och göra hälsningen och en annan gång måste han 

göra det med stjärtfjädrarna för att han har ansiktet riktat åt fel hål. Det är en småsaker så som 

dessa som kan få publiken att skratta. Precis som när Kalle snubblar, hamnar på bandet och 

ammunitionen börjar röra sig igenom hans tröja. Kalle blir nämligen aldrig skadad av 

olyckorna som händer honom och därför kan vi skratta åt det.

     När Kalle börjar muttra något som säkert inte är smickrande får han genast sju bajonetter 

uppkörda i ansiktet och Kalle ser genast rädd ut med svetten rinnandes nerför ansiktet. Han 

får jobba igen och nu börjar han se trött ut. När han sedan får ”semester” kommer det i form 

av en plansch bakom arbetsstationen som visar ett berglandskap. Högtalarrösten meddelar att 
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detta är Alperna och tydligen något som alla nazister drömmer om att få åka till. De ljusa 

pastellfärgerna som planschen är målad i är de gladaste färgerna man har sett än så länge, men 

planschen har blivit väl använd, man kan se att den har blivit lagad och lappad. Träningen 

som Kalle förväntas göra för att arbeta upp sin kropp åt Fuehrer under sin semester gör att han 

formar sin kropp så att det liknar ett hakkors. Det ser lustigt ut.

     När Kalles semester är slut får han veta att han måste jobba övertid. Han ger ifrån sig ett 

stön och när man sen ser honom vid monteringsbandet igen är det i ett sjukligt grönaktigt ljus. 

Hela tiden kommer det en högtalare från taket som säger åt honom att jobba snabbare. Kalle 

jobbar så snabbt att han blir oklar i konturerna och ett tag ser man hur han verkar befinna sig 

på två ställen samtidigt. Ögonen börjar gå runt i huvudet på honom och han säger ”I can’t 

stand it! I can’t stand it!” och börjar slå sig själv. Bilden börjar snurra runt jättesnabbt och det 

blir en explosion. Ammunitionen har blivit levande och börjat röra sig som ormar mot en

svart bakgrund. Rummet har upplöst, det här är Kalles galna fantasi. Kalle ses stående med 

döda ögon och en kedja runt armen och låter som en pipa tills han blir nertrampad av ett par 

ammunitionsstövlar. Marschorkestern kommer tillbaka, men nu liknar de också ammunition 

som spelar instrument. Ammunition flyger i luften. En bild på Kalle kommer upp, men han 

ser ut som Hitler med slickat hår och den ökända mustaschen. Bilden försvinner, ammunition 

slår nu Kalle i huvudet och allt blir ännu mer galet och man hör galna skratt. Allt rör sig 

snabbare och snabbare. Tillslut är det ännu en explosion och man får se massa små Kalle-

figurer trilla neråt i en svart rymd.

     En ny scen dyker upp. Kalle Anka ligger i en säng och kramar kudden i ångest. Han har på 

sig en pyjamas som liknar USA:s flagga, väggarna är ljusblå med stjärnor på och det hänger 

en tavla med texten ”Home, Sweet Home” på väggen. En skugga på väggen ser ut som någon 

som gör Hitlerhälsningen och Kalle blir förskräckt, flyger upp och börjar säga ”Heil Hitler”, 

men upptäcker att det bara är en gyllene staty av frihetsgudinnan som står i morgonljuset i 

fönstret. Gardinerna i fönstret och duken på fönsterbordet ser också ut som den USA:s flagga. 

Kalle kyssar frihetsgudinnan och ser så lycklig ut som det bara går. Efter det är det slut. Man

ser en tecknad bild av Hitler, sedan kastar någon en tomat på bilden.

     Bilderna och färgerna som förmedlas i filmen gör det klart för oss att Tyskland (eller 

Nutziland som det kallas) inte är något trevligt ställe, särskilt inte fabriken som Kalle måste 

jobba i. Alla vakter och de grå färgerna gör att det ser obehagligt ut, men det är 

översiktsbilden av fabriken jag finner mest intressant. När man i många andra amerikanska 

filmer och bilder ska gestalta himlen och helvetet brukar helvetet ses som en mörk plats med 

inslag av eld och de färger som kommer med eld. När man å andra sidan ska gestalta himlen 
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används ofta ljusa, blåa toner med fluffiga små moln. Denna ljusa blåa färg används på 

väggarna i Kalles rum, medan resten av rummet är klätt i USA:s flaggas färger.

                                                                                                     
1. Fabriken i Der Fuehere's Face.                                                              2. När Kalle har vaknat upp ur sin dröm.

     I propaganda är allt svart eller vitt. Alltså, antingen Himmel eller Helvetet. USA´s 

befolkning har alltid i majoritet varit kristen och kristna samfund har haft mycket 

maktinflytande. Därför är det inte svårt att förstå att de skulle använda kristen symbolik när de 

målar upp nazisterna som onda och USA som goda.

     Eftersom detta sågs som en skämtfilm är det inte självklart att många i publiken 

reflekterade över symbolismen utan bara lät de lagras i det undermedvetna. Det finns många 

komiska inslag i filmen som alla har varit välanvända inom komedin. Sparken i rumpan, 

olyckor som man inte skadas av utan bara ser roliga ut och lustiga sätt att gå på. Åtminstone 

Charlie Chaplin har använt alla dessa skämt i sina filmer som var populära samtidigt som In 

Der Fuehrer’s Face kom ut. Något annat som också är roligt är upprepningar och detta ser 

man ofta, inte minst Hitlerhälsningen upprepas in i det oändliga. Det är intressant om man 

sätter det i kontrast till dagens samhälle. Om någon skulle göra Hitlerhälsningen ute på en 

gata och skrika ”Heil Hitler” skulle den personen riskera att dömas för förargelseväckande 

beteende. Men i In Der Fuehrer’s Face är det något man skrattar åt. Hitlerhälsningen hade

ännu inte hunnit bli den symbol som vi förknippar med ondska utan var bara något lustigt 

fienden höll på med. Att de förlöjligar denna ritual som nazisterna gjorde är ännu en del av 

propaganda. Utrotningspolitiken och brotten mot mänskligheten var inte allmänt kända vid 

tiden för filmens tillkomst. Det gick alltså bra att skämta om nazismen. De är till för att 

undergräva motståndarens auktoritet. Detta kommer vi att se ännu mer av när jag nu går 

vidare i ljudanalysen.
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9.1.3 Ljudanalys

Sången som är skriven av Oliver Wallace sjungs genom hela filmen och det läggs ibland till 

repliker som är i sångens melodi. Men den sång som de börjar med går såhär;

When der fuehrer says we is de master race

We heil heil right in der fueher's face

Not to love der fuehrer is a great disgrace

So we heil heil right in der fuehrer's face

When Herr Goebbels says we own the world and space

We heil heil right in Herr Goebbels' face

When Herr Goring says they'll never bomb dis place

We heil heil right in Herr Goring's face

Is we not the supermen (Aryan pure supermen)

Ja we is the supermen (super duper supermen)

Is this Nutzy land so good

Would you leave it if you could

Ja this Nutzy land is good

We wouldn’t leave it if we could

We bring the world to order

Heil Hitler's world to order

Everyone of foreign race

Will love der fuehrer's face

When we bring to the world dis order

     Det här är en text som är lätt att följa med i. Melodin är en glad och käck och om man var 

amerikan och hatade nazister under kriget så uppskattades detta. Denna låt var så populär att 

den kom som grammofonskiva och idag finns den fortfarande att köpa på CD.75 Texten är 

förtyskad engelska vilket gör att det finns med några ordlekar. Som ”Nutzy land”, ”Nut” på 

engelska betyder knäpp, alltså ”knäpp-landet” och ”When we bring to the world dis order”. 

”Disorder” betyder oreda eller psykiskt störning. Underförstått blir det då att de ska ge 

världen oreda/psykiskt störning. Dessutom har de lagt till ett pruttljud varje gång de sjunger 
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”Heil” i sången. Återigen är det för att totalt undergräva det här symboliska ordet som 

nazisterna använder. Det är inte respektingivande att säga ”Heil” om man lägger till ett 

pruttljud efteråt och i den här filmen sjunger de ”Heil” + pruttljud ofta och upprepning får oss 

att kommer ihåg saker. När Kalle senare kommer till fabriken kommer det ytterligare några 

intressanta meningsutbyten;

Högtalarrösten; ”Welcome workers of Nutzy land. Where the glorious privilege is yours, to be 

a Nutzi, to work 48 hours a day for the Fuehrer!”. Och till melodin “When the Fuehrer says, 

we never will be slaves, we heil, heil, but still we work as slaves! While the Fuehrers brags 

and lies and rants and raids, we heil, heil and work until our graves!” “When the Fuehrer yells 

‘I got to have more shales, we heil, heil, for him we make more shales. If a little shale would 

brought him right to *bang*, we heil, heil, and wouldn’t that be swell!”

     Högtalarrösten är den som hela tiden hyllar Hitler och kräver att Kalle ska jobba hårt för 

honom. Men nu har istället sången blivit kritisk mot Hitler och menar att han jobbar ihjäl folk. 

Den har också förhoppning att en liten ammunition ska ta honom rätt till helvetet. Man hör 

aldrig ordet ”hell” men för den som är bevandrad i engelska och avskyr Hitler så är det lätt att 

lista ut vad som rimmar på ”shale” och ”swell”. Dessutom passar de in i meningen, som 

visserligen är grammatisk fel på grund av den tyska brytningen. Enligt sången hör Hitler alltså 

hemma i helvetet.

     Det här är intressant för oss som står med facit i hand. Amerikanarna kände som nämnt 

inte till koncentrationslägren när denna film gjordes, de antog bara att Hitler utnyttjade sitt 

folk. Denna bild kunde såklart ha förmedlas från dem som lyckades fly från Tyskland till 

USA och berätta om alla hemskheter, och/eller var detta ytterligare ett propagandatrick. Om 

den tyska befolkningen arbetade ihjäl sig ”48 timmar om dygnet” sågs det inte så hemskt om 

amerikanerna var tvungna att offra lite för sitt land också. Exempelvis jobba bara någon 

timme extra och betala lite mera i skatt så att staten hade mer resurser att slå ner nazisterna.

För ingen ville att Hitler skulle komma och göra dem till slavar! Istället var det meningen att 

amerikanarna skulle åka och rädda Europa.76 Men för att göra detta uppdrag mindre 

ångestladdat krävdes någon form av roande propaganda och då är In Der Fuehrer’s Face ett 

bra exempel. Humor är en försvarsmekanism. När man kan skratta åt något känns det inte lika 

ångestfyllt. 77

                                               
76 McKay m.fl, 2007, sida 982
77 Brülde, 2007, sida 299.
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     Om man lyssnar på bakgrundsmusiken hör man ännu en skillnad mellan när Kalle är i 

Tyska riket och när han är i USA. I Tyska riket är bakgrundsmusiken olika former av sången, 

men när han vaknar i USA är bakgrundsmusiken ljuv, som i andra Disney filmer när de två 

älskarna får varandra i slutet. För att öka den patriotiska andan är det sista Kalle säger ”Oh 

boy, am I glad to be a citizen of the United States of America”. Detta är det meningen att 

publiken också ska känna. Vilken tur att de också är invånare av USA och slipper stå under 

Hitlers makt och arbeta sig till döds.

9.1.4 Karaktärsanalys

Karaktärerna i den här filmen är intressanta. Kalle Anka är alltid Kalle Anka, de flesta i USA 

kände till honom innan In Der Fuehrer’s Face kom ut. Han hade slagit igenom redan 1934 

och hann vara med i hela 76 kortfilmer och reklamer innan den här filmen kom ut. Publiken 

älskade honom och hans serieskapare menade att de var för att publiken kunde leva ut sina 

egna frustrationer genom Kalle. Han har alltid haft ett kort temperament och i början var han 

barnslig i sin ilska. Men hans problem löstes alltid i slutet på ett eller annat sätt.78

     Om publiken kände igen sig själva i Kalle Anka så kände de sympati för honom när han 

var tvungen att jobba hårt i fabriken och kunde lätt börja hata dem som plågade honom. 

Eftersom de fyra bandmedlemmarna var personer man kände igen fick man sitt hat ännu mer 

riktat åt ett visst håll. På grund av att dessa inte målades som respektingivande utan som 

lustiga är man heller inte särskilt rädd för det.

3. Hirohito i In Der Fuehrer’s Face                                            4. Göring i In Der Fuehrer’s Face

     För att veta att de här är lustiga figurer måste man veta hur ”en riktig” man ser ut. Vem 

man ska respektera. Här under finns en bild av prinsen ut filmen Snövit som kom ut 1937 och 

blev en stor succé. Det här ligger inom området för stereotyper. Redan innan kriget fanns en 

                                               
78 The Official Community for Disney Fans, Walt Disney Archives
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bild av hur en stark, trygg och respektingivande man såg ut. Disney skapade inte denna, men 

de användes sig av den för att måla upp hjälten i sin första långfilm. Det är en stereotyp 

idealbild om hur män ska se ut. Och om man jämför mellan de två bilderna av Hirohito och 

Göring ser man en stor skillnad. Hirohito är liten och gul med glasögon och stora tänder 

medan Göring är tjock och på just den bilden håller händerna i feminina gester. Det får en att 

tänka på en dam som håller fram en näsduk. Att han samtidigt sjunger ”Super duper 

superman” på ett sätt som kan beskrivas som ”fjolligt” förlöjligar hans manlighet ytterligare.

5. Prinsen i Snövit

    Så har vi då prinsen i Snövit som på många sätt är tvärtemot Hirohito och Göring. Han är 

lång smal och man kan gissa att han är vältränad. Han har ett svärd vid sidan och just i denna 

scen sjunger han med djup stämma en kärlekssång till Snövit. När prinsen sjunger är det 

meningen att publiken ska sucka längtansfullt, men när marschorkestern sjunger är det 

meningen att man ska skratta. Alltså, vi har en stereotyp bild av hur en riktig man ska se ut, 

och därför kan vi känna igen när någon inte är det. Istället är Hirohito, Göring och Göbbels 

stereotyper för något annat; japaner respektive tyskar.

     Eftersom det var japaner som bombade Pearl Harbour och drog in USA i kriget sågs inte 

japaner med blida ögon i USA under den här tiden. I filmen målas Hirohito ut som en 

underhuggare; han har på sig nazisterna uniform och hans repliker går ut på att hylla Hitler 

(Heil Hitler’s world to order) och arierna (Aryan pure superman). Detta kan uppfattas som ett 

propagandaknep. USA:s befolkning ville hämnas på dem som bombade dem, men regeringen 

hade lovat att hjälpa Europa först. Om då Hirohito och japanerna målades upp som 

underhuggare, som bara hade attackerat USA på Hitlers order, kunde hatet riktas om mot 

nazisterna. Och regeringen kunde, med folkets stöd, ge sig in i striderna i Europa istället. 

     Det finns en sorts stereotyp till i filmen. Vakterna/soldaterna som man ser här och var i 

fabriken ser alla likadana ut. Precis som Göring och Göbbels är de stora och tjocka, men 
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tillskillnad från Göring och Göbbels har de inga andra karaktärsdrag. De har bara vapen och 

uniform. Nu kan man fråga sig om soldater inte borde vara mer i form om de ska kriga, eller 

hur de kan ha blivit så tjocka om deras matranson är lika dålig som Kalles. Eller är det bara 

amerikanarna som har en stereotyp bild av tyskar som stora och tjocka? Eller kanske är detta 

ännu ett försök att svartmåla fiendens soldater som otympliga och därför sämre i strid? Det 

här kommer jag att återkomma till efter att jag har analyserat Education for Death – The 

Making of the Nazi.

9.2 Education for Death – The Making of the Nazi.

Education for Death var från början en bok skriven av Gregor Ziemer som var lärare i 

Tyskland fram till att kriget bröt ut. I sin egen bok förkastar han det nazistiska skolsystemet 

där de bara lär barnen hur de ska dö för sitt land. Boken kom ut 1941 och ur en tidningsartikel 

från november samma år kan man läsa hur Ziemer vill att boken ska väcka USA till att slåss 

mot nazismen med demokratisk vilja. Tyskarna uppfostrar sina barn till att dö för sitt land, 

men Ziemer vill att USA ska uppfostra sina barn till att leva för sitt land.79

     1943 gjorde Disney en tecknad kortfilm av boken. Den regisserades av Clyde Geroimi men 

producent var som vanligt Disney.80 Precis som med filmen In Der Fuehrer’s Face ville inte 

Walt Disney att denna film skulle distribueras efter kriget var slut, men 2004 kom den ut på 

DVD i samma samlingsbox som In Der Fuehrer’s Face81; Walt Disney Treasures – On the 

Front Lines. Där finns även 30 andra filmer som Disney gjorde för att stödja kriget.82

Education for Death har aldrig varit lika populär som In Der Fuehrer’s Face, men den hade 

samma syfte. Det var meningen att man skulle känna sig manad att hjälpa till i kriget.83 En av 

anledningarna till att filmen inte blev lika populär som den första jag analyserade kan vara för 

att denna inte är någon komedi. När man ser In Der Fuehrer’s Face är chansen stor att man 

skrattar, men redan till titeln i Education for Death känner man sig illa till mods. Genom hela 

filmen växer obehagskänslan.

                                               
79 The Time, Education: Education for Death. 1941
80 Smith, 1996.
81 The Internt Movie Database In Der Fuehrer’s Face
82 Amazon.com Amerikansk köpsida DVD-film, Walt Disney Treasures; On the Front Line
83 Raiti, 2007, sida 156
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9.2.1 Handling

I filmen får man följa Hans levnadsöde. Karaktärerna i filmen pratar tyska, men det finns en 

engelsk berättarröst genom hela filmen som förklarar vad det är som händer. När Hans är 

nyfödd måste föräldrarna gå till regeringen och bevisa att de är riktiga arier så att de ska få 

behålla honom. Man får veta att sagorna Hans läste som barn berättade om hur demokrati var 

ond och Hitler hjälten som räddade landet. I skolan får Hans lära sig att det är nazisterna som 

är de starka och att det är deras rätt att slå ner och rensa ut de svaga. Om han visar någon som 

helst sympati för svaga får han ställa sig i skamvrån. Berättarrösten berättar att Hans blir totalt 

indoktrinerad i nazismen. Tillslut finns ingen glädje eller sympati i honom. Allt han kan är att 

göra Hitlerhälsningen och marschera. Oundvikligt marscherar han in i döden, för det finns 

inget annat han kan göra.

9.2.2 Bild- och ljudanalys

Det första man får höra till introduktionstexterna är trummor och trumpeter som låter

domedagaktigt. Det ger en känsla av att det är något hemskt som kommer att hända, men 

samtidigt kan man lätt marschera till takten som trummorna spelar och om man har sett 

militärorkester som marscherar kan man se dem framför sig när man hör det här 

introduktionen. Titeln på filmen kommer upp Education for Death – The making of the Nazi

och när det zoomar ut får man se att det är titeln på en bok skriven av Gregor Ziemer. Ovanför 

hans namn finns en blixt och under titeln ses ett hakkors. Boken försvinner och man ser bara 

ett blodrött hakkors mot en svart bakgrund medan en berättarröst säger ”What makes a Nazi? 

How does he get that way? Well, let’s look into the process.” Resten av filmen går ut på att 

titta hur han blir en nazist. För alla nazister är män i den här filmen. Det finns endast två 

kvinnor med, mamman och gestaltningen av Tyskland. Men låt oss återkomma till det senare.

     Berättelsen börjar med att ett tyskt par måste gå och registrera att det har fött en pojke. De 

kommer in i ett stort rum där det hänger många banderoller med hakkors längs väggarna. På 

väggen längs bort finns även en gigantisk guldfärgad fågel som håller hakkorset mellan sina 

klor. Precis under fågeln sitter registreringsmannen. Föräldrarna hälsar på honom genom att 

göra Hitlerhälsningen. De pratar riktig tyska med varandra, men för oss som inte förstår det så 

översätter berättarrösten och man kan höra på föräldrarnas tonläge att de förklarar något. Man 

ser bara deras skuggor. Föräldrarnas skuggor är små medan registreringsmannens skugga är 

stor. Man kan tydligt se skuggan av hans hatt. Modern sträcker sig uppåt för att ge honom en 

bunt med papper. Registreringsmannen tittar noga på papperna, som är födelsepapper som 
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bevisar att de är renrasiga enda upp till deras gammelfarsföräldrar. Alla dokumenten har blivit 

stämplade med nazisternas sigill. Man får se skuggan av modern igen och berättarrösten 

förklarar att hon vill kalla sin son Hans. Hon ser bedjande ut i skuggan. Registreringsmannen 

ryter något och man ser hans hand, och i bakgrunden även hans skugga, peka på något. En 

lista sitter uppsatt på väggen. Där finns namn som är förbjudna att använda. Längst upp finns 

Franklin och Winston sedan fortsätter det i fallande grad med Samuel, Miriam, Jacob, Ivan, 

David, Joseph, Joshua, Amos, Elias, Noah, Isaac, Rebecca, Sara, Sonia, Ben och ännu fler 

namn som man knappt kan se. Man kan notera att många av dessa namnen är vanliga i 

Tysklands fiendeländer, USA, Storbritannien, Sovjet och inte minst bland judarna. Franklin 

hette även USAs president under den här tiden och Winston var Storbritanniens 

premiärminister.

     Hans, som modern vill kalla sin son, är inte förbjudet, i alla fall inte än. 

Registreringsmannen räcker dem ett pass där de kan skriva in namnen på ytterligare tolv barn. 

Detta är en signal om att paret ska reproducera fler renrasiga barn; Tyskland behöver fler 

soldater. För att de har varit duktiga och skaffat ett barn får de en kopia av Mein Kampf som 

berättarrösten med dryg stämma berättar är Tysklands kioskvältare. Färgerna i den här scenen 

har varit dova och mörka. Man har inte fått se karaktärernas drag, utan bara deras skuggor, 

eller deras siluetter. Att mannen som är tillsatt av regeringen för att registrera nya barn är så 

mycket större än föräldrarna tolkar jag som en gestaltning över hur mycket makt regeringen 

hade över undersåtarna. De får inte ens bestämma namnet på sitt eget barn utan att regeringen 

har något att säga till om.

     När filmen fortsätter berättar berättaren att Hans som en av ”Hitlers barn” sätts i dagis och 

får höra sagor från den nya orden. Det är en omskrivning av Törnrosa. En sagobok öppnas 

och man får se en bild av ett vackert slott. I nästa bild syns siluetten av en säng och en elak 

häxa med spetsig hatt, lång näsa med vårta på, grön hud, långt tovigt rött hår och svart rock 

böja sig över en säng där man nätt och jämnt ser siluetten av ett ansikte. Hans fick lära sig att 

häxan stod för något så hemskt som demokrati. Häxan skrattar ondskefullt men då får man se 

en riddare i rustning komma galopperandes på en vit häst med rött täcke. Det ser ut som om 

han rider genom stormmoln vilket förstärks genom att varje gång han svingar sitt svärd skjut 

det ut blixtar från toppen. I bakgrunden hörs ett känt musikstycke av Wagner; Valkyrernas 

ritt. Prinsen stöter blixtar genom svärdet mot häxan som tvingas upp mot väggen. Hon ser ett 

fönster och kastar sig ut genom det. Demokratin har flytt, hävdar berättaren. Riddaren sätter 

tillbaka svärdet i skidan och tar i skuggorna av sig hjälmen. Han böjer sig ner och kysser den 

sovande prinsessan. Nu blir bilden ljus. Man får se att ”den vackra prinsessan” inte är vacker 
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alls. Hon är stor och tjock och håller en sejdel med öl i handen. På golvet bredvid sängen 

ligger fler tomma sejdlar. På hennes långa blonda hår sitter en hjälm med horn och över 

hennes stora mage ligger ett rött skynke med sigillet av en örn på. Berättarrösten säger 

förfärat att prinsessan är Tyskland! Hon smackar med munnen och för sejdeln upp till sitt 

ansikte och kikar in i det. Hennes kinder och näsa är röda och hon ser berusad ut. Musiken till 

det här stycket påminner om någon som är förvirrad och håller på att tuppa av. Hon suckar när 

hon upptäcker att det inte finns något mer öl kvar. Först då lägger hon märke till prinsen. Hon 

gömmer sig under filten och vi får nu se vem den ”tappre, vackre prinsen” är. Det är Hitler!

     Hitler ser verkligen inte snygg eller fräsch ut. Han är liten och small, med en stor röd näsa 

och påsar under ögonen. Han blinkar förföriskt mot prinsessan. Prinsessan sätter sig upp i

sängen och skriker ”Heil Hitler” och gör hälsningen. Hitler svarar på samma sätt. Sedan 

börjar han ryta snabbt på en sorts låtsastyska. Han verkar visa hur stor och stark han är, men 

efter en liten stund ser man djävuls-horn skymta på hans huvud. Han ser galen ut. 

Bakgrundsmusiken blir snabbare och prinsessan upprepar med en operasångerska röst ”Heil 

Hitler” medan Hitler håller sitt tal. Han skriker mycket och gestikulera stort och slår sig själv i 

huvudet ibland. Tillslut blir han röd som en tomat i ansiktet och svett och tårar sprutar. Men 

prinsessan är helt hänförd och suckar ljuvt innan hon fortsätter skrika ”Heil Hitler, Heil 

Hitler”. Hitler börjar också säga ”Heil, Heil, Heil” tills prinsessan plötsligt griper tag i honom 

och trycker honom mot sin barm. Detta är en gestaltning över hur Tyskland har tagit till sig 

Hitler som en moder tar till sig sitt barn. Hitler och Tyskland hör ihop.

     Hitler tar sig dock loss när han får svårt att andas och hostar och fräser på ett sätt som 

påminner om en gris. Han lyfter upp den tunga prinsessan och bär henne med stora 

svårigheter till hans häst medan prinsessan fnittrar fånigt. Eftersom hon är stor har han svårt 

att få upp henne på hästen också. Hästen ser sur ut över den extra tyngden. Hitler grymtar och 

puttar på henne för att försöka få henne att ligga på mage bakom sadeln. Nu hör man återigen 

Valkyrernas ritt och tillslut slår blixten ner och efter ett rökmoln ligger prinsessan bakom 

sadeln medan Hitler sitter vid tyglarna. Hitler ser först förvånad ut över att prinsessan har 

kommit upp, men sen sätter han näsan i vädret och rider iväg. I bakgrunden finns ett 

slättlandskap med små kullar långt borta. Bakifrån får man se prinsessans gigantiska rumpa 

när de fortsätter rida genom en alle av träd som alla reser en kvist när Hitler rider förbi. 

Berättarrösten säger att sensmoralen i sagan är att Hitler fick Tyskland på fötter, satte henne 

bakom sig i sadeln och tog henne på en ridtur.

     Berättaren menar att dessa förvrängningar av sagor är till för att få barn att se upp till 

Hitler. Man får se en tavla av Hitler i rustning på en häst med den nazistiska fanan bakom sig. 



36

Framför tavlan står ett antal dagisbarn och gör Hitlerhälsningen mot tavlan med sina 

barnastämmor. Bakom dem finns det ett antal blå stolar som alla har hakkors inristade på 

dem. Lille Hans kan betraktas som en söt liten unge. Han har stora blå ögon, blont hår och 

knubbiga kinder. Han och hans klasskompisar skulle kunna ha varit barn får vilket 

västerländskt land som helst, men förutom att man vet sedan tidigare att de är tyskar har de 

alla på sig likadana tyska folkdräkter (eller, det som vi känner igen som tyska folkdräkter från 

andra filmer). Att alla har nästan likadana kläder på sig är ett annat drag som återfinns genom 

hela filmen. Men trots det ser Hans fruktansvärt oskuldfull när han gör Hitlerhälsningen på 

dagis, till skillnad från några av sina klasskompisar som har små, svarta ögon som får dem att 

de ser mer beräknande ut.

     En dag blir Hans sjuk. Vi ser ett nattduksbord med diverse muggar, glas, flaskor och 

tabletter. I bakgrunden spelas sorgsen musik. Modern sitter vid Hans sängkant, stryker hans 

hår och ber för att han ska bli frisk för hon vet att andra sjuka barn har tagits av Hitlers 

soldater och aldrig setts igen. Hans ligger liten och blek i den stora sängen. Modern ser 

förfärat upp när det hörs en knackning på dörren. Vi får se en knuten näve banka på dörren, 

runt armen har han ett hakkors. Soldaten öppnar dörren och vi ser hans skugga sträcka sig in i 

rummet. Modern och soldaten utbyter Hitlerhälsningen. Soldatens skugga kastas över henne 

och mörkare musik börjar spelas. Han sätter nävarna vid midjan och börjar ryta. Hans vaknar 

till och sträcker sig efter sin mamma som genast böjer sig ner och kramar om honom. 

Soldaten syns igen, men hans ansikte är i skuggorna. Hans ögon tittar illvilligt ner på 

mamman och barnet. Han börjar gestikulera våldsamt och modern ser rädd ut. Berättaren 

kallar soldaten för en ”Superman” som precis har berättat för modern att om hon inte slutar 

pjoska med barnet kommer staten att vidta åtgärder. ”Superman” är en översättning från 

tyskans ”Übermensch” som var vad tyskarna kallade arierna84. Men i USA finns det redan en 

”Superman”, nämligen Stålmannen vilket är en hjälte i amerikanska serietidningar. Den 

amerikanska publiken, som har Superman synonymt med hjälte kan då ha tolkat 

användningen av frasen som att soldaten ses som en hjälte i Tyskland, även om det är 

uppenbart att han inte är det. Följaktligen kommer amerikanarna att se ner ännu mer på 

Tyskland som har så dåliga hjältar.

     Hans blir frisk igen. Vi får se honom stående inne i ett klassrum. Alla elever och läraren 

står och gör Hitlerhälsningen mot en tavla av Hitler som hänger bakom kareten. Vägen är 

dekorerad med hakkors och alla i rummet har grön/bruna uniformer. Det låter nästan som de 

                                               
84 Encyclopedia Britannica Online, Superman
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ber en bön till tavlan. Berättaren säger att de ger ett heligt löfte att slåss, lyda och dö för deras 

Führer vilket gör honom väldigt glad. Hitler på bilden ser mycket nöjd ut och det gör även 

Görings och Göbbels som också har varsin tavla. Göring ser på tavlan stor och tjock ut med 

många medaljer på bröstet, medan Göbbels har grönaktig hy och stora öron och näsa. Han 

kikar fram genom ena sidan av ramen. Läraren berömmer klassen för deras fina bön. Han är 

en stor och kraftig karl som till en början ser sympatisk ut och ler vänligt. Han ska hålla 

lektion i naturhistoria och musiken i bakgrunden är munter. På tavlan finns det ett landskap 

målat och läraren målar till en vit hare och en röd räv. Figurerna på tavlan kommer till liv. 

Räven slickar sig om munnen och haren börjar förskräckt hoppa iväg. Räven följer efter och 

tränger in haren i hörnet av tavlan där han tillslut äter upp den med en nöjd min.

     Läraren vänder sig till klassen och frågar vad de har lärt av den här berättelsen. Hans 

ställer sig upp och påpekar med oskuldsfull stämma att det är synd om haren. Nu ser läraren 

inte sympatisk ut längre. Han blir högröd i ansiktet och börjar skrika åt Hans och skickar 

honom i skamvrån. Hans ser ledsen och förnedrad ut. Från tavlorna ser Hitler, Göring och 

Göbbels ner på honom med stränga minner. Läraren vänder sig till klassen igen och frågar om 

någon kan det riktiga svaret. En pojke med helt svarta ögon (tillskillnad från Hans blå) reser 

sig och skriker att världen tillhör de starka och brutala och att haren är en fegis som förtjänar 

att dö! Berättaren tillägger ”Nice kids”, men man förstår att han är ironisk. Läraren ser dock 

nöjd ut. Han vänder sig till Hans och frågar om han har lärt sig något. Hans hoppar upp och

skriker att han hatar haren som är svag. Nu ser läraren och tavlorna nöjda ut. Hans har tagit 

till sig det riktiga nazistiska tänkesättet nu, konstaterar berättaren. För det är nazisternas 

mening i livet att förstöra och ta över alla andra svagare länder, för de är de starkaste. 

Eleverna ser uppmärksamt på läraren och håller med om vad han säger. Scenen avslutas med 

att man får se deras händer sträcka sig i luften när de skriker ”Sieg Heil!” och läraren som 

deklamerar att tyskarna är superrasen och att alla andra ska bli slavar. 

     Den här skolscenen är en av nyckelscenerna i filmen. Den går ut på att lära oss hur otroligt 

indoktrinerade och hemska nazisterna är som inte har någon som helst sympati eller förståelse 

för de svaga i samhället. Återigen är det värt att nämna att USA inte kände till 

koncentrationslägrens än. Den här filmen bygger endast på Zeimers bok och hans erfarenhet 

av den tyska skolvärlden. Det pekar dock på att något är oerhört fel i Tyskland. Detta 

förstärks sedan i kommande scener där man, precis som i In Der Fuehrer’s Face använder 

färger som för tankarna till Helvetet.



38

6. Scen ur Education for Death                                                                 7. Nazister ur Education for Death

     Musiken blir hotande och obehaglig igen. Mannen på bilden (6) skriker; ”Idag äger vi 

Tyskland, men imorgon äger vi hela världen!” Med brinnande facklor ger sig de här 

nazisterna ut för att bränna bort det de inte vill ha i Tyskland. Vi ser ett bokbål med Voltaires 

och Einsteins böcker överst. I nästa scen ses ett brinnande bål av tavlor och sedan ytterligare 

ett med den judiske kompositören Mendelssohns noter. En ny scen visar upp ett altare där 

Bibeln ligger, men i nästa stund har bibeln bytts ut mot Mein Kampf, ett krucifix bytts ut mot 

ett svärd med hakkors på. Varje gång vi ser en kristen symbol hörs sorgsen musik och när den 

bytts ut mot en nazistisk symbol hör vi dova, obehagliga trummor, detta är för att förstärka 

känslan av att det inte är bra att ta bort kristna symboler. Vi ser skuggorna av marscherade 

män med facklor igen, de målar ett hakkors på utsidan av kyrkan och krossar ett fönster färgat 

med en bild av Maria och Jesusbarnet. Det här avkristnandet av Tyskland är intressant på 

många sätt. Inga ord sägs om att de kränker heliga föremål, det förstår publiken ändå. Vad 

bilderna gör är att de förstärker känslan av att Tyskland och Nazisterna är förbundna med 

helvetet och att de har vänt sig ifrån Gud. Som jag nämnde tidigare är USAs befolkning i stor 

utsträckning kristen, och Gud har länge varit ett maktmedel för att få auktoritet över folk. Om 

nu tyskarna har vänt sig ifrån Gud och skändat hans tempel, måste USA, som slåss mot 

tyskarna, ha Gud på sin sida. Om man då har denna föreställning som att tyskarna är onda, 

och har förkastat Gud, kan en retorisk duktig ledare senare påstå att varje god kristen har som 

plikt att fördriva denna ondska från världen. Det handlar inte om ett krig längre, det blir ett 

korståg mot ondska.

     För att man då inte ska känna dåligt samvete över att man tar livet av småpojkar som Hans, 

som faktiskt har varit snälla och oskyldiga och tyckt synd om svaga harar, finns det en minut 

kvar av filmen. Här får vi se hur Hans marscherar tillsammans med jämnåriga pojkar med 

handen sträckt framför sig i en Hitlerhälsning. Han växer och blir större, men fortfarande 
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marscherar och Hitlerhälsar han bara. Berättarrösten säger att i honom finns inte minsta spår 

av skratt, tolerans eller barmhärtighet. Allt han kan är att marschera och göra 

Hitlerhälsningen. Till slut får man se honom, fortfarande marscherande, men nu med ett 

vapen över armen. Han har inte längre blå ögon, utan svarta, precis som hans kamrater har 

haft tidigare. Berättaren säger att han inte längre ser, gör eller pratar om sådant som 

regeringen inte vill att han ska se, göra eller prata om. Och så marscherar han på, trampar ner 

de som är svagare än honom, hans utbildning är klar! Men… även hans död. Där det förut 

marscherade soldater får vi nu se mängder av vita kors med gröna hjälmar på. Och sen är det 

slut.

     Under det här stycket har berättaren använt sig av ett argumentationsknep som kallas 

stegring85 vilket går ut på att man säger ett antal saker som för varje gång gör att spänningen 

stiger tills det når klimax; ”He sees no more than the party wants him to, he says nothing but 

what the party wants him to say and he does nothing but what the party wants him to do!” De 

sista sju orden sägs mer kraftfullt än de övriga, för att riktigt befästa att Hans inte längre än en 

egen person, utan bara en marionett för den nazistiska regeringen. Han har blivit 

avhumaniserad, och man behöver inte känna dåligt samvete om man dödar en soldat som inte 

är en människa längre.

     En annan sak att ta i beaktande innan vi går vidare till nästa del är alla skuggor. Soldaterna 

och registreringsmannen är alla höljda i skuggor. Man kan inte riktigt se deras ansiktsdrag. 

Deras skuggor är långa och sträcker sig över befolkningen och landet. Detta diffusa är otäckt 

och drar tankarna till mardrömmar. Men mardrömmar är något man kan vakna ifrån och 

publiken som gick och såg denna film kunde när den var slut lämna lokalen och komma 

tillbaka till sin egen värld. Trots det fanns obehagskänslan kvar en tid efteråt vilken då kom 

att vara riktad mot nazisterna. Skuggorna var också ett sätt att avhumanisera nazisterna. De är 

inte riktiga människor, utan någon form av djävulskt påfund som rör sig i skuggor. 

Färgsättningen påverkar alltså stämningen i filmen och ger Education for Death ett obehagligt 

intryck.

9.2.3 Karaktärsanalys

Filmen använder sig av en hel del nidbilder. De första nidbilder vi stöter på är i 

omskrivningen av Törnrosa där Hitler och en gestaltning av Tyskland i form av prinsessa 

finns med.

                                               
85 Möijer, 1994, sida 44



40

8. Hitler i Education for Death                            9. “Tyskland” i Education for Death
     Vi vet att en “riktig” riddare och prinsessa inte ser ut såhär eftersom vi tidigare, inte minst 

från Snövit, vet hur de egentligen ska se ut. Bilden av Hitler för istället tankarna till en 

smådjävul. Han ser för lustig ut för att kunna vara Djävulen, men ingen blir förvånad om han 

målas ut som en av Djävulens undersåtar. Han är ond, men inte så ond att man inte vågar slå 

ner honom. För även om man diaboliserar Hitler får han inte bli så skrämmande att soldater är 

rädda för att slå honom.

     Gestaltningen av Tyskland är tänkvärd. När man gestaltar ”fosterlandet” brukar det ofta få 

en kvinnlig form. Precis som alla nazister ses som män ligger det i att kvinnor inte tycks ha 

någon plats på slagfältet. Det är istället kvinnorna som man slåss för, de mänskliga kvinnorna 

som stannar hemma och väntar på de tappra soldaterna och för fosterlandet, som då får en 

kvinnlig, passiv, roll.86 För fosterlandet ligger bara där, hon kan inte resa sig och slåss. Om då 

Tyskland i denna tolkning av Törnrosa ser ur som hon gör, vad betyder det? Hon är tjock, 

berusad och inte alls särskilt vacker. Det blonda håret, vikingahjälmen och filten hon har över 

sig kan alla vara symboler för Tyskland. Det är inte en sådan här prinsessa prinsar slåss över i 

romantiska filmer. Dessutom beter hon sig osympatiskt; hon fnittrar fånigt genom filmen och 

är hänförd av Hitler. En person som gillar Hitler ses snarare som galen än sympatisk. Vad är 

då troligast att publiken drar för slutsats? Jo, att Tyskland är ett galet, onyktert land. I skuggan 

av det amerikanska alkoholförbudet under 20- och 30- talet sågs alkohol, åtminstone från 

regeringens sida (som hade beordrat Disney att göra filmerna) inte som något positivt.87

Kanske kan man kalla denna del av filmen som propaganda mot alkohol såväl som mot 

Tyskland. Hur som helst pekar alla symboler på att Tyskland är ett dåligt land. Det gör inget 

om det råkar bli sönderbombat.

     För att forstsätta med avhumaniseringen vill jag knyta an till användningen av stereotyper. 

Alla soldater i den här filmen ser precis likadana ut tillslut. De har likadan kroppsform, ögon, 

                                               
86 Föreläsning 29/10-09 med Cecilia Trenter
87 Encyclopedia Britannica Online, Prohibition
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uniformer och marscherar på precis samma sätt. Detta är generalisering och det går ut på att 

alla nazister är onda. I början av filmen var Hans förvisso en egen person, men filmen 

”bevisar” att i slutändan blir alla nazister likadana. De blir också avhumaniserade på ett annat 

sätt, man ser inte deras föräldrar. Hans pappa syns som hastigast när de ska registrera hans 

födelse, men det är mest modern som pratar. Efter att Hans har varit sjuk syns inte modern 

mer. Hans blir bara ett av Hitlers barn.

9.3 Sammanfattning; Stereotyper

I både In Der Fuehrer’s Face och Education for Death ser vi stereotyper. Den första 

stereotypen är soldaterna. I båda filmerna har soldaterna gröna uniformer och liknande gevär. 

I respektive film ser de helt lika ut, men om man jämför de båda filmerna är soldaterna i In 

Der Fuehrer’s Face tjockare. Detta kan bero på filmens komiska framtoning. Man tar inte 

tjocka soldater på lika mycket allvar som man tar tunnare och mer muskulösa soldater. I båda 

filmerna är dock soldaternas ansikte höljt i dunklet. I den första ser man inte ansikten alls, 

utan bara deras underkroppar medan i den andra är ansiktena dolda av skuggor. I In Der 

Fuehrer’s Face säger soldaterna inte något alls och i Education for Death ryter de mest. 

Återigen beror detta på de båda filmernas olika framtoning. Den senare är upplagt på ett mer 

obehagligt sätt och där förstärker rytandet känslan, medan i den tidigare skulle humorn kunna 

förstöras om soldaterna röt. Det är lätt att göra just soldaterna till stereotyper i båda filmerna. 

De är bakgrundsfigurer och därför är de bara att måla de i samma storlek och färger och få 

dem att röra sig på precis samma sätt. Stereotypiseringen avhumaniserar de nazistiska 

soldaterna. Som sensmoralen i Education for Death lyder blir till slut alla soldater likadana. 

Allt de kan och är bra på är att döda (underförstått, de kommer att döda amerikanska soldater) 

och hota.

     Ett konstaterande man då kan göra efter att ha tittat på dessa filmer är att alla soldater är 

män. Vilket betyder att kvinnor inte är soldater. Detta är självklart en väldigt gammal fördom 

som finns inom stereotypen för vad en kvinna ska göra. De enda två kvinnorna som syns är 

modern och prinsessan/fosterlandet. Alltså har man i filmen befäst den gamla stereotypen att 

kvinnor ska stanna hemma. Detta skapar en annan form av ”vi” och ”de andra” mellan könen. 

Om man bara tittar på dessa två filmer ser man att det är männen som förväntas vara ute och 

slåss och kvinnorna som ska stanna hemma.

     De finns då en annan stereotyp i filmen. Den tappre amerikanen. Den enda amerikanen 

som syns i de båda filmerna är Kalle Anka. Han är ingen stereotyp, han är en egen originell 
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karaktär som vi har lärt känna och som visar upp vad som kommer att hända om nazisterna tar 

över; de kommer att förslava alla andra folk.  Men för att förstå att fienden (nazisterna) är 

negativa måste det finnas en föreställning om att den egna gruppen är positiv. Inom 

propaganda sätts allt i svart och vitt och därför skapas då en tro att ”vi” är de goda medan ”de 

andra” är de onda. I båda filmerna målas nazisterna upp på ett diaboliskt sätt, men i Educaton 

for Death är detta ännu tydligare i och med att nazisterna byter ut bibeln mot Mein Kampf och 

förstör en kyrka. Disney använder sig alltså av religionen i propagandan för att bokstavligen

diabolisera Hitler och nazisterna.

     Människor tar till sig stereotyper eftersom det underlättar tankeprocessen88. 

Propagandaskapare utnyttjar detta för att få människor att tänka på ett speciellt sätt om andra 

människor.89 Om nu publiken tog åt sig dessa filmer och det budskap som förmedlades i dem 

skulle de vara just dessa stereotyper om nazister så väl som amerikaner, män och kvinnor som 

befästes i deras medvetande. Nazister är onda, amerikanare måste vara tappra, män strider och 

kvinnor stannar hemma.

10 Slutledning

I den här uppsatsen har jag undersökt två propagandistiska Disneyfilmer från andra 

världskriget. Mitt mål har varit att undersöka hur man använde sig av bild och ljud såväl som 

stereotyper för att förmedla propagandan genom ett populärkulturellt forum.

     Det jag har kommit fram till i min analys är att en kristen symbolik nyttjas i båda filmerna 

för att befästa synen att ”vi” (amerikanerna) är goda och ”de andra” (nazisterna) är onda. 

Annars är de båda filmerna upplagda på olika sätt. In Der Fuehrer’s Face är komisk. Där 

förlöjligas ledarna för ”de andra” genom nidbilder tillsammans med deras ritualer. Education 

For Death är mer skräckpropaganda och går ut på att alla nazisterna är onda. Trots detta så 

syns Hitler som en nidbild här också. Det är uppenbart att han har något med djävulen att 

göra, men han verkar mer fånig än farlig. Båda filmerna visar en generalisering av nazisterna 

som rakt igenom onda, men parodi används för att undergräva nazisternas auktoritet.

     En intressant följdfråga efter den här uppsatsen är huruvida USA lyckades i sin 

smutskastning av nazisterna. Efter alla de brott mot de mänskliga rättigheterna som de tyska 

nazisterna har gjort sig skyldiga till är det självfallet totalt omöjligt att ha sympati eller respekt

för dem. Men ändå kan man fråga sig om detta beror på en egen moral, eller på inlärd 

                                               
88 Hinton, 2000,  sida 10
89 Möijer, 1994, sida 8
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propaganda. Efter andra världskriget så har Hitler och nazisterna setts som någon sorts 

djävulens hantlangare. Till och med idag, 60 år senare står det i den amerikanska 

historieundervisningsboken som används av många svenska universitet90 att ”historians 

increasingly see Hitler’s Nazism as a uniquely evil and nihilistic system” 91.

     Unikt ondskefullt. Att något är unikt innebär att de inte har funnits något likadant innan 

eller efter. Ondska är något väldigt diffust, och diffusa slogans är vanliga inom propaganda. 

Vad denna mening säger är att nazismen är toppen av ondskefullhetsskalan och saknar helt 

och hållet moral. Inom propagandan jag har undersökt syns denna ondskefullhet, även om 

Disney förlöjligar den. Men de filmerna jag har undersökt är bara två i raden av den effektiva 

propagandamaskinen som fanns i Hollywood under andra världskriget och även efteråt. 

Därför skulle jag vilja öppna upp för vidare forskning inom frågan om vi bara uppfattar 

nazism på det sätt vi gör för att vi har blivit matade med effektiv propaganda. Om inte så 

anser jag att det krävs mer forskning innan man kommer fram till att nazism är unikt 

ondskefullt. För om man stirrar sig blind på att just nazister är unikt onda kanske man tycker 

att alla andras brott mot mänskligheten inte är lika hemska. Dessutom är det värt att 

undersöka ytterligare om propaganda får oss att se vissa grupper som bättre än andra, trots 

deras brott mot mänskligheten.

                                               
90 Åtminstone av Universitet/Högskolor i Växjö, Malmö, Örebro, Borlänge, Falun, Halmstad, Härnösand, 
Sundsvall, Östersund, Göteborg och Stockholm.
91  McKay m fl, 2007, sida 986
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